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Prestaňte kontrolovať druhých 
a začnite sa starať o seba 

 
 
 
 
 
 
 

 „Nie je ľahké nájsť 
 šťastie vnútri nás samých 

 a nie je možné nájsť ho 
 kdekoľvek inde." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnes Repplier, The Treasure Chest 
 Za pomoc pri práci na tejto knihe ďakujem: Bohu, mojej matke, Dávidovi, mojim deťom, Scottovi 
Eglestonovi, Sharon Georgeovej, Joanne Marcusonovej a všetkým spoluzávislým ľuďom, ktorí sa učili 
odo mňa a ktorí mi dovolili učiť sa od nich. 
Túto knihu venujem sebe. 
 
 

Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006
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PREDHOVOR K VYDANIU Z ROKU 1992 
 

   Keď som ešte v osemdesiatych rokoch, v čase, keď som sa veľmi túžila dostať z môjho vlastného 
utrpenia, rozmýšľala nad tým, že napíšem knihu o spoluzávislosti, sľúbila som si, že ak sa raz dozviem, 
čo sa to so mnou stalo a ako sa z toho dostať, napíšem o tom knihu. Rozhodla som sa, že kniha bude 
láskavá, príjemná, neodsudzujúca a netechnická. 
   Mala byť prívetivá. Pretože práve to som potrebovala - informácie a prívetivosť. Potrebovala som 
pomoc pri uzdravovaní sa zo spoluzávislosti a jej následkov. 
   Asi o päť rokov som sa rozhodla takúto knihu napísať. Mala som práve za sebou rozvod po desiatich 
rokoch manželstva, takže keď som písala Codependent No More, bola som štyri mesiace na sociálnej 
podpore, aby som uživila seba i svoje dve deti, Nikolu a Shane. 
   Keď som rozmýšľala nad tým, ako by som ja, neodborník, mohla napísať takú knihu, upokojovala 
som sa tým, že je správne povedať ľuďom, čo si myslím, pretože to aj tak bude čítať len zopár ľudí. 
Veľa úsilia som venovala úvodu, s cieľom predstaviť nielen knihu, ale aj pojem spoluzávislosti - slovo, 
o ktorom väčšina ľudí ešte nepočula. 
   Teraz, po piatich rokoch, ma požiadali, aby som pri tomto výročí napísala úvod ku knihe, ktorej sa 
predalo viac než dva milióny kusov. 
   „Čo tam mám napísať?" pýtala som sa mojej vydavateľky a priateľky Rebeccy Postovej z 
vydavateľstva Hazelden. 
   „Napíš o zmenách, ktoré sa udiali v ženách, v ľuďoch v našej krajine, v tebe, odkedy si tú knihu 
napísala," navrhla mi.  
   „Hm," povzdychla som si. „Čo za zmeny sa udiali okrem vojny v Perzskom zálive, páde komunizmu v 
ZSSR a súdneho konania Hill verzus Thomas?" 
  Zapla som televízor. Film týždňa, na meno ktorého si nespomínam, bol príbehom o dospievajúcom 
dievčati bojujúcom so svojím alkoholizmom a následkami znásilnenia. Jej matka, sestrička, statočne 
pracovala, aby sa oslobodila z nefunkčného a zneužívajúceho vzťahu s manželom, otcom dievčaťa. 
Počas celého filmu sa matka a dcéra rozprávajú priamo o tom, že nemôžu zachraňovať jedna druhú, 
pretože také správanie ich obidve oslabuje. Film sa končí scénou, v ktorej dcéra hrá na gitaru a spieva 
pieseň, ktorú napísala o tom, že už nikdy nechce byť obeťou. 
  Išla som do kostola, v ktorom som už dávno nebola. Omša bola vzhľadom na chladné, nedeľné 
zimné ráno trochu neobvyklá. Kňaz od srdca hovoril k zhromaždeným, že už nechce viesť Cirkev, 
ktorá je založená na hanbe, strachu, vine a nečestnosti. Namiesto toho chce byť súčasťou Cirkvi 
založenej na rovnosti, čestnosti, blízkosti, akceptácii a liečiacej sile Božej lásky. Chce byť súčasťou 
Cirkvi, kde môže mať svoje vlastné problémy a kde ľudia fungujú v zdravých, úprimných vzťahoch 
medzi sebou a k Bohu.  Moja dcéra prišla domov na konci prvého týždňa v novej škole. „Vieš čo, 
mami?" vraví. „Počas domácich úloh si popoludní každý deň čítame meditáciu z tvojej knihy The 
Language of Letting Go. A v škole moje kamošky hovoria  o problémoch so spoluzávislosťou na 
hodinách zdravovedy. 
  Kniha Codependent No More s obrázkom roztrhnutých okov na obale sa stala bestsellerom vo 
Francúzsku. 
  Kniha Catdependent No More (Koniec spoluzávislosti od mačiek), parodujúc názov mojej knihy, sa 
dostala na vianočný ponukový list roku 1991 v Minnesote. ■ 
  Niektoré veci sa zmenili. Napísala som ďalšie štyri knihy, cestovala som po svete, rozviedla sa (ale 
znovu nevydala) a splatila som dlhy úradu sociálnej pomoci.  
  Citlivejšie vnímam dôležitosť prekonania svojich problémov. Som nadšená, spontánnejšia, prijala 
som svoju ženskosť a na cestách som sa naučila nové lekcie o hraniciach, flexibilite a svojej sile. A o 
láske. Učím sa rešpektovať mužov. Moje vzťahy sa prehĺbili. Niektoré sa zmenili. 
   Najvýznamnejšou zmenou v mojom živote bola strata  syna Shana. Ako ste možno počuli alebo 
čítali, vo februári 1991, tri dni po jeho dvanástych narodeninách, môj milovaný syn - obrovská súčasť 
môjho života a práce - zahynul pri lyžiarskom nešťastí v Afton Alps. 
   Učím sa o smrti a o živote. 
   Vyrástla som a zmenila som sa. Pozorovala som, ako sa menili a vyrastali moji priatelia. Mnohí z vás 
mi napísali o svojom raste a zmene. 
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   Ešte stále bojujem s vlastnými pocitmi, stále sa učím dôverovať sebe, svojej ceste a svojej vyššej 
moci. Ešte stále sa niekedy bojím. Niekedy sa pozabudnem a chcem všetko kontrolovať. Občas sa až 
príliš zaoberám niektorými vecami - až do chvíle, keď sa pri tom prichytím. 
   Napriek mnohým rokom, čo je kniha na zozname bestsellerov, ľudia i médiá sa ma najčastejšie 
pýtajú, že čo to presne tá spoluzávislosť je. 
   Niektoré veci sa nezmenili, aspoň nie veľmi. Stále odmietam byť expertom a odmietam aj titul 
„guru". Vždy som však ochotná povedať vám, čo vidím a čomu verím. 
   Hoci sa zdá, že niektoré veci sa nezmenili, veci sa stále menia. Naše vedomie, a to jednotlivcov aj 
spoločnosti, sa rozšírilo. Uvedomili sme si, že ženy majú dušu a muži city. 
   Dnes sa venujem svojmu liečebnému procesu hlbšie, než som mala v úmysle. 

* * * 
   Neviem, do akej miery pomohlo písanie kníh tomuto rozšíreniu vedomia a nakoľko toto rozšírené 
vedomie prispelo k môjmu písaniu. Ale som vďačná za to, že som bola súčasťou toho, čo sa deje. 
   Som poctená byť súčasťou hnutia ovplyvneného ľuďmi ako Anne Wilsonová Schaefová, John 
Bradshaw, Patrick Carnes, Earnie Larsen a vedeného ľuďmi ako vy, moje čitateľky, skutočné hrdinky, 
ktoré v tichosti pracujete na svojom uzdravení a odovzdávate moje posolstvo ďalším aj vďaka 
vlastnému príkladu. 
  Počas mojich ciest po krajine som sa stretla s mnohými z vás. Niektoré ste mi napísali. Ďakujem vám 
za lásku, podporu a súcit, ktorý ste mi preukazovali najmä počas ťažkých mesiacov v roku 1991 po 
Shanovej smrti.  Mnohí z vás ste mi písali o tom, ako som vám pomohla. No aj vy ste pomohli mne.  
Jedna žena mi nedávno napísala, že prečítala všetky moje knihy a zo spoluzávislosti sa uzdravuje už 
niekoľko rokov. „Chcem vedieť viac," píše. „Chcem vedieť viac o svojej spoluzávislosti. Prosím, napíšte 
o tom."  Možno sa už hlbšie a viac svojou spoluzávislosťou nemusíme zaoberať. Namiesto toho 
môžeme viac a hlbšie zasiahnuť do svojich osudov. Môžeme si pamätať a praktizovať všetko, čo sme 
sa naučili o závislosti, spoluzávislosti a zneužívaní. Citlivo a s hranicami sa potrebujeme plne odovzdať 
milujúcemu Bohu, sebe a druhým. Potrebujeme sa plne zaviazať Bohu, sebe a našej ceste.  Až potom 
môžeme byť pripravení na ďalší krok. Sme tu v pravý čas a na správnom mieste. Možno nám veriť. 
Rovnako aj Bohu. Uvoľnenosť a vďačnosť stále funguje. Hlavu hore, pozerajme sa dopredu s 
otvoreným srdcom! Uvidíme, čo príde ďalej. Šťastné piate narodeniny, koniec spoluzávislosti. 

Melody Beattieová 
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ÚVOD 
 

   So spoluzávislosťami som sa prvý raz stretla na začiatku šesťdesiatych rokov. Bolo to predtým, než 
ľudia trýznení správaním druhých ľudí boli označení ako spoluzávislí, a predtým, než ľudia závislí od 
alkoholu a iných drog boli označení ako chemicky závislí. Hoci som nevedela, čo spoluzávislosť 
znamená, obvykle som spoznala, kto ňou trpí. Ako alkoholička a závislá som sa hnala životom a 
pomáhala vytvárať ďalších spoluzávislých. 
   Samozrejme, že spoluzávislí boli dotieraví. Kontrolovali, manipulovali, boli nepriami, vyvolávali 
pocity viny, ťažko sa s nimi komunikovalo, vo všeobecnosti s ničím nesúhlasili, niekedy boli vyložene 
nenávistní a boli tiež prekážkou mojej túžbe napiť sa. Kričali na mňa, schovávali mi pilulky, škaredo na 
mňa zazerali, vylievali môj alkohol do umývadla, snažili sa zabrániť mi dostať sa k ďalším drogám, 
chceli vedieť, prečo im to robím, a pýtali sa, čo mi vlastne je. Ale vždy boli pripravení zachrániť ma od 
nešťastí, ktoré som sama spôsobila. Spoluzávislí v mojom živote mi nerozumeli. Nerozumela som 
sama sebe a nerozumela som ani im. 
   K môjmu prvému profesionálnemu stretnutiu so spoluzávislými došlo o rok neskôr, v roku 1976. V 
tom čase sa v Minnesote závislým a alkoholikom začalo hovoriť chemicky závislí a ich rodiny a 
priatelia boli označení ako významní druhí a ja som sa stala uzdravujúcou sa závislou a alkoholičkou. 
Dovtedy som pracovala ako poradca v oblasti chemických závislostí, v tej obrovskej sieti inštitúcií, 
programov a agentúr, ktoré pomáhajú ľuďom závislým od chemických látok, aby sa cítili lepšie. Keďže 
som žena a väčšina významných druhých boli v tom čase ženy a pretože som mala najmenej praxe a 
žiadny z mojich   spolupracovníkov to nechcel robiť, poveril ma môj zamestnávateľ v Minneapoliskom 
liečebnom centre, aby som zorganizovala podporné skupiny pre manželky závislých, ktorí boli v 
programe. 
  Na takúto úlohu som nebola pripravená. Spoluzávislé sa mi stále zdali hostilné, kontrolujúce, 
manipulatívne, nepriame, obviňujúce, ťažko komunikujúce a podobne. 
  Vo svojej skupine som videla ľudí, ktorí sa cítili zodpovední za celý svet, ale odmietali zobrať do 
svojich rúk zodpovednosť za to, ako vedú a žijú svoje vlastné životy.  
  Videla som ľudí, ktorí stále dávali druhým, ale nevedeli prijímať. Videla som ľudí, ako dávali, až kým 
boli nahnevaní, vyčerpaní a úplne prázdni. Videla som, ako niektorí dávali, až kým to nevzdali. 
Dokonca som videla ženu, ktorá dávala a trpela tak veľmi, že zomrela „na starobu" a prirodzené 
dôvody vo veku tridsaťtri rokov. Bola matkou piatich detí a manželkou alkoholika, ktorý bol vo väzení 
po tretí raz. 
  Pracovala som so ženami odborníčkami na starostlivosť o ľudí okolo seba, ale ktoré napriek tomu 
pochybovali o svojich schopnostiach postarať sa o seba. 
Videla som ľudí len ako kostry bezhlavo pobehujúce od jednej aktivity k druhej. Videla som 
pôžitkárov, martýrov, stoikov, tyranov, aj vyčerpaných a bezmocných ľudí s „utrápenými tvárami 
vyžarujúcimi utrpenie", ako hovorí H. Sackler vo svojej hre The great white Hope (Veľká biela nádej). 
      Väčšina spoluzávislých bola posadnutá druhými ľuďmi. Veľmi precízne a detailne by dokázali 
recitovať dlhé zoznamy dobrých a zlých skutkov závislého: čo si myslel a cítil, urobil, povedal a čo si 
nemyslel, necítil, neurobil a nepovedal. Spoluzávislí vedeli, čo by alkoholik alebo závislý mal a čo by 
nemal robiť. Dlho uvažovali nad tým, prečo to urobil alebo neurobil. 
Napriek tomu, že títo spoluzávislí tak dobre rozumeli druhým, nerozumeli sami sebe. Nevedeli, čo 
cítia, neboli si istí tým, čo si myslia. Nevedeli, čo by mohli urobiť, aby vyriešili svoje problémy, ak mali 
aj nejaké iné okrem toho, že žili s alkoholikom. 
   Skupina spoluzávislých bola hrozná. Boli ubolení, sťažovali sa, kontrolovali každého a všetko, okrem 
seba. Okrem niekoľkých terapeutov v rodinnej terapii väčšina poradcov (vrátane mňa) nevedela, ako 
im pomôcť. Oblasť závislostí od chemikálií sa rozrastala, ale pomoc bola zameraná na závislých. 
Literatúra a výcviky v rodinnej terapii boli ojedinelé. Čo potrebovali spoluzávislí? Čo chceli? Neboli len 
predĺžením alkoholika, obyčajným návštevníkom liečebných centier? Prečo nedokázali spolupracovať 
a namiesto toho vytvárali ďalšie problémy? Alkoholik mal pre svoje bláznovstvá ospravedlnenie - bol 
opitý. Spoluzávislí žiadne ospravedlnenie nemali. Z tohto pohľadu boli totiž triezvi. 
   Čoskoro som prijala dve populárne presvedčenia. Títo blázniví spoluzávislí (významní druhí) sú chorí 
oveľa viac než alkoholici. Nečudo, že alkoholik pije; kto by nepil, keby žil s takým bláznivým 
partnerom? 
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   V tom čase som už nejaký čas nepila. Začínala som rozumieť sama sebe, ale nerozumela som 
spoluzávislosti. Pokúšala som sa o to, ale nedokázala som to. Porozumela som až o niekoľko rokov 
neskôr, keď som sa zaplietla s niekoľkými alkoholikmi natoľko, že som úplne prestala žiť vlastný život. 
Prestala som myslieť a cítiť pozitívne, pociťovala som len hnev, zatrpknutosť, nenávisť, strach, 
smútok, beznádej, zúfalstvo a vinu. Boli chvíle, keď som chcela skončiť so životom. Už som nemala 
žiadnu energiu. Väčšinu svojho času som strávila strachovaním sa o ľudí a pokúšaním sa vymyslieť, 
ako by som ich mohla kontrolovať. Nedokázala som nič odmietnuť (okrem zábavy), hoci od toho 
závisel môj život. Moje vzťahy s priateľmi a rodinnými príslušníkmi boli v troskách. Mala som pocit, že 
som sa stala obeťou. Stratila som samu seba a nevedela som, ako sa to stalo. Nevedela som, čo sa 
stalo. Myslela som si, že sa zbláznim, ukazujúc prstom na ľudí okolo seba, že je to ich vina. 
  Smutné bolo, že okrem mňa nikto nevedel, ako zle sa citim. Moje problémy boli mojím tajomstvom. 
Na rozdiel od alkoholikov a iných problémových ľudí v mojom živote som okolo seba nerobila žiadny 
neporiadok a nečakala som, že ho niekto za mňa uprace. Keď som sa porovnávala s alkoholikmi, 
vyzerala som dobre, bola som zodpovedná a spoľahlivá. Niekedy som si nebola istá, či mám nejaký 
problém. Vedela som, že sa cítim mizerne, ale nechápala som, prečo môj život nefungoval. 
  Po nejakom čase zúfalého tápania som tomu začala rozumieť. Podobne ako ľudia, ktorí ostatných 
prísne posudzujú, som pochopila, že som sa dlho správala tak ako tí, ktorých som odsudzovala. 
Konečne som rozumela tým bláznivým spoluzávislým. Stala som sa totiž jednou z nich. 
  Postupne som začala vyliezať zo svojej čiernej priepasti. A zároveň som sa začala zaujímať o 
spoluzávislosť., Ako poradkyňa (hoci som už v tejto oblasti nepracovala na plný úväzok, stále som sa 
za ňu považovala) a ako spisovateľka som bola zvedavá. Ako „horlivá, starostlivá spoluzávislá" (fráza 
požičaná od členky Al-Anon), ktorá potrebovala pomoc, som sa zaujímala o túto problematiku. Čo sa 
stáva ľuďom ako ja? Ako sa to deje? Prečo? A najdôležitejšia otázka, čo spoluzávislí potrebujú, aby sa 
cítili lepšie? Čo potrebujú, aby sa tak cítili aj naďalej? 
  Rozprávala som sa s poradcami, terapeutmi a spoluzávislými. Prečítala som si zopár dostupných kníh 
na tému spoluzávislosti a s ňou súvisiacich vecí. Znova som si prečítala základy, staršie terapeutické 
knihy a hľadala som idey, ktoré by bolo možné použiť. Išla som na stretnutia Al-Anon, t. j. 
svojpomocných skupín založených na programe dvanástich krokov anonymných alkoholikov, ktoré sú 
určené ľuďom ovplyvneným pitím niekoho druhého. 
   Nakoniec som našla, čo som hľadala, začala som vidieť, rozumieť a meniť sa. Môj život začal opäť 
fungovať. Čoskoro som viedla ďalšiu skupinu pre spoluzávislých v ďalšom Minneapoliskom liečebnom 
centre. Tentoraz som však už mala aspoň matnú predstavu o tom, čo robím. 
   Stále som sa na spoluzávislých pozerala ako na hostilných, kontrolujúcich, manipulatívnych, 
nepriamych a videla som na nich všetky tie veci čo predtým. Videla som všetky zvláštnosti a detaily 
ich osobností, ktoré som už videla predtým, ale tentoraz som videla hlbšie. 
   Videla som ľudí, ktorí prežili toľko bolesti, že nepriateľský postoj bol ich jedinou obranou proti 
hrozbe, že budú znova zničení. Boli takí zlostní preto, že ktokoľvek, kto by prežil všetko to čo oni, by 
bol rovnaký. 
   Snažili sa všetko kontrolovať, pretože všetko vnútri aj  okolo nich bolo mimo ich kontroly. Stále 
hrozilo, že priehrada ich životov i životov ľudí okolo nich sa pretrhne a zaplaví všetkých okolo 
bolestivými následkami. A zdalo sa im, že to nikto nevidí a nestará sa. 
   Videla som ľudí, ktorí manipulovali, pretože manipulácia sa zdala byť jedinou cestou ako niečo 
dosiahnuť. Pracovala som s ľuďmi, ktorí boli nepriami, lebo systémy, v ktorých žili, neboli schopné 
tolerovať úprimnosť. 
   Pracovala som s ľuďmi, ktorí si mysleli, že strácajú t rozum, pretože uverili toľkým klamstvám, že už 
nevedeli, čo je skutočnosť. 
   Videla som ľudí, ktorí boli tak ponorení do problémov druhých, že nemali čas na spoznanie a 
riešenie vlastných problémov. Boli to ľudia, ktorí sa tak veľmi starali, a často deštruktívne, o druhých, 
že zabudli, ako sa starať o seba. Spoluzávislí sa cítili zodpovední za mnoho vecí, pretože ľudia okolo 
nich sa starali len o veľmi málo vecí, a tak sa to teda snažili len kompenzovať. 
   Videla som ľudí, ktorí zraňovali a boli zmätení, ale zároveň potrebovali útechu, pochopenie a 
informácie. Videla som obete alkoholizmu, ktoré nepili, ale napriek tomu boli alkoholom poznačené. 
Videla som obete úporne sa snažiace získať aspoň trochu moci nad svojimi trýzniteľmi. Učili sa odo 
mňa a ja som sa učila od nich. 
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   Čoskoro som za svoje prijala iné presvedčenia týkajúce sa spoluzávislosti. Spoluzávíslí nie sú 
bláznivejší alebo postihnutejší než alkoholici. Ale ubližujú minimálne rovnako, ak nie viac. Nie sú síce 
jediní, kto trpí, ale prešli svojou bolesťou bez anestetického efektu alkoholu alebo iných drog. Bolesť, 
ktorá pochádza z lásky k niekomu, kto trpí, dokáže byť obrovská. 
   „Chemicky závislý partner otupuje svoje cítenie, zatiaľ čo triezvy partner sa zvíja v bolestiach - 
upokojovaný len hnevom a občasnými fantáziami," napísala Janet Woititzová v knihe Codependency, 
An Emerging Issue (Spoluzávislosť, nový problém).* 
   Spoluzávislí sú v tomto ponímaní triezvi, pretože všetko, čo prežili, prežili v triezvom stave. 
   Nečudo, že spoluzávíslí sú takí blázniví. Kto by nebol po toľkých rokoch života s takými ľuďmi, s 
akými žili oní? 
   Pre spoluzávislých bolo ťažké dostať sa k informáciám a praktickej pomoci, ktorú potrebovali a 
ktorú si zaslúžili. Je dosť ťažké presvedčiť alkoholikov (alebo inak závislých ľudí), aby vyhľadali pomoc. 
Oveľa ťažšie je to však so spoluzávislými, s tými, ktorí pri porovnávaní vyzerajú dobre, ale necítia sa 
normálne. 
   Spoluzávíslí trpeli v pozadí chorého človeka. Ak sa tento chorý človek uzdravil, uzdravili sa aj oni, ale 
v ústraní. Až doteraz mnoho poradcov (ani ja) nevedelo, ako im pomôcť. Spoluzávislí boli niekedy 
obviňovaní, niekedy ignorovaní a niekedy sa od nich očakávalo, že sa sami postavia na nohy 
(zastaraný postoj, ktorý nefungoval u alkoholikov ( a nefunguje ani u spoluzávislých). Len občas boli 
spoluzávislí liečení ako jednotlivci, ktorí na to, aby sa cítili dobre, potrebujú pomoc. Výnimočne im 
boli ponúknuté individuálne programy liečby ich problémov a bolesti. Napriek tomu, že z podstaty 
alkoholizmu a iných chorobných návykov vyplýva, že zo všetkých ľudí naokolo, ktorých sa tento 
problém osobne týka, sa stávajú obete, ktoré potrebujú pomoc napriek tomu, že samy nepijú, 
nedrogujú, nehrajú a neprejedajú sa. 
   Práve preto som napísala túto knihu. Vznikla na základe mojich výskumov, osobných a 
profesionálnych skúseností a môjho záujmu o tento problém. Je mojím osobným a na niektorých 
miestach zaujatým názorom.  Nie som odborník, takže toto nie je technická kniha pre odborníkov. Či 
už je človek, ktorý vás ovplyvnil, alkoholik, gambler, bulimik, workoholik, sexuálne promiskuitný, 
zločinec, rebelujúci puberťák, neurotický rodič, iný  spoluzávíslý alebo akákoľvek kombinácia hore 
uvedených,  táto kniha je pre teba - spoluzávíslého, spoluzávislú.  Táto kniha nie je o tom, ako 
pomôcť tvojmu alkoholikovi alebo človeku v problémoch, hoci ak pomôže tebe, jeho šance na 
uzdravenie sa zvýšia. Existuje množstvo dobrých kníh, ako pomôcť alkoholikovi. Táto kniha je o tvojej 
asi najdôležitejšej a najviac zanedbávanej povinnosti - starostlivosti o seba. Je o tom, čo môžeš 
urobiť, aby si sa začala cítiť lepšie. 
   Snažila som sa zosumarizovať tie najlepšie, najviac nápomocné myšlienky o spoluzávislosti. Použila 
som aj citáty ľudí, ktorých považujem za odborníkov a ktorých názory som chcela demonštrovať. V 
knihe som použila konkrétne príbehy, aby som poukázala na spôsob, ako sa ľudia vyrovnávali s 
jednotlivými problémami. Hoci som zmenila mená a kvôli zachovaniu súkromia aj niektoré detaily, 
všetky príbehy sú pravdivé. Ku knihe som pridala aj poznámky s cieľom poskytnúť informácie ako 
podnety na ďalšie čítanie a tiež s cieľom priradiť použitý materiál ku konkrétnym zdrojom. Všetko, čo 
som sa naučila, viem totiž od mnohých ľudí a ich podobných názorov na tému spoluzávislosti. Mnoho 
myšlienok mám z druhej ruky a ich pôvodcov už nemožno jednoznačne určiť, hoci som sa o to snažila. 
  Napriek tomu, že táto kniha patrí medzi svojpomocné knihy typu ako na to, pamätajte prosím, že to 
nie je kuchárska kniha na duševné zdravie. Každý človek a každá situácia je jedinečná. Snažte sa 
čerpať zo svojho vlastného procesu uzdravovania. Môžete tiež vyhľadať profesionálnu pomoc, 
navštíviť svojpomocnú skupinu, ako napríklad Al-Anon, a spoliehať sa na vyššiu silu, než ste vy. 
  Môj priateľ Scott Egleston, ktorý pracuje v oblastí duševného zdravia, mi povedal jednu terapeutickú 
bájku. Počul ju od niekoho, kto ju počul od niekoho iného. Tu je: Kedysi dávno sa istá žena 
presťahovala do jaskyne v horách, aby sa učila od majstra. Vravela, že sa chce naučiť všetko, čo by 
mala vedieť. Majster jej poskytol kopy kníh a zanechal ju samu. aby mohla študovať. Každé ráno sa 
majster vrátil do jaskyne s drevenou tyčou v ruke, aby skontroloval, ako  pokročila. Vždy jej dal tú istú 
otázku: „ Už si sa naučila všetko, čo máš vedieť?" Každé ráno bola jej odpoveď rovnaká.  „Nie, 
nenaučila." Majster ju potom vždy udrel tyčou po hlave. 
   Tento scenár sa opakoval niekoľko mesiacov. Jedného dňa vošiel majster do jaskyne a spýtal sa tú 
istú otázku, počul  tú istú odpoveď a zodvihol tyč, aby ju znova udrel, ale žena mu  vytrhla tyč z rúk a 
zastavila úder. 
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   Spokojná s tým. že ukončila každodennú bitku, ale s obavami, že bude potrestaná, sa pozrela na 
majstra. Na jej prekvapenie sa usmieval. „Blahoželám," povedal, „svoje štúdium si ukončila. Teraz 
vieš všetko, čo potrebuješ vedieť." 
   „Ako to?" spýtala sa žena. 
 „Naučila si sa, že nikdy nebudeš vedieť všetko, čo možno vedieť," odvetil. „A naučila si sa, ako 
skoncovať s bolesťou."  Práve o tomto je táto kniha: ako ukončiť bolesť a získať [kontrolu nad svojím 
životom. Mnoho ľudí sa to naučilo. Ty môžeš tiež. 
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PRVÁ ČASŤ 
ČO JE SPOLUZÁVISLOSŤ A KTO ŇOU TRPÍ? 

PRVÁ ČASŤ 
 

1.JESSICA A JEJ PRÍBEH 
Keď som ho stretla, žiarilo slnko a bol prekrásny deň. Potom sa všetko pokazilo. 

Georgianne, manželka alkoholika 
 

Toto je Jessicin príbeh. Vyrozpráva vám ho sama. 
* * * 

   Sedela som v kuchyni, pila kávu a premýšľala nad nedokončenou robotou v dome. Riady. Prach. 
Špinavá bielizeň. Zoznam bol nekonečný, a predsa som sa nedokázala rozhýbať. Musela som myslieť 
na príliš veľa vecí. Urobiť ich sa zdalo nemožné. Rovnako ako môj život, myslela som si.  
     Vyčerpanosť - ten dobre známy pocit - ma premohla. Odišla som do spálne. Z niekdajšieho luxusu 
sa stala nevyhnutnosť. Jediné, čo som dokázala urobiť, bolo ísť spať. Kam zmizla moja motivácia? 
Kedysi som prekypovala energiou. Dnes je pre mňa namáhavé denne sa učesať a namaľovať. Často to 
ani nerobím.  Ľahla som si na posteľ a zaspala hlbokým spánkom. Moje prvé myšlienky a pocity 
po zobudení boli bolestivé. 
Ani toto však nebolo nič nové. Nevedela som, čo bolelo viac. Či bolesť, ktorú som cítila, pretože som 
si bola istá, že moje manželstvo bolo minulosťou, zadusilo sa klamstvami, pitím, sklamaniami 
a finančnými problémami alebo hnev, ktorý som cítila voči manželovi, ktorý to všetko spôsobil, alebo 
zúfalstvo, ktoré som cítila, pretože Boh ktorému som dôverovala a ktorý ma podviedol tým, že 
dopustil, aby sa mi to všetko stalo, alebo zmes strachu, bezmocnosti a beznádeje, ktoré sa zmiešali 
do všetkých ďalších pocitov. 
   Dočerta s ním, myslela som si. Prečo musel piť? Prečo nemohol vytriezvieť skôr? Prečo musel 
klamať? Prečo ma nemiloval tak ako ja jeho? Prečo neprestal piť a klamať pred rokmi, keď som ešte 
oňho mala záujem? 
   Nikdy som sa nechcela vydať za alkoholika. Môj otec ním bol. Svojho manžela som si vyberala 
s obrovskou opatrnosťou. Super výber. Frankov problém s pitím sa ukázal už počas našich medových 
týždňov, keď odišiel z hotelovej izby neskoro popoludní a vrátil sa až o pol siedmej na druhý deň. 
Prečo som to vtedy nevidela? Keď sa pozerám späť, zisťujem, že znamenia boli jasné. Bola som 
blázon! Nie, nie. On nie je alkoholik. Popierala som to znova a znova. Verila som jeho klamstvám. 
Verila som svojim klamstvám. 
Prečo som ho neopustila, prečo som sa nerozviedla? Vina, strach, nedostatok iniciatívy 
a nerozhodnosť. Okrem toho, už som ho predtým opustila. Keď sme neboli spolu, jediné, čo som 
robila, bolo, že som sa cítila depresívne, myslela som naňho a strachovala som sa o peniaze. Dočerta 
so mnou! 
   Pozrela som sa na hodiny. Tri štvrte na tri. Čoskoro prídu domov deti. Potom príde domov 
očakávajúc večeru on. Dnes som neurobila doma žiadnu domácu prácu. K ničomu som sa už dlho 
nedostala. Je to jeho vina, myslela som si. JEHO VINA! 
   Náhle som zmenila smer svojich úvah a pocitov. Je môj manžel naozaj v práci? Možno pozval na 
obed ďalšiu ženu. Možno ma práve niekde podvádza. Možno odišiel  skôr a išiel na pohárik. Možno je 
v práci a problémy spôsobuje tam. Mimochodom, ako dlho sa v tej práci udrží? Ďalší týždeň? Ďalší 
mesiac? A potom dá výpoveď alebo ho vyhodia ako obvykle. 
   Zvoniaci telefón prerušil moju úzkosť. Bola to suseda - priateľka. Rozprávali sme sa a povedala som 
jej o mojom dni. 
   „Zajtra idem na stretnutie Al-Anon," povedala. „Chceš ísť so mnou?" 
   Počula som o Al-Anon. Bola to skupina pre ľudí žijúcich vo vzťahu s alkoholikmi. Na myseľ mi 
prichádzali obrazy ustaraných „ženičiek", ako na tomto stretnutí rozprávajú o manželovom pití, 
odpúšťajú mu a pokúšajú sa nájsť aspoň niečo, čo by mohli urobiť, aby mu pomohli. 
   „Uvidím," klamala som. „Mám veľa roboty," vysvetľovala som bez toho, že by som klamala. 
   Zmocnil sa ma hnev a ledva som bola schopná vnímať zvyšok nášho rozhovoru. Pravdaže som 
nechcela ísť na Al-Anon. Pomáhala som a pomáham. Neurobila som už preňho dosť? Nahnevala ma 
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myšlienka, že by som mala robiť viac a pokračovať v zapĺňaní tejto bezodnej diery nenaplnených 
potrieb nazývanej manželstvo. Bola som už znechutená neustálou zodpovednosťou za úspech alebo 
neúspech nášho vzťahu. Je to jeho problém, nech si nájde vlastné riešenia. Dajte mi s tým pokoj. 
Nechcite už odo mňa viac. Zmeňte jeho a ja sa budem cítiť lepšie. 
   Keď som položila telefón, dovliekla som sa do kuchyne, aby som uvarila večeru. Napokon nie som 
tá, čo potrebuje pomoc, myslela som si. Nepijem, neužívam drogy, neprichádzam o zamestnanie, 
neklamem a nepodvádzam tých, ktorých milujem. Držím túto rodinu pokope, hoci aj zubami-
nechtami. Platím účty, udržujem domácnosť vo vyrovnanom rozpočte, som tu vždy v čase krízy (a vo 
vzťahu s alkoholikom ich je vždy dosť), zvládam všetky ťažké chvíle sama a strachujem sa, až som z 
toho chorá. 
Nie, rozhodla som sa, ja nie som zodpovedná. Naopak ja som bola doposiaľ zodpovedná za všetko a 
za každého. Ja som v poriadku. Potrebujem sa len rozhýbať a začať robiť svoje každodenné 
povinnosti. Nepotrebujem žiadne stretnutia na to, aby som to dokázala. Pri pomyslení na toľkú 
robotu v domácnosti by som sa len cítila previnilo, keby som tam išla. Boh vie, že silnejšie pocity viny 
už nepotrebujem. Zajtra vstanem a začnem. Všetko bude zas lepšie - zajtra. 
   Keď prišli deti domov, pristihla som sa, ako na ne kričím. Neprekvapilo to ani ich, ani mňa. Môj 
manžel bol v pohode, bol to dobrý chlap. Ja som bola tá zlá. Snažila som sa byť milá, ale bolo to ťažké. 
Hnev bol vždy pod povrchom. Príliš dlho som tolerovala veľmi veľa vecí. Už som viac nebola ochotná 
alebo schopná tolerovať čokoľvek. Stále som sa bránila a mala som pocit, akoby som bojovala o svoj 
život. Neskôr som zistila, že to tak aj bolo. 
   Kým prišiel domov manžel, bez záujmu som s námahou pripravila večeru. Jedli sme takmer bez 
slova. 
   „Mal som dobrý deň," povedal Frank. 
   Čo to znamená, uvažovala som. Čo si skutočne urobil? Bol si vôbec v práci? Nakoniec, koho to vôbec 
zaujíma? 
   „To je dobre," odpovedala som. 
   „Aký si mala deň ty?" opýtal sa. 
   Čo si, dočerta, myslíš, aký asi bol? Zúrila som v duchu. Po tom všetkom, čo si mi urobil, ako môžeš 
očakávať, že mám vôbec nejaký deň? Nenávistne som po ňom blýskala očami, nasilu sa usmiala a 
povedala: 
   „Bol v pohode. Ďakujem za opýtanie." 
   Frank sa odvrátil. Počul skôr to, čo som nepovedala, než to, čo som povedala. Vedel, že je lepšie už 
nič nepovedať, a vedela som to aj ja. Obvykle sme boli len krok od zúrivej hádky plnej vykričaných 
minulých zranení a hrozieb rozvodu. Kedysi by sme sa začali hádať, ale už dávno nás to omrzelo. Tak 
sme to robili v duchu. 
   Deti prerušili naše nevraživé ticho. Syn povedal, že sa chce ísť hrať na ihrisko vzdialeného zopár 
blokov. Povedala som nie, pretože som nechcela, aby išiel bez otca alebo mňa. Jačal, že chce ísť, 
že pôjde aj tak a že mu nikdy nič nedovolím. Zrevala som, že nepôjde nikam, a už to bolo. Začal 
prosiť, že všetky deti idú. Ako obvykle som ustúpila. No dobre, choď, ale buď opatrný, upozornila som 
ho. Mala som pocit, že som prehrala v boji s deťmi i s manželom. Nikto ma nikdy nepočúval; nikto ma 
nikdy nebral vážne. 
   Ja sama som sa nebrala vážne. 
   Po večeri som umývala riady, zatiaľ čo môj manžel pozeral televízor. Ako obvykle, ja pracujem a ty 
sa zabávaš. Ja sa trápim, ty si pokojný. Ja sa starám, ty nie. Ty sa cítiš dobre, ja zle. Dočerta s tebou. 
Niekoľkokrát som úmyselne prešla cez obývačku, aby som mu zakryla výhľad na televízor, a popritom 
som naňho tajne vrhala nenávistné pohľady. Ignoroval ma. Keď som už toho mala dosť, vošla som do 
obývačky, vzdychla som, a povedala, že idem pokosiť trávnik. To už bola naozaj mužská práca. 
Povedala som to jasne, ale aj tak som mala dojem, že to budem musieť urobiť sama. Povedal, že to 
urobí neskôr. Odvetila som, že neskôr je ako nikdy, nemôžem čakať, dvor vyzerá hrozne, zabudni na 
to, som zvyknutá robiť všetko a urobím aj toto. Povedal dobre, zabudnem na to. Vybehla som von a 
potulovala sa po dvore. 
Hoci som bola veľmi ustatá, čas spať prišiel akosi skoro. Spávanie s mojím manželom sa stalo rovnako 
nepríjemné ako zobúdzanie sa pri ňom. Buď sme mlčali a každý sa zvalil na opačnú stranu postele čo 
najďalej od toho druhého, alebo sa pokúšal - akoby sa nič nestalo - o milovanie. Tak či tak to bolo 
plné napätia. Ak sme sa k sebe otočili chrbtami, ležala som tam zmätená a zúfalá. Keď sa pokúsil 
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dotknúť sa ma, stuhla som. Ako mohol odo mňa očakávať, že sa s ním budem milovať? Ako sa ma 
vôbec môže dotknúť tváriac sa, že sa nič nestalo? Obvykle som ho odstrčila s tým, že som ustatá. 
Niekedy som súhlasila. Len výnimočne som to robila preto, že by som chcela. Najčastejšie som sa 
s nim milovala preto, že som pokladala za povinnosť starať sa o jeho sexuálne potreby a cítila som sa 
vinná, ak som tak nerobila. Tak či onak, sex nebol pre mňa uspokojujúci ani po psychologickej, ani 
po emočnej stránke. Navrávala som si však, že na tom nezáleží. Nezáležalo. Už dávno predtým som 
vypla svoje sexuálne potreby, svoju potrebu dávať a prijímať lásku. Zmrazila som tú časť seba, ktorá 
cítila a zaujímala sa. Musela som prežiť. 
   Od svojho manželstva som očakávala veľmi veľa. Mala som mnoho snov. Žiadny z nich sa nesplnil. 
Bola som oklamaná, podvedená. Môj domov a rodina - miesto a ľudia, ktorí mali byť príjemní, 
starostliví, útočiskom lásky - sa stali pascou. Nedokázala som nájsť cestu von. Možno sa to zlepší, 
vravela som si. Nakoniec všetky problémy vznikli jeho vinou. On je alkoholik. Keď sa polepší, aj naše 
manželstvo sa zlepší. 
   Začínala som však pochybovať. Už šesť mesiacov bol triezvy a navštevoval stretnutia anonymných 
alkoholikov. Bol na tom čoraz lepšie. Ja nie. Aby som sa cítila lepšie, naozaj mi na to stačí, že bude 
abstinovať? Vyzerá to tak, že moje pocity sa nezmenili ani napriek tomu, že abstinuje. Vo svojich 
tridsiatich dvoch rokoch sa cítim vyčerpaná, opotrebovaná a vyprahnutá. Čo sa stalo s našou láskou? 
Čo sa udialo so mnou? 
   O mesiac neskôr som začala tušiť, čo sa stalo. Dovtedy sa zmenila jediná vec - cítila som sa horšie. 
Môj život sa dostal do bodu, že som s ním chcela skončiť. Nemala som žiadnu nádej, že sa veci zmenia 
k lepšiemu, vlastne som ani nevedela, kde bol problém. Okrem starania sa o druhých ľudí, v ktorom 
som nebola veľmi úspešná, som nemala žiadny cieľ. Zapadla som v minulosti a bála som sa 
budúcnosti. Zdalo sa, že ma Boh opustil. Stále som sa cítila vinná a myslela som si, že sa zbláznim. 
Stalo sa mi niečo strašné, niečo čo som nedokázala pochopiť. Prilepilo sa to na mňa a zruinovalo môj 
život. Jeho pitie ma ovplyvnilo a zmeny, ktoré sa vo mne udiali, sa stali mojím problémom. Už viac 
nezáležalo, koho chyba to bola. 
Stratila som kontrolu. 

* * * 
   Práve vtedy som Jessicu stretla. Čoskoro sa mala naučiť štyri základné veci: 
   1. Nebola bláznivá, bola spoluzávislá. Alkoholizmus a iné chorobné návyky sú skutočne chorobami 
rodiny. Spôsob, akým choroba ovplyvňuje členov rodiny, sa nazýva spoluzávislosť. 
   2. Len čo boli ovplyvnení - keď sa to už raz stalo spoluzávislosť začala žiť svoj vlastný život. Je to 
podobné, ako keď dostanete zápal pľúc alebo získate nejaký deštruktívny zvyk. Keď ho dostanete, 
je ťažké sa ho zbaviť. 
   3. Ak sa ho chcete zbaviť, musíte niečo urobiť vy. Nezáleží na tom, koho to bola chyba. Vaša 
spoluzávislosť sa stala vaším problémom a za riešenie vašich problémov ste sami zodpovední. 
   4. Ak ste spoluzávislá, musíte nájsť vlastnú cestu alebo spôsob uzdravenia. Na vašej ceste k 
uzdraveniu vám môže pomôcť pochopenie spoluzávislosti a konkrétnych postojov, pocitov a 
správania, ktoré spoluzávislosť často sprevádzajú. Rovnako dôležité je zmeniť niektoré z týchto 
postojov, správanie a pochopiť, čo možno očakávať od týchto zmien. 
   Táto kniha má za cieľ pomôcť v porozumení spoluzávislosti a podporovať tieto zmeny. Teší ma, že 
môžem povedať, že Jessicin príbeh mal šťastný koniec alebo nový začiatok. Začala sa cítiť lepšie. 
Začala žiť svoj vlastný život. Dúfam, že ho začnete žiť aj vy. 
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2.ĎALŠIE PRÍBEHY 
Keď vravím, že som spoluzávislá, nemyslím tým, 

že som tak trochu spoluzávislá. 
Myslím tým, že som skutočne spoluzávislá. 

Nevydávam sa za mužov, 
ktorí sa po práci zastavia na pár pív. 

Vydávam sa za mužov, ktorí nepracujú. 
Elien, členka Al-Anon 

 
Možno ste sa s Jessiciným príbehom opísaným v predchádzajúcej kapitole stotožnili. Hoci jej príbeh je 
extrémnym príkladom spoluzávislosti, napriek tomu nie je jediným typom spoluzávislosti. Existuje 
také množstvo variácií príbehu spoluzávislosti, aké je množstvo spoluzávislých, ktorí ich rozprávajú. 
Opíšeme aspoň niektoré. 

* * * 
   Gerald, pekný a príjemný štyridsiatnik, hovorí, že je „úspešný v práci, ale neúspešný vo vzťahoch 
so ženami". Počas štúdia na strednej i vysokej škole chodil s mnohými ženami. Bol populárny 
a považovali ho za dobrého spoločníka. Po promóciách však prekvapil svoju rodinu i známych, keď sa 
oženil s Ritou. Rita sa k nemu správala horšie než ktorékoľvek dievča, s ktorým predtým chodil. 
Ku Geraldovi a jeho priateľom sa správala chladne a nepriateľsky, mala s ním málo spoločných 
záujmov a nezdalo sa, že sa o Geralda a jeho priateľov príliš zaujíma. Po trinástich rokoch sa ich 
manželstvo skončilo rozvodom, keď sa Geraldovi potvrdili veci, o ktorých tušil už dávno predtým: Rita 
mala milenca od začiatku ich manželstva a už dosť dlho mala problémy s pitím alkoholu a užívaním 
drog. 
   Gerald bol z toho zdrvený. Napriek tomu sa však asi po dvoch mesiacoch oplakávania slepo zaľúbil 
do ženy, ktorá bola alkoholičkou typu „od rána až do zvracania". Po mesiacoch strávených 
strachovaním sa o ňu, pokusmi pomôcť jej a snahou zistiť, čím zapríčinil jej pitie, vzťah ukončil. 
Čoskoro stretol ďalšiu ženu, zamiloval sa do nej a nasťahoval sa k nej. Po niekoľkých mesiacoch 
spolužitia začal mať podozrenie, že je tiež závislá od nejakej chémie. 
   Zase sa začal o svoju priateľku obávať. Začal ju pozorovať, prehľadával jej kabelku v snahe nájsť 
nejaké pilulky alebo iné dôkazy, vypytoval sa jej na jej aktivity. Niekedy jednoducho popieral, že by 
nejaký problém mala. Vtedy sa snažil vyplniť si voľný čas nejakou činnosťou, pokúšal sa využívať čas 
s priateľkou (hoci, ako vravel, keď bol svoj, cítil akúsi neistotu) a navrával si, že chyba je v ňom, že 
niečo v ňom nie je v poriadku. 
  Počas jednej z kríz v tomto vzťahu, keď si Gerald prestal navrávať, že nemá problém, vyhľadal 
poradcu v oblasti závislostí od chemických látok. 
  „Viem, že by som mal vzťah ukončiť," vravel, „ale proste to ešte nedokážem. Vieme sa spolu 
o všetkom porozprávať. Sme naozaj dobrí priatelia. A milujem ju. Prečo? Prečo sa mi vždy stane 
to isté?" 
  „Dajte mi izbu plnú žien a ja sa zamilujem do tej, ktorá má najviac problémov, do tej, ktorá sa bude 
ku mne správať najhoršie. Úprimne povedané, sú väčšou výzvou," zdôveril sa Gerald. „Ženy, ktoré sa 
ku mne správajú príliš dobre, ma odrádzajú." 
   Gerald sa považoval za spoločenského pijana bez toho, že by mu pitie spôsobovalo nejaké 
problémy. Tvrdil, že nikdy nebral drogy. Jeho brat bol alkoholikom už od puberty. Gerald popieral, 
že by niektorý z jeho zosnulých rodičov bol alkoholikom, a neochotne pripúšťal, že jeho otec možno 
„pil príliš". 
   Poradca naznačil, že alkoholizmus a nadmerné pitie v Geraldovej primárnej rodine pravdepodobne 
ešte stále ovplyvňujú jeho život i vzťahy. 
   „Ako by ich problémy mohli ovplyvňovať mňa?" spýtal sa. „Otec zomrel už pred rokmi a s bratom sa 
takmer nevídame." 
   Po niekoľkých sedeniach sa začal Gerald označovať ako spoluzávislý, ale nebol si úplne istý, čo to 
znamená a čo s tým robiť. Keď jeho hnev na priateľku trocha opadol, prestal na sedenia chodiť. 
Rozhodol sa, že jeho priateľka nemá s drogami až také problémy. Presviedčal sa o tom, že jeho 
problémy so ženami boli následkom zlého osudu, ale dúfa, že sa jeho osud raz zmení. 
   Naozaj bol Geraldovým problémom osud? Alebo to bola spoluzávislosť? 

* * * 
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   V čase, keď Patty vyhľadala pomoc súkromného poradcu, mala niečo cez tridsať rokov a za sebou 
jedenásť rokov manželstva. Mala tri deti, z ktorých najmladšie malo mozgovú obrnu. Patty zasvätila 
svoj život tomu, aby bola dobrou manželkou a matkou. Svojmu poradcovi vravela, že miluje svoje 
deti, neľutuje svoje rozhodnutie zostať doma a vychovávať ich, ale nenávidí dennú rutinu. Pred 
manželstvom mala mnoho priateľov a záľub, pracovala ako zdravotná sestra a zaujímala sa o svet 
okolo seba. Po narodení detí, najmä po narodení postihnutého dieťaťa, však stratila záujem o život. 
Mala málo priateľov, pribrala viac než 30 kíl, nevedela, čo cíti, a ak to vedela, obviňovala sa za to. 
Vysvetľovala, že sa snažila zostať aktívna a pomáhať priateľom, prípadne pracovať ako dobrovoľník 
v rôznych organizáciách, ale jej úsilie sa obvykle skončilo v pocitoch neúspešnosti a zatrpknutosti. 
Rozmýšľala nad tým, že sa vráti do práce, ale neurobila tak, pretože všetko, čo vedela, bolo 
opatrovanie, ale starania sa o druhých ľudí už mala po krk. 
   „Moja rodina a známi si myslia, že som silná. Stará, dobrá, spoľahlivá Patty. Vždy poruke. Vždy mať 
všetko pod kontrolou. Vždy pripravená pomôcť. Pravdou je, povedala Patty, „že sa rozpadám na kusy, 
potichu, ale isto. Už roky mávam depresie. Nemôžem sa ich striasť. Plačem pre každú maličkosť. 
Nemám už silu. Stále kričím na deti. Nezaujíma ma sex, aspoň nie s mojím manželom. Stále sa 
za všetko obviňujem. Dokonca sa cítim vinná aj za to, že som prišla za vami," povedala poradcovi. 
„Mala by som byť schopná vyriešiť si vlastné problémy sama a sama sa z nich dostať. Je nezmysel, 
že mrhám váš čas a peniaze môjho manžela na riešenie svojich problémov. Problémov, ktoré si 
pravdepodobne vymýšľam a poriadne preháňam." 
   „Ale musím niečo urobiť," priznala sa Patty. „V poslednom čase som premýšľala o samovražde. 
„Pravdaže," dodala, „nikdy by som to neurobila. Potrebuje ma príliš veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí je 
odo mňa závislých. Opustila by som ich, ale bojím sa. Som vystrašená." 
   Poradca sa dozvedel, že Patty a jej manžel mali deti, z ktorých jedno bolo postihnuté mozgovou 
obrnou. Ako Patty povedala, jej manžel mal pred manželstvom problémy s alkoholom. Počas 
manželstva pil menej, -pracoval a o rodinu sa staral dobre. Po ďalších otázkach však Patty povedala, 
že manžel nenavštevoval stretnutia anonymných alkoholikov ani iných podporných skupín. Namiesto 
toho v prestávkach medzi víkendovými ťahmi niekoľko mesiacov nepil. Keď pil, správal sa ako blázon. 
Keď nepil, býval agresívny a nepriateľský. 
   „Neviem, čo sa s ním stalo. To nie je muž, ktorého som si vzala. Oveľa viac sa však bojím toho, 
že neviem, čo sa deje so mnou a kto vlastne som," povedala Patty. „Je ťažké presne vysvetliť, v čom je 
problém. Nerozumiem sama sebe. Neexistuje žiadny konkrétny problém, na ktorý by som mohla 
poukázať. Ale mám pocit, akoby som stratila samu seba. Niekedy si myslím, že sa zbláznim. Čo mi 
vlastne je?" pýtala sa. 
   „Možno je váš manžel alkoholik a vaše problémy sú spôsobené rodinnou chorobou alkoholizmu," 
uvažoval poradca. 
   „Ako by to bolo možné?" opýtala sa Patty. „Môj manžel nepije tak často." 
   Poradca sa spýtal Patty na jej vzdialenejšiu minulosť. Tá hovorila s láskou o svojich rodičoch a dvoch 
dospelých bratoch. Pochádzala z dobrej a úspešnej rodiny. 
   Poradca sa pýtal ďalej. Patty sa zmienila o tom, že keď bola v puberte, začal jej otec navštevovať 
stretnutia anonymných alkoholikov. 
   „Otec začal abstinovať, keď som bola na strednej škole," povedala. „Naozaj ho milujem a som 
naňho hrdá. Ale roky, v ktorých pil, boli najstrašnejšími rokmi pre našu rodinu." 
   Nielenže bola Patty vydatá za niekoho, kto bol pravdepodobne alkoholik, zároveň bola dospelým 
dieťaťom alkoholika. Celá rodina bola ovplyvnená rodinnou chorobou alkoholizmu. Jej otec prestal 
piť, matka chodila do klubov Al-Anon, rodinný život sa zlepšil. Ale ovplyvnená bola aj Patty. Mala sa 
vari ako mávnutím čarovného prútika zmeniť len preto, že sa v rodine s pitím prestalo? 
   Namiesto ďalších poradenských sedení terapeut jej odporučil, aby sa prihlásila na kurz zvyšovania 
sebavedomia a na hodiny asertivity, ako aj návštevu stretnutí Al-Anon alebo stretnutí dospelých detí 
alkoholikov. Sú to všetko svojpomocné skupiny založené na filozofii dvanástich krokov anonymných 
alkoholikov. 
   Patty sa riadila radami poradcu. Nevyliečila sa cez noc, ale ako mesiace plynuli, zisťovala, že sa 
ľahšie rozhoduje, cíti a vyjadruje svoje pocity, hovorí, čo si myslí, všíma si svoje potreby a cíti sa 
menej vinná. Je ohľaduplnejšia voči sebe i svojim každodenným povinnostiam. Postupne sa jej 
depresia zmierňovala. Menej plakala a viac sa smiala, energia a nadšenie pre život sa vrátili. Manžel 
bez jej pričinenia, akoby mimochodom, začal chodiť na stretnutia anonymných alkoholikov. Je menej 
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nepriateľský a ich manželstvo sa zlepšuje. Dôležitým bodom však je, že Patty získala opäť kontrolu 
nad svojím životom. Jej život začal znova fungovať. 
Ak by ste sa teraz spýtali Patty, aký je alebo aký bol jej problém, odpovedala by: „Som spoluzávislá." 

* * * 
Klienti, ktorí vyhľadávajú pomoc v agentúrach pre duševné zdravie a závislosti, nie sú len ľudia trpiaci 
spoluzávislosťou. Randell bol poradca pre chemické závislosti a doliečujúci sa alkoholik. Abstinoval už 
niekoľko rokov, keď zistil, že má problémy. Bol dieťaťom alkoholika a alkoholikmi boli aj jeho traja 
bratia. Inteligentný, citlivý muž, ktorému sa páčila jeho práca, mal problémy so svojím voľným časom. 
Väčšinu času totiž trávil strachovaním sa o druhých ľudí a ich problémy. Niekedy sa pokúšal urobiť 
poriadok v zmätku, ktorý alkoholici vytvorili, niekedy sa hneval na alkoholikov za to, že robia 
problémy, ktoré on kvôli pocitu zodpovednosti musí riešiť, niekedy sa cítil rozrušený, pretože sa 
ľudia, nie nevyhnutne alkoholici, správali určitým spôsobom. Správal sa ako zmyslov zbavený, cítil sa 
vinný, bolo mu všetkého ľúto a mal pocit, že ho ľudia využívajú. Len zriedkakedy pociťoval blízkosť 
ľudí. Málokedy sa zabával. 
   Mnoho rokov bol Randell presvedčený, že je jeho povinnosťou strachovať sa o druhých ľudí a starať 
sa o ich problémy. Svoje správanie označoval ako prívetivosť, záujem, lásku a niekedy ako oprávnené 
rozhorčenie. Teraz, keď našiel spôsob pomoci svojmu problému, označuje svoje správanie ako 
spoluzávislosť. 
   Niekedy je spoluzávislé správanie neoddeliteľne spojené s pojmami ako dobrá matka, manžel, brat 
alebo kresťan. Marlyss je teraz vo svojich štyridsiatich rokoch atraktívna žena, pretože o seba dbá. 
Väčšinu času sa však stará o svojich päť detí a manžela, ktorý je abstinujúcim alkoholikom. Svoj život 
zasvätila tomu, aby boli oni šťastní, ale neuspela. Obvykle je nahnevaná a cíti sa nedocenená za svoje 
úsilie. Zvyčajne je jej rodina na ňu nahnevaná. S manželom sa miluje, kedykoľvek sa mu zachce, 
nezávisle od toho, ako sa cíti ona. Príliš veľa peňazí z rodinného rozpočtu utráca na hračky 
a oblečenie pre deti alebo na čokoľvek, čo chcú. Šoféruje, číta, varí, upratuje a rozmaznáva ľudí okolo 
seba, ale nikto nič nedáva jej. Väčšinou ani nepoďakujú. Marlyss už viac nemá chuť dávať druhým 
ľuďom. Hnevá sa na to, ako jej rodina a ich potreby kontrolujú jej život. Pracuje ako zdravotná sestra 
a aj z toho je často znechutená. 
   „Ale keď neurobím, čo sa odo mňa žiada, cítim sa vinná. Cítim sa vinná aj vtedy, keď nežijem podľa 
svojich kritérií na dobrú manželku a matku. Cítim sa vinná, keď nežijem podľa toho, ako si to druhí 
ľudia predstavujú.  „Proste sa cítim vinná," povedala. „V skutočnosti," dodala, „na základe pocitov 
viny si plánujem deň aj svoje priority." 
   Je naozaj pravda, že Marlyss je dobrá matka, pretože sa bezhranične stará o druhých ľudí, je z toho 
zatrpknutá a nič za to neočakáva? Alebo to znamená, že je spoluzávislá? 
   Alkoholizmus (alebo závislosť od chemických látok) nie je jediným rodinným problémom, ktorý 
môže vytvoriť spoluzávislého človeka. V čase, keď prišla Alissa za poradcom, bola matkou dvoch detí 
a pracovala na čiastočný úväzok v organizácii zameranej na duševné zdravie. (Predtým v snahe nájsť 
pomoc navštívila mnoho rodinných terapeutov.) Poradcu vyhľadala, pretože so svojím štrnásťročným 
synom mala stále nejaké problémy. Utekal z domu, nedodržiaval zákaz vychádzok, chodil poza školu, 
porušoval mnohé rodinné pravidlá a stále si robil, čo chcel. 
   „Toto dieťa," zverila sa Alissa poradcovi, „ma privádza do šialenstva." 
   Myslela to vážne. Naozaj bola veľmi utrápená. Boli dni, keď sa cítila taká beznádejná a zúbožená, že 
nedokázala ani vstať z postele. Vyskúšala už všeličo, čo jej napadlo, aby synovi pomohla. Trikrát ho 
prihlásila na terapiu, dvakrát umiestnila do polepšovne a ťahala celú rodinu od poradcu k poradcovi. 
Vyskúšala aj iné spôsoby. Zastrašovala, plakala, kričala a prosila. Bola tvrdá a zavolala naňho políciu. 
Skúšala byť trpezlivá a zhovievavá. Dokonca sa pokúšala správať sa tak, akoby ani nerobil tie 
neprimerané veci. Vymkla ho z bytu. Precestovala polovicu štátu, aby ho priviezla domov potom, keď 
utiekol z domu. Napriek tomu, že jej úsilie synovi nepomáhalo, Alissa bola posadnutá snahou nájsť 
a urobiť niečo, čo by mu ukázalo jeho chyby v správaní a pomohlo k zmene. 
„Prečo mi to robí?" pýtala sa poradcu. „Organizuje a ruinuje môj život." 
 Poradca súhlasil s tým, že problém s Alissiným synom je bolestivý a znepokojujúci a treba niečo 
urobiť. Ale povedal aj to, že chlapcov problém nemusí ničiť Alissin život. 
 „Nie ste síce schopná kontrolovať svojho syna ale môžete získať kontrolu nad sebou," povedal. 
„Môžete sa vyrovnať so svojou vlastnou spoluzávislosťou." 

* * * 
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   Sheryl sa tiež označuje ako spoluzávislá. Čoskoro po svadbe za muža svojich snov sa prebudila do 
nočnej mory. Zistila, že jej muž je závislý od sexu. V jeho prípade to znamenalo, že nedokázal 
kontrolovať svoje chute na sledovanie pornografie, nutkavo vyhľadával vzťahy s inými ženami a ako 
Sheryl povedala, „len Boh vie čo a koho ešte". To, že jej manžel je od sexu závislý, sa dozvedela 
týždeň po svadbe, keď ho našla v posteli s inou ženou. 
   Sheryl reagovala panikou. Potom sa nahnevala, ale hnev sa premenil na súcit s manželom a jeho 
problémom. Priatelia jej radili, aby ho opustila, ale ona sa rozhodla s manželom zostať. Potreboval 
pomoc. Možno sa zmení. Okrem toho nebola pripravená vzdať sa svojho sna o ružovej budúcnosti, 
ktorú spolu mali prežiť. 
   Jej manžel začal navštevovať skupinu pre anonymných závislých od sexu (Sex Addicts Anonymous), 
ktorá je podobnou skupinou ako anonymní alkoholici a funguje na princípoch dvanástich krokov. 
Sheryl odmietla navštevovať skupiny Co-SA (podobné Al-Anon) pre príbuzných závislých od sexu. 
Nechcela svoj problém zverejniť, nechcela však o ňom hovoriť ani v súkromí. 
   Po niekoľkých mesiacoch sa Sheryl, úspešná modelka, pristihla, že prijíma menej práce, odmieta 
večerné stretnutia s priateľkami a čoraz viac sa zdržiava doma. Chcela zodvihnúť telefón, keby nejaká 
žena volala jej manželovi. Chcela byť doma, aby videla manžela odchádzať z domu a vracať sa späť. 
Chcela vidieť, ako vyzerá, ako sa správa a ako hovorí. Chcela presne vedieť, čo robil a s kým. Často 
volala jeho sponzorovi zo skupiny sexuálne závislých, aby sa mu na manžela posťažovala, aby podala 
správy o jeho fungovaní, aby sa poinformovala o manželovom pokroku. Vravela, že už nechce byť 
znova klamaná a podvádzaná. 
   Postupne sa odcudzila priateľom i svojim záľubám. Bála sa pracovať a príliš sa hanbila rozprávať sa s 
priateľkami. Jej manžel mal niekoľko ďalších známostí. Priateľky boli sklamané z jej zostávania s ním a 
neustáleho sťažovania si na to, aké je hrozné byť jeho manželkou. 
   „Nemohla som sa naňho ani pozrieť. Jediné, čo som dokázala, bolo pohŕdať ním. Napriek tomu som 
ho nedokázala opustiť," povedala Sheryl neskôr. „Nebola som schopná robiť čokoľvek iné, než sa 
strachovať a sledovať ho." 
   „K zvratu došlo jednej noci, keď som ho naháňala s mäsiarskym nožom v ruke," povedala Sheryl: 
„Bola som na dne. Zúrivo som behala po dome a jačala som, keď som si zrazu - po prvý raz - 
uvedomila seba. Zbláznila som sa. Bola som šialená, úplne som stratila nad sebou kontrolu, ale on 
tam len stál a pokojne sa na mňa pozeral. Uvedomila som si, že musím niečo urobiť a vyhľadať 
pomoc." 
Po tejto udalosti začala Sheryl navštevovať skupinu Co-SA. Práve na týchto stretnutiach začala 
označovať seba a svoju stratu kontroly ako spoluzávislosť. Dnes žije oddelene od manžela a čaká na 
rozvod. Cíti sa lepšie. 

* * * 
   Hoci opísané príbehy boli dramatické, spoluzávislosť nemusí byť taká silná. Nie vždy majú títo ľudia 
také veľké problémy. Kristen je vydatá, má dve deti a nevie o tom, že by niekto v jej blízkej alebo 
vzdialenej rodine bol alkoholik či trpel nejakým iným chorobným návykom. Napriek tomu sa označuje 
ako spoluzávislá. Jej problémom je, ako sama vraví, že nálady druhých ľudí ovládajú jej pocity a 
naopak, ona sa snaží kontrolovať ich pocity. 
   „Ak je môj manžel šťastný a mám pocit, že je to aj mojím pričinením, som šťastná. Ak je nespokojný, 
cítim sa za to tiež zodpovedná. Som nervózna, nespokojná a znepokojuje ma to dovtedy, kým sa 
necíti lepšie. Snažím sa, aby sa cítil lepšie, a cítim sa vinná, ak to nedokážem. On sa na mňa hnevá, 
pretože sa o to pokúšam." 
   „Spoluzávislo sa však nesprávam len vo vzťahu k nemu," dodáva. „Správam sa tak vo vzťahu 
ku každému: k rodičom, deťom, hosťom v našom dome. Akoby som sa v druhých ľuďoch strácala. 
Príliš sa do nich ponáram." 
   „Chcela by som s tou spoluzávislosťou niečo urobiť, kým to nie je horšie. Nie som veľmi nešťastná," 
povedala, „ale chcela by som sa naučiť uvoľniť sa a tešiť sa zo seba i druhých." 
   Jeden pastor opísal tento problém takto: „Niektorí ľudia sú skutočne spoluzávislí a niektorí z nás sú 
spoluzávislí len trochu." 

* * * 
   Predošlé príbehy som vybrala preto, že sú zaujímavé a predstavujú rôzne skúsenosti. Zároveň 
objasňujú niečo, čo treba zdôrazniť: Žiadny z uvedených príbehov nie je typický pre spoluzávislosť. 
Spoluzávislosť je zložitá. Ľudia sú zložití. Každý človek je jedinečný a situácia každého človeka je 
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odlišná. Niektorí ľudia majú extrémne bolestivé a zničujúce zážitky so spoluzávislosťou. Iní nie 
a spoluzávislosť sa ich dotkla len mierne. Niekedy je spoluzávislosť reakciou človeka na alkoholizmus 
iného človeka, niekedy nie. Každý spoluzávislý má jedinečnú skúsenosť, ktorá je určovaná jeho 
situáciou, históriou a osobnosťou. 
   Napriek tomu všetky príbehy spoluzávislosti majú niečo spoločné. Všetky sa týkajú spôsobu nášho 
správania a našich reakcií na ľudí okolo nás. Spoluzávislosť sa vždy týka našich vzťahov s ľuďmi 
nezávisle od toho, či sú to alkoholici, hazardní hráči, sexuálne závislí, prejedajúci sa alebo normálni. 
Spoluzávislosť je spôsob, akým druhí ľudia ovplyvňujú nás a ako sa my snažíme ovplyvňovať ich. 
   Ako vravia členovia Al-Anon, „identifikujte, neporovnávajte". 
 
   CVIČENIE 
   1. Stotožnili ste sa s niekým v tejto kapitole? Čo vám pomohlo, aby ste sa spoznali? Aké vzťahy vám 
prišli na um? Prečo? 
   2. Ešte viac si môžete pomôcť tým, že si kúpite veľký poznámkový blok a budete si svoje reakcie 
a odpovede na tieto cvičenia zapisovať. Môžete si zapisovať aj pocity a myšlienky, ktoré vám napadnú 
pri čítaní tejto knihy. 
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3. SPOLUZÁVISLOSŤ 

Vzťahy sú ako tanec, 
pri ktorom medzi partnermi prúdi viditeľná energia. 
Niektoré vzťahy sú pomalým, temným tancom smrti.  

Colette Dowlingová 
 

   Až doteraz som používala slová spoluzávislý a spoluzávislosť ako jednoznačné pojmy. Napriek tomu 
ich definícia zostáva nejasná. 
   Chemickú závislosť možno definovať ako závislosť (psychickú alebo fyzickú) od alkoholu alebo iných 
drog. Prejedanie sa a hráčstvo sú tiež slová, pod ktorými si dokážeme niečo predstaviť. Ale čo je 
spoluzávislosť? 
   Možno ju definovať ako partnerstvo v závislosti. Táto definícia je blízko k pravde, ale stále zostáva, 
nejasnou. Nedáva nám žiadnu konkrétnu predstavu. Spoluzávislosť je súčasťou profesionálneho 
žargónu v liečebných centrách, preto je neodborníkom nezrozumiteľná a aj pre niektorých ľudí 
v odbore je nezmyselná. 
   Žargón môže, ale nemusí označovať niečo konkrétne. Pre rôznych ľudí môže znamenať rôzne veci. 
Ľudia môžu cítiť, čo určitý výraz znamená, ale nemusia byť schopní ho definovať, pretože nikdy 
presne definovaný nebol. 
  Toto sú niektoré z problémov, s ktorými som sa stretla pri štúdiu a snahe o definíciu slov 
spoluzávislosť a spoluzávislý. Mnoho ľudí ich nikdy nepočulo. Tí, ktorým sú tieto slová známe, ich 
nedokážu definovať. Ak dokážu, tak každý inak alebo ich definujú pomocou ďalšieho žargónu. Aby to 
bolo ešte zložitejšie, tieto slová nemožno nájsť v žiadnom slovníku. Môj počítač ich stále označuje za 
nespisovné a snaží sa ma presvedčiť, že to ani nie sú slová. 
  Napriek tomu spoluzávislosť znamená niečo konkrétne, niečo veľmi dôležité pre mňa i pre milióny 
ďalších ľudí. Zbavme sa teda žargónu a pozrime sa na význam tohto slova. 
 

Čo JE SPOLUZÁVISLOSŤ? 
  Počula som a aj som čítala mnoho definícií spoluzávislosti. 
  Róbert Subby v knihe Codependency, An Emerging Issue definuje spoluzávislosť ako „emočný, 
psychologický a behavioristický stav u človeka, ktorý vzniká v dôsledku dlhodobého vystavenia 
a dodržiavania obmedzujúcich pravidiel, ktoré bránia úprimnému vyjadrovaniu pocitov a tiež priamej 
diskusii o osobných a medziľudských problémoch". 
  Earnie Larsen, ďalší odborník a priekopník v oblasti spoluzávislosti, definuje spoluzávislosť ako 
„také deštruktívne a naučené správanie alebo povahové vlastnosti, ktoré znižujú schopnosť 
nadväzovať a prežívať láskyplné vzťahy". 
  Existujú aj menej odborné definície. 
  „Spoluzávislosť znamená, že som dozorca," vraví jedna žena. 
  „Byť spoluzávislý znamená, že mám za manžela alkoholika," povedala iná žena. „Tiež to znamená, 
že musím chodiť na stretnutia Al-Anon" 
   „Spoluzávislosť znamená," vraví ďalšia, „že som až po uši ponorená v alkoholikoch." 
   Ďalšie definície spoluzávislosti: 
   „Spoluzávislosť znamená, že stále hľadám niekoho, na koho by som sa nalepila." 
   „Spoluzávislosť? Znamená to, že každý muž, ktorý ma priťahuje, do ktorého sa zamilujem alebo 
za ktorého sa vydám, bude závislý alebo bude mať iný, rovnako závažný problém." 
   „Spoluzávislosť," vysvetľoval iný človek „je vedomie toho, že všetky moje vzťahy sa budú rozvíjať 
rovnakým spôsobom (bolestným) alebo skončia rovnako (katastrofálne). Alebo oboje." 
   Existuje takmer toľko definícií spoluzávislosti, ako je skúseností, z ktorých vychádzajú. V zúfalstve 
(alebo možno osvietení) niektorí terapeuti vyhlasujú: „Spoluzávislosť je všetko a každý je 
spoluzávislý." Takže kde je pravda? Ktorá definícia je presná? Zodpovedať túto otázku nám pomôže 
stručná história spoluzávislosti. 
 
 

STRUČNÁ HISTÓRIA 
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   Slovo spoluzávislosť sa na terapeutickej scéne po prvýkrát objavilo koncom sedemdesiatych rokov. 
Neviem, kto ho objavil. Hoci viacerí ľudia to o sebe tvrdia, faktom je, že sa začalo používať súčasne 
vo viacerých liečebných centrách v Minnesote. Aspoň tak to tvrdí Sandra Smalley, C.C.D.P. - 
certifikovaná psychologička a vedúca osobnosť v oblasti spoluzávislosti. Možno toto slovo objavili 
v Minnesote - rodisku liečebných programov pre chemické závislosti a chorobné návyky založených 
na dvanástich krokoch. 
   Róbert Subby a John Friel v knihe Codependency, An Emerging Issue píšu: „Pôvodne označovalo 
toto slovo človeka alebo ľudí, ktorých životy boli ovplyvnené spolužitím s človekom chemicky 
závislým. V reakcii na alkoholizmus alebo narkomániu si spoluzávislý partner, dieťa alebo milenec 
vytvoril nezdravé spôsoby zvládania života." 
   Spoluzávislosť bola teda novým názvom pre starú hru. Odborníci už dlho tušili, že s ľuďmi žijúcimi 
s chemicky závislými sa deje niečo zvláštne. Výskum v tejto oblasti naznačoval, že u týchto ľudí 
napriek tomu, že sami nepijú a neberú drogy, sa objavujú telesné, duševné, emocionálne a duchovné 
stavy podobné alkoholizmu. Vznikli ďalšie slová (žargónové, ktoré sa neskôr stali synonymami 
pre spoluzávislosť), ako spolu-alkoholik, non-alkoholik, para- alkoholik. 
   Spoluzávislí však určite cítili následky spoluzávislosti dlho predtým, než vzniklo toto slovo. 
V štyridsiatych rokoch, po vzniku organizácie Anonymných alkoholikov, sa začali vytvárať podporné 
skupiny - zložené predovšetkým z manželiek alkoholikov - s cieľom pochopiť a zvládnuť spôsoby, 
akými ich ovplyvňovalo pitie ich partnerov. Tieto ženy vtedy nevedeli, že budú neskôr označené ako 
spoluzávislé. Vedeli len to, že sú priamo postihnuté alkoholizmom svojich partnerov. Závideli 
alkoholikom, že majú dvanásťkrokový liečebný program. Chceli mať tiež niečo podobné. Preto použili 
program anonymných alkoholikov, pozmenili ho, pomenovali ho Al-Anon a on fungoval! Odvtedy 
pomohol miliónom ľudí. 
   Základnou myšlienkou tohto obdobia a tiež roku 1979, keď sa slovo spoluzávislosť začalo používať, 
bolo, že spoluzávislí (spolu-alkoholici alebo para-alkoholici) sú ľudia, ktorých životy sa stali 
nezvládnuteľnými v dôsledku ich spolužitia s alkoholikom." 
   Definícia spoluzávislosti sa však odvtedy rozšírila. Odborníci začínali lepšie chápať vplyv chemicky 
závislého človeka na svoju rodinu i vplyv rodiny na závislého človeka. Boli identifikované ďalšie 
problémy ako prejedanie sa, hazardné hráčstvo a niektoré druhy sexuálneho správania. Zistilo sa, 
že tieto chorobné návyky sa podobajú chorobe, za akú bol alkoholizmus považovaný. Psychológovia si 
tiež všimli, že mnoho ľudí žijúcich s takto narušenými ľuďmi si osvojilo podobné reakcie a spôsoby 
správania ako ľudia žijúci s alkoholikmi. Aj v týchto rodinách sa stalo niečo zvláštne. 
   Keď psychológovia lepšie porozumeli problematike spoluzávislosti, ukázalo sa, že spoluzávislosťou 
trpí oveľa viac ľudí. Boli to dospelé deti alkoholikov, ľudia žijúci s citovo alebo duševne narušenými 
ľuďmi či s chronicky chorými, rodičia detí s problémami v správaní, ľudia žijúci s nezodpovednými 
ľuďmi, odborníci, ako zdravotné sestry, sociálni pracovníci a ďalšie „pomáhajúce" profesie. Dokonca 
aj uzdravujúci sa alkoholici a narkomani zistili, že boli spoluzávislí a že boli dokonca spoluzávislí dlho 
predtým, než sa stali chemicky závislými. Spoluzávislí sa začali objavovať všade. 
   Keď sa spoluzávislý prestal stýkať s problémovým človekom, často si našiel iného problémového 
človeka a pokračoval vo svojom spoluzávislom správaní. Zdalo sa, že tieto formy správania alebo 
zvládacie mechanizmy, pretrvávajú po celý život spoluzávislého, až kým sa nezmení. 
   Bolo teda správne predpokladať, že spoluzávislosť vzniká ako následok úzkeho kontaktu s ľuďmi 
s vážnými chorobami, poruchami správania alebo deštruktívnymi sklonmi? Alkoholizmus v rodine 
pomáhal pri vytváraní spoluzávislosti, ale zdalo sa, že jej príčinami bolo mnoho ďalších okolností.  
         Pomerne častým spoločným menovateľom bol osobný alebo profesionálny styk s problémovými, 
na iných odkázanými alebo závislými ľuďmi. Ešte častejším menovateľom však boli nepísané rodinné 
pravidlá, ktoré tvoria základ ďalších vzťahov. Tieto pravidlá zakazujú diskusiu o problémoch; 
otvorené prejavovanie citov; priamu a úprimnú komunikáciu; reálne očakávania, ako byť človekom 
zraniteľným a nedokonalým; egoizmus; dôveru v seba i druhých; zábavu a hru; dozrievanie alebo 
zmenu, ktorá by rozbúrila pokojný život v rodine nezávisle od toho, aké zdravé a prospešné by takéto 
narušenie rovnováhy bolo. Tieto pravidlá sú bežné v rodinách alkoholikov, ale môžu sa objaviť aj 
v iných rodinách. 
   Teraz sa opäť vrátim k pôvodnej otázke: Ktorá definícia spoluzávislosti je presná? Všetky. Niektoré 
opisujú príčiny, iné následky; niektoré celkový stav, iné príznaky; niektoré zákonitosti, iné bolesť. 
Spoluzávislosť znamenala alebo začala znamenať všetko uvedené v predchádzajúcich definíciách. 
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   Nesnažím sa vás popliesť. Spoluzávislosť má nejasnú definíciu, pretože je to nejasný a spletitý stav. 
Je ťažké teoreticky a komplexne definovať spoluzávislosť jednou alebo dvoma vetami. 
   Načo toľko rámusu okolo jednej definície? Pretože sa pokúsim o definíciu spoluzávislosti v jednej 
vete. Chcela som, aby ste mali širší prehľad skôr, ako vám ukážem ten užší. Dúfam, že vám tento 
prístup umožní identifikovať vašu spoluzávislosť, ak ňou naozaj trpíte. Definovať problém je dôležité, 
pretože to pomáha pri hľadaní riešenia. Vyriešenie tohto problému je životne dôležité. Znamená totiž 
cítiť sa lepšie, znamená uzdravenie. 
   Takže toto je moja definícia spoluzávislosti: 
   Spoluzávislý človek je ten, kto sa dáva ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie 
kontrolovať jeho správanie. 
   Tým druhým človekom môže byť dieťa, dospelý, milenec, partnerka, brat, sestra, starý rodič, rodič, 
klient alebo najlepší priateľ. Môže ním byť alkoholik, drogovo závislý, telesne alebo duševne chorý 
človek alebo normálny človek, ktorý občas pociťuje smútok. 
   Podstata definície a vyliečenia však nie je v druhom človeku bez ohľadu na to, ako pevne sme o tom 
presvedčení. Tá podstata je v nás, v spôsoboch, ako sa dáme ovplyvňovať druhými a ako sa snažíme 
ovplyvňovať ich správanie. Príkladom môže byť naliehavá potreba kontrolovať, „pomáhať", 
„starať sa-; nízke sebahodnotenie a sebavedomie hraničiace so sebazapieraním a sebazatratením; 
nadmerná agresivita, zlosť a pocity viny; čudná závislosť od čudných ľudí; záľuba vo zvláštnostiach; 
zameranie sa na druhých vrcholiace v zabúdaní na seba; komunikačné problémy; problémy 
v sexuálnej oblasti; nekonečná sebaľútosť. 
   Je spoluzávislosť choroba? Podľa niektorých odborníkov spoluzávislosť nie je choroba, ale je to 
normálna reakcia na nenormálnych ľudí." 
   Iní odborníci tvrdia, že je to chronické a progresívne ochorenie. Podľa nich spoluzávislí chcú 
a potrebujú okolo seba chorých ľudí preto, aby mohli byť šťastní nezdravým spôsobom. Hovoria 
napríklad, že manželka alkoholika si berie alkoholika preto, že je podvedome presvedčená o tom, 
že je alkoholik. Navyše pre svoje uspokojenie potrebuje, aby pil a trápil ju. 
   Tento názor je možno príliš krutý. Som presvedčená, že spoluzávislí potrebujú vo svojom živote 
menej krutosti. Druhí ľudia k nám už boli dosť krutí. Sami k sebe sme dosť krutí. Priatelia, trpeli sme 
už dosť. Boli sme poznačení chorobami a ľuďmi. Každý z nás si musí ujasniť, do akej miery sme si to 
zavinili sami. 
   Neviem, či spoluzávislosť je alebo nie je choroba. Nie som odborníčka. Ale na to, aby som vám 
povedala, v čo verím, dovoľte mi dokončiť stručnú históriu spoluzávislosti. 
   Hoci prvé skupiny Al-Anon vznikli okolo roku 1940, som presvedčená, že známky spoluzávislého 
správania by sme našli už v začiatkoch ľudskej existencie a vzťahov. Ľudia vždy mali problémy a vždy 
sa starali o svojich chorých priateľov a príbuzných. Je preto pravdepodobné, že sa zaplietli do 
problémov druhých už v dobách, keď vznikli vzťahy. 
   Spoluzávislosť nás pravdepodobne prenasleduje od čias dávno pred narodením Krista až do „nášho 
strastiplného dvadsiateho storočia", ako hovorí Morley Safer v televíznom programe 60 minút. 
Od počiatku ľudskej existencie robia ľudia veci, ktoré označujeme ako „spoluzávislé". Až 
do zbláznenia sa staráme o druhých. Pokúšame sa pomáhať spôsobmi, ktoré vôbec nepomáhajú. 
Hovoríme áno, keď myslíme nie. Snažíme sa presvedčiť druhých o správnosti nášho pohľadu na svet. 
Zohýbame svoje chrbty, aby sme nezranili druhých ľudí a ich city, a pritom ubližujeme sebe. Bojíme 
sa dôverovať svojim pocitom. Veríme klamstvám a potom sa cítime podvedení. Chceme sa pomstiť 
a potrestať druhých. Sme takí nahnevaní, že by sme zabíjali. Bojujeme za svoje práva, zatiaľ čo druhí 
vravia, že žiadne nemáme. Chodíme v šatách z vrecoviny, pretože neveríme, že si zaslúžime 
hodvábne. 
   Spoluzávislí nepochybne robia aj dobré skutky. Je v ich povahe, že sú láskaví, zaujímajú sa o potreby 
sveta a reagujú na ne. Thomas Wright v knihe Codependency, An Emerging Issue píše: „Myslím si, že 
spoluzávislí vždy kritizovali sociálnu nespravodlivosť a bojovali za práva utláčaných. Spoluzávislí chcú 
pomáhať. A aj pomáhajú. Pravdepodobne však umierajú s pocitom viny, že neurobili dosť." 
   Je prirodzené chcieť pomáhať a chrániť ľudí, na ktorých nám záleží. Je prirodzené reagovať 
na problémy ľudí okolo nás. Keď sa problém nerieši a stáva sa závažnejším, vplýva na nás čoraz viac 
a my naň aj reagujeme intenzívnejšie. 
   Slovo reagovať je tu dôležité. Akokoľvek sa pozeráme na spoluzávislosť, akokoľvek ju definujeme 
a akokoľvek ju diagnostikujeme a liečime, zostáva reaktívnym procesom. Spoluzávislí sú reaktívni 
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ľudia. Reagujú príliš. Alebo nereagujú. Málokedy však konajú sami od seba. Namiesto toho, aby boli 
aktívni, zostávajú reaktívni. Reagujú na problémy, bolesť, životy a správanie druhých. Reagujú 
na svoje problémy, bolesti a správanie. Mnohé ich reakcie sú reakcie na stres a neistotu života 
s alkoholikom a na iné problémy. Je normálne reagovať na stres. Nie je nevyhnutne nenormálne, 
ale skôr hrdinské a život zachraňujúce naučiť sa nereagovať na stres a odpovedať naň zdravším 
spôsobom. Väčšina z nás sa to však potrebuje naučiť. 
   Jedným z dôvodov, prečo niektorí odborníci považujú spoluzávislosť za chorobu, je možno to, 
že mnoho spoluzávislých reaguje na chorobu, ako napríklad alkoholizmus. 
   Ďalším dôvodom, prečo sa spoluzávislosť nazýva chorobou, je, že je progresívna. Čím chorľavejší sú 
ľudia okolo nás, tým intenzívnejšie reagujeme. Z malichernej obavy na začiatku sa môže stať izolácia, 
depresia, duševné či telesné ochorenie alebo samovražedné fantázie. Jedno vedie k druhému a veci 
sa zhoršujú. Spoluzávislosť možno nie je choroba, ale môžete z nej ochorieť. Môže pomáhať ľuďom 
okolo vás, aby chorými zostali. 
   Ďalším dôvodom, prečo sa spoluzávislosť označuje ako choroba, je, že spoluzávislé správanie - 
rovnako ako ďalšie sebazničujúce formy správania - sa stáva návykom. Návyky opakujeme 
bez premýšľania. Návyky časom začnú žiť svoj vlastný život." 
   Nech už má druhý človek akýkoľvek problém, spoluzávislý si rozvíja návykový systém myslenia, 
cítenia a správania, ktorý mu spôsobuje bolesť. Spoluzávislé správanie a zvyky sú sebadeštruktívne. 
Často reagujeme na ľudí, ktorí ničia seba, tým, že sa tiež naučíme ničiť seba. Tieto návyky nás môžu 
dostať alebo udržiavať v deštruktívnych vzťahoch, vo vzťahoch, ktoré nefungujú. Spoluzávislé 
správanie tiež môže podkopať vzťahy, ktoré by inak fungovali. Takéto správanie nám znemožňuje 
nájsť pokoj a šťastie v prítomnosti najdôležitejšieho človeka nášho života  nás samých. Spoluzávislé 
správanie je súčasťou jediného človeka, ktorého dokážeme kontrolovať a ktorého môžeme zmeniť, je 
súčasťou nás. Spoluzávislé správanie je naším problémom. V nasledujúcej kapitole sa budeme 
zaoberať práve týmto správaním. 
 
   CVIČENIE 
   1. Ako by ste vy definovali spoluzávislosť? 
   2. Poznáte niekoho, kto významne ovplyvnil váš život, život niekoho, o koho sa obávate a koho by 
ste radi zmenili? Kto je to? Napíšte o ňom a o vašom vzťahu k nemu. Neskôr si to prečítajte. Čo cítite? 
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4.CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 
SPOLUZÁVISLOSTI 

Bože, daj mi pokoj, 
aby som dokázal prijať veci, ktoré zmeniť nemôžem, 

odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem, 
a múdrosť, aby som ich od seba rozoznal. 

Modlitba pokoja 
 

   Hoci sa dvaja spoluzávislí nemusia zhodnúť na definícii spoluzávislosti, pri rozhovore o konkrétnych 
problémoch každý z nich tuší, čo má ten druhý na mysli. Sú veci, ktoré robia rovnako, a rovnako cítia, 
myslia a hovoria - a práve to je charakteristické pre spoluzávislosť. V týchto bodoch - príznakoch, 
problémoch a reakciách - sa zhoduje väčšina definícií a liečebných programov. Tieto príznaky určujú 
spôsob liečenia, a preto ich musíme rozpoznať, prijať, žiť s nimi, riešiť ich, bojovať s nimi a často ich 
tiež zmeniť. 
   Kým pristúpim k tomu, čo majú spoluzávislí spoločné, rada by som zdôraznila: To, že máme tieto 
problémy, neznamená, že sme zlí, chybní alebo menejcenní. Niektorí z nás si osvojili tieto návyky ešte 
v detstve, iní ich získali neskôr v živote. Niektoré veci sme sa mohli naučiť z našich interpretácií 
náboženstva. Niektorým ženám bolo vštepované, že takéto správanie je pre ženy vhodné. Nech  už 
sme sa tieto veci naučili kdekoľvek, väčšina z nás sa ich naučila dobre. 
   Väčšina z nás sa ich musela naučiť robiť, aby sme sa mohli brániť a uspokojovať svoje potreby. 
Robili, cítili a mysleli sme takýmto spôsobom preto, aby sme prežili citovo, duševne a niekedy aj 
fyzicky. Snažili sme sa čo najlepšie porozumieť nášmu zložitému svetu. Žiť s normálnymi, zdravými 
ľuďmi nie je vždy ľahké. Žiť s chorými, narušenými alebo problémovými ľuďmi je oveľa ťažšie. 
Je strašné žiť so zúrivým alkoholikom. Mnohí z nás sa snažia vyrovnať s hroznou situáciou, čo je 
zároveň obdivuhodné a hrdinské. Robíme to najlepšie, čo dokážeme. 
   Zdá sa však, že tieto sebaobranné prostriedky už prestali byť užitočné. Niekedy sa to, čo robíme 
na svoju obranu, obracia proti nám a ubližuje nám. Stáva sa sebadeštruktívnym. Mnoho 
spoluzávislých prežíva s ťažkosťami a ich potreby sú väčšinou nenaplnené. Ako vraví Scott Egleston, 
spoluzávislosť je taký spôsob uspokojovania našich potrieb, ktorý naše potreby neuspokojuje. 
Robíme nesprávne veci zo správnych dôvodov. 
   Môžeme sa zmeniť? Môžeme sa naučiť zdravšie správať? Neviem, či je možné vyučovať duševné, 
duchovné a citové zdravie, ale viem, že je možné dať sa inšpirovať a povzbudiť. Môžeme sa naučiť 
robiť veci ináč. Môžeme sa zmeniť. Myslím si, že väčšina ľudí chce byť zdravá a žiť svoj život, ako 
najlepšie dokáže. Ale mnohí nevedia, že je dobré robiť veci ináč. Väčšina z nás ani nechápe, čo z toho, 
čo sme robili, nefunguje. Väčšina z nás je natoľko zaneprázdnená reagovaním na problémy druhých, 
že nie je schopná identifikovať, nie to ešte riešiť svoje vlastné problémy. 
   Podľa mnohých psychológov prvým krokom k zmene je uvedomenie a druhým krokom je prijatie. 
Majúc na pamäti tieto slová, preskúmajme teraz charakteristické črty spoluzávislosti. Tento zoznam 
som zostavila z celej svojej knižnice a zo svojich osobných i profesionálnych skúseností. 
 
STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH 
Spoluzávislí často: 
• cítia sa byť zodpovední za druhých - za ich pocity, myšlienky, skutky, správanie, voľby, túžby, 
potreby, šťastie, nešťastie a celý osud, 
• majú pocity úzkosti, ľútosti a viny, keď druhí majú problémy, 
• majú potrebu - často cítia až tlak - pomáhať druhým, riešiť ich problémy tým, že im dávajú 
nevyžiadané rady, rýchle nápady a riešenia alebo naprávajú ich pocity, 
• sú nahnevaní, keď ich pomoc nie je účinná, 
• predvídajú potreby druhých, 
• nechápu, prečo druhí nerobia to isté im, 
• hovoria áno, keď myslia nie; robia veci, ktoré v skutočnosti robiť nechcú; robia viac, než by mali, 
a robia za druhých veci, ktoré sú druhí schopní urobiť sami, 
• nevedia, čo chcú ani čo potrebujú, a keď to vedia, hovoria si, že to nie je potrebné a dôležité, 
• snažia sa vyhovieť druhým namiesto toho, aby vyhoveli sebe, 
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• ľahšie cítia a vyjadrujú rozhorčenie nad nespravodlivosťou, ktorá sa deje druhým, než nad tou, 
ktorá sa deje im, 
• najbezpečnejšie sa cítia, keď dávajú, 
• majú výčitky svedomia a cítia sa nesvoji, keď prijímajú, 
• sú smutní, pretože celý svoj život len dávajú, a nedostávajú, 
• priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc, 
• nudia sa a cítia sa bezcenní, keď neprežívajú nejakú krízovú situáciu, keď nemajú žiadny problém 
alebo keď nemajú komu pomôcť, 
• prerušia svoju každodennú rutinu, len aby mohli urobiť alebo poradiť niekomu druhému, 
• príliš sa angažujú, 
• sú unáhlení a cítia sa byť stále pod tlakom, 
• hlboko vo vnútri veria, že druhí sú za nich zodpovední, 
• obviňujú druhých za situáciu, v ktorej sa nachádzajú 
• hovoria, že za to, ako sa cítia, môžu druhí, 
• veria, že druhí ich dovádzajú do šialenstva, 
• majú zlosť a pocit, že sú šikanovaní, nedocenení a využívaní, 
• zisťujú, že kvôli predchádzajúcim vlastnostiam strácajú o nich druhí záujem a hnevajú sa na nich  
 
NÍZKA SEBAÚCTA 
Spoluzávislí často: 
• pochádzajú z problémových, rozvrátených alebo dysfunkčných rodín, 
• popierajú, že by ich rodina bola problémová, rozvrátená alebo dysfunkčná, 
• za všetko sa obviňujú, 
• sú so sebou nespokojní vrátane toho, čo hovoria, cítia, ako myslia a konajú, 
• bránia sa, sú nahnevaní a rozhorčení, keď niekto kritizuje alebo obviňuje spoluzávislých napriek 
tomu, že sami sa voči sebe správajú rovnako, 
• odmietajú chválu a komplimenty, 
• sú smutní, keď ich nechvália a nechápu (deprivácia pohladení), 
• cítia sa úplne odlišní od zvyšku sveta, 
• myslia si, že nie sú dosť dobrí, 
• majú výčitky svedomia, keď minú peniaze na seba, na nepotrebné veci alebo len tak pre vlastnú 
zábavu, 
• boja sa odmietnutia, 
• berú veci osobne, 
• sú obeťami sexuálneho, telesného, citového zneužívania, zanedbávania, opustenia alebo 
alkoholizmu, 
• cítia sa ako obete, 
• hovoria si, že nedokážu nič urobiť správne, 
• boja sa robiť chyby, 
• čudujú sa, prečo sa tak ťažko rozhodujú, 
• očakávajú od seba vždy perfektný výkon a dokonalú prácu, 
• nechápu, prečo sú so všetkým, čo urobia, nespokojní, 
• majú pocit, že vedia, ako by všetko malo byť, 
• majú silné pocity viny, 
• hanbia sa za seba, 
• myslia si, že ich život nestojí za to žiť, namiesto toho pomáhajú žiť druhým ľuďom, 
• umelo si zvyšujú sebaúctu tým, že pomáhajú druhým ľuďom, 
• cítia sa bezcenní a majú pocit zlyhania, keď sa druhým nedarí, 
• želajú si, aby sa im v živote stali len dobré veci, ale veria tomu, že sa tak nikdy nestane, 
• veria tomu, že si nezaslúžia byť šťastní, 
• želajú si, aby ich druhí mali radi, 
• veria tomu, že druhí ich v skutočnosti nemôžu mať radi, 
• snažia sa druhým dokázať, že sú dosť dobrí, 
• uspokoja sa s tým, že sú potrební. 
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POTLAČENIE 
 Mnohí spoluzávislí: 
• vylučujú svoje myšlienky a pocity z vedomia kvôli pocitom strachu a viny, 
• boja sa byť sami sebou, 
• nie sú uvoľnení a vyzerajú strnulo. 
 
OBSESIE 
Spoluzávislí majú sklony: 
• nadmerne sa strachovať o druhých a ich problémy 
• robiť si starosti aj z tých najmalichernejších vecí, 
• veľa premýšľať a hovoriť o druhých ľuďoch, 
• nespať kvôli druhým ľuďom a ich problémom, 
• strachovať sa, 
• nenachádzať odpovede, 
• kontrolovať druhých, 
• snažiť sa prichytiť druhých pri nevhodnom správaní, 
• pocit, že nedokážu prestať hovoriť, premýšľať a strachovať sa o druhých a ich problémy, 
• prerušiť činnosť len preto, že ich niekto alebo niečo rozrušilo, 
• sústreďovať všetku svoju energiu na druhých a ich problémy, 
• čudovať sa, prečo nemajú nikdy dostatok energie, 
• nechápať, prečo nikdy nič nedokončia. 
 
KONTROLA 
 Mnohí spoluzávislí: 
• prežili nepríjemné udalosti s ľuďmi, ktorí boli mimo kontroly a ktorí im spôsobili mnoho žiaľu 
a sklamania, 
• sa boja nechať druhých, aby boli sami sebou a aby udalosti mali voľný priebeh, 
• si neuvedomujú a neriešia svoj strach zo straty kontroly, 
• sa domnievajú, že najlepšie vedia, ako by všetko malo byť a ako by sa ľudia mali správať, 
• sa snažia kontrolovať udalosti a ľudí bezmocnosťou, obviňovaním, nátlakom, zastrašovaním, 
dávaním rád, manipuláciou alebo panovačnosťou, 
• sú neúspešní vo svojom úsilí a vyvolávajú v druhých hnev, 
• sú nespokojní a zlostní, 
• majú pocit, že sú ovládaní udalosťami a ľuďmi. 
 
 POPIERANIE 
Spoluzávislí majú sklony: 
• ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú, 
• tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je, 
• navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie, 
• stále niečo robiť, aby nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení, 
• byť depresívni alebo chorí, 
• navštevovať doktorov a užívať upokojujúce prostriedky, 
• stať sa workoholikmi a stále pracovať, 
• míňať peniaze, 
• prejedať sa, 
• tváriť sa, že nič z toho nie je pravda, 
• sledovať, ako sa problémy zhoršujú,  
• veriť klamstvám, 
• klamať sami seba, 
• nechápať, prečo majú pocit, že strácajú rozum. 
 
ZÁVISLOSŤ  
Mnohí spoluzávislí: 
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• nie sú šťastní ani spokojní so sebou, 
• hľadajú šťastie mimo seba, 
• chytia sa každého alebo všetkého, o čom si myslia, že im prinesie šťastie, 
• cítia sa veľmi ohrození stratou vecí alebo ľudí, o ktorých si myslia, že sú dôvodom ich šťastia, 
• nepociťovali lásku ani uznanie rodičov, nemajú radi sami seba, 
• veria, že ich druhí nemajú a ani nemôžu mať radi, zúfalo hľadajú lásku a uznanie, 
• často očakávajú lásku od ľudí neschopných milovať, 
• neveria, že by pre nich niekto niečo urobil, 
• stotožňujú lásku s bolesťou, 
• majú pocit, že ľudí skôr potrebujú, než chcú, 
• snažia sa dokázať, že si zaslúžia byť milovaní, 
• nepremýšľajú o tom, či sú druhí pre nich vhodní, 
• obávajú sa, či sa druhým páčia a či ich druhí majú radi, 
• nepremýšľajú o tom, či sami milujú druhých, 
• svoj život sústreďujú okolo druhých ľudí, 
• od vzťahov očakávajú, že im poskytnú šťastie a dobré pocity, 
• strácajú záujem o svoj vlastný život, keď niekoho milujú, 
• boja sa, že ich druhí ľudia opustia, 
• neveria, že sú schopní postarať sa sami o seba, 
• zostávajú vo vzťahoch, ktoré nefungujú, 
• tolerujú zneužívanie, len aby ich druhí mali radi, 
• cítia sa uväznení vo vzťahoch, 
• ukončujú zlé vzťahy, aby vstúpili do nových, rovnako zlých, 
• pochybujú o tom, či vôbec nájdu lásku. 
 
ZLÁ KOMUNIKÁCIA 
Spoluzávislí často: 
• obviňujú, 
• vyhrážajú sa a zastrašujú, 
• vnucujú, 
• prosia, 
• podplácajú, 
• radia, 
• nehovoria, čo si myslia, 
• nemyslia si to, čo hovoria, 
• nevedia, čo si vlastne myslia, 
• neberú sa vážne, 
• myslia si, že druhí ľudia ich neberú vážne, 
• berú sa príliš vážne, 
• svoje žiadosti a prosby vyjadrujú nepriamo, napríklad vzdychaním, 
• pri rozhovore sa ťažko dostávajú k veci, 
• nie sú si istí, o čo im vlastne ide, 
• slová opatrne vyberajú, aby dosiahli žiaduci výsledok, 
• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých poteší, 
• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých vyprovokuje, 
• snažia sa hovoriť tak, aby druhí ľudia urobili to, čo od nich očakávajú, 
• nepoužívajú slovíčko nie, 
• hovoria o druhých, 
• vyhýbajú sa rozhovorom o sebe, svojich problémoch, pocitoch a myšlienkach, 
• hovoria, že za všetko môžu sami, 
• hovoria, že za nič nemôžu, 
• sú presvedčení o tom, že na ich názore nezáleží, 
• svoje názory vyjadrujú až potom, keď poznajú názory druhých, 
• klamú, aby chránili a kryli ľudí, ktorých milujú, 
• klamú, aby ochránili seba, 
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• ťažko presadzujú svoje práva, 
• majú problém úprimne, otvorene a primerane vyjadriť, čo cítia, 
• myslia si, že väčšina toho, čo chcú povedať, nie je dôležitá, 
• rozhovory začínajú cynickým, sebaponižujúcim alebo nepriateľským spôsobom, 
• ospravedlňujú sa druhým za to, že ich obťažujú. 
 
SLABÉ HRANICE 
Spoluzávislí často: 
• hovoria, že určité formy správania u druhých nebudú tolerovať, 
• postupne zvyšujú svoju toleranciu, až nakoniec tolerujú správanie, o ktorom tvrdili, že ho nikdy  

tolerovať nebudú, 
• dovoľujú druhým, aby ich zranili, 
• nechávajú druhých, aby ich zraňovali aj naďalej, 
• nechápu, prečo im tak veľmi ubližujú, 
• sťažujú sa, obviňujú a snažia sa ovládať druhých, ale zväčša sa im to nepodarí, 
• nakoniec sa nahnevajú, 
• stávajú sa úplne netolerantní.  
 
NEDOSTATOK DÔVERY 
Spoluzávislí: 
• nedôverujú sami sebe, 
• nedôverujú svojim pocitom, 
• nedôverujú svojim rozhodnutiam, 
• nedôverujú druhým ľuďom, 
•snažia sa dôverovať nedôveryhodným ľuďom, 
• myslia si, že ich Boh opustil, 
• strácajú vieru v Boha. 
 
HNEV 
Mnohí spoluzávislí: 
• sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní, 
•žijú s ľuďmi, ktorí sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní, 
• boja sa svojho vlastného hnevu, 
• boja sa hnevu druhých, 
• myslia si, že druhí ich opustia, keď prejavia svoj hnev, 
•myslia si, že za ich hnev môžu druhí ľudia, 
• boja sa nahnevať druhých, 
• majú pocit, že sú ovládaní hnevom druhých ľudí, 
• potláčajú svoj hnev, 
• často plačú, mávajú depresie, prejedajú sa, chorľavejú, robia zlé a podlé veci, aby sa pomstili, 
správajú sa nepriateľsky alebo mávajú záchvaty hnevu, 
• trestajú druhých za to, že ich nahnevali, 
• hanbia a obviňujú sa za svoje pocity hnevu, 
• cítia stále väčšiu zlosť, nepriateľstvo a zatrpknutosť, 
• cítia sa bezpečnejšie, keď sú nahnevaní, než keď sú urazení a zranení, 
• nevedia, či sa vôbec svojho hnevu niekedy zbavia. 
 
SEXUÁLNE SKLONY  
Niektorí spoluzávislí: 
• aj v spálni sa správajú ako opatrovatelia, 
• majú sexuálne styky, keď nechcú, 
• majú sexuálny styk, hoci by sa radšej objímali a maznali, 
• snažia sa o sexuálny styk, keď sú nahnevaní alebo zranení, 
• odmietajú sexuálny styk, pretože sú na svojich partnerov nahnevaní, 
• boja sa straty kontroly, 
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• len s ťažkosťami dokážu vyjadriť svoje želania pri milovaní, 
• citovo sa uzatvárajú, 
• cítia sexuálny odpor k partnerovi, i nehovoria o tom, 
• napriek tomu sa k sexu nútia, redukujú sexuálny styk na technickú záležitosť, 
• nechápu, prečo ich sex neuspokojuje, 
• strácajú o sex záujem, 
• vymýšľajú si dôvody, aby sa mu vyhli, 
• túžia po tom, aby ich sexuálny partner zomrel, odišiel alebo pochopil ich pocity, 
• majú bujné sexuálne fantázie o druhých, 
• majú mimomanželské sexuálne styky alebo o nich uvažujú. 
 
RÔZNE 
Spoluzávislí majú sklony: 
• byť extrémne zodpovední, 
* byť extrémne nezodpovední, 
• byť mučeníkmi, ktorí obetujú svoje šťastie i šťastie druhých kvôli veciam, ktoré si obetu nevyžadujú, 
• ťažko sa s ľuďmi zbližovať, 
• ťažko sa zabaviť a byť spontánni, 
• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku pasívne, plačom, urazením alebo bezmocnosťou, 
• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku: agresívne - násilím, hnevom a tyranizovaním, 
• striedať pasívne a agresívne reakcie, 
• byť kolísaví v citoch a rozhodovaní, 
• smiať sa, keď sa im chce plakať, 
• byť verní svojim návykom a ľuďom napriek tomu, že ich to zraňuje, 
• hanbiť sa za svoje rodinné, osobné a manželské problémy, 
• nechápať svoje problémy a byť z nich zmätení, 
• zakrývať, klamať a tajiť svoje problémy, 
• nevyhľadávať pomoc, pretože si hovoria, že problém nie je taký vážny alebo dôležitý, 
• nechápať, prečo ich problém nezmizne. 
 
POKROČILÉ ŠTÁDIUM 
 V neskorších štádiách spoluzávislí: 
• sú apatickí, 
•sú depresívni, 
• stávajú sa uzavretí a izolujú sa, i úplne strácajú zmysel pre každodennú rutinu a štruktúru dňa, 
• zneužívajú alebo zanedbávajú svoje deti a ostatné povinnosti, 
• trpia beznádejou, 
• začínajú rozmýšľať o úteku zo vzťahu, v ktorom sa cítia uväznení, 
• premýšľajú o samovražde, 
• stávajú sa násilnými, 
• vážne duševne alebo telesne ochorejú, 
• trpia poruchami stravovania (prejedajú sa alebo takmer vôbec nejedia), 
• stávajú sa závislými od alkoholu alebo iných drog. 
 
   Tento zoznam je síce dlhý, ale ani zďaleka neobsahuje všetky príznaky spoluzávislosti. Rovnako ako 
iní ľudia, aj spoluzávislí sa cítia a správajú rôzne. Neexistuje žiadny určitý počet vlastností, na základe 
ktorých by sme mohli určiť, či niekto je alebo nie je spoluzávislý. Každý človek je iný, každý človek si 
robí veci po svojom. Ja sa tu snažím načrtnúť len všeobecný obraz. Interpretácia a rozhodnutie je 
na vás. Najdôležitejšie však je, aby ste najprv identifikovali oblasti, v ktorých máte problémy, a potom 
sa rozhodli, čo s tým chcete robiť. 
   Na konci tretej kapitoly som od vás chcela, aby ste definovali spoluzávislosť. Ako vraví Eamie 
Larsen, ak ste definovali svoj problém ako „život s alkoholikom", mohlo by vám napadnúť ako 
riešenie „nežiť s alkoholikom". Čiastočne by to tak mohlo byť. Lenže naším skutočným problémom 
ako spoluzávislých sú naše vlastnosti, naše spoluzávislé správanie. 
   Kto je spoluzávislý? Ja. 
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   Približne 80 miliónov ľudí je chemicky závislých alebo žijú s chemicky závislým človekom. Títo ľudia 
sú pravdepodobne spoluzávislí. 
   Ľudia, ktorí milujú, starajú sa alebo pracujú s problémovými ľuďmi, môžu byt' spoluzávislí. 
   Ľudia, ktorí milujú ľudí s poruchami stravovania, sú pravdepodobne spoluzávislí. Judi Hollisová 
vo svojej knihe Falh a Family Affair (Nadváha je rodinná záležitosť) píše, že jediný človek, ktorý sa 
prejedá, môže zamestnať až dvadsať ľudí.  Mnohí ľudia, ktorí sa prejedajú, sú spoluzávislí. „V jednom 
neoficiálnom prieskume som zistila, že štyridsať percent manželiek alkoholikov je obéznych," píše 
Hollisová. 
   Možno čítate túto knihu pre vlastnú potrebu, možno ste spoluzávislí. Ak ju čítate preto, aby ste 
pomohli niekomu inému, ste pravdepodobne spoluzávislí. Ak sa váš záujem stal obsesiou, ak sa váš 
súcit stal prehnanou starostlivosťou, ak sa staráte výhradne o druhých a nestaráte sa o seba, 
je možné, že trpíte spoluzávislosťou. Každý človek sa musi rozhodnúť sám za seba, či má problém 
so spoluzávislosťou, musí sa rozhodnúť, čo a kedy treba zmeniť. 
   Spoluzávislosť sa prejavuje mnohými spôsobmi. Je to závislosť od ľudí - od ich nálad, správania, 
choroby, zdravia a ich lásky. Je to paradoxná závislosť. Spoluzávislí často vyzerajú ako ľudia, 
od ktorých mnoho a mnohí závisia, napriek tomu sú oni závislí. Vyzerajú silní, ale cítia sa bezmocní. 
Zdá sa, že ovládajú druhých, ale v skutočnosti sú ovládaní, niekedy takou chorobou, ako je napríklad 
alkoholizmus. 
   Práve tieto problémy sú pri liečbe dôležité. Ich riešením sa liečenie stáva zábavou. Liečenie mysle, 
citov a ducha je často ťažké a zdĺhavé. Nie však v tomto prípade. Uzdravovať sa zo spoluzávislosti 
je vzrušujúce, ak nehľadíme na normálne ľudské pocity, ktoré by sme pociťovali a na chvíľkové pocity 
neistoty, keď sa začneme správať ináč. Je to oslobodzujúce. Umožňuje nám to byť tým, čím sme. 
Umožňuje to druhým byť tým, čím sú. Vracia nám to našu Bohom danú schopnosť myslieť, cítiť 
a konať. Je to dobrý pocit. Upokojuje nás to. Umožňuje nám to milovať samých seba aj druhých. 
Dovoľuje nám to prijímať lásku, potravu, po ktorej všetci túžime. Poskytuje to optimálne podmienky 
pre ľudí okolo nás, aby sa uzdravili a zdravými aj zostali. Uzdravovanie odstraňuje neznesiteľnú 
bolesť, s ktorou mnohí z nás žijú. 
   Uzdravovanie je nielen zábavné, ale aj jednoduché. Nie je síce vždy ľahké, ale je jednoduché. 
Je založené na fakte, na ktorý mnohí z nás zabudli alebo sa ho nikdy nenaučili. Každý človek 
je zodpovedný sám za seba. Aby to tak bolo, musíme sa naučiť jednému novému správaniu, ktorému 
sa naplno odovzdáme, a to že sa budeme starať sami o seba. V druhom diele tejto knihy budeme 
hovoriť o konkrétnych spôsoboch, ako to dosiahnuť. 
 
   CVIČENIE 
   1. Znovu prejdite zoznam v tejto kapitole. Body, ktoré sa vás netýkajú, označte nulou. Príznaky, 
ktoré vás občas trápia, označte jednotkou. Tie, ktoré vás trápia často, označte dvojkou. Neskôr v inej 
kapitole použijete toto hodnotenie na stanovenie svojich cieľov. Zároveň ich môžete použiť ako kľúč 
na výber kapitol, ktoré chcete čítať. 
   2. Čo si myslíte o tom, že by ste sa mali zmeniť? Čo si myslíte, že sa stane, keby ste sa začali meniť? 
Myslíte si, že sa môžete zmeniť? Prečo si myslíte, že sa zmeniť môžete alebo že sa nemôžete zmeniť? 
Odpoveď na tieto otázky si napíšte. 
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DRUHÁ ČASŤ 
ZÁKLADY STAROSTLIVOSTI O SEBA 

 
5.NESTRANNOSŤ 

Byť nestranný neznamená odpútať sa od človeka, 
na ktorom nám záleží, 

ale odpútať sa od utrpenia spoluzávislosti. 
členka skupiny Al-Anon 

 
   Keď som sa snažila nájsť námet pre prvú kapitolu tohto dielu, zápasilo o prvenstvo mnoho tém. 
Tému o nestrannosti som vybrala nie preto, že by bola dôležitejšia než iné témy, ale preto, že je 
podstatnou myšlienkou všetkých ostatných tém. Ak chceme totiž žiť šťastný život, musíme byť 
nestranní čo najčastejšie. Nestrannosť je niečo, čo sa musíme naučiť najskôr, skôr, ako začneme robiť 
iné veci, ktoré potrebujeme urobiť. Nemôžeme začať pracovať na sebe, žiť svoj vlastný život, prežívať 
svoje pocity a riešiť svoje problémy, kým sa neodpútame od objektu svojej obsesie. Z vlastnej 
skúsenosti (a tiež zo skúsenosti druhých) viem, že ani vyššia sila nám nepomôže, ak sa neodpútame. 

   PRIPÚTANOSŤ 
   Keď spoluzávislý povie: „Myslím, že sa začínam na teba pútať," dávajte si pozor. On to tak 
pravdepodobne aj skutočne myslí. 
   Väčšina spoluzávislých ľudí je pripútaná k ľuďom a k problémom vo svojom okolí. „Pripútanosťou" 
nemyslím normálne pocity náklonnosti voči ľuďom, ani normálny záujem o problémy alebo pocity 
spojenia so svetom. Pripútaní začíname byť vtedy, keď sme až príliš zainteresovaní, niekedy až 
beznádejne zapletení do diania okolo nás. 
   Pripútanosť sa môže prejavovať v rôznych formách: 
   • Môžeme sa príliš strachovať a byť až priveľmi zamestnaní problémami alebo ľuďmi (naša duševná 
energia je pripútaná). 
   • Môže sa stupňovať naše nutkanie stále premýšľať a kontrolovať ľudí a problémy vo svojom okolí 
(naša duševná, fyzická a citová energia je upriamená na objekt našej obsesie). 
   • Namiesto toho, aby sme konali prirodzene a slobodne, reagujeme automaticky (naša duševná, 
citová a fyzická energia je pripútaná). 
   • Môžeme sa stať citovo závislými od ľudí okolo nás (takže sme skutočne pripútaní). 
   • Môžeme sa stať opatrovateľmi (záchrancami, pomocníkmi) ľudí vo svojom okolí (pevne sa tak 
pripútavame k ich potrebe pomôcť im). 
   Pripútanie spôsobuje mnoho problémov. (V tejto kapitole sa zameriam na obavy a obsesie. 
V nasledujúcich kapitolách sa budem zaoberať inými formami pripútania.) Prílišná angažovanosť 
akéhokoľvek druhu nás môže udržiavať v chaotickom stave. Ak sústreďujeme všetku svoju energiu 
na ľudí a ich problémy, nezostáva nám takmer žiadna pre náš vlastný život. Ten je potom plný obáv 
a starostí. Ak berieme všetku zodpovednosť na seba, ľudia okolo nemajú žiadnu. Sme prepracovaní, 
a ostatní nemajú čo robiť. Navyše robiť si starosti o druhých a ich problémy nepomáha. Nerieši to 
problémy, nepomáha to druhým ľuďom, ale ani nám. Je to plytvanie energiou. 
   „Ak veríte tomu, že zlá nálada alebo trápenie nakoniec zmení skutočný svet okolo vás, tak žijete 
na inej planéte v odlišnej realite," píše Dr. Wayne W. Dyer v knihe Your Erroneous Zones (Vaše 
klamné zóny). 
   Starosti a obsesie nás udržujú v začarovanom kruhu, takže nedokážeme riešiť problémy. Kedykoľvek 
sa k niekomu alebo k niečomu takto pripútame, zabúdame a odpútavame sa od seba. Strácame 
kontakt so sebou. Strácame svoju moc a schopnosť myslieť, cítiť, konať a starať sa o seba. Strácame 
kontrolu. 
   Byť obeťou posadnutosti a nadmernej starostlivosti o druhých ľudí alebo ich problémy je hrozné. 
Videli ste už niekedy niekoho, kto je niekým alebo niečím posadnutý? Takýto človek nie je schopný 
hovoriť ani premýšľať o niečom inom. I keď sa zdá, že vás počúva, keď s ním hovoríte, uvedomujete 
si, že vás nepočuje. Jeho myseľ sa stále krúti v nekonečnom kruhu nutkavých myšlienok. Je úplne 
zaujatý dianím v sebe. Nech poviete čokoľvek, spája to so svojím predmetom obsesie, a to nezávisle 
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od toho, či to má nejaký reálny vzťah, alebo nie. Neustále opakuje to isté, niekedy inými slovami, 
inokedy tými istými. Je mu jedno, čo poviete, jeho pohľad to nezmení. Ani keď mu poviete, aby s tým 
skončil, neprestane. Asi by to spravil, keby to dokázal. Problém je v tom, že to nedokáže (aspoň 
v danej chvíli). Je nabitý energiou, ktorá plynie z jeho obsesie. Má problém, ktorý ho nielenže 
otravuje, on ho ovláda. 
Mnohých, s ktorými som pracovala v skupinách, takto ovládali ľudia, na ktorých im záležalo. Keď som 
sa ich spýtala, čo cítia, povedali mi, že to, čo cíti ten druhý. Keď som sa ich spýtala, čo robili, povedali 
mi, že to, čo urobil ten druhý. Boli úplne sústredení na niekoho alebo na niečo iné, nie na seba. 
Niektorí z nich takto prežili roky svojho života - strachovaním sa, reagovaním na druhých a snahou 
kontrolovať ich. Boli len kostrami, niekedy takmer neviditeľnými kostrami ľudí. Ich energia bola 
vyčerpaná zameraním sa na druhých. Nemohli mi povedať, ako sa cítia a na čo myslia, pretože to 
nevedeli. Nevnímali sa. 
   Možno ste niekým alebo niečím posadnutí. Niekto niečo urobí alebo povie. Napadne vám nejaká 
myšlienka. Niečo vám pripomenie udalosť z minulosti. Spomeniete si na nejaký problém. Niečo sa 
stane alebo nestane. Máte pocit, že sa niečo deje, ale neviete čo. Ešte nezavolal, a obvykle by to už 
urobil. Nedvíha telefón a mal by. Dnes dostal výplatu. V minulosti sa v deň výplaty vždy opil. 
Abstinuje ešte len tri mesiace. Zopakuje sa to aj dnes? Neviete čo, neviete prečo a nie ste si istá kedy, 
ale viete, že sa stalo, deje alebo stane niečo zlé, niečo strašné. 
   Cítite to v žalúdku. Ten pocit, tá vnútro zvierajúca úzkosť, tak dobre známa spoluzávislým, narastá. 
Práve tento pocit spôsobuje väčšinu z toho, čo robíme a čo nám ubližuje; týmto pocitom sa 
udržiavajú vaše obavy a obsesie. Je to ten najstrašnejší strach. Obyčajný strach obvykle príde a odíde, 
no signalizuje nám, že by sme mali ujsť alebo bojovať. Niekedy nás len vystraší. Úzkosť však zostáva. 
Ovládne našu myseľ, ochromí ju a použije na svoje vlastné ciele - na neustále premýšľanie 
o zbytočnostiach. Nedokážeme myslieť na nič iné, len na to, ako veci zatajiť, ako dostať problémy 
pod kontrolu a ako sa ich zbaviť; úzkosť je podstatou spoluzávislosti. 
   Ak ste niečím alebo niekým posadnutý, nedokážete myslieť na nič iné. Neviete, čo cítite. Neviete, čo 
si myslíte. Dokonca neviete ani to, čo by ste mali urobiť, ste si však istí, že niečo by ste urobiť mali. 
A to rýchlo! 
Strachovanie sa, obsesie a kontrolovanie sú ilúzie, ktorými klameme samých seba. Máme pocit, 
akoby sme niečo riešili, ale v skutočnosti to tak nie je. Mnohí z nás takto reagujú z pochopiteľných 
dôvodov. Je možné, že máme vážne, komplikované problémy, ktoré narušili náš život a ktoré by 
vyvolali v každom normálnom človeku úzkosť, obavy, strach a obsesie. Je možné, že milujeme 
niekoho, kto má problémy, niekoho, kto stratil nad sebou kontrolu. Jeho problémom môže byť 
alkoholizmus, porucha v stravovaní, patologické hráčstvo alebo iný duševný či citový problém. 
   Niektorí z nás majú v živote menej závažné problémy, ale napriek tomu o nich premýšľajú. Ľudia, 
ktorých milujeme, môžu byť náladoví. Možno robia veci, s ktorými nesúhlasíme. Možno by sme si 
priali, aby ich robili ináč, lepšie alebo spôsobom, o ktorom si myslíme, že by im nespôsoboval toľko 
problémov. 
   Niektorí z nás sa zo zvyku pripútali a strachujú sa, reagujú a obsesívne sa snažia kontrolovať 
druhých. Možno sme žili s ľuďmi, ktorých nebolo možné vôbec ovládať. Možno naše obsesívne 
premýšľanie a snaha ovládať ich boli spôsobmi, akými sme udržiavali veci v rovnováhe alebo 
zabraňovali tomu, aby sa zhoršili. Potom sme v tom len pokračovali. Možno sa bojíme uvoľniť, lebo 
keď sme to v minulosti urobili, stali sa nepríjemné a zraňujúce veci. 
   Možno sme k druhým ľuďom pripútaní a žijeme za nich ich životy tak dlho, že už nezostáva ani 
chvíľka pre náš vlastný život. Je bezpečnejšie zostať pripútaný. Keď reagujeme, aspoň vieme, že sme 
živí. Keď sa strachujeme a kontrolujeme, aspoň máme čo robiť. 
   Spoluzávislí majú sklon pútať sa k problémom a druhým ľuďom z rôznych dôvodov. Nevadí im, 
že strachovaním sa nič nerieši. Nevadí im, že tie problémy nemožno takmer nikdy vyriešiť. Nevadí im, 
že sú takí posadnutí, že nemôžu čítať knihu, pozerať televízor ani ísť na prechádzku. Nevadí, že sa 
stále trápia nad tým, čo druhí povedali alebo nepovedali, čo urobili alebo neurobili, prípadne čo ešte 
urobia. Nevadí, že to, čo robíme, už nikomu nepomáha. Budeme v tom pokračovať za každú cenu. 
Budeme škrípať zubami a kŕčovito sa držať lana pevnejšie než kedykoľvek predtým. 
   Niektorí z nás si ani neuvedomujú, ako silno sa držíme, ale presvedčili sme sami seba, že sa tak silno 
držať musíme. Veríme tomu, že proste neexistuje iný spôsob správania, iba reagovať na každý 
problém, alebo človeka. Keď niekomu poradím, aby sa odpútal od určitého človeka, obvykle sa zhrozí. 
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„To nie!" vykríkne. „To by som nikdy nemohol urobiť. Milujem ho až príliš. Až priveľmi mi na ňom 
záleží, aby som bol schopný urobiť to. Tento problém i tento človek je pre mňa veľmi dôležitý. Musím 
zostať pripútaný!" 
   Moja odpoveď znie: „KTO HOVORÍ, ŽE MUSÍTE?" 
   Mám pre vás novinu, dobrú novinu. My „nemusíme". Existuje lepší spôsob, je to „nestrannosť". 
Spočiatku môže predstava odpútania sa od druhých ľudí vyzerať strašidelne, ale nakoniec to bude to 
najlepšie pre všetkých zúčastnených. 
 
   LEPŠÍ SPÔSOB 
   Čo presne znamená nestrannosť, odpútanie sa? Čo to vlastne od vás chcem? (Ako už asi tušíte, 
tento pojem je tiež tak trochu žargónový.) 
   Najprv si pohovorme o tom, čo nestrannosť nie je. Nestrannosť nie je chladné uzavretie sa do seba; 
nie je to rezignované, zúfalé prijímanie všetkého, čo nám život alebo ľudia položia do cesty; nie je to 
mechanický pochod životom ani nezáujem o ľudí a ich problémy; nie je to romantická naivná 
blaženosť, že bude lepšie; nie je to vyhýbanie sa skutočnej zodpovednosti za seba a druhých; nie je to 
ani pretrhanie našich vzťahov. Byť nestranný neznamená ani prestať prejavovať lásku a záujem, i keď 
niekedy sú práve tieto spôsoby nestrannosti to najlepšie, čo môžeme v danej chvíli urobiť. 
   V ideálnom prípade je nestrannosť láskavým odpútaním sa od človeka alebo problému, odpútaním 
sa s láskou. Duševne, citovo a niekedy aj telesne prestaneme nezdravo (a často bolestne) preberať 
zodpovednosť za život druhých ľudí a za riešenie problémov, ktoré nemôžeme vyriešiť. Aspoň tak sa 
o tom píše v materiáloch Al-Anon nazvaných Nestrannosť, ktoré v posledných rokoch používali 
v rámci ich sedení. 
   Nestrannosť je založená na predpoklade, že každý človek je zodpovedný za seba, že nemôžeme 
a nedokážeme riešiť problémy druhých a že strachovanie sa o druhých nepomáha. Držíme sa pravidla 
nepreberať zodpovednosť za druhých ľudí, ale zaoberať sa svojou vlastnou. Ak si niekto spôsobil 
problém, dovolíme mu, aby si ho vyriešil. Dovoľujeme ľuďom, aby boli tým, čím sú. Dávame im 
možnosť byť zodpovednými a rásť. Rovnakú možnosť dávame aj sebe. Žijeme svoj vlastný život 
najlepšie, ako vieme. Zo všetkých síl sa snažíme zistiť, čo zmeniť môžeme a čo nie. Nesnažíme sa 
zmeniť veci, ktoré zmeniť nedokážeme. Urobíme všetko, čo môžeme, aby sme problém vyriešili, 
a potom si prestaneme robiť starosti. Ak sme už urobili všetko, čo sme mohli, a problém sme ani tak 
nevyriešili, naučíme sa s ním - alebo napriek nemu - žiť. Snažíme sa žiť šťastne - hrdinsky sa 
sústreďujeme na veci, ktoré sú v našom živote dobré v tomto okamihu, a sme za ne vďační. Učíme sa 
kúzelnú vec, ktorá spočíva v tom, že robiť to najlepšie, čo môžeme, a s tým, čo máme, má 
za následok, že máme viac. 
   Nestrannosť tiež znamená „žiť v prítomnom okamihu"- žiť tu a teraz. Dávame životu voľný priebeh 
namiesto toho, aby sme sa snažili ho nasilu ovládať. Prestávame tráviť čas ľutovaním minulosti 
a strachovaním o budúcnosť. Z každého dňa sa snažíme vyťažiť maximum. 
Nestrannosť tiež znamená prijímať realitu. Vyžaduje si to vieru v seba, v Boha, v druhých 
a v prirodzený chod vecí a ich osud na tomto svete. Veríme, že dianie v každom okamihu je správne 
a primerané; Zbavujeme sa svojich bremien i starostí a udeľujeme si slobodu užívať si život napriek 
nevyriešeným problémom. Veríme tomu, že všetko je tak, ako má byť, napriek našim konfliktom. 
Veríme, že niekto väčší než my všetko vie a stará sa o to, čo sa deje. Uvedomujeme si, že tento niekto 
dokáže urobiť pre vyriešenie problému oveľa viac než my. A tak sa snažíme neprekážať mu a nechať 
ho, nech to urobí. Časom zisťujeme, že všetko je dobré, pretože vidíme, ako aj tie najzvláštnejšie 
(a niekedy najbolestivejšie) veci spôsobujú, že sa veci obracajú v prospech všetkých. 
 Judi Hollisová vo svojej knihe Fatls A Family Affair charakterizuje nestrannosť ako „zdravú 
neutralitu". 
   Byť nestranný neznamená, že nemáme záujem alebo sa nestaráme. Znamená, že sa naučíme 
milovať, starať sa a pomáhať bez toho, aby sme si pri tom neuškodili. Prestávame vytvárať všetok ten 
chaos vo svojich hlavách a okolí. Keď sa prestaneme úzkostne obávať a strachovať, dokážeme sa 
slobodne rozhodovať, ako milovať druhých a ako riešiť svoje problémy. Budeme slobodní a schopní 
milovať druhých spôsobmi, ktoré im pomáhajú a nám neškodia. 
Odmena za nestrannosť je vysoká: je ňou pokoj, schopnosť dávať a prijímať lásku tak, aby nás 
obohacovala a dodávala nám energiu, a sloboda nachádzať skutočné riešenia našich problémov. 
Nájdete tiež slobodu žiť svoj vlastný život bez nadmernej zodpovednosti za druhých a stálych výčitiek 
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svedomia. Niekedy naša nestrannosť dokonca oslobodzuje a motivuje ľudí okolo nás k tomu, aby si 
sami riešili svoje problémy. Keď sa prestaneme o nich starať, začnú sa o seba konečne starať sami. 
Aký úžasný plán! Každý sa stará sám o seba. 
   Už som opísala, ako vyzerá človek chytený v sieti obsesií a obáv. Poznala som mnoho ľudí, ktorí 
museli (alebo si vybrali) žiť s problémami, ako napríklad manželka alkoholika, ktorý nikdy nebol 
triezvy, rodičia vážne postihnutého alebo drogovo závislého dieťaťa. Títo ľudia sa naučili žiť so svojimi 
problémami a napriek nim. Spočiatku nešťastní neskôr našli spôsob, ako nežiť v rezignácii, utrpení 
a zúfalstve, ale žiť s nadšením, v pokoji a vďačnosti za všetko dobré v živote. Začali sa starať o svoje 
veci. Dávali druhým, pomáhali druhým a milovali druhých. Zároveň však dávali aj sebe a milovali seba 
samých. Vážili si sami seba. Nerobili to hneď, dokonale a bez námahy. Ale snažili sa, až sa to nakoniec 
naučili robiť dobre. 
   Týmto ľuďom som vďačná. Naučili ma, že nestrannosť je možná. Ukázali mi, že existuje. Rada by 
som rovnakú nádej vzbudila aj vo vás. Želám si, aby ste našli aj ďalších ľudí, ktorým by ste ju mohli 
odovzdať, pretože nestrannosť je skutočná a pre život potrebuje starostlivosť a posilňovanie. 
   Nestrannosť je umeleckým dielom. Je spôsobom života a verím, že aj darom. Bude daná tým, ktorí 
ju hľadajú. 
   Ako sa teda stať nestranným? Ako sa odpútať? Ako oslobodiť svoje emócie, myseľ, telo a ducha 
z utrpenia vyplývajúceho z nášho pripútania? Robme to najlepšie, ako vieme. Spočiatku možno 
trochu nemotorne. Staré porekadlo svojpomocných skupín anonymných alkoholikov a Al-Anon 
odporúča tri základné postoje na ceste zo závislosti: úprimnosť, otvorenosť a ochotu pokúšať sa. 
   V nasledujúcich kapitolách opíšeme konkrétne spôsoby, ako sa odpútať od niektorých foriem 
závislosti a pripútania. Mnoho spôsobov, o ktorých budem hovoriť, vás môže doviesť k nestrannosti. 
Bude len na vás, aby ste sa rozhodli, ako aplikovať tieto poznatky na seba a svoju konkrétnu situáciu, 
a aby ste si našli svoju vlastnú cestu. Som presvedčená, že s trochou pokory, oddanosti a úsilia sa vám 
to podarí. Verím, že aj nestrannosť sa môže stať návykom, rovnako ako sa ním stali obsesie, zbytočné 
obavy alebo snahy o ovládanie. Chce to len cvik. Možno to nebudete robiť perfektne, ale to nerobí 
tak nikto. Nech už začnete akokoľvek, ak budete pokračovať v nacvičovaní nestrannosti, verím, že sa 
vám to podarí. Dúfam, že sa vám podarí odpútať od ľudí a ich problémov s láskou. Myslím si, že je 
lepšie robiť všetko s láskou a v láske, hoci z mnohých rôznych dôvodov to nie je vždy možné. Ak sa 
nemôžete odpútať s láskou, myslím  že je lepšie odpútať sa s hnevom, než zostať pripútaný. Keď sme 
odpútaní, sme schopní lepšie zvládať a prekonávať svoju nenávisť a nespokojnosť. Ak zostaneme 
pripútaní, pravdepodobne budeme vždy nespokojní. 
   Kedy by sme sa mali odpútať? Keď nie sme schopní prestať myslieť, hovoriť alebo sa strachovať 
o niekoho alebo niečo; keď nás ovládajú emócie; keď máme pocit, že musíme niečo urobiť, pretože to 
už nevydržíme ani o minútu dlhšie; keď náš osud visí na nitke, ktorá hrozí, že sa pretrhne; keď sme 
presvedčení, že už dlhšie nemôžeme žiť s problémami, s ktorými sme sa snažili žiť. To je najvyšší čas 
odpútať sa! Vhodný čas na odpútanie určite spoznáte. Dobrým pravidlom je: Odpútať sa potrebujete 
vo chvíli, keď sa to zdá najmenej možné alebo pravdepodobné. 
   Túto kapitolu ukončím pravdivým príbehom. Raz okolo polnoci mi zazvonil doma telefón. Ležala 
som už v posteli a bola som zvedavá, kto mi o tomto čase volá. Bola som presvedčená, že to bude 
niečo naliehavé. 
   Do istej miery to naliehavé aj bolo. Telefonovala mi neznáma žena. V tú noc telefonovala rôznym 
priateľom, pretože potrebovala útechu. Zrejme sa jej to nepodarilo. Niekto jej dal nejaké číslo, ten 
zasa číslo niekoho iného, až nakoniec dostala moje číslo. 
   Len čo sa predstavila, začala zo seba chrliť svoj problém. Jej manžel chodieval na stretnutia 
anonymných alkoholikov. Odišiel od nej a stýkal sa s inou ženou, pretože chcel „nájsť sám seba". Skôr 
než odišiel, správal sa ako blázon a nechodil na stretnutia. Ju zaujímalo, či sa naozaj nezbláznil, 
pretože chodí so ženou, ktorá je oveľa mladšia než on. 
   Spočiatku som sa nezmohla na slovo, neskôr som ani nemala šancu prehovoriť. Stále hovorila 
a hovorila. Nakoniec sa spýtala: „Myslíte si, že je chorý a že sa správa ako blázon? Nemalo by sa s ním 
niečo robiť?" 
   „Asi áno," odpovedala som. „Ale je zrejmé, že to nemôžem urobiť ani ja, ani vy. Mňa však viac 
zaujímate vy. Ako sa cítite? Na čo myslíte? Čo musíte urobiť, aby ste pomohli sebe? 
   To isté chcem povedať vám, milí čitatelia. Viem, že máte problémy. Chápem, že mnohí z vás sa 
veľmi trápia a trpia kvôli druhým ľuďom vo vašom živote. Mnohí z nich ničia seba, vás i vašu rodinu 
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a robia to priamo pred vašimi očami. Nedokážem však tých ľudí kontrolovať a nedokážete to 
pravdepodobne ani vy. Keby ste to dokázali, asi by ste to už dávno urobili. 
   Odpútajte sa. Odpútajte sa s láskou alebo s hnevom, ale v každom prípade sa o to usilujte. Viem, 
že je to ťažké, ale postupne to bude čoraz ľahšie, preto neprestávajte. Ak sa vám nedarí odpútať sa 
úplne, pokúste sa „odľahčiť". Uvoľnite sa, pohodlne si sadnite a zhlboka sa nadýchnite. Sústreďte sa 
na seba. 
 
   CVIČENIE 
   1. Existuje vo vašom živote problém alebo človek, o ktorého sa príliš strachujete? Napíšte o tom. 
Napíšte toľko, koľko potrebujete, aby ste to zo seba dostali von. Keď ste napísali všetko, čo ste o 
probléme alebo človeku napísať potrebovali, zamerajte sa na seba. Na čo myslíte? Čo cítite? 
   2. Čo cítite, keď si predstavíte, že by ste sa od toho človeka alebo problému mali odpútať? Čo by sa 
stalo? Stalo by sa to aj tak? Ako vám doposiaľ vaša „pripútanosť"- strachovanie, obsesie, snaha 
ovládať - pomohla? 
   3. Keby ste tohto človeka alebo problém nemali, čo by ste v živote robili inak ako teraz? Ako by ste 
sa cítili a správali? Predstavujte si teraz na chvíľu, že žijete svoj život, že sa tak cítite a správate 
napriek tomu nevyriešenému problému. Predstavte si, ako toho človeka alebo problém, na ktorom 
vám záleží, odovzdávate do Božích rúk. Predstavte si jeho ruky, ako opatrne a s láskou držia daného 
človeka, ako ochotne prijímajú daný problém. Teraz si predstavte, že Boh drží v rukách vás. V tej 
chvíli je všetko v poriadku. Všetko je tak, ako to byť má a musí. Všetko bude lepšie, než si myslíte. 



~ 32 ~ 
 

6.NENECHAJTE SA UNÁŠAŤ KAŽDÝM ZÁVANOM VETRA 
Pokojne. 

slogan skupiny anonymných alkoholikov 
 

   SOM REAKTÍVNY ČLOVEK 
   Táto myšlienka sa mi hlboko vryla do pamäti, keď som raz sedela vo svojej kancelárii. Už predtým 
som počula ľudí diskutovať na tému reaktívneho správania, ale až vtedy som si uvedomila, ako veľmi 
sa tak správam aj ja. 
   Reagovala som na pocity, správanie, problémy a myšlienky druhých ľudí. Reagovala som na to, čo 
by druhí mohli cítiť, myslieť alebo robiť. Reagovala som na svoje vlastné pocity, myšlienky, problémy. 
Mojou silnou stránkou bolo reagovať na krízové situácie. Takmer každú situáciu som považovala 
za krízovú a reagovala som až príliš. Väčšinou som podľahla panike hraničiacej s hystériou. Občas som 
nereagovala dostatočne. Ak som mala riešiť závažný problém, často som ho popierala. Reagovala 
som takmer na všetko, čo som si bola schopná uvedomiť. Celý môj život bol reakciou na životy, túžby, 
problémy, chyby a úspechy druhých ľudí. Dokonca aj moja nízka úcta k sebe, ktorú som so sebou 
vláčila ako vrece zapáchajúcich smetí, bola reakciou. Bola som ako bábka, ktorá každému dovoľuje, 
aby ťahal za jej šnúrky. 
   Väčšina spoluzávislých sa správa reaktívne. Reagujeme rôzne - hnevom, pocitom viny, hanbou, 
nenávisťou voči sebe, obavami, bolesťou, kontrolujúcimi gestami, starostlivými skutkami, depresiou, 
zúfalstvom a zúrivosťou. Reagujeme strachom a úzkosťou. Niektorí z nás reagujú až natoľko, že byť 
v skupine ľudí je pre nich utrpením. Je normálne reagovať na naše prostredie. Reagovanie je súčasťou 
života, súčasťou vzťahov, je súčasťou človeka a charakteristikou živých organizmov. Ale my sa 
znepokojujeme a reagujeme až príliš. Malé alebo veľké veci, ba čokoľvek nás vyvedie z miery. Spôsob, 
akým potom reagujeme, často tiež nie je v našom záujme. 
   Naučili sme sa reagovať rýchlo a naliehavo. Takéto spôsoby reagovania nám škodia. Už samotný 
pocit naliehavosti nám dokáže uškodiť. Udržujeme sa v krízovom stave - adrenalín stúpa, svaly sú 
napnuté, pripravené reagovať na naliehavú situáciu, ktorá naliehavou obvykle ani nie je. Ak niekto 
niečo urobí, my musíme tiež. Ak má niekto určité pocity, my ich musíme mať tiež. PONORÍME SA 
DO PRVÉHO POCITU, KTORÝ POCÍTIME, A POTOM SI HO UŽÍVAME. Chytáme sa prvej myšlienky, ktorá 
nám napadne, a rozvíjame ju ďalej. Hovoríme, čo nám prvé príde na jazyk, a často to potom 
ľutujeme. Robíme prvé, čo nám napadne, bez toho, aby sme nad tým premýšľali. To je ten problém: 
reagujeme nepremyslene, bez úprimného uvažovania nad tým, čo potrebujeme urobiť a ako to 
máme urobiť, aby sme určitú situáciu zvládli. Naše pocity a správanie ovláda - a spúšťa - každý 
a všetko okolo nás. Nepriamo umožňujeme druhým, aby nám hovorili, čo máme robiť. To znamená, 
že sme stratili kontrolu nad sebou. Sme ovládaní zvonku. 
   Keď reagujeme, vzdávame sa osobnej, Bohom danej schopnosti myslieť, cítiť a správať sa 
spôsobom, ktorý je v našom najlepšom záujme. Dovoľujeme druhým, aby určovali, kedy budeme 
šťastní, kedy budeme spokojní alebo nespokojní, čo povieme, čo si myslíme, cítime a čo robíme. 
Vzdávame sa svojho práva cítiť sa pokojne a dávame ho do rúk ľudí a udalostí okolo nás. Sme ako 
pierko v búrke, unášaní každým závanom vetra. 
   Tu je jeden príklad z mnohých ako reagujem: Kanceláriu mám vo svojom dome, kde bývam aj 
s dvoma malými deťmi. Niekedy keď pracujem, začnú sa vo svojej izbe biť, naháňať, dom prevracajú 
hore nohami, jedia a pijú všetko, čo sa im v kuchyni dostane do rúk. Moja prvá, inštinktívna reakcia je 
poriadne na nich zvriesknuť, aby prestali. Moja druhá reakcia je kričať ešte viac. Prichádza to na mňa 
samo. Zareagovať takýmto spôsobom sa zdá byť jednoduchšie, než opustiť svoju kanceláriu, prejsť 
cez práčovňu a vyjsť hore schodmi k nim do izby. Zdá sa to byť tiež ľahšie, než uvažovať nad tým, ako 
chcem túto situáciu zvládnuť. Problém je v tom, že kričanie nepomáha. V skutočnosti to nie je ľahšie. 
Bolí ma potom hrdlo a učím deti, ako ma donútiť, aby som sedela v kancelárii a vrieskala. 
   Reagovanie obvykle nepomáha. Reagujeme príliš rýchlo, veľmi intenzívne a naliehavo. V takomto 
stave našej mysle málokedy dosiahneme nejaký úspech. Podľa môjho názoru v takomto stave mysle 
nemusíme nič robiť. Väčšinu vecí v našom živote urobíme lepšie, keď sme pokojní a nenaliehame. Len 
málo situácií možno zlepšiť tým, že sa rozzúrime. 
   Prečo to potom robíme? 
   Reagujeme, pretože sme napätí a bojíme sa toho, čo sa stalo, čo sa môže stať a čo sa deje. 
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   Mnohí z nás reagujú tak, akoby každá vzniknutá situácia bola krízová a naliehavá, pretože sme 
prežili toľko krízových situácií, že sme si navykli krízovo reagovať. 
   Reagujeme, pretože si myslíme, že by sa veci nemali diať tak, ako sa dejú. 
   Reagujeme, pretože zo seba nemáme dobrý pocit. 
   Reagujeme, pretože väčšina ľudí reaguje. 
   Reagujeme, pretože si myslíme, že reagovať musíme. 
   Nemusíme. 
   NEMUSÍME SA TOĽKO BÁŤ ĽUDÍ. Sú to rovnakí ľudia ako my. 
   NEMUSÍME SA ZNEPOKOJOVAŤ. Nepomáha to. Keď sme pokojní, máme rovnaké možnosti 
a vedomosti, ako keď sme rozčúlení a panikárime. V skutočnosti máme viac možností, pretože naša 
myseľ a emócie môžu voľne plynúť a pracovať na maximálne otáčky. 
   NEMUSÍME SA VZDÁVAŤ NAŠEJ SCHOPNOSTI MYSLIEŤ A CÍTIŤ V PROSPECH DRUHÝCH ĽUDÍ 
A PROBLÉMOV. Ani toto naozaj nie je potrebné. 
   NEMUSÍME BRAŤ VŠETKO TAK VÁŽNE (SEBA, UDALOSTI, DRUHÝCH ĽUDÍ). Všetko preháňame - 
pocity, myšlienky, činy i chyby. Rovnako preháňame aj pocity, myšlienky a činy druhých ľudí. 
Hovoríme si, že problémy sú hrozné, tragické, že je to koniec sveta. Všeličo môže byť smutné, veľmi 
zlé a nepríjemné, ale jediné, čo je koncom sveta, je koniec sveta. Pocity sú dôležité, ale sú to len 
pocity. Myšlienky sú dôležité, ale sú to len myšlienky a všetci máme množstvo rôznych myšlienok, 
ktoré sa často menia. Je dôležité, čo hovoríme a robíme, čo hovoria a robia druhí je tiež dôležité, svet 
však nie je závislý od jednej konkrétnej myšlienky alebo činu. Ak je skutočne dôležité niečo povedať 
alebo urobiť, nebojte sa. Stane sa to, upokojte sa. Poskytnite sebe a druhým priestor na pohyb, 
hovoriť, byť sami sebou - byť ľuďmi. Dajte životu šancu. Dajte si príležitosť užívať ho. 
   NEMUSÍME POVAŽOVAŤ SPRÁVANIE DRUHÝCH ĽUDÍ ZA ODRAZ NAŠEJ HODNOTY. Nemusíme byť 
v rozpakoch, ak sa niekto, koho milujeme, správa nevhodne. Takáto reakcia je normálna, ale 
nemusíme sa hanbiť o nič viac, než sa hanbíme, keď sa nevhodne správa cudzí človek. Každý je 
zodpovedný za vlastné správanie. Ak sa niekto správa nevhodne, nechajte ho, nech sa hanbí za seba. 
Ak ste neurobili nič, za čo by ste sa mali hanbiť, nehanbite sa. Uvedomujem si, že je ťažké to pochopiť 
a zrealizovať, ale je to možné. 
   NEMUSÍME POVAŽOVAŤ ODMIETNUTIE ZA ODRAZ NAŠEJ HODNOTY. Ak niekto pre vás dôležitý 
(alebo aj nedôležitý) odmietne vaše návrhy alebo vás, zostávate aj tak rovnako hodnotnou bytosťou, 
akou by ste boli, keby vás neodmietol. Uvedomujte si a prežívajte všetky pocity, ktoré súvisia 
s odmietnutím, hovorte o svojich myšlienkach, ale neodovzdávajte svoju úctu k sebe v prospech 
niekoho názoru nesúhlasu alebo odmietnutia. Aj keď vás odmietne najdôležitejší človek vo vašom 
živote, zostávate sami sebou, takými, akými ste boli. Ak ste urobili niečo nevhodné, potrebujete 
vyriešiť nejaký problém alebo zmeniť svoje správanie, urobte potrebné kroky, aby ste sa o seba 
postarali. Ale nezatracujte sa, neprikladajte odmietnutiu zo strany druhých takú dôležitosť. Nie je to 
nutné. 
   NEMUSÍME BRAŤ VŠETKO OSOBNE. Často chápeme vážne veci, ktoré nemusíme. Napríklad povedať 
alkoholikovi: „Keby si ma miloval, nepil by si," je rovnako nezmyselné, ako povedať niekomu, kto má 
zápal pľúc: „Keby si ma miloval, nekašľal by si." Ľudia so zápalom pľúc budú kašľať dovtedy, kým 
nedostanú primeranú liečbu. Alkoholici budú piť, kým nedostanú to isté. Keď ľudia trpiaci 
chorobnými návykmi robia niečo, k čomu cítia nutkanie, nehovoria vám tým, že vás nemilujú, ale 
hovoria tým, že nemilujú sami seba. 
   ANI MALÉ VECI NEMUSÍME BRAŤ OSOBNE. Ak má niekto zlý deň alebo sa nahnevá, nemyslite si, 
že to má niečo spoločné s vami. Môže to tak byť, ale nemusí. Ak to s vami súvisí, čoskoro to spoznáte. 
Obvykle majú veci s nami menej spoločného, než si myslíme. 
   Vyrušenie, zlá nálada niekoho, štipľavá poznámka, zlý deň, negatívne myšlienky, problémy alebo 
aktívny alkoholizmus nemusia zničiť naše životy, dni ani hodiny. Ak ľudia s nami nechcú byť alebo sa 
správajú nevhodne, nie je to odraz našej hodnoty, neznamená to, že sme bezcenní. Je to odraz ich 
momentálnej situácie. Praktizovaním nestrannosti môžeme zmierniť svoje deštruktívne reakcie 
na svet okolo nás. Odpútajte sa od vecí. Nechajte veci na pokoji a ľudí nechajte byť tým, čím sú. Ako 
môžete tvrdiť, že vyrušenie, nálada, slovo, zlý deň, myšlienka alebo problém nie sú dôležitou 
a potrebnou súčasťou života? Ako môžete tvrdiť, že určitý problém nakoniec neprinesie úžitok vám 
alebo niekomu inému? 
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   Nemusíme reagovať. Máme na výber. V tom je radosť prekonávania spoluzávislosti. Vždy, keď 
uplatníme svoje právo vybrať si, čo chceme robiť, ako chceme zmýšľať, cítiť sa a správať, budeme sa 
cítiť lepšie a silnejšie. 
   „Ale prečo by som nemal reagovať?" môžete protestovať." „Prečo by som nemal odpovedať? Prečo 
by som nemal byť nahnevaný? On či ona si predsa zaslúži niesť bremeno mojej nespokojnosti." Môže 
to byť pravda, ale vy si to nezaslúžite. Hovoríme tu o vašom nedostatku pokoja a o vašom 
premrhanom čase. Ako hovorieval Ralph Edwards, toto je váš život. Ako ho chcete prežiť? 
Neodpútavate sa kvôli druhým. Odpútavate sa kvôli sebe. Je však veľmi pravdepodobné, že úžitok 
z toho budú mať všetci. 
   Sme ako speváci vo veľkom zbore. Keď spevák vedľa nás stratí notu, musíme aj my? Nepomohlo by 
jemu i nám viac to, keby sme si notu udržali? Dá sa to naučiť. 
   Nemusíme úplne prestať reagovať na druhých ľudí a ich problémy. Reakcie môžu byť užitočné. 
Pomáhajú nám identifikovať, Čo sa nám páči a čo nám robí dobre. Pomáhajú nám identifikovať 
problémy v nás a okolo nás. Ale väčšina z nás reaguje prehnane a zväčša na nezmyselné veci. Na veci, 
ktoré nie sú až také dôležité a ktoré si nezaslúžia, aby sme im venovali čas a pozornosť. Niekedy 
reagujeme na správanie sa druhých ľudí k nám (som nahnevaná, pretože je nahnevaný on; nahneval 
sa, pretože som bola nahnevaná; nahnevala som sa, pretože som si myslela, že sa na mňa hnevá; 
nehneval sa, bol urazený, pretože...). 
   Naše reakcie môžu byť také spojené, že často sú všetci nahnevaní, a nikto nevie prečo. Všetci sú 
proste nahnevaní. Vtedy je každý ovládaný a nikto sa neovláda. Niekedy sa ľudia správajú určitým 
spôsobom, aby nás vyprovokovali k určitej reakcii. Keď prestaneme reagovať podľa ich očakávania, 
pokazíme im všetku zábavu, ktorú z toho mali. Vymaníme sa z ich vplyvu a zbavíme sa ich moci nad 
nami. 
   Niekedy naše reakcie provokujú druhých, aby zareagovali určitým spôsobom. Pomáhame im 
ospravedlniť ich správanie. (A to už viac nepotrebujeme, všakže?) Niekedy naše reakcie tak zúžia náš 
pohľad na vec, že už reagujeme len na príznaky problémov. Sme tak zaneprázdnení reagovaním, 
že nemáme čas alebo energiu identifikovať skutočný problém, a nie ho ešte riešiť. Môžeme stráviť 
roky reagovaním na každý opilecký incident a následnú krízu bez toho, že by sme si uvedomili, 
že skutočným problémom je alkoholizmus. Odnaučte sa reagovať spôsobmi, ktoré nie sú potrebné 
a sú neúčinné. Zbavte sa reakcií, ktoré vám škodia. 
   Mám tu niekoľko návrhov, ktoré vám môžu pomôcť odpútať sa od druhých ľudí a od vašich 
deštruktívnych reakcií na ich správanie. Sú to len návrhy. Neexistuje žiadny presný recept na to, ako 
sa odpútať. Musíte nájsť svoj vlastný spôsob, ktorý bude účinný u vás. 
1. Naučte sa rozpoznať, kedy reagujete; kedy dovoľujete druhým, aby vás ovládali. Keď pociťujete 
úzkosť, strach, pobúrenie, keď sa cítite potupený, odmietnutý, zahanbený, ľutujete sa, ste ustráchaný 
alebo zmätený, obvykle to bolo vyvolané niečím zvonku. (Nehovorím, že je zlé mať tieto pocity. Asi 
každý by sa tak cítil. Rozdiel je v tom, že my sa učíme rozhodovať, ako dlho sa takto cítiť chceme a čo 
s tým mienime robiť.) Hovoriť, že sa „takto cítime kvôli druhému", často naznačuje, že reagujeme. 
Strata vnútorného pokoja a vyrovnanosti je pravdepodobne nezreteľnejšou známkou toho, že sme 
padli do pasce a reagujeme. 
   2. Uvoľnite sa. Keď si uvedomíte, že reagujete chaoticky, hovorte a robte čo najmenej, až kým 
nebudete opäť pokojní a vyrovnaní. Urobte čokoľvek (čo neškodí vám ani druhým), čo vám pomôže 
uvoľniť sa. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Choďte sa prejsť. Upracte v kuchyni. Okúpte sa. 
Navštívte priateľa. Choďte na stretnutie Al-Anon. Prečítajte si knihu zamyslení. Choďte niekam 
na výlet. Pozrite si nejaký televízny program. Jednoducho snažte sa proste nájsť spôsob, ako sa 
citovo, mentálne a (ak je to potrebné) telesne odpútať od čohokoľvek, na čo reagujete. Nájdite 
spôsob, ako znížiť svoju úzkosť. Nepite alkohol a nejazdite po vedľajšej ulici stodvadsaťkilometrovou 
rýchlosťou. Robte niečo bezpečné, čo vám pomôže obnoviť vašu rovnováhu. 
   3. Preskúmajte, čo sa stalo. Ak to nebolo nič vážne, pravdepodobne sa s tým vyrovnáte aj sami. 
Ak to bol vážny problém, môžete si o ňom pohovoriť s priateľkou a ujasniť si tak svoje pocity 
a myšlienky. Problémy a pocity sa len zhoršujú, keď sa ich snažíme držať v sebe. Hovorte o svojich 
pocitoch. Prijmite za ne zodpovednosť. Uvedomte si svoje pocity nezávisle od toho, aké sú. Za vaše 
pocity nie je nikto zodpovedný. Niekto vám mohol pomôcť, aby ste sa cítili tak, ako sa cítite; 
ale pocity sú len vašou reakciou. Vyrovnajte sa s tým. Potom si priznajte, čo sa skutočne stalo.  
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Chcel vám niekto ublížiť? (Keď mám pochybnosti o tom, či si niečo vysvetliť ako urážku alebo 
odmietnutie, radšej verím tomu, že to so mnou nemalo nič spoločné. Šetrí mi to čas a pomáha byť 
so sebou spokojná.) Snažili ste sa niekoho alebo niečo ovládať? Aký vážny je ten problém? Preberáte 
na seba zodpovednosť za druhých? Ste nahnevaní, pretože niekto nepochopil, čo ste skutočne chceli 
alebo sa snažili povedať? Neberiete správanie druhých ľudí príliš osobne? Dotkol sa niekto vášho 
svedomia alebo vás zneistil? Je to naozaj koniec sveta alebo je to len smutné a nepríjemné? 
   4. Rozmýšľajte o tom, čo musíte urobiť, aby to pomohlo aj vám. Rozhodujte sa na základe reality 
a robte tak pokojne. Mali by ste sa ospravedlniť? Alebo chcete na to radšej zabudnúť? Potrebujete si 
s niekým od srdca a úprimne pohovoriť, prípadne urobiť nejaké ďalšie rozhodnutie, aby ste sa cítili 
lepšie? Keď sa budete rozhodovať, nezabudnite na svoje povinnosti. Nie ste zodpovední za to, aby 
druhí „uvideli svetlo", a nemusíte ich ani „naprávať". Ste zodpovední za to, aby ste sami uvideli svetlo 
a napravili sa. Ak je pre vás ťažké rozhodnúť sa, nechajte to tak. Čas na rozhodnutie ešte nedozrel. 
Počkajte, kým sa vaša myseľ urovná a vaše emócie sa upokoja. 
   5. Spomaľte. Nemusíte sa tak báť ani byť takí vystrašení. Pozerajte sa na veci s odstupom, 
perspektívne. Uľahčite si život. 
 
   CVIČENIE 
   1. Strácate príliš veľa času reagovaním na niekoho alebo niečo vo svojom okolí? Na koho alebo 
na čo? Ako reagujete? Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste sa správať a cítiť rovnako? 
   2. Zopakujte si jednotlivé kroky odpútania a aplikujte ich na problém alebo človeka, ktorý vás 
najviac trápi. Ak potrebujete s niekým hovoriť, vyberte si priateľa, ktorému dôverujete. Ak je to 
potrebné, vyhľadajte odbornú pomoc. 
   3. Aké činnosti vám pomáhajú upokojiť sa a cítiť sa príjemne? (Medzi moje obľúbené patrí návšteva 
svojpomocných skupín, horúca sprcha, dobrý film alebo tanec.) 
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7.OSLOBOĎTE SA 
Uvoľnite sa a dôverujte Bohu. 

slogan anonymných alkoholikov 
 

  Hovorí sa, že spoluzávislí ľudia sa snažia všetko kontrolovať. 
  Sekírujeme; kážeme; jačíme; hulákame; plačeme; prosíme; podplácame; nútime; obletujeme; 
ochraňujeme; obviňujeme; prenasledujeme; opúšťame; prehovárame; odhovárame; snažíme sa 
vyvolať pocit viny; zvádzame; spútavame; špehujeme; ukazujeme, ako veľmi nám bolo ublížené; 
ubližujeme druhým, aby pocítili, ako to bolí; vyhrážame sa, že si ublížime; bojujeme; dávame 
ultimáta; robíme veci za druhých; odmietame robiť veci za druhých; šliapeme po druhých; 
vyrovnávame si účty; fňukáme; zúrime; predstierame bezmocnosť; trpíme v hlasitej tichosti; snažíme 
sa vyhovieť; klameme; robíme malé podlosti; robíme veľké podlosti; chytáme sa za srdce 
a vyhrážame sa, že zomrieme; chytáme sa za hlavu a vyhrážame sa zbláznením; bijeme sa do pŕs 
a vyhrážame sa, že niekoho zabijeme; vyhľadávame pomoc; opatrne volíme slová; spíme s druhými; 
odmietame spať s druhými; máme deti; vyjednávame; ťaháme ľudí do poradní; snažíme sa vytiahnuť 
ľudí z poradní; ohovárame druhých; urážame druhých; ubližujeme; odsudzujeme; modlíme sa, aby sa 
stal zázrak; platíme za zázraky; chodíme na miesta, kam chodiť nechceme; zostávame obďaleč; 
dohliadame; diktujeme; prikazujeme; sťažujeme sa; píšeme listy o druhých; píšeme listy druhým; 
zostávame doma a čakáme; vychádzame z domu a hľadáme; telefonujeme, aby sme našli; jazdíme 
po nočných uličkách s nádejou, že nájdeme; prenasledujeme niekoho nočnými uličkami dúfajúc, 
že ho dostihneme; utekáme nočnými ulicami, aby sme sa dostali z dosahu; nosíme domov; držíme 
doma; nechávame spať pred dverami domu; sťahujeme sa preč od druhých; sťahujeme sa s druhými; 
nadávame; ovplyvňujeme; radíme; dávame lekcie; naprávame; neustupujeme; vzdávame sa; 
utešujeme; provokujeme; snažíme sa vyvolať žiarlivosť; snažíme sa zastrašovať; pripomíname; 
vypytujeme sa; robíme narážky; prehľadávame vrecká; nazeráme do peňaženiek; prehľadávame 
zásuvky v skriniach; prehľadávame škatule s rukavicami; pozeráme sa do nádržky na záchode; 
snažíme sa nazrieť do budúcnosti; hrabeme sa v minulosti; telefonujeme príbuzným; polemizujeme; 
poslednýkrát urovnávame vzniknuté problémy; urovnávame ich znova; trestáme; odmeňujeme; 
takmer sa vzdávame; potom sa snažíme ešte viac; robíme ešte množstvo ďalších manévrov, na ktoré 
som buď zabudla, alebo som ich ešte nevyskúšala. 
  Spoluzávislí nie sú ľudia, ktorí „veci proste robia". Sme ľudia, ktorí si neustále a s vynaložením 
veľkého úsilia a energie všetko vynucujú. 
Ovládame v mene lásky. 
Robíme to preto, že sa „snažíme len pomôcť". 
Robíme to preto, že vieme najlepšie, ako by veci mali fungovať a ako by sa ľudia mali správať. 
Robíme to preto, že my máme pravdu a tí druhí sa mýlia. 
Ovládame preto, že sa bojíme to nerobiť. 
Robíme to preto, že nevieme, čo iné by sme mali robiť. 
Robíme to, aby sme zmiernili bolesť. 
Ovládame preto, že si myslíme, že musíme. 
Ovládame preto, že nemyslíme. 
Ovládame preto, že to je to jediné, na čo dokážeme myslieť. 
A napokon, ovládame preto, že tak sme to robili vždy aj s inými vecami. 
Tyrania a dominancia sú základom vlády oceľovou rukou, ktorou niektorí spoluzávislí vládnu ako 
samozvaní vládcovia. Sú mocní. Všetko vedia najlepšie. Všetko sa musí urobiť tak, ako chcú oni. 
Postarajú sa o to. 
Iní spoluzávislí robia svoju špinavú prácu potajme. Skrývajú sa za masku láskavosti a vľúdnosti 
a v tichosti sa starajú o svoje záležitosti - ZÁLEŽITOSTI DRUHÝCH. 
Iní spoluzávislí vzdychajú a plačú, priznávajú svoju bezmocnosť a spoluzávislosť; hlásajú, že sú 
obeťami, a úspešne tak ovládajú druhých prostredníctvom svojej slabosti. Sú predsa takí bezmocní. 
Veľmi potrebujú vašu spoluprácu. Nedokážu bez nej žiť. Slabí sú niekedy najlepšími manipulátormi. 
Naučili sa poťahovať za šnúrky svedomia a viny druhých. 
Mnoho spoluzávislých kombinuje rôzne taktiky a metódy. Použijú čokoľvek, čo je účinné! (Alebo 
presnejšie čokoľvek, čo nie je účinné napriek tomu, že dúfame, že to účinné bude.) 
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Nezávisle od použitých taktík zostávajú naše ciele rovnaké. Donútiť druhých ľudí, aby robili to, čo 
chceme. Donútiť ich, aby sa správali tak, ako si myslíme, že by sa správať mali. Neumožniť im, aby sa 
správali tak, ako by sa asi správali, keby sme im „nepomohli". Nasilu sa snažíme, aby sa udalosti 
v živote diali a odvíjali takým spôsobom a v tom čase, v akom sme si to my naplánovali. Zabráňme 
tomu, čo sa deje alebo čo by sa mohlo stať, aby sa to stalo. Ovládajme a neudeľujme slobodu. 
Napísali sme scenár a postaráme sa, aby sa scény odohrávali presne tak, ako sme sa rozhodli. Nevadí 
nám, že popierame realitu. Ak sa o to budeme sústavne usilovať, zastavíme (dúfame) prúd života, 
zmeníme ľudí i veci tak, aby sa nám páčili. 
Klameme sami seba. 
   Poviem vám príbeh Márie. Vydala sa za muža, z ktorého sa vykľul alkoholik. Nepil každý deň, týždeň 
alebo mesiac, ale keď pil, tak riadne. Bol opitý celé dni, niekedy aj týždne. Začal piť ráno o ôsmej a pil, 
kým nezvracal. Ovracal všetko dookola, minul všetky rodinné peniaze, vyhodili ho z práce a správal sa 
neznesiteľne. Ani medzi obdobím pitia nebol ich život ideálny. Vo vzduchu visela neustála hrozba 
konečnej záhuby. Ich život bol plný nevyriešených problémov, ktoré narobil pitím a ktorých sa 
nedokázali zbaviť. Vždy začínali odznovu, no nikdy nie s čistým štítom. Čas medzi manželovým pitím 
bol pre Máriu a jej tri deti lepší, bola nádej, že tentoraz je to už navždy, že to bude iné. Nič sa však 
nezmenilo. Po celé tie roky, ak Mária nedávala pozor alebo nebola doma, manžel začal piť. Keď odišla 
na víkend, keď bola v pôrodnici, keď manžel odišiel na výlet alebo kedykoľvek, keď bol mimo jej 
dohľadu, pil.  Keďže po Máriinom návrate prestal piť, Mária z toho vyvodila záver, že kľúčom k jeho 
triezvosti je jej prítomnosť. Bola schopná kontrolovať jeho pitie (a všetku bolesť, ktorú spôsobovalo) 
tým, že sa nepohla z domu a dozerala naňho. Pretože bola táto metóda účinná a Mária ju používala 
čoraz častejšie, ako aj kvôli narastajúcim pocitom hanby, poníženia, úzkosti a celkovej traumy, ktorá 
spoluzávislosť sprevádza, stala sa z Márie samotárka. Odmietala príležitosti cestovať, prestala chodiť 
na cirkevné stretnutia, ktoré ju predtým zaujímali. Dokonca aj krátky odchod do obchodu ohrozoval 
rovnováhu, ktorú vytvorila alebo verila, že vytvorila. Aj napriek jej všetkému zúfalému úsiliu si manžel 
našiel príležitosti, aby sa napil. Pil doma tak, aby o tom nevedela, a pil aj vtedy, keď musela stráviť 
noc mimo domu. 
   Po jednom obzvlášť divokom ťahu v pití povedal manžel Márii, že ho k pitiu doháňa ich zúfalá 
finančná situácia. (Zabudol pritom spomenúť, že ju zapríčinilo jeho pitie.) Povedal jej, že keby si našla 
prácu, nemal by už pocit, že musí ešte piť. Už by ho nič nenútilo. Mária o tom premýšľala a nakoniec 
zdráhavo súhlasila. Bála sa opustiť dom a mala starosti, či zoženie vhodnú opatrovateľku pre deti. 
Citovo ani duševne nebola schopná pracovať. Obzvlášť sa jej nepáčilo, že by si mala nájsť prácu 
a zarábať tak ďalšie peniaze na manželovo nezodpovedné pitie. Za pokus to však stálo. Urobila by 
čokoľvek, len aby bol manžel triezvy. 
   Mária si onedlho našla miesto sekretárky. V práci sa jej darilo lepšie, než si myslela. Spoluzávislí sú 
výborní pracovníci. Nesťažujú sa; robia viac, než majú; urobia čokoľvek, čo im pridelia; snažia sa 
ľuďom vyhovieť a robiť svoju prácu dokonale - aspoň nejaký čas, kým ich takýto spôsob života 
nenahnevá a nezačne im prekážať. 
   Mária sa začala cítiť trocha lepšie. Tešila sa z kontaktu s ľuďmi, ktorý jej predtým v živote chýbal. 
Páčilo sa jej, že si zarába vlastné peniaze (hoci ešte stále zazlievala manželovi jeho nezodpovedné 
narábanie s nimi). Jej zamestnávateľ bol s ňou spokojný. Dávali jej čoraz zodpovednejšie úlohy 
a chceli ju povýšiť. Ale práve vtedy začala Mária pociťovať staré známe príznaky úzkosti a tie 
naznačovali, že manžel znova začne piť. 
   Pocity úzkosti prichádzali a odchádzali. Jedného dňa však prišli v nečakanej sile. Mária sa teda 
pokúsila dovolať manželovi do práce. Hoci tam mal byť, nebol tam. Jeho zamestnávateľ nevedel, kde 
je. Volala ešte ďalším ľuďom. Nikto nevedel, kde je. Celý deň strávila obhrýzaním nechtov a zúfalým 
telefonovaním, dúfajúc, že kolegovia na nej nespoznajú pretvárku skrytú za slovami, „že všetko je 
v poriadku, že sa nič nestalo". Keď sa ten deň vrátila domov, zistila, že manžel doma nie je 
a nevyzdvihol ani deti zo škôlky. Všetko sa opäť vymklo kontrole. Znova začal piť. Na druhý deň dala 
Mária výpoveď bez udania dôvodu. O desiatej ráno už bola doma a dozerala na manžela. 
   Po rokoch mi povedala: „Mala som pocit, že to musím urobiť. Musela som dostať veci pod kontrolu, 
pod moju kontrolu," 
   Moja otázka znie: Kto ovládal koho? Mária neskôr zistila, že vôbec nedokáže kontrolovať manžela 
ani jeho pitie. On a jeho alkoholizmus ovládajú. 
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   Túto skutočnosť som pochopila na jednej schôdzke podpornej skupiny pre rodinných príslušníkov, 
ktorú som viedla v jednom liečebnom stredisku. (Mnohí z mojich klientov sú múdrejší než ja, a veľa 
som sa od nich naučila.) Istá manželka alkoholika sa na nej otvorene obrátila na svojho manžela, 
ktorý strávil roky ich manželstva pitím, bol nezamestnaný a vo väzení. 
   „Vyčítaš mi, že sa ťa snažím ovládať, a myslím, že máš pravdu," povedala mu. „Chodím s tebou 
do barov, aby si toľko nepil. Keď si na mňa hrubý a úplne opitý, púšťam ťa domov, aby si už viac nepil 
a aby si si neublížil. Počítam poháriky, ktoré vypiješ, a pijem s tebou (hoci pitie nenávidím), 
schovávam tvoje fľaše a vodím ťa na stretnutia anonymných alkoholikov," 
   „Ale pravda je taká," pokračovala, „že v skutočnosti ovládaš ty mňa. V tých listoch z väzenia mi píšeš 
presne to, čo chcem počuť. Vždy, keď som už rozhodnutá od teba odísť - odísť nadobro, urobíš alebo 
povieš niečo, čo mi v odchode zabráni. Dobre vieš, čo chcem počuť, a presne to mi povieš. Ale nikdy 
sa nezmeníš. Nikdy si ani nemal v úmysle sa zmeniť. Chceš ma jednoducho ovládať." 
   Keď to povedala, manžel sa pousmial a prikývol. „Áno," snažím sa ťa ovládať. A celkom sa mi to 
doteraz darilo." 
   Keď sa pokúšame ovládať ľudí alebo udalosti, ktoré ovládať nemožno, sme ovládaní. Strácame 
schopnosť myslieť, cítiť a konať vo svojom záujme. Často nad sebou strácame kontrolu. Často sme 
ovládaní nielen ľuďmi, ale aj chorobami, ako je alkoholizmus, prejedanie sa, hazardné hráčstvo. 
Alkoholizmus a ostatné deštruktívne návyky sú mocné sily. Nikdy nezabudnite na to, že alkoholici 
a ostatní problémoví ľudia sú profesionálni manipulátori a klamári. Keď sa pokúšame ich ovládať, 
prehrávame. Prehrávame bitky a prehrávame aj vojny. Prehrávame a strácame seba - svoje životy. 
Ako sa hovorí na stretnutiach Al-Anon: Vy ste to nezapríčinili, vy to nemôžete ovládať a vy to ani 
nemôžete vyliečiť. 
   Prestaňte sa o to pokúšať! Keď sa snažíme robiť nemožné, sme totálne frustrovaní. Obvykle 
zabránime tomu, to možné je. Verím tomu, že keď sa kŕčovito držíme nejakého človeka alebo veci 
a snažíme sa niečo si od nich vynútiť, zabraňujeme tým našej vyššej sile, aby v danej situácii urobila 
niečo konštruktívne so situáciou, s konkrétnym človekom alebo s nami. Moja snaha ovládať blokuje 
moc Boha. Bráni druhým v raste. Znemožňuje prirodzený priebeh udalostí. Nedovoľuje mi, aby som 
sa tešila z ľudí a udalostí. 
   Ovládanie je ilúzia. Nefunguje. Nemôžeme ovládať alkoholizmus. Nemôžeme ovládať žiadne 
návykové správanie - prejedanie sa, sex, hranie ani iné formy správania. Nemôžeme (a nie je ani 
našou úlohou snažiť sa o to) ovládať pocity, myslenie a rozhodnutia druhých ľudí. Nemôžeme ovládať 
dôsledky udalostí. Nemôžeme ovládať život. Niektorí z nás sotva ovládajú sami seba. 
   Ľudia si nakoniec urobia aj tak po svojom. Cítia sa, ako sa cítiť chcú (alebo tak, ako sa cítia); myslia 
si, čo si myslieť chcú; robia veci, o ktorých si myslia, že ich urobiť musia; zmenia sa až vtedy, keď budú 
na zmenu pripravení. Nezáleží na tom, či sa mýlia a my máme pravdu. Nezáleží  na tom, či si ubližujú. 
Nezáleží na tom, že by sme im mohli pomôcť, keby nás počúvali a spolupracovali. NEZÁLEŽÍ NA TOM, 
NEZÁLEŽÍ, NEZÁLEŽÍ, NEZÁLEŽÍ. 
   Nedokážeme ľudí zmeniť. Akýkoľvek pokus ovládať ľudí je klam a ilúzia. Ľudia sa nášmu úsiliu buď 
bránia alebo zdvojnásobia svoje úsilie, aby nám dokázali, že ich nedokážeme ovládať. Dočasne sa síce 
môžu našim požiadavkám prispôsobiť, ale len čo sa otočíme chrbtom, vrátia sa k svojmu 
predchádzajúcemu správaniu. Navyše ľudia nás budú trestať za to, že ich nútime robiť niečo, čo robiť 
nechcú, alebo z nich robíme niekoho, kým byť nechcú. Žiadne úsilie nie je dostatočné na to, aby sme 
druhých natrvalo zmenili podľa našich predstáv. Občas môžeme urobiť niečo, čo zvýši 
pravdepodobnosť, že sa ľudia budú chcieť zmeniť, ale ani to nemôžeme zaručiť a prevziať za to 
zodpovednosť. 
   Je to naozaj tak. A je to ťažké. Niekedy je ťažké zmieriť sa s tým, najmä vtedy, keď niekto, koho 
máme radi, ubližuje sebe i vám. Ale tak to už jednoducho je. Jediný človek, ktorého môžete zmeniť, 
ste vy. Jediný človek, ktorého máte právo ovládať, ste vy sami. 
   Odpútajte sa. Uvoľnite sa. Keď to urobíme, stane sa niekedy veľmi rýchlo to, na čo sme tak dlho 
čakali a v čo sme dúfali. Inokedy to také rýchle nie je. Niekedy sa to nestane vôbec. Vám to však 
prospeje tak či tak. Nemusíte prestať milovať a zaujímať sa. Nemusíte sa dať zneužívať. Nemusíte sa 
vzdať konštruktívnych, na problém zameraných metód, akými je napríklad odborná pomoc. Stačí, keď 
si svoje emocionálne, duševné, duchovné a telesné ruky necháte vo svojich vlastných vreckách, 
a dáte ľuďom a veciam voľný priebeh. Nechajte ich tak. Urobte čokoľvek, čo pomôže vám, ale 
nerobte to s cieľom ovládnuť druhých ľudí. Začnite sa starať sami o seba! 
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„Ale toto je pre mňa veľmi dôležité," namietne mnoho ľudí. „Nemôžem sa odpútať." 
Ak je to pre vás také dôležité, tým skôr si myslím, že by ste sa od toho mali odpútať. 
   Múdru vec o odpútaní som počula z úst mojich deti. Niekedy, keď ma môj najmladší syn Shane 
objíma, robí to príliš silno a príliš dlho. Snaží sa ma zvaliť. Znervózňuje ma to a prajem si, aby s tým 
prestal. Začnem sa brániť. Možno to robí preto, aby so mnou zostal trochu dlhšie. Možno je to 
spôsob, ako ma môže ovládnuť. Neviem. Raz večer nás pri tom pozorovala moja dcéra, až nakoniec aj 
ona stratila trpezlivosť a začalo jej to vadiť. 
  „Shane," povedala, Je čas nechať to tak." 
  Každý z nás to raz musí nechať tak. Vhodný čas, kedy to urobiť, spoznáte. Keď ste urobili všetko, 
čo ste urobiť mohli, je čas odpútať sa. Vyrovnajte sa so svojimi pocitmi. Pozrite sa svojmu strachu 
zo straty kontroly do oči. Získajte kontrolu nad sebou a svojimi povinnosťami. Dovoľte druhým byť 
tým, kým sú. Keď to urobíte, oslobodíte seba. 
 
   CVIČENIE 
   1. Je vo vašom živote niekto alebo niečo, čo sa snažíte ovládať? Prečo? Napíšte o tom. 
   2. Akým spôsobom (duševne, telesne, emocionálne atď.) ste ovládaní niekým alebo niečím, čo sa 
snažíte ovládať? 
   3. Čo by sa stalo (vám alebo druhému), keby ste sa od tejto situácie odpútali? Nestane sa to 
pravdepodobne aj napriek vašim snahám o kontrolu? Čo získavate tým, že sa snažíte situáciu 
ovládať? Čo tým získava ten druhý? Nakoľko úspešné sú vaše snahy ovplyvniť výsledok diania? 
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8.ODSTRÁŇTE OBEŤ 
Dávame veľký pozor na to, 
aby sme niekomu neublížili. 

Nikomu okrem nás. 
členka Al-Anon 

 
   Asi po roku liečenia zo spoluzávislosti som si uvedomila, že stále dookola opakujem niečo, čo mi 
spôsobuje bolesť. Cítila som, že práve to môže byť dôvod, prečo sa mnohé z mojich vzťahov pokazili. 
Pretože som nevedela, čo to „niečo" je, nemohla som to prestať robiť. 
   Jedného krásneho slnečného dňa, keď som išla po ulici so svojím priateľom Scottom, som sa ho 
spýtala: „Akú vec robia spoluzávislí znovu a znovu? Čo nás udržuje v nepríjemných pocitoch?" 
   Po chvíľke premýšľania mi povedal: „Spoluzávislí sú opatrovatelia, záchrancovia. Najprv zachraňujú, 
potom prenasledujú a nakoniec sa stanú obeťami. Preštuduj si Karpmanov dramatický trojuholník." 
Stephen B. Karpman opisuje tento trojuholník a s ním súvisiace úlohy záchrancu, prenasledovateľa 
a obete." 
Nerozumela som, čo mi tým chcel povedať, ale keď som prišla domov, vytiahla som z knižnice 
niekoľko starých učebníc terapie, oprášila ich a začala som čítať. Po chvíli sa mi v hlave rozjasnilo. 
Pochopila som. Cítila som sa, akoby som objavila oheň. 
   To je ono. Takto sa správam. Takto sa správame. Takto sa správame k svojim priateľom, príbuzným, 
známym, klientom a všetkým ľuďom okolo nás. Ako spoluzávislí robíme mnoho vecí, ale takto sa 
správame najčastejšie a vieme to robiť najlepšie. Je to naša obľúbená reakcia. 
   Sme záchrancovia, pomocníci. Sme veľké kmotry alebo kmotrovia celého sveta, ako hovorí Eamie 
Larsen. Nielenže uspokojujeme potreby druhých ľudí, my sa ich snažíme predpovedať. Naprávame; 
staráme sa a krútime sa okolo druhých. Pomáhame, zlepšujeme a riešime. Všetko nám ide tak dobre. 
Riadime sa heslom: Tvoje prianie je mi rozkazom a tvoj problém je môj problém. 
   ČO JE ZACHRAŇOVANIE? 
   Zachraňovanie a preberanie zodpovednosti je zhruba to isté. Zachraňujeme druhých pred ich 
povinnosťami. Preberáme ich povinnosti na seba. Potom sa na nich hneváme za to, čo sme urobili 
my. Nakoniec máme pocit, že nás druhí zneužili, a ľutujeme sa. To je spôsob, akým fungujeme, to je 
ten trojuholník. 
   Slová zachraňovať a starať sa sú synonymá. Ich definícia je úzko spojená so slovom umožňovať. 
Umožňovať je terapeutický výraz pre deštruktívne formy pomoci. Každý čin, ktorý umožňuje 
alkoholikovi pokračovať v pití, ktorý ho chráni pred následkami pitia a bolesťou alebo mu akýmkoľvek 
spôsobom uľahčuje ďalšie pitie, sa považuje za umožňujúce správanie. 
   Poradca Scott Egleston hovorí, že zachraňujeme vždy, keď za niekoho preberáme zodpovednosť, 
keď preberáme zodpovednosť za jeho myšlienky, pocity, rozhodnutia, správanie, rast, šťastie, 
problémy alebo osud. Zachraňujeme, keď: 
• robíme niečo, čo v skutočnosti robiť nechceme, 
•hovoríme áno a myslíme nie, 
• robíme niečo za druhého, aj keď je schopný to urobiť a mal by to urobiť sám za seba, 
• uspokojujeme potreby druhých bez toho, že by nás o to požiadali, a bez toho, že by sme s tým 
súhlasili, 
• robíme viac, než sa od nás požaduje, 
• stále dávame viac, než prijímame, 
• zlepšujeme druhým náladu, 
• myslíme za druhých, 
• hovoríme za druhých, 
• trpíme a znášame následky za druhých, 
• riešime problémy za druhých, 
• pri spoločnej práci vynakladáme viac energie než ten druhý, 
• nežiadame to, čo chceme alebo potrebujeme a po čom túžime. 
Zachraňujeme, kedykoľvek sa staráme o druhých ľudí. 
Vo chvíli, keď niekoho zachraňujeme, môžeme pociťovať niektoré z týchto pocitov: nepohodlie 
a rozpaky vo vzťahu k druhému; naliehavú potrebu niečo urobiť; vinu; hanbu; svätuškárstvo; úzkosť; 
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extrémnu zodpovednosť za niekoho alebo niečo; strach; pocit, že sme do niečoho nútení; mierny 
alebo silný odpor urobiť čokoľvek; pocit, že sme schopnejší než ten, komu pomáhame; občasný odpor 
proti tomu, že sme sa do takejto situácie dostali. Tiež si myslíme, že ten, komu pomáhame, je 
bezmocný a neschopný urobiť to, čo pre neho robíme. Máme pocit, že nás dočasne potrebuje. 
Nehovorím tu o skutkoch lásky, láskavosti, súcitu a skutočnej pomoci, o situáciách, keď je naša 
pomoc potrebná a keď chceme pomôcť. Tieto skutky sú dobrou súčasťou života. Zachraňovanie však 
takým skutkom nie je. 
   Skutky zachraňovania vyzerajú oveľa priateľskejšie, než v skutočnosti sú. Človek, ktorého máme 
zachraňovať, však musí byť neschopný pomôcť si. Zachraňujeme teda „obete" ľudí, o ktorých sme 
presvedčení, že nie sú schopní byť za seba zodpovední. V skutočnosti však tieto obete sú schopné sa 
o seba postarať napriek tomu, že si to ani my, ani ony nechcú priznať. Naše obete stoja v jednom 
rohu dramatického trojuholníka a čakajú, že im „skočíme na lep". 
   Keď niekoho zachránime, automaticky sa presunieme do ďalšieho rohu trojuholníka: 
prenasledovanie. Na človeka, ktorému sme tak veľkoryso „pomohli", sa začneme hnevať 
a zatrpkneme. Urobili sme niečo, čo sme urobiť nechceli, čo nebolo našou povinnosťou, ignorovali 
sme svoje vlastné potreby a túžby, a teraz nás to hnevá. Aby to bolo ešte zložitejšie, obeť, ten 
úbožiak, ktorého sme zachránili, nám za našu pomoc vôbec nie je vďačný. Neoceňuje dostatočne 
našu obetavosť. Obeť sa nespráva tak, ako by sa mala. Dokonca sa ani neriadi radou, ktorú sme jej 
tak ochotne ponúkli. Nechce ani to, aby sme jej zlepšili náladu. Niečo tu nie je v poriadku, a tak 
strhneme svoju svätožiaru a vytiahneme vidly. 
   Niekedy si druhí nevšimnú alebo si nechcú všimnúť našu mrzutosť. Niekedy sa maximálne snažíme 
svoju náladu zakryť. Občas sa už neudržíme a naozaj sa rozzúrime, najčastejšie na členov rodiny. 
Niečo vnútri rodiny má tú moc, aby nás odkrylo v pravom svetle. Či už svoju zatrpknutosť a nervozitu 
schovávame, alebo ju prejavíme, VIEME, čo sa deje. 
   Ľudia, ktorým pomáhame, si väčšinou okamžite všimnú zmenu našej nálady a postrehli, že sa blíži. 
Použijú to ako zámienku, aby na nás mohli zaútočiť. Teraz sú na ťahu oni - oni sú v trojuholníku 
v pozícii prenasledovateľa. Môžu tak urobiť predtým, než svoj hnev prejavíme, počas  neho, alebo až 
potom. Niekedy obete na náš hnev reagujú. Obvykle je to reakcia na to, že sme za nich prevzali 
zodpovednosť, čo im priamo alebo nepriamo naznačuje, že si o nich myslíme, že sú neschopní. Ľudia 
nemajú radi, keď sa im hovorí alebo ukazuje, že sú neschopní, nezávisle od toho, ako hlasno sa 
na svoju neschopnosť odvolávajú. Zazlievajú nám, že im ubližujeme aj tým, že po vytknutí ich 
neschopnosti sa na nich ešte aj nahneváme. 
   Teraz prišiel náš čas urobiť záverečný ťah. Zaujmeme obľúbenú pozíciu obete, ktorá sa nachádza 
na dne trojuholníka. Je to očakávaný a nevyhnutný dôsledok zachraňovania. Cítime sa beznádejne, 
zranení, urazení, smutní a ľutujeme sa. Boli sme zneužití - opäť. Nedostalo sa nám vďaky - opäť. Tak 
veľmi sa snažíme pomáhať ľuďom, byť na nich dobrí. Vzdycháme, že prečo sa toto stane VŽDY mne? 
Ďalší človek nás zneužil, pošliapal. Premýšľame nad tým, či navždy zostaneme obeťami. Asi áno, 
ak neprestaneme zachraňovať a preberať zodpovednosť. 
   Mnohí spoluzávislí boli v niektorom období svojho života skutočnými obeťami zneužívania, 
zanedbávania, opustenia, alkoholizmu alebo iných situácií, ktoré z ľudí robia obete. V niektorých 
okamihoch sme skutočne boli bezmocní a neschopní sa brániť ani riešiť svoje problémy. Stalo sa nám 
niečo, o čo sme nežiadali, a veľmi nás to ranilo. Je to naozaj smutné. Ale omnoho smutnejšie je, 
že mnohí z nás spoluzávislých sa na seba začali pozerať ako na obete. Naša bolestná minulosť sa 
opakuje. Ako záchrancovia dovoľujeme druhým, aby z nás robili obete, a sami sa na tom aktívne 
podieľame tým, že ich zachraňujeme. Zachraňovanie nie je skutkom lásky. Dramatický trojuholník je 
trojuholník nenávisti. Podporuje a udržuje v nás nenávisť k sebe samým a oslabuje naše cítenie 
k druhým. 
   Dramatický trojuholník a meniace sa úlohy záchrancu, prenasledovateľa a obete sú viditeľným 
procesom, ktorým prechádzame. Úlohy sa menia a emočné zmeny prichádzajú  tak samozrejme 
a v takej sile, akoby sme čítali nejaký scenár. Celým procesom môžeme prejsť za niekoľko sekúnd 
bez toho, aby sme pri zmene pocítili akékoľvek silnejšie emócie. Alebo nám môže trvať niekoľko 
rokov, kým tento proces dokončíme a prepracujeme sa k poriadnej explózii. Dokážeme, a mnohí z nás 
to aj robia, zachraňovať dvadsaťkrát za jediný deň. 
Dovoľte mi opísať jednu takúto záchrannú akciu. Moja priateľka bola vydatá za alkoholika. Vždy keď 
sa opil, hľadala ho po celom meste, telefonovala priateľom a neúnavne po ňom pátrala, až kým ho 
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nenašla. Obvykle bola voči nemu tolerantná, záležalo jej na ňom a ľutovala ho. Zachraňovanie – 
až kým ho nedoviezla domov a neuložila do postele - bola jej zodpovednosť, aby vytriezvel. Len čo ho 
uložila do postele, všetko sa zmenilo. Zaujala pozíciu prenasledovateľa. Nechcela mať tohto muža 
vo svojom dome. Vedela, že nasledujúce dni si bude sťažovať, ako zle sa cíti. Nebol schopný starať sa 
o rodinu a obvykle sa správal tak, aby ho ľudia ľutovali. Už toľkokrát to urobil! Začala mu jeho 
správanie vyčítať najprv nepriamo, neskôr viac, až sa nakoniec rozčúlila. On chvíľu toleroval jej 
pozíciu prenasledovateľa, ale potom sa zmenil z bezmocnej obete na pomstychtivého 
prenasledovateľa. Vtedy sa ona v trojuholníku presunula smerom nadol - do úlohy obete. Prejavili sa 
u nej pocity sebaľútosti, beznádeje, hanby a zúfalstva. Začala nariekať nad svojím životom. Akým 
právom sa k nej takto správa po tom všetkom, čo preňho urobila? Prečo sa to musí stať vždy jej? 
Cítila sa ako obeť okolností, ako obeť manželovho potupného správania, ako obeť života. Nikdy jej 
nenapadlo, že by mohla byť obeťou seba a svojho vlastného správania. 
   Uvediem ešte jeden príklad zachraňovania. Raz v lete ma priateľka požiadala, aby som ju zaviezla 
do jabloňového sadu. Pôvodne som s ňou chcela ísť a boli sme dohodnuté na presnom dátume. Keď 
sa ten deň blížil, uvedomila som si, že mám veľmi veľa práce. Zavolala som teda priateľke a namiesto 
toho, aby som jej povedala, že sa mi tam nechce ísť, som jej navrhla, aby sme cestu odložili 
na neskôr. Mala som výčitky svedomia a cítila som sa zodpovedná za to, ako to prijme. Nemohla som 
ju sklamať, pretože som si myslela, že svoje pocity nezvládne. A nemohla som jej ani povedať pravdu, 
pretože som sa bála, že sa na mňa nahnevá, akoby hnev niekoho druhého bol mojou starosťou. 
Prišiel ďalší víkend a do svojho aj tak preplneného programu som vtesnala aj tento výlet, hoci som 
nechcela ísť. Jablká som nepotrebovala, mala som ich plnú chladničku. Ešte pred zastavením pred jej 
domom som zaujala postoj prenasledovateľa. Celou cestou mi hlavou vírili samé nahnevané 
a neprajnícke myšlienky. Keď sme tam prišli a začali sme ochutnávať jablká, bolo zrejmé, že ani jednu 
z nás to nebaví. Po niekoľkých minútach sa moja priateľka pozrela na mňa a povedala: „Ja vlastne 
žiadne jablká nechcem, kúpila som si nejaké už minulý týždeň. Išla som s tebou len preto, že som si 
myslela, že ty chceš ísť, a bála som sa, aby sa ťa to nedotklo." 
   Tento príklad je jednou z tisícich akcií, ktorým som venovala svoj život. Keď som začala rozumieť 
tomuto procesu, uvedomila som si, že som strávila väčšinu svojho bdelého života poskakovaním 
po nerovných okrajoch tohto trojuholníka a starala sa o všetko a všetkých, okrem seba. Niekedy sa mi 
podarili veľké záchranné akcie inokedy malé. Priateľstvá som nadväzovala, udržiavala a končila podľa 
toho, ako sa mi daril záchranný proces. Zachraňovanie preniklo do mojich vzťahov s členmi rodiny aj 
klientmi. Udržovalo ma v stave trvalej nervozity. 
   Dvaja spoluzávislí, ktorí spolu žijú, sa môžu navzájom naozaj zničiť. Predstavte si dvoch ľudí 
záchrancov, ktorí spolu žijú. A teraz si predstavte tých istých partnerov vo vzťahu, z ktorého sa obaja 
chcú dostať. Budú robiť hrozné veci, vraví Earnie Larsen. Najskôr skoro zničia jeden  druhého i seba 
a až potom jeden z nich prestane zachraňovať a povie: „Chcem odísť." 
   Ako spoluzávislí trávime väčšinu času zachraňovaním druhých. Snažíme sa byť živým dôkazom toho, 
že ľudia môžu byť štedrejší než Boh. Spoluzávislého človeka obvykle spoznám po piatich minútach 
po stretnutí alebo počas rozhovoru. Buď mi ponúkne nežiadanú pomoc, alebo bude pokračovať 
v rozhovore napriek tomu, že ho to vôbec nebaví a že by najradšej rozhovor skončil. Takýto človek 
nadväzuje priateľstvá tak, že na seba preberie moju zodpovednosť namiesto toho, aby sa staral 
o seba. 
   Niektorí z nás sú takí unavení z tejto neúmernej záťaže - totálnej zodpovednosti za celé ľudstvo -, 
že zabúdajú na pocity ľútosti a súcitu, ktoré zachraňovanie sprevádzajú, a prechádzajú priamo 
do hnevu. Sú stále nahnevaní; majú zlosť a cítia odpor k potenciálnym obetiam. Človek, ktorý niečo 
potrebuje alebo má nejaký problém, v nich vyvoláva pocit, že by mali niečo urobiť alebo sa cítiť vinní. 
Po takomto zachraňovaní sa nijako netaja nepriateľstvom k tejto udalosti. Často som to videla u ľudí 
v pomáhajúcich profesiách. Po mnohých rokoch zachraňovania - neustáleho dávania bez náležitej 
spätnej väzby - mnoho profesionálov pociťuje k svojim klientom nepriateľstvo. Vo svojej profesii 
väčšinou ešte pokračujú a „pomáhajú", ale nakoniec zo zamestnania odchádzajú a cítia sa pritom ako 
úplné obete. 
   Zachraňovanie nepomáha - spôsobuje problémy. Keď sa staráme o druhých a robíme veci, ktoré 
robiť nechceme, ignorujeme svoje osobné pocity a potreby. Odsúvame sa nabok. Niekedy sme takí 
zaneprázdnení starostlivosťou o druhých ľudí, že zabúdame na seba. Mnoho záchrancov sa až príliš 
angažuje a sú unavení, ale z toho, čo robia, sa už nedokážu tešiť. Ako spoluzávisli vyzeráme veľmi 
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zodpovedne, ale v skutočnosti nie sme. Neprijímame svoju najvyššiu zodpovednosť - zodpovednosť 
za seba. 
   Neustále dávame viac, než prijímame, a potom máme pocit, že sme zneužívaní a zanedbávaní. 
Nechápeme, prečo si nikto nevšíma naše potreby, keď sami stále predvídame potreby druhých. 
Môžeme začať trpieť vážnymi depresiami práve preto, že naše potreby nie sú uspokojované. Napriek 
tomu sa však dobrý „opatrovateľ" cíti najbezpečnejšie, keď dáva; máme výčitky svedomia, keď 
dostávame od druhých, alebo keď robíme niečo pre seba. Niekedy sa spoluzávisli stotožňujú 
so svojou úlohou natoľko, že sú sklamaní a cítia sa odmietnutí, ak sa nemôžu o niekoho starať alebo 
niekoho zachraňovať, keď niekto odmietne ich „pomoc". 
   Najhoršou stránkou zachraňovania je, že sa stávame obeťami a zostávame nimi. Som presvedčená, 
že mnoho foriem deštruktívneho správania - zneužívanie chemických látok, poruchy príjmu potravy, 
sexuálne poruchy - sa rozvíja vďaka našej pozícii obete. Ako obete priťahujeme páchateľov, t. j. ľudí 
so sklonom k zneužívaniu a týraniu. Veríme tomu, že potrebujeme niekoho, aby sa o nás staral, 
pretože sa cítime bezmocní. Niektorí záchrancovia sa nakoniec prihlásia do nejakého liečebného 
ústavu, aby sa niekto staral o ich duševné, telesné, finančné alebo emočné potreby. 
   Prečo by zjavne racionálni ľudia chceli stále zachraňovať? Prečo to robia? Z mnohých dôvodov. 
Väčšina z nás si ani neuvedomuje, čo robí, a je presvedčená o tom, že skutočne pomáhame. Niektorí 
zachraňovať musíme. Máme zmätené predstavy o tom, čo je a čo nie je pomoc. Mnohí z nás sú 
presvedčení, že zachraňovanie je dobročinný skutok. Dokonca by sme sa považovali za krutých 
a bezcitných, keby sme urobili niečo také chladnokrvné a dovolili druhým, aby sa vyrovnali so svojimi 
pocitmi, aby niesli dôsledky svojho správania, aby zažili sklamanie z odmietnutia, aby sme ich 
požiadali o to, aby brali ohľad aj na nás a naše potreby a aby boli celkovo zodpovední a úprimní  voči 
sebe. Nezáleží nám však na tom, že druhí aj tak za naše „pomáhanie" platia - možno oveľa viac 
a horšími pocitmi, než by prežívali, keby museli byť zodpovední sami za seba. 
   Mnohí z nás nevedia, za čo sme a za čo nie sme zodpovední. Domnievame sa, že je našou 
povinnosťou cítiť sa nesvoji, ak má niekto problém. Niekedy nám toľko zodpovednosti lezie tak 
na nervy, že odmietame akúkoľvek zodpovednosť a správame sa úplne nezodpovedne. 
Nezávisle od toho je však podstatou väčšiny záchranných akcií skrytý démon: nízka sebaúcta. 
Zachraňujeme, pretože sa sami necítime dobre. Hoci sú to pocity prechodné a umelo vyvolané, 
starostlivosť o druhých nám dáva aspoň na chvíľu dobré pocity, sebaúctu a moc. Rovnako ako pitie 
pomáha alkoholikovi, aby sa v danej chvíli cítil lepšie, záchranný krok nás dočasne odvádza 
od nespokojnosti a sklamania z toho, akí sme. Máme pocit, že nie sme hodní lásky, a preto sa 
uspokojíme s tým, že nás druhí potrebujú. Neveríme, že sme dobrí, a preto cítime potrebu urobiť 
niečo, aby sme dokázali, akí dobrí sme. 
   Zachraňujeme aj preto, že podceňujeme druhých. Niekedy oprávnene, niekedy nie, lebo veríme, 
že druhí nie sú schopní byť zodpovední sami za seba. Hoci sa nám to môže zdať pravdivé, nie je to 
v skutočnosti tak. Každý dospelý človek, okrem ľudí s niektorými duševnými chorobami, môže byť 
zodpovedný sám za seba. Niekedy zachraňujeme, pretože je to ľahšie, než zvládať vlastné pocity 
nepohody a trápnosti z toho, že sa pozeráme na človeka a na jeho nevyriešené problémy. Nenaučili 
sme sa povedať: „Vidím, že máš vážny problém. Čo potrebuješ odo mňa?" Namiesto toho hovoríme: 
„Nechaj, urobím to za teba " 
   Niektorí z nás sa naučili byť opatrovateľmi už ako deti. Možno sme boli k tomu takmer donútení 
spolužitím s rodičom alkoholikom alebo iným závažným rodinným problémom. Niektorí z nás sa 
naučili starať o druhých neskôr, pretože začali žiť s alkoholikom alebo s niekým, kto odmietal alebo 
nebol schopný starať sa sám o seba. Rozhodli sme zvládnuť to - prežiť - najlepšie, ako sme mohli. 
Začali sme robiť za druhých a preberať za nich aj zodpovednosť. 
   Mnohí spoluzávisli sa stali opatrovateľmi z iných dôvodov. Možno im niekto vštepoval tieto 
klamstvá a oni im uverili: nebuď sebecký; buď vždy milý a pomáhaj druhým; si zodpovedný za to, ako 
sa druhí cítia, nezraňuj ich city; nikdy nikomu nepovedz nie; nikdy sa nezmieňuj o svojich potrebách, 
pretože je to neslušné. 
   Bolo nám vštepované, že sme zodpovední za druhých, nie však za seba. Niektorým dievčatám stále 
opakovali, že dobré manželky a matky sú opatrovateľky, preto sa od nich očakávalo a vyžadovalo, 
že sa opatrovateľkami aj stanú. Bola to ich povinnosť. Niektorí muži veria, že dobrí manželia a otcovia 
sú opatrovatelia - superhrdinovia zodpovední za uspokojovanie potrieb všetkých členov rodiny. 
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   Spoluzávislým sa možno stať aj tým, že sa staráme o malé deti. Starať sa o malé deti od človeka 
vyžaduje, aby sa vzdal svojich potrieb, aby robil veci, ktoré nechce, aby potláčal svoje pocity a túžby 
(kŕmenie o štvrtej ráno obvykle uspokojí len potreby hladného) a aby prijal úplnú zodpovednosť 
za druhú bytosť. Starostlivosť o deti však nie je zachraňovaním. Je to skutočná povinnosť rodičov a 
nie opatrovanie, o ktorom tu hovorím. Ak sa však takýto človek prestáva starať o seba, môže sa stať 
spoluzávislým. 
   Iní sa stali spoluzávislými preto, že si zle vysvetlili náboženské princípy. Dávajte s úsmevom, hovoria 
nám. Urobte niečo navyše. Milujte svojich blížnych. My sa snažíme, niekedy až príliš. Potom sa 
čudujeme, čo je s nami v neporiadku, pretože naše kresťanské presvedčenia nefungujú. A nefungujú 
ani naše životy. 
   Kresťanská viera funguje. Aj váš život môže fungovať. Zachraňovanie nefunguje. „Je to, akoby ste sa 
pokúšali chytať motýle metlou," skonštatovala jedna moja priateľka. Po záchrannej akcii sa vždy 
cítime zmätení a neistí. Zachraňovanie je sebazničujúca reakcia, je to ďalší spôsob, ako sa spoluzávisli 
pripútavajú k druhým a odcudzujú sami sebe. Je to ďalší spôsob, ako sa pokúšame ovládať druhých, 
no v skutočnosti sa nimi nechávame ovládať. Zachraňovanie je nezdravým vzťahom typu rodič - dieťa. 
Niekedy medzi dvoma dospelými, niekedy medzi rodičom a dieťaťom. 
   Opatrovanie spôsobuje hnev. Opatrovatelia sa stávajú zlostnými rodičmi, zlostnými priateľmi, 
zlostnými milencami. Môžu sa z nás stať aj nespokojní, frustrovaní a zmätení kresťania. Ľudia, ktorým 
pomáhame, buď sú, alebo sa stanú bezmocnými, zlostnými obeťami. Aj opatrovatelia sa stanú 
obeťami. 
   Väčšina z nás počula biblické podobenstvo o Márii a Marte. Zatiaľ čo Mária hovorila s Ježišom a jeho 
priateľmi, Marta upratovala a varila. Netrvalo dlho a Marta začala búchať hrncami a obviňovať Máriu 
z lenivosti. Sťažovala sa, že musí všetko robiť, zatiaľ čo Mária oddychuje a zabáva sa. Znie vám to 
povedome? Ale Ježiš to tak nenechal. Povedal Marte, že Mária vie, čo je dôležité, a rozhodla sa 
správne. 
   Z tohto príbehu vyplýva, že je dôležitejšie baviť sa s ľuďmi, než variť a upratovať. Zároveň som však 
presvedčená o tom, že máme byť zodpovední za svoje rozhodnutia, že máme robiť to, čo chceme 
robiť, a uvedomiť si, ako v nás narastá hnev, keď to nerobíme. Máriino rozhodnutie bolo správne, 
pretože robila to, čo chcela. Ježiš pomohol mnohým ľuďom, ale robil to úprimne a priamočiaro. Keď 
niekomu pomohol, nezačal ho potom prenasledovať. Pýtal sa ľudí, čo od neho chcú. Niekedy sa ich aj 
pýtal, prečo to chcú. Očakával, že ľudia ponesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 
   Myslím si, že prehnaná starostlivosť je prekrútením biblického posolstva o dávaní, milovaní 
a pomáhaní. Biblia nám nehovorí, aby sme niekomu pomohli a potom mu za to vyškriabali oči. 
Nekáže nám, aby sme druhým robili láskavosť a potom ich zbili ich vlastnou palicou. Starostlivosť 
o ľudí a dávanie je dobré, je to niečo, čo sa všetci musíme naučiť, ale mnoho spoluzávislých si zle 
vysvetlilo radu „dávať, až to bolí". Dávame i napriek tomu, že to bolí, obvykle až dovtedy, kým je 
bolesť neznesiteľná. Dávať je dobré, ale nemusíme rozdať všetko. Je dobré si nechať niečo pre seba. 
   Verím, že Boh od nás chce, aby sme druhým pomáhali, aby sme sa s nimi podelili o náš čas, nadanie 
a peniaze. Zároveň však verím, že od nás chce, aby sme dávali z pozície vlastnej sebaúcty. Dobré 
skutky nie sú dobrými, pokiaľ sa necítime dobre, keď ich robíme, nesúhlasíme s tým, čo robíme, alebo 
si nevážime človeka, pre ktorého ich robíme. Myslím si, že Boh je v každom z nás a prihovára sa 
každému z nás. Ak nás vôbec neteší, čo práve robíme nemali by sme to robiť nezávisle od toho, ako 
dobročinne to vyzerá. Taktiež by sme za druhých nemali robiť veci, ktoré majú spraviť sami a ktoré sú 
schopní spraviť. Druhí nie sú bezmocní. Ani my nie sme. 
   „Boh nám povedal, aby sme dávali druhým," hovorí Daniel Johns, pastor z Trinity Lutheran Church 
v Stillwateri v Minnesote. „Ale nemyslím si, že mal niekedy v úmysle, aby ľudia dezinterpretovali 
Písmo a odvolávali sa naň pri svojom nezdravom spôsobe života." 
   Dávanie a pomáhanie sú základom zdravého života a zdravých medziľudských vzťahov. Rovnako je 
však súčasťou zdravého života a vzťahov aj schopnosť poznať, kedy nedávať, kedy nepomáhať a kedy 
za ľudí nepreberať ich povinnosti. Nie je dobré pomáhať ľuďom, ktorí to zneužívajú, aby sa vyhli 
vlastnej zodpovednosti. Škodí im to rovnako ako nám. Existuje len veľmi tenká čiara, ktorá oddeľuje 
pomáhanie a ubližovanie, prospešné dávanie a deštruktívne dávanie. Môžeme sa však naučiť 
rozlišovať ich. 
   Zachraňovanie je zároveň skutkom i postojom. Pre niektorých z nás sa stáva úlohou, postojom 
k nášmu celému životu a ku všetkým ľuďom okolo nás. Som presvedčená, že zachraňovanie je úzko 
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spojené s mučeníctvom (stavom, z ktorého sú spoluzávislí často obviňovaní) a prehnanou snahou 
vyhovieť ľuďom (ďalšie obvinenie). Mučeníci „všetko kazia", vraví Earnie Larsen. Máme potrebu 
obetovať svoje šťastie i šťastie druhých pre dobro niečoho, čo si žiadnu obeť nevyžaduje. Podľa 
Earniho Larsena ľudia snažiaci sa vyhovieť druhým sú, nedôveryhodní. Klameme. Ako záchrancovia sa 
nestaráme o seba. 
   Najvzrušujúcejšou vecou na opatrovaní a zachraňovaní je naučiť sa rozpoznať, čo to je a kedy to 
robíme, aby sme to mohli prestať robiť. 
   Môžeme sa naučiť rozpoznať záchrannú akciu. Odmietnite zachraňovať. Odmietnite, keď vás chcú 
ľudia zachraňovať. Prijmite zodpovednosť sami za seba a nechajte druhých urobiť to isté. Či už 
zmeníme svoje postoje, svoju situáciu, svoje správanie alebo svoje myslenie, to najlepšie, čo môžeme 
urobiť, je odstrániť obete z nás. 
 
   CVIČENIE 
   1. Táto úloha vám môže chvíľu trvať, ale ak je nadmerná starostlivosť vaším problémom, môže to 
byť pre vás oslobodzujúci zážitok. Dopodrobna napíšte všetky svoje povinnosti v práci, voči deťom, 
priateľom, manželovi alebo milencovi. Teraz podrobne napíšte povinnosti druhých. Vyjadrite 
v percentách, v akom pomere sú vaše povinnosti rozdelené. Napríklad ak váš partner pracuje a vy sa 
staráte o domácnosť a popri tom pracujete na polovičný úväzok, napíšte, aké percento finančných 
povinností pripadá na vás a aké percento práce v domácnosti pripadá na neho. Možno budete 
prekvapená zistením, ako nerovnomerne ste si rozdelili povinnosti, ako nepomerne veľa ste si vzali na 
seba a ako málo povinností majú druhí. 
Možno tiež zistíte, že ste taká zaneprázdnená povinnosťami, ktoré patria druhým, že zanedbávate 
svoje skutočné povinnosti. 
  2. Oboznámte sa s Karpmanovým dramatickým trojuholníkom a pozorujte, ako týmto procesom 
počas svojho života prechádzate. Keď zistíte, že niekoho zachraňujete, všímajte si zmeny vo vašich 
úlohách a nálade. Keď ste mrzutá alebo si myslíte, že vás využívajú, uvažujte o tom, či niekoho 
nezachraňujete. Nacvičujte si nezachraňovanie: hovorte nie, keď chcete povedať nie. Robte veci, 
ktoré robiť chcete. Odmietajte hádať, čo ľudia chcú a potrebujú; namiesto toho trvajte na tom, aby 
vám sami priamo povedali, čo chcú a potrebujú. Začnite sami žiadať, čo chcete a potrebujete. 
Neberte na seba povinnosti druhých. Keď prestanete pomáhať ľuďom, ktorí si na vašu pomoc zvykli, 
budú možno nespokojní a nahnevaní. Zmenili ste systém, rozkolísali ste loď. Pre nich to znamená viac 
práce a menej vášho využívania. Vysvetlite im, čo robíte, a nechajte ich, aby boli za svoje pocity 
zodpovední sami. Možno vám budú za to neskôr vďační. Možno vás prekvapia - niekedy ľudia, 
ktorých sme považovali za najmenej schopných postarať sa o seba, to dokážu keď sa o nich 
prestaneme starať my. 
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9. NEZÁVISLOSŤ 
„Čo to so mnou je?" spýtala sa. 

„Potrebujem mať v posteli mŕtvolu, aby som sa cítila dobre?" 
Alica B., spoluzávislá, dvakrát vydatá za alkoholika 

 
   „Som naozaj nezávislá, ak mám nejaký vzťah," povedala mi jedna policajtka, ktorá žila s viacerými 
citovo narušenými mužmi. 
   „Môj manžel sa opitý vyvaľoval na gauči a za desať rokov nedoniesol domov ani jednu výplatu," 
povedala iná žena, riaditeľka veľkej humanitárnej organizácie. „Kto to potrebuje?" pýtala sa. „Ja," 
odpovedala si na svoju otázku. „Ale prečo? A na čo?" 
   Raz popoludní mi volala žena, ktorá nedávno vstúpila do Al-Anon. Bola vydatá a pracovala na 
polovičný úväzok ako zdravotná sestra, vychovávala dve deti a starala sa o celú domácnosť i financie. 
„Chcem sa rozísť s manželom," nariekala. „Už viac neznesiem jeho zneužívanie. Ale povedzte mi," 
pýtala sa, „myslíte si, že sa o seba dokážem postarať?" 
   Slová sú rôzne, ale podstata je vždy tá istá. „Nie som šťastná s týmto človekom, ale myslím si, že bez 
neho nedokážem žiť. Z nejakého dôvodu nie som schopná čeliť samote, ktorú musí znášať každý, 
alebo pred ktorou každý uteká. Viem, že jedine ja sama som plne zodpovedná za to,   aby som sa o 
seba postarala, ale neverím, že to dokážem. Nie som si istá ani tým, či to vôbec chcem! Potrebujem 
niekoho, kohokoľvek, aby ma chránil pred šokom samoty. Na cene nezáleží." 
   Colette Dowlingová píše o tomto spôsobe uvažovania vo svojej knihe The Cinderella Complex 
(Popoluškin komplex). Penelope Russianoffová o tom hovorí v knihe Why Do I Think ľm Nothing 
Without a Man? (Prečo si myslím, že bez muža som ničím?). Ja som o tom už hovorila mnohokrát. 
   Nech už sa spoluzávisli javia ako bezmocní a krehkí alebo mocní a energickí, väčšinou sme 
vystrašené, bezmocné a zraniteľné deti, ktoré zúfalo potrebujú, aby ich niekto miloval a staral sa o 
nich. 
   Toto dieťa v nás verí, že si nezaslúžime lásku a že nikdy nenájdeme útechu, ktorú hľadáme; niekedy 
býva toto dieťa veľmi zúfalé. Ľudia nás opúšťajú, citovo aj fyzicky, odmietajú nás a zneužívajú. Nikdy 
nestáli pri nás vtedy, keď sme to potrebovali; nevideli, nepočuli alebo nereagovali na naše potreby. 
Mohli sme dospieť k záveru, že na ľudí sa nemožno spoľahnúť, a mnohí boli presvedčení, že nás 
opustil aj Boh. 
   Pomohli sme toľkým ľuďom. Väčšina z nás zúfalo prahne po tom, aby aj nám niekto konečne 
pomohol. Potrebujeme, aby nás niekto, ktokoľvek, zachránil pred samotou, odcudzením a bolesťou. 
Chceme niečo dobré, ale to dobré nie je v nás. Sme plní bolesti. Cítime sa bezmocní a neistí. Druhí 
nám pripadajú ako mocní a sebaistí. Domnievame sa, že zázračná moc je v nich. 
   Stávame sa tak od nich závislí. Môžeme sa stať závislí od svojich milencov, partnerov, priateľov, 
rodičov alebo detí. Stávame sa závislými od ich názoru, uznania, od ich prítomnosti. Chceme, aby nás 
potrebovali. Stávame sa závislí od ich lásky napriek tomu, že neveríme, že nás niekedy budú milovať. 
Veríme tomu, že nie sme hodní lásky a že nás nikdy nikto nemiloval tak, ako sme to chceli a 
potrebovali. 
   Nehovorím, že spoluzávislí sú čudáci, pretože potrebujú lásku a uznanie. Väčšina ľudí chce žiť vo 
vzťahu plnom lásky. S niekým jedinečným. Väčšina ľudí chce a potrebuje priateľov, potrebuje, aby ich 
blízki milovali a uznávali. Sú to prirodzené a zdravé túžby. Určitá miera citovej závislosti je vo väčšine 
vzťahov vrátane tých najzdravších. Hoci väčšina ľudí potrebuje druhých, práve potreba druhých ľudí 
nás môže ovládnuť. 
   Pocit prílišnej potreby druhých ľudí môže spôsobovať problémy. Druhí ľudia sa totiž stávajú kľúčom 
k nášmu šťastiu. Verím tomu, že väčšina nášho zamerania na druhých a naše obiehanie okolo 
druhých ide ruka v ruke so spoluzávislosťou a pramení z našej citovej neistoty. Som tiež presvedčená 
o tom, že väčšina nášho neustáleho hľadania porozumenia a uznania pramení z našich pocitov 
neistoty. Zázrační sú tí druhí, nie my. Dobré pocity pochádzajú z nich, nie z nás. Čím menej dobrého 
nachádzame v sebe, tým viac to hľadáme v druhých. Oni majú všetko, my nemáme nič. Náš život nie 
je dôležitý. Tak často nás opúšťali a zanedbávali, že opúšťame sami seba. 
   Veľmi potrebovať druhých ľudí a zároveň veriť, že nie sme hodní lásky, môže sa stať hlboko 
zakoreneným presvedčením. Niekedy si myslíme, že nikto nemá o nás záujem, hoci to tak nie je. Naša 
zúfalá potreba zužuje náš pohľad a bráni nám vidieť lásku, ktorá tam pre nás je. 
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   Sú obdobia, keď nám žiadny človek nemôže pomôcť tak, ako by sme to potrebovali. Nemôže nás 
prijať, starať sa o nás a zariadiť všetko tak, aby sme sa cítili dobre a bezpečne. 
   Mnohí z nás potrebujú druhých tak veľmi, že sa uspokoja s málom. Môžeme sa stať závislí od 
problémových ľudí - alkoholikov alebo ľudí s citovými problémami. Môžeme sa stať závislí od ľudí, 
ktorých nemáme príliš radi a ktorí sa nám nepáčia. Niekedy potrebujeme druhých tak veľmi, že sa 
uspokojíme takmer s každým, aj s takými, ktorí neuspokojujú naše potreby. Alebo sa môžeme ocitnúť 
v situácii, keď potrebujeme, aby nám niekto pomohol, ale človek, ktorého sme si vybrali, to nedokáže 
alebo nespraví. 
   Môžeme dokonca presvedčiť sami seba, že bez niekoho nedokážeme žiť, že bez neho budeme len 
chradnúť a zomrieme. Ak je tento človek alkoholik alebo inak narušený, znášame jeho hrubé a 
abnormálne správanie len preto, aby sme ho nestratili. Naša potreba je taká silná, že sa uspokojíme s 
málom. Znížime svoje očakávania, ktoré sme od vzťahu mali. A sme v pasci, uväznení. 
   „... Už to viac nie je vzťah. Už to možno nie je ani vzťah medzi dvoma ľuďmi," napísala Janet 
Geringerová- -Woititzová v knihe Codependency, An Emerging Issue. „Je to bizarné skreslenie. 
Zostanem, pretože... on ma už nebije, ona už nechodí s druhými, nevyhodili ho z práce." Odmeňujete 
a ceníte si správanie, ktoré iní ľuddia považujú za samozrejmosť, napriek tomu, že zažívate to 
najhoršie, čo je možné. Napriek tomu, že vás bije, že vás podvádza, že nepracuje. Napriek tomu 
všetkému potom poviete, že ho milujete. Keď sa však spýtam, čo konkrétne na ňom milujete, mlčíte. 
Odpoveď neprichádza, ale moc citovej závislosti je oveľa väčšia než moc rozumu." 
Netvrdím, že všetky naše dôverné vzťahy sú založené na neistote a závislosti. Je zrejmé, že láska je 
silnejšia než rozum, a možno je to tak niekedy lepšie. Ak milujete alkoholika a chcete s ním zostať, 
milujte ho i naďalej. Hnacia sila citovej neistoty môže byť niekedy oveľa väčšia než moc rozumu alebo 
lásky. Pocity vlastnej neistoty a nedostatok sebaúcty nás môžu uväzniť." Bojíme sa ukončiť vzťahy, 
ktoré sú mŕtve a deštruktívne. Dovoľujeme druhým, aby nám ubližovali a zneužívali nás, a to v našom 
záujme nikdy nie je. 
   Ľudia, ktorí sa cítia uväznení, hľadajú možnosti úteku. Spoluzávislí, ktorí sa vo vzťahoch cítia 
uväznení, môžu začať plánovať útek. Niekedy je naša úniková cesta pozitívna a zdravá; začneme robiť 
kroky k finančnému i citovému osamostatneniu. „Nezávislosť" je pojem, ktorý používa Penelope 
Russianoffová vo svojej knihe, aby ním opísala optimálnu rovnováhu, v ktorej prijímame a 
uspokojujeme svoje zdravé, prirodzené potreby lásky a uspokojujúcich vzťahov s ľuďmi, ale napriek 
tomu sa nestávame od týchto ľudí nadmerným a zraňujúcim spôsobom závislí. 
   Môžeme sa vrátiť do školy, nájsť si prácu alebo si vytýčiť iné ciele, ktoré nám prinesú slobodu. Práve 
takéto ciele si obvykle dávame vtedy, keď už máme dosť uväznenia a neslobody. Niektorí spoluzávislí 
však plánujú deštruktívne úniky. Niekedy sa snažíme uniknúť zo svojho väzenia pitím alkoholu, 
užívaním drog alebo sa stávame workoholikmi. Únik môžeme hľadať aj v tom, že sa citovo upneme na 
iného človeka, ktorý sa podobá človeku, od ktorého sa snažíme ujsť, napríklad sa upneme na ďalšieho 
alkoholika. Mnoho spoluzávislých premýšľa o samovražde. Pre niektorých sa ukončenie života zdá byť 
jediným spôsobom, ako uniknúť z tejto hroznej, bolestivej situácie. 
   Citová závislosť môže spôsobiť problémy i vo vzťahoch, ktoré ešte možno zachrániť. Ak máš vzťah, 
je zatiaľ dobrý, nemusíme byť schopní sa odpútať a začať sa o seba starať. Môžeme ničiť seba i 
partnera, a tým ho od seba odháňať. Taká silná potreba je pre druhých ľahko viditeľná. Cítia ju. 
Príliš veľká závislosť od druhého človeka môže nakoniec zničiť lásku. Vzťahy založené skôr na citovej 
neistote než na láske sa môžu stať seba deštruktívnymi. Takéto vzťahy nefungujú. Veľmi veľká 
potreba lásky odrádza ľudí a ničí lásku. Ľudia sa jej boja. Veľmi veľká potreba lásky priťahuje 
nesprávnych ľudí. Naše skutočné potreby zostávajú neuspokojené a podobne ako naše zúfalstvo len 
narastajú. Sústreďujeme sa na tohto človeka a snažíme sa ho chrániť, pretože ho vnímame ako zdroj 
nášho bezpečia a šťastia. Vzdávame sa svojho života, aby sme tohto človeka mohli chrániť. Začneme 
sa naňho hnevať. Sme ním ovládaní. Sme od neho závislí. Nakoniec sme nahnevaní na toho, od koho 
sme závislí a kto nás ovláda, pretože sme mu dali svoju osobnú moc a práva. 
   Našej závislosti a pocitom zúfalstva hrozia ešte ďalšie nebezpečenstvá. Ak dovolíme zúfalej časti 
nášho ja, aby za nás rozhodovala, môžeme sa nevedomky dostať do situácií, v ktorých sa vystavujeme 
riziku nakazenia chorobami prenosnými pri pohlavnom styku, ako je napríklad herpes a AIDS. Nie je 
dobré byť zúfalo žiadostivý v intímnych vzťahoch. 
   Niekedy sa snažíme oklamať sami seba, aby sme si nemuseli priznať svoju závislosť. Niektoré z 
týchto sebaklamov opísala Colette Dowlingová, napríklad zveličovanie schopností druhého (on je taký 
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geniálny, preto s ním zostávam), znižovanie schopností druhého (chlapi sú ako deti, nedokážu sa o 
seba postarať) a obľúbený sebaklam spoluzávislých - opatrovanie. Dowlingová v knihe The Cinderella 
Complex opísala príbeh Madelainy Boroffovej, ženy, ktorá sa snažila vymaniť z deštruktívneho 
manželstva s mužom alkoholikom. 
Ďalším sebaklamom spoluzávislej osoby je presvedčenie o tom, že je jej povinnosťou „starať sa" o 
druhého. Madelaine vždy cítila väčšiu zodpovednosť za život svojho manžela než za svoj vlastný. Kým 
sa sústreďovala naňho - na jeho pasivitu, jeho nerozhodnosť, jeho problémy s alkoholom,   všetku 
svoju energiu vynakladala na riešenie jeho problémov. Preto jej trvalo dvadsaťdva rokov, kým 
pochopila, že by sa zničila, keby jej život pokračoval rovnakým spôsobom. Nikdy by nežila svoj vlastný 
život. 
   Od osemnástich do štyridsiatich rokov, v období, keď majú ľudia rásť a naplno užívať život, 
Madelaine Boroffová vyčkávala, tvárila sa, že jej život nie je taký, aký je, že jej manžel sa čoskoro 
zmení a ona bude jedného dňa schopná žiť svoj vlastný život - pokojný a tvorivý. 
   Dvadsaťdva rokov nebola schopná pozrieť sa do tváre vlastného sebaklamu, a tak bez toho, že by si 
chcela ubližovať, rozhodla sa zo strachu žiť autentický život, obrátiť sa chrbtom k pravde. 
   Povrchné detaily jej príbehu sa môžu zdať dramatické, ale jeho základná dynamika nie je taká 
neobvyklá. Jej zdanlivá neschopnosť vyslobodiť sa,  alebo dokonca uvažovať o vyslobodení sa z úplne 
vyčerpávajúceho vzťahu - všetky tieto známky bezmocnosti sú typické pre psychicky závislé ženy." 
   Prečo sa takto k sebe správame? Prečo sa cítime také neisté a zraniteľné, že nie sme schopné žiť 
svoj vlastný život? Prečo si neveríme, keď sme dokázali, že sme silné a schopné, tým, že sme vydržali 
a prežili to, čo sme prežili? Prečo pochybujeme o svojej schopnosti postarať sa o seba, keď sme 
expertmi na starostlivosť o druhých? Čím to je? 
Mnohí z nás sa tieto veci naučili už v detstve, pretože niekto pre nás veľmi dôležitý nebol schopný 
poskytnúť nám lásku, uznanie a citovú istotu, ktorú sme potrebovali. Svoj život žijeme najlepšie, ako 
vieme, a stále zúfalo hľadáme niečo, čo sme nikdy nedostali. Niektorí z nás stále udierajú hlavou o 
stenu a snažia sa získať lásku ľudí, ktorí rovnako ako mama alebo otec nie sú schopní dať nám to, čo 
potrebujeme. Tento cyklus sa opakuje, až kým ho neprerušíme a nezastavíme. Hovorí sa mu 
nedokončená  práca. 
   Možno sme sa naučili neveriť si. Stáva sa to vtedy, keď  niečo cítime, nám ale hovoria, že je to zlé 
alebo nevhodné, keď poukážeme na klamstvo alebo rozpor a povedia  nám, že sme sa zbláznili. 
Prestávame dôverovať tej hlbokej  a dôležitej časti v nás, ktorá je schopná vycítiť pravdu a je  
presvedčená, že zvládne životné situácie. Čoskoro uveríme tomu, čo nám hovoria, že sme mimo, že 
sme blázniví a že nám nemožno veriť. Pozeráme sa na ľudí okolo seba - chorých, narušených, bez 
kontroly nad sebou - a myslíme si, že sú normálni, že musia byť normálni, lebo mi to povedali. Takže 
chorá som ja. Niečo v mojej podstate musí byť zlé. A tak strácame vieru v seba, opúšťame sa a 
prestávame veriť tomu, že sme schopní sa o seba postarať. 
   Niektoré ženy sa naučili byť závislé. Naučili sa sústrediť svoj život okolo druhých ľudí a zvykli si, že sa 
o nich postarajú. Dokonca i dnes, keď sa viaceré organizácie snažia o zrovnoprávnenie žien, mnohé z 
nich sa boja samoty a toho, že by sa mali o seba starať samy. Mnoho ľudí, nielen ženy, sa bojí samoty 
a toho, že by sa mali sami starať o seba. Tento strach je súčasťou človeka. 
   Niektorí z nás vstúpili do dospelého vzťahu bez citových problémov, ale čoskoro sme zistili, že 
žijeme s alkoholikom. Nič nedokáže zničiť citovú rovnováhu rýchlejšie než láska k niekomu, kto je 
alkoholik ,alebo trpí iným chorobným návykom. Tieto poruchy od nás vyžadujú, aby sme podľa nich 
organizovali svoj život. Prepadáme zmätku, chaosu a zúfalstvu. Aj tí najsilnejší z nás môžu začať 
pochybovať o sebe, keď žijú s alkoholikom. Naše potreby nie sú uspokojované. Láska sa stráca. S 
rastom potrieb narastá aj nedôvera v seba. Alkoholizmus plodí citovo neistých ľudí, robí z nás obete - 
z tých, ktorí pijú, i z tých, ktorí nepijú - a prestávame veriť, že sa dokážeme o seba postarať. 
   Ak si o sebe myslíte, že z nejakého dôvodu sa nedokážete o seba postarať, mám pre vás dobrú 
správu. Zmyslom tejto knihy je povzbudiť vás na začiatku starostlivosti o seba a ukázať vám, že sa o 
seba dokážete postarať. Nie sme bezmocní. Byť sám sebou a byť zodpovedný sám za seba nemusí byť 
také bolestivé a strašidelné. Dokážeme riešiť akékoľvek problémy, ktoré nám život prinesie do cesty. 
Nemusíme byť takí závislí od ľudí okolo nás. Na rozdiel od siamských dvojčiat môžeme žiť nezávisle 
od života iného človeka. Istá žena to povedala takto: „Roky som si hovorila, že bez muža nedokážem 
žiť. Mýlila som sa. Mala som štyroch manželov. Všetci sú mŕtvi a ja ešte žijem." Uvedomenie si, že 
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dokážete bez niekoho žiť, ešte neznamená, že musíte žiť bez neho, ale môže vám to umožniť milovať 
a žiť spôsobom, ktorý funguje. 
   Dokončením tej dobrej správy však je skutočnosť, že neexistuje žiadny zázračný spôsob, ako 
prekonať závislosť z jedného dňa na druhý. 
   Citová vyrovnanosť a existujúca úroveň našej neistoty sú dôležité faktory, na ktoré nesmieme pri 
svojom rozhodovaní zabúdať. Niekedy sa od niekoho staneme závislí finančne i citovo a máme tak 
vlastne dva problémy, ktoré spolu môžu, ale nemusia súvisieť." Ani jeden z nich nie je jednoduchý a 
vyžaduje si hlbšie zamyslenie. Moje slová ani naše nádeje nezmenia realitu týchto problémov. Ak sme 
od niekoho finančne alebo citovo závislí, je to fakt a fakty treba prijať a vziať do úvahy. Som však 
presvedčená, že sa môžeme usilovať o to, aby sme boli menej závislí. Viem, že nezávislými sa 
môžeme stať, ak to budeme chcieť. 
   Tu je niekoľko myšlienok, ktoré vám môžu pomôcť: 
   1. Prestaňte sa správať ako deti, vyrovnajte sa so svojou minulosťou, ako najlepšie dokážete. 
Prežite svoj žiaľ a poplačte si. Pozrite sa na to z iného pohľadu. Rozmýšľajte nad tým, ako udalosti z 
vášho detstva ovplyvňujú to, čo robíte teraz. 
   Jedna moja klientka, ktorá žila s dvoma alkoholikmi, mi porozprávala tento príbeh. Jej otec odišiel z 
domu, keď mala päť rokov. Väčšiu časť tých piatich rokov bol opitý. Hoci žili v tom istom meste, s 
otcom sa po jeho odchode stretla len párkrát. Niekoľkokrát po rozvode ju navštívil, ale nemali sa 
vlastne o čom rozprávať. Z času na čas otcovi zatelefonovala, aby ho poinformovala o dôležitých 
udalostiach zo svojho života: maturite, manželstve, narodení dieťaťa, rozvode, opätovnom sobáši, 
druhom dieťati. Zakaždým, keď mu volala, otec s ňou hovoril pár minút, naznačil, že ju niekedy príde 
pozrieť, a položil. Vravela, že ju to nijako obzvlášť nezraňovalo ani nehnevalo, očakávala to od neho. 
V skutočnosti nikdy pri nej nestál. A nikdy ani nebude. Nemal o ňu záujem a z jeho strany necítila voči 
sebe nič, ani lásku. Bol to proste fakt, a veľmi ju to nerozrušovalo. Skutočne si myslela, že s 
alkoholizmom svojho otca sa vyrovnala. Ich vzťah takto pokračoval ďalších niekoľko rokov. Ďalších 
niekoľko rokov pokračovali aj jej vzťahy s alkoholikmi. 
   Raz večer, v čase, keď bola opäť v rozvodovom konaní, zazvonil telefón. Bol to otec. Prvýkrát v 
živote jej zavolal. Srdce sa jej rozbúšilo. Spýtal sa jej, ako sa darí jej rodine, ako sa majú, čo bola 
otázka, ktorej sa obvykle vyhýbal. Práve keď zvažovala, či mu povie o prebiehajúcom rozvode (čo 
vždy chcela urobiť, chcela sa vyplakať a byť utešovaná otcom), otec jej s plačom začal rozprávať, že 
bol zavretý na psychiatrii, že nemal žiadne práva, že to bolo nespravodlivé a chcel od nej, aby mu 
pomohla. Okamžite ukončila rozhovor, zložila telefón, posadila sa na dlážku a rozplakala sa. 
   „Pamätám si, ako som sedela na zemi a vrieskala, že mi nikdy nepomohol. Nikdy. A teraz ťa 
potrebujem. Len raz som si dovolila ťa potrebovať a ty si mi nepomohol. Namiesto toho chceš, aby 
som ja pomohla tebe.  
   „Keď som prestala plakať, bola som zvláštne pokojná," povedala. „Myslím, že to bolo po prvýkrát v 
živote, čo som si dovolila plakať alebo sa hnevať kvôli otcovi. Počas nasledujúcich týždňov som tomu 
začala rozumieť, skutočne rozumieť. Samozrejme, že mi nikdy nepomohol. Bol alkoholik. Nikdy 
nikomu nepomohol, ani sebe. Začala som si uvedomovať, že niekde pod povrchnou pozlátkou som sa 
cítila nehodnou lásky. Úplne nehodnou. Niekde hlboko vo mne žila ukrytá predstava, ktorú som si 
roky živila, že mám milujúceho otca, ktorý žije inde, ktorý ma odmieta, pretože nie som dosť dobrá. 
Nie som celkom v poriadku. Teraz som poznala pravdu. Nebola som to ja, kto nebol hodný lásky. Nie 
ja som bola skazená, hoci som vedela, že problémy mám. Bol to on. 
   „Potom sa so mnou niečo stalo," povedala. „Už som viac nepotrebovala, aby ma miloval alkoholik. 
Toto poznanie ma skutočne oslobodilo." 
   Netvrdím, že všetky problémy tejto ženy sa vyriešili vďaka jedinému okamihu poznania. Ešte stále 
má problémy a ešte stále má nad čím smútiť; ešte stále sa musí vyrovnávať so svojimi spoluzávislými 
vlastnosťami. Myslím si však, že to, čo sa stalo, jej pomohlo. 
   2. Starajte sa o to vystrašené, zraniteľné dieťa v nás. Dieťa v nás nikdy úplne nezmizne - nezávisle 
od toho, akými sebestačnými sa staneme. Stres dokáže toto dieťa rozplakať. Z ničoho nič sa toto 
dieťa v nás môže prejaviť a dožadovať sa pozornosti v čase, keď to najmenej očakávame. 
Raz som mala sen, ktorý, myslím si, že zobrazoval práve túto myšlienku. V mojom sne bolo asi 
deväťročné dievča opustené svojou matkou niekoľko dní a nocí. Keďže nemala dozor, behala dlho do 
noci po uliciach. Nerobila žiadne veľké problémy. Zdalo sa, že sa len snaží nejako vyplniť svoj prázdny 
čas. Dievča nechcelo zostať v dome po zotmení samo. Samota bola príliš strašidelná. Keď sa matka 
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nakoniec vrátila, susedia sa sťažovali, že jej dcéra behala po vonku bez dozoru. Matka sa rozčúlila a 
začala na dievča kričať: „Kázala som ti byť doma, kým budem preč. Povedala som ti, aby si nerobila 
problémy." Dievča neodpovedalo, dokonca ani neplakalo. Len tam stála s očami sklopenými k zemi a 
tíško povedala: „Myslím, že ma bolí brucho." 
   Nevyčítajte zraniteľnému dieťaťu, že sa po zotmení bojí a nechce zostať osamote. Nemusíme 
dovoliť dieťaťu, aby rozhodovalo za nás, ale nemali by sme ho ani ignorovať. Vypočujte, čo hovorí. 
Dovoľte mu plakať, ak to potrebuje. Postarajte sa oň. Zistite, čo potrebuje. 
   3. Prestaňte hľadať šťastie v druhých ľuďoch. Zdroj nášho šťastia a pohody nie je v druhých; je v 
nás. Naučte sa sústrediť na seba. 
   Prestaňte sa zameriavať a sústreďovať na druhých ľudí. Zamerajte sa na seba. Prestaňte toľko 
vyhľadávať uznanie a súhlas druhých. Nepotrebujeme súhlas od každého, ani od kohokoľvek. 
Potrebujeme len svoj vlastný súhlas - uznať sám seba. Rovnako ako druhí máme v sebe zdroje radosti 
a môžeme sa slobodne rozhodovať. Hľadajte a rozvíjajte svoj vlastný vnútorný prameň, z ktorého 
môžete čerpať pokoj, pohodu a sebavedomie. Vzťahy pomáhajú, ale nemôžu byť pre nás základom 
šťastia.  Potrebujeme v sebe rozvinúť vlastné základy citovej istoty. 
   4. Môžeme sa naučiť spoliehať sa na seba. Je možné, že druhým na nás nezáležalo, ale nám na nás 
môže začať záležať. 
   Prestaňte zanedbávať seba, svoje potreby, svoje túžby, svoje pocity, svoje životy a všetko, čo je vo 
vás. Dajte si sľub, že sa budete o seba starať. Môžete si dôverovať. Môžete svoj život zvládnuť, 
môžete sa vyrovnať s problémami a s pocitmi, ktoré vám život prinesie. Môžete dôverovať svojim 
pocitom a rozhodnutiam. Môžete vyriešiť svoje problémy. Môžeme sa tiež naučiť žiť so svojimi 
nevyriešenými problémami. Musíme však dôverovať ľuďom, na ktorých sa spoliehame, musíme 
dôverovať sebe. 
   5. Môžeme sa tiež spoliehať na Boha. Stojí pri nás a záleží mu na nás. Naše duchovné presvedčenie 
môže byť zdrojom silného pocitu istoty. 
   V čase, keď som žila v jednej drsnej štvrti, musela som raz v noci prejsť tmavou uličkou za naším 
domom, aby som sa dostala k svojmu autu. Poprosila som manžela, aby ma sledoval z okna na 
druhom poschodí, aby sa mi nič nestalo. Súhlasil. Keď som kráčala cez tmavý dvor, dostala som 
strach. Otočila som sa a uvidela som svojho manžela v okne. Sledoval ma, bol tam. Strach okamžite 
zmizol a cítila som sa v bezpečí. Napadlo mi, že verím v Boha a rovnaký pocit bezpečia môžem nájsť 
vo vedomí, že stále na mňa hľadí. Snažím sa naňho spoliehať. 
   Niektorí spoluzávisli sú presvedčení, že Boh nás opustil. Prežili sme toľko bolesti. Mnohokrát neboli 
naše potreby uspokojené a niekedy to trvalo tak dlho, že sa nám chcelo kričať: „Kde sa podel Boh? 
Prečo odišiel? Prečo to všetko dopustil? Prečo mi nepomáha? Prečo ma opustil?" 
   Boh nás neopustil. My sme sa opustili. Boh stojí pri nás a záleží mu na nás. Očakáva však od nás, že 
budeme spolupracovať a začneme sa o seba starať. 
   6. Snažte sa byť nezávislí. Začnite skúmať formy našej závislosti - citovej i finančnej - na ľuďoch 
okolo nás. 
   Začnite sa o seba starať nezávisle od toho, či máte vzťah, v ktorom chcete pokračovať, alebo vzťah, 
z ktorého chcete ujsť. Colette Dowlingová nám vo svojej knihe The Cinderella Complex navrhuje, aby 
sme to urobili s postojom „odvážnej zraniteľnosti". To znamená, že máte strach, ale napriek tomu to 
robíte. 
   Môžeme vnímať svoje pocity, hovoriť o svojich obavách, akceptovať sami seba a svoju situáciu, a 
potom sa vydať na cestu k nezávislosti. Dokážeme to. Nemusíme sa neustále cítiť silní, aby sme boli 
nezávislí a starali sa o seba. Môžeme a pravdepodobne aj budeme cítiť strach, slabosť   a dokonca aj 
beznádej. Je to normálne, ba zdravé. Skutočná sila pochádza z toho, že si uvedomujeme svoje pocity 
a nie z toho, že ich ignorujeme. Skutočná sila nepochádza z toho, že sa stále hráme na silných, ale z 
toho, že si priznáme svoje pocity slabosti a beznádeje, ktoré niekedy cítime. 
   Mnohí z nás prežívajú ťažké noci. Mnohí z nás trpia pocitmi neistoty, opustenosti. Mnohí z nás majú 
naliehavé potreby, ktoré chceme uspokojiť, a napriek tomu sa zdá, že ich ignorujeme. Niekedy je 
naša cesta zahmlená a klzká a strácame nádej. Cítime len strach. Vidíme len tmu. Raz v noci som vo 
veľmi zlom počasí šoférovala. Bola som celá stuhnutá a vystrašená. Sotva som videla na cestu; 
reflektory osvetľovali len niekoľko metrov cesty predo mnou. Nevidela som takmer nič. Začala som 
cítiť panický strach. Mohlo sa stať čokoľvek. Potom mi napadla upokojujúca myšlienka. Reflektory 
síce osvetľovali len pár metrov predo mnou, ale keď som tých pár metrov prešla, osvetľovali ďalších 
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pár metrov. Nezáležalo na tom, že som nevidela ďaleko pred seba. Keď som sa upokojila, videla som 
tak ďaleko, ako som v danej chvíli potrebovala vidieť. Napriek tomu, že to nebola ideálna situácia, 
keď som sa upokojila a využila, čo bolo poruke, dokázala som ju zvládnuť. 
   Aj vy môžete zvládnuť kritické situácie. Môžete sa o seba postarať a začať si dôverovať. Dôverujte 
Bohu. Choďte až tam, kam dovidíte, a keď sa tam dostanete, uvidíte ďalej. 
   Žijete dnes. Zajtrajšok príde. Žite svoj deň jeden po druhom. 
   CVIČENIE 

1. Zamyslite sa nad nasledujúcimi charakteristikami a posúďte, či žijete v závislom alebo v 
zdravom (milujúcom) vzťahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKY 
 
LÁSKA 
 (OTVORENÝ SYSTÉM) 
Priestor na rast, rozvoj; túžba, aby rástol 
aj druhý. 
 
 
 
 

 Samostatné záujmy; vlastní priatelia; 
udržiavanie ďalších významných 
vzťahov. 
 
Podporovanie vzájomného rozvoja a 
rastu; vedomie vlastnej hodnoty, 
sebaúcta. 
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Dôvera; otvorenosť. 
 
 
Zachovávanie integrity oboch partnerov. 
 
 
 
Ochota riskovať a byť sám sebou. 
 
 
Priestor na skúmanie pocitov vo vzťahu. 
 
 

Schopnosť tešiť sa zo  samoty

ZÁVISLOSŤ 
 (UZAVRETÝ SYSTÉM) 
Závislý vzťah založený na bezpečí a pohodlí; za 
dôkaz lásky sa pokladá intenzita zamilovanosti 
a túžby po druhom (v skutočnosti je to strach, 
neistota, osamelosť). 
 

Úplná angažovanosť; obmedzený 
spoločenský život; zanedbávanie starých 
priateľov a záujmov. 

Prílišné zaoberanie sa správaním druhého; 
sebavedomie a sebaúcta závislá od uznania 
zo strany partnera. 

Žiarlivosť, majetnícky vzťah, obavy, 
súťaženie. 

Potreby jedného partnera sú 
zanedbávané v prospech druhého; 
popieranie vlastných potrieb; strata citu. 

Snaha byť úplne nezraniteľný - neochota 
riskovať. 

Uisťovanie prostredníctvom opakovaných 
rituálov 
 
Neschopnosť znášať samotu 
(netolerantnosť v konfliktoch); trvanie na 
svojom. Uzavieranie sa do seba - strata 
chuti do jedla, nepokoj, apatia, zmätenosť. 
 

Prijatie rozchodu bez pocitov 
menejcennosti a straty sebaúcty. 

 
Úcta k partnerovi a prianie šťastia i po 
rozchode; schopnosť zostať priateľrni. 
 

ROZCHODY 

JEDNOSTRANNÁ ZÁVISLOSŤ 
 

   Pocity bezcennosti, rozchod často ako 
rozhodnutie jedného z partnerov. 
 
Násilné ukončenie vzťahu - nenávisť k 
partnerovi; snaha spôsobiť bolesť; 
manipulatívna snaha získaťpartnera späť. 
 

Popieranie reality, fantázie; zveličovanie 
partnerovej oddanosti. 
Hľadanie riešení mimo seba - drogy, 
alkohol, nový milenec, zmena situácie." 
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10. ŽITE SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT 
Ži a nechaj žiť. 

slogan z programu dvanástich krokov anonymných alkoholikov 
 

   Ak sa mi v tejto knihe podarí niečo objasniť, dúfam, že to bude skutočnosť, že najistejší spôsob, ako 
sa zblázniť, je preberať zodpovednosť za život druhých a najrýchlejší spôsob, ako sa uzdraviť a byť 
šťastný, je prevziať zodpovednosť za vlastný život. 
   O tejto myšlienke ste sa už niečo dočítali. Skúmali sme typické reakcie spoluzávislých. Hovorili sme 
o spôsoboch, ako sa naučiť reagovať inakšie, nestranne. Keď sa však odpútame od druhých a 
prestaneme za nich preberať zodpovednosť, čo nám zostane? Každý z nás zostane sám so sebou. 
   Pamätám si deň, keď som túto pravdu pochopila. Mnoho rokov som za svoj nešťastný život 
obviňovala druhých ľudí. „Za to, aká som, môžeš ty!" kričala som. „Pozri, čo si mi urobil, čo musím 
kvôli tebe robiť minúty, hodiny, celý svoj život!" Keď som sa odpútala a prevzala zodpovednosť za 
svoj život, napadlo mi, že druhí možno nie sú príčinou toho, že som nežila svoj vlastný život; možno 
boli len výhovorkou, ktorú som potrebovala. Môj osud - moje dnešky i zajtrajšky - vyzerali 
beznádejne. 
   Žiť vlastný život nemusí byt pre niektorých z nás vzrušujúcou úlohou. Možno sme natoľko 
zainteresovaní na živote druhých ľudí, že sme zabudli, ako si užívať a žiť svoj vlastný život. 
   Možno sme takí vystresovaní, že máme pocit, akoby sme ani nežili; jediné, čo cítime, je naša bolesť. 
To však nie je pravda. Náš život nie sú len problémy. Náš život môže byť niečo viac. Náš život bude 
niečo viac. Ak bol doposiaľ taký bolestný, to neznamená, že taký musí byť aj naďalej. Nemusí byť taký 
bolestný - a ani nebude -, ak sa začneme meniť. Život odteraz asi nebude prechádzkou ružovou 
záhradou, ale nemusí byť ani tŕnistou cestou. Musíme a môžeme svoje životy zmeniť. Jedna moja 
priateľka hovorí: „Začnite žiť." 
   Niektorí spoluzávislí si myslia, že nemá cenu žiť život bez budúcnosti, bez zmyslu a bez veľkých 
zmien. Ani to však nie je pravda. Verím tomu, že Boh má pre každého z nás pripravené množstvo 
vzrušujúcich a zaujímavých vecí. Verím tomu, že každý z nás môže nájsť (okrem starania sa o 
druhých) príjemný a užitočný zmysel života. Myslím, že tento postoj môžeme dosiahnuť, ak sa 
začneme starať sami o seba. Začneme spolupracovať. Otvoríme sa dobru a bohatstvu vo svojom 
vnútri. 
   V tejto knihe stále používam výraz starať sa o seba. Tento výraz sa však často zneužíva. Ľudia ho 
používali na to, aby ovládali alebo vnucovali svoju vôľu druhým ľuďom. (Prišla som nikým nepozvaná, 
znenazdajky na návštevu so svojimi piatimi deťmi a mačkou. Zostaneme týždeň. Jednoducho sa 
starám o seba!) Počula som, ako tento výraz používali na manipulovanie s ľuďmi a ospravedlnenie 
prenasledovania a trestania druhých namiesto primeranejšieho zvládnutia   vlastného hnevu. (Budem 
na teba kričať celý deň, pretože si neurobil, čo som od teba chcela. Nehnevaj sa na mňa. Len sa 
starám o seba.) Počula som, ako ľudia tieto slová používali, aby sa vyhli zodpovednosti. (Viem, že môj 
syn si hore v izbe pichá heroín, ale to je jeho problém. Netrápi ma to. Pôjdem do obchodu a miniem 
tam na kreditnú kartu 500 dolárov. Nezaujíma ma, ako to zaplatím. Len sa starám o seba.) 
   Takéto správanie nenazývam starostlivosť o seba. Starostlivosť o seba je postoj k sebe a k svojmu 
životu, ktorý hovorí, že som zodpovedný sám za seba. Som zodpovedný za spôsob, akým svoj život 
žijem. Som zodpovedný za uspokojovanie svojich duchovných, emočných, telesných a finančných 
potrieb. Som zodpovedný za to, aby som si svoje potreby uvedomoval. Som zodpovedný za riešenie 
svojich problémov. Som zodpovedný za to, že sa naučím žiť s problémami, ktoré vyriešiť nedokážem. 
Som zodpovedný za svoje rozhodnutia. Som zodpovedný za to, čo dávam a prijímam. Som 
zodpovedný aj za určovanie a dosahovanie svojich cieľov. Som zodpovedný za to, ako sa teším zo 
života a koľko radosti dokážem nájsť v každodenných aktivitách. Som zodpovedný za to, koho 
milujem a ako túto lásku vyjadrujem navonok. Som zodpovedný za to, čo robím druhým, a za to, čo 
dovolím druhým, aby robili mne. Som zodpovedný za svoje priania a túžby. Každá časť môjho ja je 
dôležitá. Stojím za to. Záleží na mne. Svojim pocitom môžem dôverovať. Moje myšlienky sú 
primerané. Cením si svoje potreby a túžby. Nezaslúžim si a nebudem tolerovať hrubé správanie. Mám 
svoje práva a som zodpovedný za to, aby som ich presadzoval. Moje správanie je odrazom úcty k 
sebe. Pri rozhodovaní beriem do úvahy aj zodpovednosť voči sebe. 



~ 54 ~ 
 
   Moje rozhodnutia berú do úvahy aj moju zodpovednosť voči druhým ľuďom - môjmu partnerovi, 
mojim deťom, príbuzným, priateľom. Pri rozhodovaní prehodnotím svoju zodpovednosť a možnosti, 
ktoré mám. Beriem do úvahy aj práva druhých okolo mňa - právo žiť svoj život, ako uznajú za vhodné. 
Nemám právo vnucovať druhým spôsob, ako by sa o seba mali starať, a oni nemajú právo vnucovať 
svoju vôľu mne. 
   Starostlivosť o seba je postojom vzájomnej úcty. Znamená to, že sa učíme žiť svoj život zodpovedne. 
Znamená to, že dovolíme druhým, aby žili svoj život tak, ako chcú, pokiaľ nám to nebráni žiť tak, ako 
chceme. Starať sa o seba nie je sebecké, ako si mnohí ľudia myslia, ale nie je to ani nesebecké, ako sa 
domnievajú niektorí spoluzávislí. 
   V nasledujúcich kapitolách budeme hovoriť o rôznych spôsoboch starostlivosti o seba: o určovaní 
cieľov, práci s pocitmi, uplatňovaní programu dvanástich krokov a podobne. Som presvedčená, že 
starostlivosť o seba je umenie založené na myšlienke, ktorá je mnohým ľuďom cudzia: Dopriať si, čo 
potrebujem. 
   Táto myšlienka môže byť pre nás i pre naše rodiny spočiatku šokujúca. Väčšina spoluzávislých 
nežiada to, čo potrebuje. Mnoho spoluzávislých ani neprikladá dostatočnú pozornosť tomu, čo chcú a 
potrebujú, a väčšinou o tom ani nepremýšľajú. (V knihe používam slová chcieť a potrebovať ako 
synonymá. Priania a potreby pokladám za dôležité, preto aj s týmito pojmami budem narábať s 
náležitým rešpektom.) 
   Mnohí z nás sa klamlivo domnievali, že naše potreby nie sú dôležité a nemali by sme o nich hovoriť. 
Niektorí z nás dokonca uverili tomu, že naše potreby sú zlé, a preto sme sa naučili ich potláčať a 
nevpúšťať ich do vedomia. Nenaučili sme sa zisťovať ani načúvať, čo potrebujeme, pretože na tom 
nikdy aj tak nezáležalo - aj tak by neboli uspokojené. Niektorí z nás sa nikdy nenaučili primerane 
uspokojovať svoje potreby. 
   Dopriať si, čo potrebujeme, nie je také ťažké. Verím, že sa to môžeme rýchlo naučiť. Návod je 
jednoduchý: Nech už ste v akejkoľvek situácii, odpútajte sa a položte si otázku: „Čo musím urobiť, aby 
som sa o seba postarala? 
   Potom načúvajte svojej vyššej sile. Rešpektujte odpoveď, ktorú dostanete. Musíte skoncovať s 
týmto nezmyselným a chorým trestaním seba za to, ako myslíte, cítite a čo chcete, prestaňte už 
ignorovať seba i svoje potreby. Ako, myslíte si, môže s nami Boh spolupracovať? Ako som už 
povedala, nečudujem sa tomu, že sa často domnievame, že nás Boh opustil; opustili sme totiž sami 
seba. Môžeme byť k sebe láskaví a akceptovať sa. Nie sme len náhodou ľudia; sme ľudia, pretože sme 
tak boli stvorení a Boh to tak chcel. Môžeme byť k sebe súcitní. Až potom budeme možno schopní 
cítiť skutočný súcit s druhými. Počúvajte, čo vám hovorí vaše vzácne ja o tom, čo potrebujete. 
   Možno sa musíme poponáhľať, aby sme stihli schôdzku. Možno potrebujeme spomaliť a vziať si deň 
voľna z práce. Možno potrebujeme cvičiť alebo si zdriemnuť. Možno potrebujeme byť osamote. 
Možno potrebujeme spoločnosť ľudí. Možno potrebujeme prácu. Možno potrebujeme pracovať 
menej. Možno potrebujeme, aby nás niekto objal, pobozkal alebo nám dal masáž. 
   Uspokojiť svoju potrebu niekedy znamená dopriať si niečo príjemné: darček, nový účes, nové šaty, 
nové topánky, novú hračku, návštevu divadla alebo dovolenku na Bahamách. Niekedy potrebujeme 
pracovať. Potrebujeme odstrániť alebo naopak rozvinúť určité vlastnosti; potrebujeme zlepšiť vzťahy; 
potrebujeme splniť povinnosti, ktoré máme voči druhým ľuďom i voči sebe. Uspokojovať vlastné 
potreby neznamená len dávať si darčeky; znamená to robiť všetko, čo je potrebné, aby sme žili 
zodpovedne. 
   Naše potreby sú rôzne a menia sa každú chvíľu a každý deň. Máme šialené pocity úzkosti, ktoré sú 
sprievodným znakom spoluzávislosti? Možno potrebujeme navštíviť svojpomocnú skupinu Al-Anon. 
Napádajú nám negatívne   a zúfalé myšlienky? Možno si potrebujeme prečítať nejakú meditačnú 
alebo inšpirujúcu knihu. Máme nejaké telesné problémy? Možno potrebujeme ísť k doktorovi. 
Správajú sa deti pojašene? Možno potrebujeme plánovito stanoviť hranice a dohodnúť sa na 
poriadku. Šliapu ľudia po našich právach? Mali by sme si vymedziť hranice. Bolí nás žalúdok od 
nervozity? Mali by sme sa vyrovnať so svojimi pocitmi. Možno sa potrebujeme odpútať, spomaliť, 
niečo napraviť, nadviazať nový vzťah alebo požiadať o rozvod. Všetko záleží na nás. Čo by sme mali 
spraviť? 
   Okrem uspokojovania vlastných potrieb by sme mali aj od druhých žiadať to, čo od nich chceme a 
potrebujeme, pretože aj toto je súčasťou starostlivosti o seba, súčasťou života zodpovedného 
človeka. 
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   Ak chceme skutočne uspokojovať svoje potreby, musíme sa podľa reverenda Phila L. Hansena stať 
vlastnými poradcami, dôverníkmi, duchovnými radcami, partnermi, najlepšími priateľmi a 
opatrovateľmi v tomto novom a vzrušujúcom dobrodružstve, na ktoré sme sa podujali vo svojom 
novom živote. Reverend Hansen je veľmi aktívny v oblasti prevencie a liečby závislostí. Všetky svoje 
rozhodnutia zakladáme na realite a robíme ich v najlepšom záujme. Berieme do úvahy svoje 
povinnosti voči druhým ľuďom, pretože to patrí k zodpovednému človeku. Zároveň si však 
uvedomujeme, že záleží aj na nás. Snažíme sa nepoužívať pri rozhodovaní výraz „mal by som" a 
učíme sa dôverovať sami sebe. Ak budeme načúvať sebe i našej vyššej sile, nezablúdime. Dbať na 
svoje potreby, uspokojovať ich a učiť sa žiť život, kde na prvom mieste sme my sami, si vyžaduje 
vieru. Potrebujeme si veriť, aby sme mohli ďalej žiť, a musíme urobiť každý deň niečo - hoci aj malé -, 
aby sme sa pohli z miesta. 
   Keď sa naučíme starať sa o seba a svoje potreby, dokážeme si odpustiť chyby, ktorých sa 
dopustíme, a poblahoželať si vo chvíľach, keď urobíme niečo dobré. Zároveň sa zmierime s tým, že 
niečo zvládneme slabo a niečo len priemerne, pretože aj to je súčasťou života. Naučíme sa smiať sami 
na sebe a svojim ľudským chybám a nesmiať sa vtedy, keď sa nám chce plakať. Dokážeme sa brať 
vážne, ale nie príliš vážne. 
   Nakoniec možno odhalíme túto prekvapujúcu pravdu: Len málo situácií v živote možno zlepšiť tým, 
že sa nestaráme o seba a neuspokojujeme svoje potreby. Naopak, možno zistíme, že väčšinu situácií 
môžeme zmeniť k lepšiemu tým, že sa začneme starať o seba a svoje potreby. 
   Učím sa, ako sa o seba starať. Poznám veľa ľudí, ktorí sa to už naučili alebo sa to práve učia. Verím, 
že sa to môžu naučiť všetci spoluzávislí. 
   CVIČENIE 
   1. V nasledujúcich dňoch sa spýtajte sami seba, Čo by ste mali urobiť, aby ste sa o seba postarali. 
Robte to tak často, ako je potrebné, najmenej však raz denne. Ak prežívate krízu, možno to budete 
potrebovať robiť každú hodinu. Potom si doprajte, čo potrebujete. 
   2. Čo potrebujete od ľudí okolo vás? Vo vhodnom čase si s nimi sadnite a porozprávajte sa o tom, 
čo od nich potrebujete. 
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11. ZAMILUJTE SA DO SEBA 
A toto predovšetkým: 

buď verný svojmu vlastnému ja, 
a potom tak isto, ako nasleduje noc po dni, 

nemôžeš byť neverný žiadnemu človeku. 
William Shakespeare 

 
   Miluj blížneho svojho ako seba samého. Problémom mnohých spoluzávislých je, že presne toto 
robia. A čo je ešte horšie, mnohým z nás sa ani nesnívalo o tom, že by mali milovať a správať sa k 
druhým ľuďom tak, ako to robíme vo vzťahu k sebe. Neodvážili by sme sa a ostatní by nám to 
pravdepodobne ani nedovolili. 
   Väčšina spoluzávislých trpí onou nedefinovateľnou, ale vážnou chorobou - nízkou sebaúctou. 
Nemáme zo seba dobrý pocit, nemáme sa radi a nikdy by nám nenapadlo, že by sme sa mali milovať. 
Povedať o niektorých z nás, že máme nízke sebavedomie, je slabý výraz. Niektorí z nás sa nielenže 
nemajú radi, ale sa priam nenávidia. 
   Nepáči sa nám, ako vyzeráme. Neznášame svoje telo. Namýšľame si, že sme hlúpi, neschopní, 
netalentovaní    a v mnohých prípadoch nehodní lásky. 44  Myslíme si, že naše myšlienky sú zlé a 
nevhodné. Sme presvedčení, že nie sme dôležití, a dokonca ani vtedy, keď naše pocity nie sú 
nevhodné, neberieme ich vážne. Sme presvedčení, že na našich potrebách nezáleží. Zosmiešňujeme 
túžby a plány druhých. Myslíme si, že sme menejcenní a odlišní od zvyšku sveta - nie jedineční, ale 
zvláštne a neprimerane odlišní. Nikdy sme sa nevyrovnali sami so sebou a pozeráme sa na seba nie 
cez ružové okuliare, ale cez špinavý, hnedo-sivý film. 
   Je možné, že sme sa naučili maskovať svoje skutočné pocity tým, že sa správne obliekame, máme 
správny účes, žijeme v správnom dome a pracujeme na správnom mieste. Môžeme sa vystatovať 
svojimi úspechmi, ale pod tým všetkým sa skrýva väzenie, v ktorom sa tajne a neustále trestáme a 
mučíme. Občas sa otvorene trestáme pred celým svetom tým, že o sebe hovoríme ponižujúce veci. 
Občas dokonca povzbudzujeme druhých, aby nám pomáhali nenávidieť sa, napríklad keď dovoľujeme 
niektorým ľuďom alebo náboženským zvykom, aby v nás vyvolávali pocity viny a aby nás zraňovali. 
Naše najhoršie mučenia sa však odohrávajú v súkromí - v našich hlavách. 
   Donekonečna si vyčítame, že nerobíme to, čo by sme mali, a kopíme vo svojom vedomí vety 
začínajúce sa „mal by si", čím vytvárame hromadu bezcenných výčitiek. Nepleťme si tieto výčitky so 
skutočnými, pravými pocitmi viny, ktoré nás motivujú k zmene, učia nás nové lekcie a približujú nás k 
druhým ľuďom, k sebe samým a k svojej vyššej sile. Neustále vstupujeme do nemožných situácií, v 
ktorých sa môžeme cítiť iba zle. Napadne nám nejaká myšlienka a potom si hovoríme, že by sme 
takto nemali rozmýšľať. Máme nejaký pocit a potom si vravíme, že by sme sa tak nemali cítiť. 
Rozhodneme sa niečo urobiť,   urobíme to a potom si hovoríme, že sme to nemali urobiť. A pritom 
niet čo opraviť - neurobili sme nič zlé. Opakovane sa trestáme a udržujeme sa v stave úzkosti a 
nespokojnosti. Staviame si vlastné väzenie. 
  Jednou z mojich obľúbených foriem sebatrýznenia je rozhodovanie sa medzi dvoma vecami, ktoré 
môžem urobiť. Rozhodnem sa, že jednu z nich urobím ako prvú. Ani nie o minútu po tom, ako 
začnem robiť, si vravím: „Mala som urobiť tú druhú vec." A tak okamžite prestanem robiť to, čo 
robím, a začnem robiť tú druhú vec a znova si poviem: „Naozaj by som nemala robiť práve toto, ale 
to, čo som robila predtým." Mojou ďalšou obľúbenou formou sebatrýznenia je napríklad, že sa 
učešem, namaľujem sa, pozriem sa do zrkadla a poviem si: „Uf, vyzerám nejako divne. Nemala by 
som tak vyzerať." 
  Niektorí z nás veria, že sme urobili také veľké chyby, že je nemysliteľné očakávať odpustenie. Iní zasa 
veria, že celý náš život je jeden veľký omyl, a mnohí veria, že všetko, čo robíme, je omyl. Poniektorí z 
nás sú presvedčení, že nedokážeme urobiť nič poriadne, ale zároveň sa pokúšame robiť všetko 
dokonale. Dostávame sa do beznádejných situácií a potom sa čudujeme, prečo sa z nich nemôžeme 
dostať, - 
  Nakoniec prácu dokončíme tak, že sa zosmiešnime. Nepáči sa nám, čo robíme, a nepáči sa nám, akí 
sme. Myslíme si, že nie sme dosť dobrí. Z nejakého dôvodu Boh stvoril človeka, ktorý je úplne 
neschopný žiť. 
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  V spoluzávislosti, podobne ako v iných oblastiach života, všetko so všetkým súvisí a jedno vedie k 
druhému. Naša nízka sebaúcta je často spojená s tým, čo robíme alebo nerobíme, a to vedie k 
mnohým našim problémom. 
  Ako spoluzávislí sa máme tak málo radi, že sme presvedčení o tom, že nie je správne brať na seba 
ohľad, inými slovami vyzerať sebecky. Dať seba na prvé miesto je pre nás nemysliteľné. Často sa 
domnievame, že za niečo   stojíme len vtedy, keď robíme niečo pre druhých, a preto nikdy nepovieme 
nie. Ktokoľvek taký bezvýznamný, ako sme my, musí pomáhať druhým, aby bol obľúbený. Neveríme 
tomu, že by sa s nami niekto rád stýkal. Myslíme si, že musíme pre druhých niečo robiť, aby sme si 
udržali ich priateľstvo. Toto defenzívne správanie spoluzávislých väčšinou pramení nie z toho, že by 
sme si mysleli, že sme mimo kritiky, ale z toho, že pre malú sebaúctu každý útok proti nám 
pokladáme za zničujúci. Považujeme sa za zlých a máme takú silnú túžbu byť dokonalí a vyhnúť sa 
zahanbeniu, že nikomu nedovolíme, aby nás kritizoval. Jedným z dôvodov, prečo kritizujeme druhých, 
je skutočnosť, že stále kritizujeme sami seba. 
   Rovnako ako Earnie Larsen a mnoho iných odborníkov verím tomu, že naša nízka sebaúcta a seba 
zatracovanie je spojená so všetkými ďalšími aspektmi našej spoluzávislosti: s mučeníctvom - 
odmietaním radovať sa zo života;  workoholizmom - vypĺňaním času, ktoré znemožňuje radovať sa zo 
života; perfekcionizmom - znemožňujúcim nám byť spokojní s vecami, ktoré robíme; váhaním - 
podporujúcim našu neistotu a pocity viny; vyhýbaním sa blízkym vzťahom s ľuďmi útekom zo 
vzťahov, nespĺňaním záväzkov, zotrvávaním v deštruktívnych vzťahoch; nadväzovaním vzťahov s 
ľuďmi, ktorí sa k nám nesprávajú dobre, a vyhýbaním sa ľuďom, ktorí sa k nám dobre správajú. 
Nachádzame si najrozmanitejšie spôsoby mučenia: prejedáme sa, zanedbávame svoje potreby, 
porovnávame sa s druhými, súťažíme s ľuďmi, donekonečna sa zaoberáme bolestivými spomienkami 
alebo si predstavujeme neradostnú budúcnosť. Pýtame sa sami seba: Čo keď znova začne pil? Čo keď 
ma znova podvedie? Čo keď tornádo zničí dom? Práve tento postoj „čo keď" je zodpovedný za 
väčšinu strachu, ktorý cítime. Sami sa vystrašíme a potom sa čudujeme, prečo sme takí vystrašení. 
   Nemáme sa radi a nedoprajeme si nič dobré, pretože sme presvedčení o tom, že si to nezaslúžime. 
   Sme spoluzávislí a správame sa k sebe úplne nepriateľsky. 45 Niektorí z nás sa naučili nenávidieť 
sami seba už v detstve v rodinách, možno s pomocou rodiča alkoholika. Niektorí z nás posilnili túto 
nenávisť k sebe tým, že opustili rodiča alkoholika a vzali si iného alkoholika. Možno sme vstúpili do 
dospelého vzťahu s krehkou sebaúctou a potom sme zistili, že aj zvyšok našej sebaúcty sa rozpadá. 
Málo spoluzávislých vstúpilo do vzťahu s úplne neporušenou sebaúctou a tá bola taká až do času, 
kým sme sa nestretli s týmto problémom; náhle alebo postupne sme zistili, že nenávidíme sami seba. 
Alkoholizmus a iné návykové choroby ničia sebaúctu alkoholikov i spoluzávislých. Pamätajte na to, že 
alkoholizmus a iné návykové poruchy sú zničujúce. Niektorí z nás si dokonca nie sú vedomí vlastnej 
nízkej sebaúcty a nenávisti k sebe, pretože sa porovnávame s alkoholikmi a inými duševne chorými 
ľuďmi z nášho života; v porovnaní s nimi sme na tom lepšie. Nízka sebaúcta sa k nám môže 
prikradnúť kedykoľvek, keď jej to dovolíme. 
   V podstate nezáleží na tom, kedy sme sa začali mučiť. Musíme s tým skončiť teraz. Práve teraz, v 
tejto chvíli sa môžeme objať. Sme v poriadku. Je nádherné byť tým, čím sme. Naše myšlienky sú v 
poriadku. Naše pocity sú primerané. Sme tam, kde práve v tejto chvíli máme byť. Nič v nás nie je zlé. 
Nič v našom základe nie je zlé. Ak sme niečo urobili zle, je to v poriadku; robili sme to najlepšie, čo 
sme mohli. 
Napriek spoluzávislosti sme aj so svojimi kontrolujúcimi, záchrannými a ďalšími charakterovými 
chybami v poriadku. Sme presne takí, akí máme byť. Veľa som tu hovorila o problémoch a veciach, 
ktoré by sme mali zmeniť - toto sú ciele, veci, ktoré zlepšia náš život. Napriek tomu to čím sme v 
tomto okamihu, je v poriadku. Spoluzávislí ľudia sú jedni z najláskavejších, najštedrejších a najdob- 
romyseľnejších ľudí, akých poznám. Proste sme sa dali zviesť vlastným sebaklamom a robili sme veci, 
ktoré nám škodili; teraz by sme sa mali naučiť, ako s tým prestať. Našou najhroznejšou charakterovou 
chybou je to, ako sa kritizujeme a nenávidíme. Práve túto chybu nesmieme ďalej tolerovať a musíme 
to zmeniť. Môžeme sa prestať kritizovať za to, že sa kritizujeme. 46 Ani za tento návyk nemôžeme, ale 
sme zodpovední za to, aby sme s ním skoncovali. 
   Môžeme milovať sami seba i svoj život. Môžeme sa o seba i o svoj život starať. Môžeme prijať svoje 
úžasné ja aj so všetkými svojimi chybami, silnými i slabými stránkami, pocitmi, myšlienkami a 
všetkým ostatným. Je to najlepšie, čo máme. To sme a takí máme byť. Nie je to žiadna chyba. My sme 
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tá najúžasnejšia vec na svete, ktorá sa nám kedy stala. Verte tomu. Život je s týmto poznaním oveľa 
ľahší. 
   Jediný rozdiel medzi spoluzávislými a ostatnými ľuďmi je v tom, že ostatní ľudia sa nekritizujú za to, 
čím sú. Všetci ľudia majú podobné myšlienky a pocity. Všetci ľudia robia chyby a všetci robíme 
niektoré veci dobre. Takže sa nemusíme kritizovať. 
   Nie sme druhoradí občania. Nemusíme žiť podradnejší život. Nezaslúžime si podradné vzťahy. Sme 
hodní lásky a stojí za to nás poznať. Ľudia, ktorí nás milujú, nie sú hlúpi alebo menejcenní len preto, 
že nás milujú. Máme právo byť šťastní. 47 Zaslúžime si to. 
Najlepšie vyzerajúci ľudia sú rovnakí ako my. Jediný rozdiel je v tom, že si hovoria, že vyzerajú dobre a 
dovolia, aby to z nich vyžarovalo. Ľudia, ktorí hovoria tie najmúdrejšie a najvtipnejšie veci, sú rovnakí 
ako my. Sú však uvoľnení a neboja sa byť sami sebou. Ľudia, ktorí majú najväčšiu sebadôveru, sú 
rovnakí ako my. Prekonávajú ťažké situácie  a hovoria si, že to nedokážu. Úspešní ľudia sú rovnakí ako 
my. Rozvíjajú svoj talent a schopnosti a dávajú si nové ciele Dokonca sme rovnakí ako ľudia na 
televíznych obrazovkách - naši hrdinovia, naše idoly. Všetci pracujeme s približne rovnakým 
materiálom - so svojou ľudskosťou. Rozdiel je len v tom, čo si o sebe myslime a čo k sebe cítime 
Rozdiel vyplýva z toho, čo si hovoríme. 
   Sme dobrí. Sme dosť dobrí. Sme stvorení pre život. Som presvedčená o tom, že väčšina našej 
úzkosti a strachu pochádza z toho, že si neustále hovoríme, že nie sme schopní čeliť svetu a 
problémom v ňom. Nathaniel Branden tomu hovorí „bezmenný pocit neschopnosti vyrovnať sa s 
realitou".48  Ja tvrdím, že s realitou sme schopní sa vyrovnať. Uvoľnite sa. Kamkoľvek potrebujete ísť 
a čokoľvek potrebujete urobiť, ste na to pripravení. Podarí sa to. Uvoľnite sa. Buďte tým, čím ste. 
Môžete byť niečím iným? Môžete byť niečím viac? Nech už máte robiť čokoľvek, snažte sa to robiť 
najlepšie, ako dokážete. Čo viac môžeme robiť? Niekedy to nie je možné, ale aj to je v poriadku. Na 
ceste životom sa v nás môžu vynárať myšlienky, pocity, obavy a úzkosti, ale tak je to u každého 
človeka. Musíme si prestať nahovárať, že sme iní, keď robíme a cítime to isté čo všetci ostatní. 
   Musíme byť k sebe dobrí, súcitní a láskaví. Ako sa môžeme o seba starať, keď sa nenávidíme? 
Musíme sa prestať nenávidieť. Prestaňte sa obviňovať a nedajte sa viac zneužívať, urobte 
zodpovedné kroky k tomu, aby ste prestali byť obeťou. Zbavte sa zlého svedomia a viny. Pocity hanby 
nemajú žiadny dlhodobý zmysel. Užitočné sú len vtedy, keď nás upozorňujú na to, že sme porušili 
naše vnútorné morálne zásady. Vina a hanba nie sú užitočné ako spôsob života. Prestaňte rozmýšľať 
nad tým, čo by ste „mali". Uvedomte si, kedy sa trestáte a mučíte, a pokúste sa hovoriť si pozitívne 
veci. Ak máte niečo urobiť, urobte to. Ak trápite sami seba, prestaňte s tým. Všetko pôjde ľahšie. 
Môžeme sa smiať sami sebe, môžeme sa rozhodnúť, že sa už nenecháme klamať, môžeme dopriať 
sami sebe veľké objatie a potom pokračovať v živote, aký si vyberieme. Ak máte skutočné pocity viny, 
vyrovnajte sa s nimi. Boh vám odpustí. Vie, že sme robili to najlepšie, čo sme mohli, i keď to bolo to 
najhoršie, čo sme mohli urobiť. Nemusíme sa trestať a robiť si výčitky, aby sme dokázali Bohu alebo 
druhým, ako veľmi nám na nich záleží.49 Musíme odpustiť sami sebe. Prečítajte si tretí a štvrtý krok 
(pozri kapitolu o dvanásťbodovom programe); porozprávajte sa s kňazom; hovorte k Bohu; urobte 
nápravu a potom sa tým prestaňte zaoberať. 
   Musíme prestať zahanbovať sami seba. Hanba, podobne ako vina, je rovnako dlhodobá a 
neužitočná. Ak nám niekto povie, že by sme sa mali hanbiť, nemusíme mu veriť. Pocity nenávisti 
alebo hanby nikdy nepomáhajú. Povedzte aspoň jednu situáciu, ktorá sa zlepšila vďaka neutíchajúcim 
pocitom hanby a viny. Povedzte, či aspoň raz takéto trápenie samého seba vyriešilo problém. Ako 
vám to pomohlo? Vo väčšine prípadov nás obviňovanie a zahanbovanie udržuje v úzkostnom stave, 
takže nedokážeme to, čo by sme dokázali, keby sme boli vyrovnaní. Obviňovanie všetko len zhoršuje. 
   Musíme si vážiť sami seba a robiť také rozhodnutia, ktoré zvyšujú našu sebaúctu. 
   „Čím častejšie sa budete správať tak, ako keby ste boli sebaistí, nie zúfalí, bude to pre vás čoraz 
ľahšie," hovorí Toby Rice Drews v knihe Getting Them Sobber (Ako ich odnaučiť piť). 
   Môžeme byť jemní, láskaví, pozorní a milí k sebe, k svojim pocitom, potrebám, túžbam a všetkému, 
čo v sebe máme. Môžeme prijať všetky aspekty seba, môžeme sa prijať úplne. Začnite s tým, akí 
práve ste, a obohatí vás to. Rozvíjajte svoje schopnosti. Dôverujte si. Otvorte sa. Ste dôveryhodní. 
Rešpektujte sa. Buďte k sebe úprimní. Vážte si samí seba, pretože vo vás prebýva kúzelná moc. To je 
náš kľúč k svetu. 
   Uvediem úryvok z vynikajúcej knihy o sebaúcte Honoring the Self (Uctievanie seba), ktorú napísal 
Nathaniel Branden. Čítajte pozorne, čo napísal. 
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   Zo všetkých názorov, ktoré si v živote utvoríme, nie je žiaden dôležitejší než názor, ktorý si utvoríme 
o sebe, pretože ten sa dotýka samej podstaty našej existencie. 
   Každý významný aspekt nášho myslenia, motivácie, pocitov alebo správania je ovplyvnený tým, ako 
sa hodnotíme... 
   Prvým aktom úcty k nášmu ja je uplatňovanie vedomia: naša možnosť myslieť, uvedomovať si, 
zamerať reflektor vedomia na vonkajší i na vnútorný svet. Zlyhať v tomto úsilí znamená zlyhať ako 
človek na tej najzákladnejšej úrovni. 
   Uctievať seba znamená, že sme ochotní slobodne myslieť, žiť podľa svojich predstáv a mať odvahu 
na vlastný názor. 
   Uctievať seba znamená, že si uvedomujeme nielen to, čo si myslíme, ale aj to, čo cítime, čo chceme, 
čo potrebujeme, po čom túžime, čo nás trápi, čoho sa bojíme, na čo sa hneváme, a prijímame svoje 
právo prežívať takéto pocity. Opakom takéhoto postoja je popieranie seba, zrieknutie sa seba, 
potlačenie, odmietnutie seba. 
   Uctievať seba znamená, že sa prijímame, že prijímame to akí sme bez pocitov skľúčeností a bez 
pretvárky, že sme iní; bez klamania seba i druhých. 
   Uctievať seba znamená, že žijeme autenticky, že hovoríme a konáme na základe svojich 
najvnútornejších pocitov a presvedčenia. 
   Uctievať seba znamená, že odmietame prijať nezaslúženú vinu a že sa čo najviac snažíme o 
odčinenie zaslúženej viny. 
   Uctievať seba znamená, že uznávame svoje právo žiť, právo založené na našom presvedčení, že náš 
život nepatrí druhým a že tu nie sme preto, aby sme žili podľa očakávaní druhých. Pre mnohých ľudí 
je to veľká zodpovednosť. 
   Uctievať seba znamená, že milujeme svoj život, že milujeme možnosti radovať sa a rásť, že 
milujeme proces objavovania svojich jedinečných ľudských možností. 
   Je teda zrejmé, že uctievať seba znamená konať sebecky v tom najvznešenejšom a najmenej 
chápanom zmysle tohto slova. To od nás vyžaduje nesmiernu nezávislosť, odvahu a poctivosť.51 
   Musíme sa milovať a byť si verní. Musíme si dopriať aspoň niečo z tej neobmedzenej vernosti, ktorú 
toľko spoluzávislých ochotne ponúka druhým. Z vysokej sebaúcty vzídu skutočné láskavé, dobročinné 
a nesebecké skutky. Láska, ktorú dávame i prijímame, bude obohatená láskou, ktorú dávame sami 
sebe. 
   CVIČENIE 
   1. Čo k sebe cítite? Čo si o sebe myslíte? Napíšte o tom. Napíšte o všetkom, čo sa vám na sebe páči, 
i o tom, čo sa vám na sebe nepáči. Potom si prečítajte, čo ste napísali. 
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12. NAUČTE SA UMENIU PRIJÍMAŤ 
Navrhujem, aby sme nezatvárali oči pred realitou. 

Bob Newhart, Bob Newhart Show 
 

   Väčšina zdravých ľudí verejne zastáva názor, že realitu treba prijať. Je to cieľom mnohých terapií, čo 
je úplne správne. Pozrieť sa realite do tváre je užitočným umením. Prijatie reality prináša pokoj. Často 
je to začiatok zmeny. No zväčša sa to ľahšie hovorí, než robí. 
   Všetci ľudia, nielen spoluzávislí, denne stoja pred rozhodnutím prijať, alebo odmietnuť realitu 
daného dňa, danej situácie. Počas dňa, od okamihu, keď otvoríme oči, až do okamihu, keď ich opäť 
zatvoríme, musíme prijať mnoho vecí. Naša situácia zahŕňa to, čím sme, kde žijeme, s kým žijeme 
alebo nežijeme, kde pracujeme, ako dochádzame do práce, koľko máme peňazí, aké máme 
povinnosti atď. Niekedy je ľahké prijať realitu. Ide to samo. Máme dobrý účes, deti poslúchajú, šéf je 
rozumný, peňazí je dostatok, dom je uprataný, auto je v poriadku a my milujeme svojho partnera. 
Vieme, čo môžeme očakávať, a naše očakávania sú prijateľné. Všetko je v poriadku. Inokedy to také 
ľahké nie je. Na aute máme pokazené brzdy, zateká nám strecha, deti odvrávajú, máme zlomenú 
ruku, stratili sme prácu, partner nás opustil alebo povedal, že nás už nemiluje. Niečo sa stalo. Máme 
problém. Všetko sa zmenilo. Niečo strácame. Situácia už nie je taká príjemná, zmenila sa a my 
musíme prijať novú situáciu. Našou prvou reakciou môže byť odmietnutie zmeny. Chceme, aby 
všetko zostalo po starom. Chceme, aby sa problémy rýchlo vyriešili. Chceme sa znova cítiť dobre. 
Chceme vedieť, čo môžeme očakávať. Nie sme spokojní s realitou. Cítime sa nesvoji. Strácame 
duševnú rovnováhu. 
   Spoluzávislí ľudia nikdy nevedia, čo môžu očakávať, hlavne keď žijú s alkoholikom, narkomanom 
alebo inak narušeným človekom. Sme zahŕňaní problémami, stratami, zmenami. Znášame rozbité 
okná, zmeškané stretnutia, nesplnené sľuby a klamstvá. Strácame finančnú a citovú istotu, 
sebadôveru, dôveru v ľudí, ktorých milujeme, i vieru v Boha. Strácame zdravie, materiálne veci, 
schopnosť tešiť sa zo sexu, dobrú povesť, sociálny život, zamestnanie, sebakontrolu, sebaúctu - 
strácame seba. 
   Niektorí z nás strácajú dôveru v ľudí, ktorých milujeme. Niekedy dokonca prestávame milovať ľudí, 
ktorých sme milovali a ktorým sme sľúbili lásku. Stáva sa to bežne. Je to prirodzený dôsledok 
spoluzávislosti. V A Guidefor the Family of the Alcoholic (Príručka pre rodinu alkoholika) sa píše: 
   „Láska nemôže existovať bez spravodlivosti. Láska znamená aj súcit - súcit s človekom, ktorý trpí. 
Súcit však neznamená trpieť kvôli nespravodlivému správaniu druhých. A predsa rodiny alkoholikov 
takýmto nespravodlivým správaním často trpia." 
   Napriek tomu, že takáto nespravodlivosť je častá, nie je o nič menej bolestivá. Sklamanie býva 
bolestné najmä vtedy, keď človek, ktorého milujeme, robí veci, ktoré nás hlboko zraňujú. 
   Asi najbolestnejšou stratou pre spoluzávislých je strata ich snov - strata nádejí a niekedy 
idealistických očakávaní. Prijať takúto stratu býva najťažšie. Keď sme  uvideli po prvýkrát svoje dieťa, 
predstavovali sme si preň  krásnu budúcnosť. Nepredstavovali sme si, že bude mať  problémy s 
alkoholom alebo inými drogami. To nebolo súčasťou našich snov, ktoré sme snívali vo svadobný deň.  
Budúcnosť s naším milovaným mala byť nádherná. Bol  to začiatok niečoho úžasného, plného lásky, 
niečoho, po  čom sme dlho túžili. Či už sme o svojich snoch a túžbach  hovorili alebo nie, väčšina z nás 
ich mala. 
  „Začiatok je v každom manželstve rozdielny," píše  Janet Geringerová-Woititzová v knihe 
Codependency, An Emerging Issue. „Ale proces v chemicky závislom manželstve je rovnaký. Pozrime 
sa najprv na manželský sľub. Vo väčšine svadobných obradov sa vyslovujú vety ako v šťastí i v 
nešťastí, v zdraví i v chorobe, až kým nás smrť nerozdelí. Všetky problémy sa možno začínajú práve 
tu. Mysleli ste vážne to, čo ste hovorili? Keby ste vtedy vedeli, že vás nečaká nič dobré, stálo by to za 
lásku, ktorú ste vtedy cítili? Možno poviete áno, ale nie som si tým taká istá. Ak ste boli viac realistickí 
než romantickí, tak ste si ten sľub mohli vysvetliť tak, že to zlé bude len prechodné a to dobré bude 
trvalé. Do manželstva ste vstúpili v dobrej viere. Nemohli ste vidieť do budúcnosti." 
    Mali ste svoje sny. Mnohí z nás sa ich držali napriek všetkým sklamaniam, ktoré sme prežívali. 
Vysmievali sme sa skutočnosti, verili svojim snom a odmietali veriť alebo prijať menej, než sme si 
vysnívali. Jedného dňa nás však pravda dobehla a nedala sa odohnať. Stalo sa to nechcene, 
neplánovane, netúžili sme po tom. Náš sen umrel a už nikdy neožije. 
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    Sny a nádeje mnohých sa rozplynuli. Niektorí stoja pred zrútením niečoho takého dôležitého, ako 
je manželstvo alebo nejaký iný významný vzťah. Viem, že predstava, že strácame svoje sny, je 
bolestná. Nemôžeme urobiť nič čo by zmenšilo našu bolesť a smútok. Strata snov kvôli alkoholizmu 
alebo iným problémom je hlboko zraňujúca. Alkoholizmus je smrteľná choroba. Zabíja všetko vrátane 
našich najvznešenejších snov. „Chemická závislosť ničí pomaly, ale dokonale," hovorí Janet 
Woititzová.54 Aké pravdivé, smutne pravdivé. Nič neumiera pomalšie a bolestnejšie než sen. 
   Aj uzdravenie prináša straty a zmeny, ktoré musíme prijať.55 Keď alkoholik prestane piť, všetko sa 
zmení.  Zmení sa aj správanie jeho príbuzných. Napriek tomu, že sú to dobré zmeny, sú to straty. Hoci 
sme stratili niečo nežiaduce, boli sme na to zvyknutí. Bolo to súčasťou nášho života. Aspoň sme 
vedeli, čo môžeme očakávať, aj keď sme možno neočakávali vôbec nič. 
   Straty, s ktorými sa musia spoluzávislí vyrovnať, sú obrovské. Nie sú to obvyklé problémy, ktoré má 
väčšina ľudí v normálnom živote. Sú to straty a problémy spôsobené ľuďmi, ktorých milujeme. Hoci 
sú tieto problémy spôsobené chorobou, situáciou alebo chorobným návykom, môžu sa javiť ako 
úmyselné a zlomyseľné skutky. Trpíme v rukách niekoho, koho sme milovali a komu sme 
dôverovali.Vždy sme vyvedení z miery a snažíme sa vyrovnať so zmenami a problémami. Nevieme, čo 
a kedy máme očakávať. Žijeme v stave neustálej zmeny, a to vo všetkých oblastiach života. Máme 
pocit, že strácame rozum; naše deti sú mrzuté; náš partner sa správa ako blázon; banka nám vzala 
nezaplatené auto; nikto už týždne nepracuje; byt je v neporiadku; peniaze sú preč. Problémy môžu 
prísť nečakane alebo postupne. Situácia sa môže dočasne upokojiť, kým znovu neprídeme o auto, 
prácu, peniaze a priateľov. Dovolili sme si dúfať len preto, aby sa naše sny znova rozplynuli. Je jedno, 
či sme si robili nádeje na základe nereálneho očakávania, že všetky problémy zázračne zmiznú. 
Zmarené nádeje sú zmarené nádeje. Sklamanie je sklamanie. Stratené sny sú stratené sny. Všetko 
veľmi boli. 
   Prijať realitu? Väčšinou ani nevieme, čo realita je. Druhí nám klamú; my klameme sami seba. Keď si 
ale realitu uvedomíme, vyrovnať sa s ňou je nad naše sily, nad sily kohokoľvek. Čo je také 
nepochopiteľné na tom, že popieranie reality je súčasťou alkoholizmu alebo akéhokoľvek vážneho 
problému, ktorý nám spôsobuje neustále straty? Situácia je príliš ťažká. Snahou vyriešiť problémy 
druhých sme často zaneprázdnení natoľko, že nemáme čas na nič iné. A predsa sa musíme vyrovnať s 
tým, čo je. Ak chceme niečo zmeniť, musíme prijať realitu. Ak chceme nahradiť svoje stratené sny 
novými, ak sa chceme opäť cítiť dobre, musíme prijať realitu. 
   Pochopte, prosím, že prijať neznamená prispôsobiť sa. Neznamená to rezignovať a zmieriť sa s 
mizernou situáciou. Neznamená to znášať a tolerovať akékoľvek formy zlého zaobchádzania a 
týrania. Znamená to, že v tejto chvíli si realitu uvedomíme a prijmeme ju. Jedine tak ju môžeme 
posúdiť, urobiť vhodné zmeny a riešiť svoje problémy. Takto zneužívaný človek nemôže proti 
zneužívaniu nič robiť, kým si neuvedomí, že je zneužívaný. Keď si to uvedomí, nesmie si nahovárať, že 
to nie je také hrozné alebo že sa to nejakým zázrakom skončí. Nesmie takú situáciu ospravedlňovať. 
Prijímať realitu znamená zodpovedne reagovať na svoje okolie. Keď realitu prijímame, sme schopní 
zmeniť to, čo je možné zmeniť. Alkoholik nemôže prestať piť, kým si neprizná svoju závislosť od 
alkoholu. Spoluzávislí sa nemôžu zmeniť, kým si nepriznajú svoju závislosť od druhých, od 
alkoholizmu a od ostatných okolností, ktoré sa tak zúfalo snažia ovládať. Je to paradox: nemôžeme sa 
zmeniť, kým neprijmeme to, akí sme. 
   Uvádzame úryvok z knihy Honoring the Self. 
   Ak dokážem prijať, že som, aký som, že cítim, čo cítim že som spravil, čo som spravil - ak to 
dokážem prijať nezávisle od toho, či sa mi to páči alebo nie, dokážem prijať sám seba. Môžem prijať 
svoje slabosti, pochybnosti, nízku sebaúctu. Keď prijmem toto všetko, postavím sa na stranu reality 
namiesto toho, aby som ju popieral a bojoval s ňou. Prestanem prekrúcať svoje myšlienky len preto, 
aby som si zachoval ilúzie o svojej situácii. Tým si uvoľním cestu pre prvé kroky na posilnenie svojej 
sebaúcty... 
   Kým si nepriznáme pravdu o sebe, o tom, akí sme v danom okamihu svojho života, kým si 
neuvedomíme podstatu svojich rozhodnutí a skutkov, kým nevpustíme pravdu do nášho vedomia, 
nemôžeme sa zmeniť.56 
   Aj moja vlastná skúsenosť potvrdzuje, že ani vyššia sila nie je ochotná zasahovať do mojej situácie, 
kým neprijmem to, čo mi zatiaľ dala. Prijatie nie je naveky. Realitu prijímame v danom okamihu. 
Prijatie však musí byť úprimné a musí ísť k podstate. 
   Ako môžeme dosiahnuť takýto stav pokoja? Ako možno hľadieť na holú realitu bez toho, aby sme 
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žmurkali alebo si prikrývali oči? Ako prijať všetky straty, zmeny a problémy, ktoré nám život a ľudia 
prinášajú? 
Nerobíme to úplne ochotne. Realitu prijímame postupne v piatich krokoch. Elisabeth Kublerová-
Rossová ako prvá opísala tento proces a päť štádií ako spôsob, ktorým umierajúci ľudia prijímajú smrť 
- najväčšiu zo všetkých strát. Tento proces nazvala procesom trúchlenia. Odvtedy psychológovia 
zistili, že ľudia prechádzajú týmito štádiami vždy, keď sa musia vyrovnať s nejakou stratou. Môže to 
byť strata malicherná (napríklad strata päťdolárovky), alebo významná (strata partnera alebo strata 
zamestnania). Dokonca aj pozitívne zmeny prinášajú straty (napríklad keď si kúpime nový dom a 
musíme opustiť starý) a vyžadujú od nás, aby sme prešli týmito piatimi štádiami.58 
   1. Popieranie reality 
   Prvým štádiom je popieranie reality. Je to stav šoku, otupenia a paniky. Zo všetkých síl sa snažíme 
sami sebe nahovoriť, že sa nič nedeje. Toto štádium sa vyznačuje veľkou úzkosťou a strachom. 
Typickými reakciami je odmietanie uveriť realite (nie, toto nie je možné); minimalizovanie dôležitosti 
straty (nie je to také hrozné); popieranie vlastných pocitov (je mi to jedno); neochota premýšľať o 
strate (spíme, podliehame rôznym nutkaniam alebo sa zamestnávame zbytočnou prácou).59  
Môžeme sa cítiť odcudzení, naše citové reakcie sú oslabené alebo nezodpovedajú situácii (smejeme 
sa, keď by sme mali plakať; plačeme, keď by sme mali byť šťastní). 
Som presvedčená, že v tomto štádiu prejavujeme väčšinu svojho spoluzávislého správania - snažíme 
sa ovládať druhých, tvrdošijne premýšľame o strate, potláčame svoje pocity. Verím tiež tomu, že 
väčšina našich pocitov „na zbláznenie" je spojená s týmto štádiom. Máme pocity na zbláznenie, 
pretože klameme sami seba, lebo veríme klamstvám druhých. Z ničoho človek tak rýchlo nestratí 
rozum ako z toho, keď je neustále klamaný. Veriť klamstvám narušuje samotné jadro našej 
existencie. Hlboká, inštinktívna časť nášho ja pozná pravdu, ale my ju potláčame a hovoríme si: „Mýliš 
sa. Mlč." Scott Egleston hovorí, že sme podozrievaví, a preto považujeme svoje najvnútornejšie ja za 
nedôveryhodné. 
   Nech už popierame čokoľvek, nepopierame to z tvrdohlavosti, hlúposti alebo menejcennosti. 
Dokonca toto klamstvo nerobíme ani vedome. „Popieranie reality nie je klamstvom," vysvetľuje 
psychológ Noel Larsen. „Je to snaha ignorovať realitu." 
   Odmietanie reality je strašidlom života. Je ako spánok. Neuvedomujeme si, čo robíme, kým s tým 
neskončíme. Do istej miery skutočne veríme klamstvám, ktoré si hovoríme. Aj to má svoj dôvod. 
   „Vo chvíľach veľkého stresu vypíname naše vnímanie, uzatvárame sa citovo, niekedy rozumovo 
alebo fyzicky," vysvetľuje Claudia L. Jewettová v knihe Helping Children Cope wiih Separation and 
Loss (Ako pomôcť deťom vyrovnať sa s oddelením a stratou). „Náš vrodený mechanizmus filtruje 
ničivé informácie. Psychológovia nám hovoria, že popieranie reality je vedomá alebo nevedomá 
obrana, ktorú používame, aby sme sa vyhli úzkosti, keď sa cítime ohrození. Ignorujeme veci, ktorých 
uvedomenie si by porušilo našu duševnú rovnováhu." 
   Popieranie reality je tlmičom nárazov pre našu dušu. Je to naša inštinktívna reakcia na bolesť, stratu 
a zmenu. Chráni nás pred ranami osudu, kým nezmobilizujeme ďalšie zdroje. 
   2. Hnev 
   Len čo prestaneme popierať svoju stratu, presunieme sa tým do ďalšieho štádia - do štádia hnevu. 
Náš hnev môže byť oprávnený alebo neoprávnený. Za svoju stratu môžeme obviňovať sami seba, 
Boha a všetkých okolo nás. 
Preto keď niečo napravíme, niekomu povieme pravdu alebo sa konfrontujeme s problémom, často to 
nedopadne tak, ako sme očakávali. Ak popierame situáciu, nedostaneme sa priamo do štádia prijatia, 
ale prechádzame do štádia hnevu. Preto musíme opatrne narábať s vážnymi konfrontáciami. 
   „Poúčať druhých, strhávať im masky a nútiť ich, aby si priznali odmietanú pravdu, je veľmi 
nebezpečné a deštruktívne povolanie," píše John Powell vo svojej knihe Why Am I Afraid to Tell You 
Who I Am? (Prečo sa vám bojím povedať, kto som?). „Takýto človek nie je schopný žiť s určitým 
vedomím. Vnútornú rovnováhu si udržiava tým, že sa snaží oklamať sám seba... Ak svoju duševnú 
rovnováhu stratí, kto ju obnoví?" 
   Bola som svedkom strašidelných a búrlivých reakcií ľudí, keď si nakoniec uvedomili dlho potláčanú 
pravdu. Ak s tým chceme niečo robiť, mali by sme vyhľadať odbornú pomoc. 
  3. Vyjednávanie 
Keď sa upokojíme, pokúšame sa uzavrieť dohodu so životom, so sebou, s druhými a s Bohom. Ak 
niečo urobíme alebo ak čosi urobí druhý, nebudeme už musieť trpieť a znášať svoju stratu. 
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Nesnažíme sa oddialiť nevyhnutné, snažíme sa tomu zabrániť. Niekedy sú takéto dohody rozumné a 
produktívne, napríklad ak pôjdeme s manželom do poradne, tak nemusí dôjsť k rozpadu manželstva. 
Inokedy sú naše dohody absurdné. „Myslela som si, že keď budem viac upratovať, manžel prestane 
piť," povedala mi jedna žena, ktorá mala za manžela alkoholika. 
  4. Depresia 
  Keď zistíme, že naše vyjednávanie nikam nevedie, keď nás nakoniec naša snaha brániť sa realite 
úplne vyčerpá a keď si priznáme, že si s nami život zahral, prepadáme smútku a niekedy aj depresii. A 
práve toto je základom trúchlenia, toto je trúchlenie v celej svojej sile. A práve tomuto sme sa snažili 
za každú cenu vyhnúť. Teraz je čas plakať a bolí to. Toto štádium sa začína vtedy, keď sa pokorne 
odovzdáme, hovorí Esther Olsonová, rodinná poradkyňa, ktorá tomu hovorí „proces odpustenia". 
Naša depresia zmizne až vtedy, keď týmto procesom prejdeme. 
   5. Prijatie 
   A je to. Po tom, ako sme zatvárali oči, kopali, kričali, ignorovali a nakoniec precítili bolesť, dostali 
sme sa do štádia prijatia. 
   „Nie je to rezignované a beznádejné vzdanie sa v zmysle -aj tak je to jedno-, alebo -už ďalej 
nevládzem-, hoci aj takéto slová často počúvame," hovorí Elisabeth Kublerová-Rossová. „Takéto slová 
síce signalizujú začiatok konca zápasu, ale nie sú známkami prijatia reality. Prijatie reality by sme si 
nemali mýliť so štádiom šťastia. V tomto štádiu necítime takmer nič. Je to akoby všetka bolesť zmizla 
a zápas sa skončil..." 
   Sme uzmierení s tým, čo je. Môžeme zostať, môžeme pokračovať, môžeme sa rozhodnúť tak, ako 
potrebujeme. Sme slobodní! Prijali sme svoju stratu, či už bola malá alebo veľká. Stala sa prijateľnou 
súčasťou našej situácie. Sme zmierení so svojím životom. Prispôsobili sme sa a zmenili sme sa. Sme 
vyrovnaní sami so sebou i so svojou situáciou. 
Nielenže sme sa vyrovnali s novou situáciou a so všetkými zmenami, ale aj veríme, že nám naše straty 
alebo zmeny boli prospešné, i keď si presne neuvedomujeme ako ani prečo. Cítime, že všetko je opäť 
v poriadku a že sme vďaka tejto skúsenosti múdrejší. Hlboko veríme tomu, že naša súčasná situácia je 
do posledného detailu presne taká, aká by v súčasnosti mala byť. Napriek všetkým obavám, strachu a 
zmätenosti chápeme, že je všetko v poriadku, i keď tomu nerozumieme. Proste prijímame to, čo je. 
Sme pokojní. Neutekáme, neuhýbame sa, nekontrolujeme a nepredstierame. Sme si vedomí toho, že 
jedine teraz z tohto miesta môžeme pokračovať. 
   Takýmto spôsobom ľudia prijímajú realitu. Tento proces možno okrem procesu trúchlenia nazvať 
podľa Esther Olsonovej aj procesom odpúšťania, procesom uzdravovania a „spôsobom, akým s nami 
Boh pracuje". Nie je to veľmi príjemné. Niekedy je to dokonca veľmi bolestné. Môžeme mať pocit, že 
sa rozpadáme na kúsky. Na začiatku máme panický strach. Keď prechádzame jednotlivými štádiami, 
často sme zmätení, bezbranní, opustení a osamelí. Obvykle strácame nádej a pocit kontroly, ktoré sú 
mnoho ráz nerealistické. 
   Týmto procesom obvykle prechádzame, keď nie sme ochotní prijať nejakú skutočnosť. Spoluzávislý 
alebo chemicky závislý človek môže byť v niekoľkých štádiách naraz. Nemusíme si uvedomovať, čo sa 
snažíme prijať, s čím sa snažíme zmieriť. Nemusíme ani vedieť, že sa snažíme prijať nejakú situáciu. 
Môžeme mať jednoducho pocit, že sme sa zbláznili. 
Nezbláznili sme sa. Zoznámte sa s týmto procesom. Celý proces môže trvať niekoľko sekúnd, keď ide 
o malú stratu, alebo môže trvať celý život, keď ide o vážnu stratu. Jednotlivými štádiami nemusíme 
prechádzať v takom poradí, v akom som uviedla. Môžeme sa pohybovať od hnevu k popieraniu, od 
popierania k vyjednávaniu a od vyjednávania späť k popieraniu. Bez ohľadu na trvanie a poradie 
jednotlivých štádií musíme prejsť všetkými. Podľa Elisabeth Kublerovej-Rossovej tento proces je 
nielen normálny, ale aj nevyhnutný. Musíme odrážať rany osudu odmietaním reality dovtedy, kým 
nie sme pripravení vyrovnať sa s nimi. Musíme cítiť hnev a zlosť, kým ich nedostaneme zo seba von. 
Musíme vyjednávať a plakať. Nemusíme dovoliť jednotlivým štádiám, aby nám diktovali, ako sa 
máme správať, ale každý z nás musí v každom štádiu stráviť určitý čas. Judit Hollisová cituje otca 
gestalt terapie Fritza Perlsa: „Jediná cesta von vedie cez tento proces." 
    Hoci sme odolné bytosti, v mnohých smeroch sme krehkí. Sme schopní prijať zmenu a stratu, ale 
každý svojím vlastným spôsobom a svojím vlastným tempom. Len od nás a od Boha závisí, ako dlho to 
bude trvať. 
    „Zdraví sú tí, ktorí trúchlia," píše psychológ a pastor Donald L. Anderson. „Len nedávno sme si 
uvedomili, že potláčať zármutok znamená potláčať prirodzenú ľudskú funkciu a že to má niekedy 
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veľmi vážne dôsledky. Zármutok, ako každá iná emócia, je sprevádzaný istými fyzickými zmenami a 
uvoľnením psychickej energie. Ak sa táto energia v normálnom procese trúchlenia nespotrebuje, 
stane sa deštruktívnou... Dokonca aj telesné ochorenie môže byť dôsledkom nevyriešeného 
zármutku... Každú udalosť, ktorá vám prinesie stratu, treba oplakať. To neznamená, že by sme mali 
žiť v trvalom smútku. Mali by sme však byť ochotní priznať si svoje skutočné pocity namiesto toho, 
aby sme sa snažili zahnať bolesť smiechom. Priznať si smútok sprevádzajúci akúkoľvek stratu je nielen 
prípustné, aleje to jediná zdravá možnosť." 
    Môžeme si dať povolenie prejsť týmto procesom, kedykoľvek prežívame nejakú stratu alebo 
zmenu. Buďme však k sebe mierni. Je to veľmi vyčerpávajúci proces. Môže spotrebovať všetku našu 
energiu a vyviesť nás z rovnováhy. Uvedomujte si jednotlivé štádiá, ktorými prechádzate, a vnímajte 
svoje pocity. Rozprávajte sa s vyrovnanými ľuďmi, ktorí vám poskytnú útechu, porozumenie a oporu, 
ktorú potrebujete. Hovorte s nimi o svojom probléme; vyrozprávajte sa zo svojho žiaľu. Mne 
napríklad pomáha, keď sa za svoju stratu poďakujem Bohu bez ohľadu na to, ako sa cítim a čo si o nej 
myslím. Mnohým ľuďom pomáha modlitba. Nemusíme sa správať nevhodne, ale musíme týmto 
procesom prejsť. Ostatní to robia tiež. Pochopenie tohto procesu nám pomáha porozumieť druhým a 
dáva nám silu rozhodnúť sa, ako sa v takejto situácii budeme správať a ako sa o seba postaráme.    
Naučte sa umeniu prijímať realitu. Znamená to však veľa zármutku. 
   CVIČENIE 
   1. Prechádzate vy alebo niekto vo vašom živote procesom trúchlenia nad nejakou vážnou stratou? V 
akom štádiu sa nachádzate? 
   2. Zamyslite sa nad svojím životom a premýšľajte o vážnych stratách a zmenách, ktoré ste prežili. 
Spomeňte si na svoje zážitky. Napíšte o svojich pocitoch. 
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13. VNÍMAJTE SVOJE POCITY 
„I keď potláčam svoje pocity, 
môj žalúdok si ich pamätá..." 

John Powell 
   „Organizovala som podporné skupiny, kde sme radili ľuďom, ako sa vyrovnať so svojimi pocitmi," 
hovorí manželka alkoholika. „Predtým som otvorene vyjadrovala svoje pocity. Po ôsmich rokoch 
manželstva s týmto mužom by som nebola schopná povedať, čo cítim, aj keby na tom záležal môj 
život." 
   Ako spoluzávislí často strácame spojenie s citovou časťou nášho ja. Niekedy sa citovo uzatvárame, 
aby nás druhí nezničili. Byť citovo zraniteľný je nebezpečné. Naša bolesť neustále narastá a zdá sa, že 
to nikoho nezaujíma. Je pre nás bezpečnejšie odísť. Trpíme až príliš, a preto sa chránime. 
   Niekedy sa citovo uzatvárame pred ľuďmi, o ktorých si myslíme, že by nám mohli ublížiť. Neveríme 
im, a preto v ich prítomnosti skrývame svoje pocity. 
Niekedy si myslíme, že svoje pocity musíme skrývať. Rodiny, ktoré trpia kvôli alkoholizmu a iným 
poruchám, odmietajú citovú úprimnosť a niekedy sa zdá, že dokonca vyžadujú neúprimnosť. 
Spomeňte si na to, ako ste sa pokúšali povedať opilcovi, ako ste sa cítili, keď rozbil auto, pokazil 
oslavu narodenín alebo znečistil zvratkami vašu posteľ. Naše pocity môžu u druhých vyvolať reakcie 
hnevu. Vyjadrovanie našich pocitov môže byť pre nás nebezpečné, pretože to narušuje rovnováhu 
rodiny. 
  Dokonca aj rodiny, ktoré netrpia alkoholizmom, odmietajú pocity. Môžeme v nich počuť rôzne rady: 
tak by si sa nemal cítiť; je to neprimerané; vlastne by si nemal cítiť vôbec. Rýchlo uveríme klamstvu, 
že na našich pocitoch nezáleží, že sú zlé. Nikto si naše pocity nevšíma, a tak si ich prestaneme všímať 
aj my. 
  Občas sa nám môže zdať ľahšie necítiť vôbec nič. Máme toľko zodpovednosti, pretože sme prevzali 
zodpovednosť za mnohých ľudí okolo nás. Aj tak musíme urobiť všetko, čo treba. Načo teda ešte 
strácať čas s vlastnými pocitmi? Čo by sa tým zmenilo? 
  Niekedy sa snažíme svoje pocity potlačiť, pretože sa ich bojíme. Priznať si, čo v skutočnosti cítime, 
by od nás vyžadovalo nejaké rozhodnutie, teda nejakú činnosť alebo zmenu.64 Postavilo by nás to 
tvárou v tvár realite. Uvedomili by sme si, čo si myslíme, Čo chceme a čo musíme urobiť. Nie sme 
však ešte pripravení urobiť to. 
   Spoluzávislí sú deprimovaní a utiahnutí. Mnohí z nás dokážu rýchlo odhadnúť, ako sa cíti druhý, 
prečo sa tak cíti, ako dlho to už trvá a čo ten človek kvôli tomuto pocitu urobí. Mnohí z nás strávia 
svoj život staraním sa o pocity druhých. Snažíme sa ich pocity zlepšiť a ovládať. Nechceme druhých 
zraniť, rozrušiť ani uraziť. Cítime sa za ich pocity príliš zodpovední, a pritom nepoznáme tie svoje. Ak 
ich náhodou poznáme, nevieme, ako ich zmeniť k lepšiemu. Mnohí z nás buď zanevreli, alebo nikdy 
neprevzali zodpovednosť za svoje citové ja. 
   Mimochodom, nakoľko dôležité sú pocity? Skôr než odpoviem, dovoľte mi povedať vám o tom, ako 
som bola v roku 1973 na liečení v nemocnici Willmar State Hospital v Minnesote. Chcela som sa 
zbaviť desaťročnej závislosti od alkoholu, heroínu, dilaudidu, morfínu, metadonu, kokaínu, 
barbiturátov, marihuany a všetkých ostatných látok, ktoré mi čo i len z diaľky sľubovali, že zmenia 
moje pocity.  Keď som sa spýtala svojej poradkyne Ruth Andersonovej, ako to urobiť, odpovedala mi: 
„Neutekaj pred svojimi pocitmi. Venuj im pozornosť." (Tiež mi poradila, aby som vstúpila do skupiny 
anonymných alkoholikov. Ale o tom ešte budem písať neskôr.) Začala som sa teda zaoberať svojimi 
pocitmi. Zo začiatku som sa cítila strašne. Prežívala som také silné citové emócie, že som si myslela, 
že sa mi hlava rozletí na kusy. Ale fungovalo to. Po prvýkrát som celé dni a mesiace bola triezva. 
Potom prišiel čas opustiť liečebňu. Mala som sa pokúsiť opäť sa zaradiť do spoločnosti. Nemala som 
žiaden životopis - pre závislého od heroínu je ťažké nájsť zamestnanie a udržať si ho. Musela som 
ukončiť vzťahy s každým, kto užíval drogy, čo znamenalo prestať sa stýkať so všetkými ľuďmi, ktorých 
som vtedy poznala. Moji príbuzní pochybovali o tom, že som vyliečená, a stále sa na mňa hnevali pre 
niektoré veci, ktoré som urobila. V podstate som za sebou zanechala len deštrukciu a chaos a 
nemyslela som si, že si nájdem nejaké miesto v spoločnosti. Mala som celý život pred sebou, ale nič 
som si od neho nesľubovala. Moja poradkyňa ma povzbudzovala, aby som už začala žiť. Opäť som sa 
jej spýtala, ako to mám urobiť. Znova mi odpovedala: „Venuj svojim pocitom pozornosť a pracuj s 
nimi. Prihlás sa do A. A. a všetko bude v poriadku." 
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   Pripadalo mi to príliš zjednodušené, ale nemala som na výber, a tak som to urobila. Je úžasné a 
vďaka za to patrí vyššej moci, že to funguje až doteraz. Problémy som začala mať v čase, keď som sa 
pokladala za príliš skúsenú na   to, aby som sa zaoberala svojimi pocitmi. Ponaučením vyplývajúcim z 
tohto príbehu je, že práca s vlastnými pocitmi a navštevovanie stretnutí skupiny anonymných 
alkoholikov nám môže pomôcť dostať sa zo závislosti. Zároveň však tento príbeh odpovedá na 
otázku, aké dôležité sú naše pocity. 
   Pocity nie sú alfou a omegou nášho života. Nesmú ovládať naše správanie, ale to neznamená, že ich 
môžeme ignorovať. Nenechajú sa ignorovať. 
   Naše pocity sú veľmi dôležité. Záleží na nich. Ak svoje pocity potláčame, ak ich nechceme brať na 
vedomie, prichádzame o dôležitú súčasť svojej existencie. Pocity sú zdrojom radosti, ale aj smútku, 
strachu a zlosti. Citová časť nášho ja je tá časť, ktorá sa smeje i plače, ktorá dáva i prijíma lásku. 
Umožňuje nám byť blízko druhých ľudí. Umožňuje nám tešiť sa z dotykov. 
   Naše pocity však slúžia aj ako indikátory. Keď sa cítime šťastní, príjemne, vieme, že je všetko v 
poriadku. Ak sa cítime zle, naše pocity nám hovoria, že máme nejaký problém. Problémom môže byť 
naše správanie alebo myslenie, no môže to byť niečo z vonkajšieho sveta. Niečo nie je proste v 
poriadku. 
   Pocity môžu byť tiež pozitívnymi motivátormi. Hnev nás môže motivovať k riešeniu nepríjemných 
problémov. Strach nám dodáva silu ujsť od nebezpečenstva. Opakovaná bolesť a citové utrpenie nám 
pripomínajú, že si máme udržať odstup. Naše pocity môžu byť tiež kľúčom k nám samým, k hlbšej 
časti nás samých, ktorá pozná pravdu, k našim túžbam, potrebám a ambíciám. Ukazujú nám tú 
hlbokú časť. 
   Pocity nám odhaľujú aj naše túžby, potreby a ambície. Pomáhajú nám uvedomiť si, čo si skutočne 
myslíme. Ukazujú nám tú hlbokú časť nášho ja, ktorá hľadá a pozná pravdu a ktorá túži po prežití, 
sebazdokonaľovaní, bezpečí a dobre. Pocity však majú aj svoju temnú stránku. Zranené city bolia. 
Niekedy je táto bolesť taká intenzívna, že si myslíme, že sme a navždy zostaneme len v tejto bolesti. 
Bolesť a smútok môžu dlho pretrvávať. Strach nám môže zabrániť robiť veci, ktoré chceme a 
potrebujeme urobiť na to, aby sme mohli žiť svoj život.  
   Niekedy sa nám môže zdať, že sme uväznení v hlbokej studni temných pocitov, z ktorej sa nikdy 
nedostaneme. Hnev sa môže zmeniť na nenávisť a zatrpknutosť a môže zostať natrvalo. Smútok sa 
môže zmeniť na depresiu, ktorá nás dusí. Niektorí z nás žijú dlho v strachu. 
   Naše pocity nás však môžu aj klamať. Môžu nás dostať do situácií, do ktorých by nás rozum nikdy 
nezaviedol. Niekedy sa pocity podobajú na cukrovú vatu - zdajú sa byť väčšie, než v skutočnosti sú. 
   Nech už sú pocity akokoľvek bolestné, pretrvávajúce a klamlivé, ešte horšie je stať sa necitlivým, 
ignorovať svoje pocity. Neprežívať vlastné pocity, emočne sa uzatvárať a potláčať túto časť svojho ja 
môže byť nepríjemné, nezdravé a seba zničujúce. 
   Potláčanie pocitov vedie k bolestiam hlavy, žalúdočným problémom a oslabeniu telesnej kondície, 
čo môže spôsobiť rôzne choroby. Potláčanie pocitov, najmä ak to robíme v štádiu popierania reality, 
môže viesť k problémom či už s prejedaním sa, hladovaním, alkoholom, inými drogami, nutkavým 
sexuálnym správaním, s utrácaním peňazí, nedostatočným spánkom, príliš dlhým spánkom, 
obsesiami a ďalšími nutkavými správaniami. Pocity sú energia. Potlačené pocity našu energiu blokujú. 
Keď je naša energia blokovaná, nemôžeme podávať optimálne výkony. 
   Ďalším problémom pri potlačení pocitov je, že ony v skutočnosti nezmiznú, neodídu. Niekedy ešte 
silnejú a pretrvávajú, nútia nás robiť ďalšie zvláštne veci. Musíme si od nich držať odstup, musíme sa 
zamestnať, jednoducho musíme niečo robiť. Nedokážeme sa upokojiť, oddýchnuť si, pretože práve 
vtedy by sa mohli prejaviť tieto pocity. Potlačené pocity sa môžu aj napriek tomu dostať na povrch a 
donútiť nás robiť veci, ktoré robiť nechceme, napríklad kričať na deti, kopnúť do mačky, obliať si šaty 
alebo plakať na večierku. Sme uväznení vo svojich pocitoch, pretože sa ich snažíme potlačiť, ony však 
nechcú ustúpiť, kým neuznáme ich existenciu a prítomnosť. 
   Najsilnejším argumentom proti potláčaniu pocitov je skutočnosť, že s potláčaním nepríjemných 
pocitov strácame aj pozitívne pocity, strácame schopnosť cítiť. Keď je bolesť príliš silná, môže to byť 
vyhovujúce, ale do budúcna to vhodné nie je. Potlačením pocitov potláčame aj svoje hlboké potreby - 
potrebu milovať a byť milovaní. Môžeme stratiť schopnosť tešiť sa zo sexuálneho styku, ľudského 
dotyku. Strácame schopnosť prežívať blízkosť s ľuďmi, intimitu. Strácame schopnosť radovať sa z 
príjemných vecí v živote. Strácame spojenie so sebou, so svojím okolím a so svojimi inštinktmi. 
Prestávame si uvedomovať, čo nám naše pocity hovoria a na aké problémy nás upozorňujú. Strácame 
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motivujúcu silu pocitov. Keďže nič necítime, neskúmame myšlienky spojené s našimi pocitmi a 
nevieme, čo sa nám naše ja snaží povedať. Keď sa uzatvárame pred svojimi pocitmi, nemôžeme sa 
zmeniť a nemôžeme rásť. Stojíme na mieste. 
   Pocity nemusia byť vždy najpríjemnejšie, ale potláčať ich môže byť ešte horšie. Takže aké je 
riešenie? Čo treba spraviť s týmito neodbytnými pocitmi, ktoré sú zároveň potešením i záťažou? 
Vnímajme svoje pocity. Môžeme cítiť. Je úplne v poriadku prežívať svoje pocity, mať pocity - 
akékoľvek. Aj pre mužov je dobré, keď cítia. Pocity nie sú zlé. Nie sú nevhodné. Nemusíme sa za ne 
hanbiť. Nie sú to činy; mať vražedný hnev nie je to isté, ako niekoho zavraždiť. Pocity  by sme nemali 
považovať ani za dobré, ani za zlé. Pocity sú  emočnou energiou, nie sú to charakterové vlastnosti. 
   Hovorí sa, že existuje niekoľko stoviek pocitov. Niektorí  terapeuti hovoria o existencii štyroch. Je to 
zúrivosť, smútok, spokojnosť a strach. Toto sú štyri základné skupiny  a ostatné pocity sú len ich 
variáciami. Napríklad pocit  opustenosti patrí do kategórie pocitov smútku, pocit šťastia do pocitov 
spokojnosti. Nazývajte ich, ako chcete, ale vnímajte a prežívajte ich. 
   To neznamená, že by sme mali byť stále upätí na to, čo práve cítime. Neznamená to ani, že by sme 
mali celý svoj život venovať vyvaľovaniu sa v emočnom bahne. V skutočnosti je to tak, že keď sa 
zaoberáme svojimi pocitmi, umožňuje nám to dostať sa z emočného bahna. Znamená to, že 
prežívame a vnímame pocity, ktoré sú práve tu. Na chvíľu sa zastavíme, uvedomíme si, čo cítime, 
prijmeme to a potom sa presunieme o krok ďalej. Pocity necenzurujeme. Nezastavujeme ich. 
Neutekáme pred nimi. Nehovorme si: Nemal by som sa tak cítiť. Niečo so mnou nie je v poriadku. 
Nesúďme sa za svoje pocity. Prežívajme ich. Umožnime energii, aby prešla naším telom, prijmime ju 
ako našu emočnú energiu, ako náš pocit. Hovorme si, že je to v poriadku. 
   A potom prichádza ten mystický okamih, ktorý býva označovaný ako vyrovnanie sa s pocitom. Na 
svoje pocity primerane reagujeme. Skúmame myšlienky, ktoré tieto pocity sprevádzajú, a prijímame 
ich bez potláčania alebo cenzurovania." 
   Neskôr sa rozhodneme, či chceme ešte niečo urobiť. Práve v tejto fáze posudzujeme. Tu sa hlási o 
slovo náš morálny kódex. Za svoj pocit sa však ani v tejto fáze neodsudzujeme. Rozhodneme sa, čo s 
týmto pocitom a s ním súvisiacimi myšlienkami chceme robiť. Posúdime situáciu a potom sa 
rozhodneme, čo urobíme, aby to bolo v súlade s naším morálnym kódexom a našou novou 
predstavou o ideálnej starostlivosti o seba. Je tu nejaký problém, ktorý treba riešiť? Je naše zmýšľanie 
nesprávne? Možno budeme musieť zmeniť svoje katastrofické myslenie, ako napríklad: „Strašne sa 
bojím a som smutná, pretože sa mi rozbilo auto a to je koniec sveta." Oveľa primeranejšie a 
presnejšie je povedať si: „Som smutná, pretože sa mi rozbilo auto." Môžeme tento problém nejako 
vyriešiť? Týka sa niekoho druhého? Je nevyhnutné alebo vhodné s tým človekom o svojich pocitoch 
hovoriť? Ak áno, kedy? Možno postačí, keď si svoj pocit priznáme a uvedomíme si s ním súvisiace 
myšlienky. Ak váhate a neviete, čo urobiť, ak je váš pocit príliš silný alebo ak chcete urobiť niečo 
radikálne, odporúčam vám, aby ste počkali aspoň jeden deň, kým sa vaša myseľ upokojí. Inými 
slovami: odpútajte sa. 
Naše pocity nás nemusia ovládať. Len preto, že sme nahnevaní, nemusíme kričať a niekoho biť. Len 
preto, že sme smutní alebo skľúčení, nemusíme ležať v posteli celý deň. Nemusíme sa báť požiadať o 
prácu len preto, že sa bojíme. V žiadnom prípade nehovorím a ani nenaznačujem, že by ste sa svojimi 
pocitmi mali dať ovládať. V skutočnosti hovorím pravý opak: ak si svoje pocity nepripúšťame, 
potláčame ich a nenarábame s nimi zodpovedne, tak nás budú ovládať. Ak s nimi narábame 
zodpovedne, predkladáme ich svojmu rozumu a morálnemu kódexu.69 Každý človek má byť 
zodpovedný za svoje pocity, pretože sú jeho osobnou záležitosťou. Nikto nás nenúti cítiť; za naše 
pocity nie je okrem nás nikto zodpovedný, nezávisle od toho, ako silno sme presvedčení o tom, že to 
tak je. Druhí ľudia nám môžu pomôcť k tomu, že sa nejako cítime, nie sú však za to zodpovední a 
nemôžu nás donútiť, aby sme sa nejako cítili. Nikto nemôže zmeniť naše pocity, dokážeme to len my 
sami. Okrem toho nie sme zodpovední za pocity druhých ľudí, hoci sme zodpovední za  svoju 
ohľaduplnosť voči ich pocitom. Zodpovední ľudia to  niekedy robia a sú ohľaduplní. Väčšina 
spoluzávislých to  však preháňa. Musíme byť pozorní aj k svojim pocitom,  pretože sú reakciami na 
životné situácie. Preto keď s niekým hovoríte o svojich pocitoch, pravidlá slušného správania si 
vyžadujú, aby ste povedali: „Keď robíte to a ono, cítim sa tak a tak, pretože...", a nie „Kvôli tebe teraz 
cítim...  Je to tvoja vina, že sa teraz takto cítim..." 
   Môžeme sa však rozhodnúť, že so svojimi pocitmi budeme pracovať inak. A to najmä v situáciách, 
keď v nás správanie niekoho vyvoláva negatívne pocity a ten človek v tomto správaní a ubližovaní 
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pokračuje aj napriek tomu, že sme  mu to jasne povedali. Možno vôbec nepotrebujete, aby vám  
niekto pomáhal cítiť. Pamätajte si, že pocity sú indikátormi  a stimulmi. Všímajte si tendencie svojich 
pocitov. Hovoria  vám veľa o vás aj o vašich vzťahoch k druhým. 
   Niekedy je potrebné zmeniť spôsob myslenia a tak  zvládnuť svoje pocity. Mnoho terapeutov 
uznáva, že medzi tým, čo si myslíme, a tým, ako sa cítime, je priama súvislosť.71 Existujú tu spojitosti. 
Naše myšlienky ovplyvňujú naše pocity, niekedy ich vyvoláva a udržiava náš nepresný alebo 
neprimeraný spôsob myslenia. Ak si myslíme, že je  to niečo hrozné, že sa to nikdy nezlepší a že by to 
tak nemalo byť, tak budeme mať intenzívne pocity. Nazýva sa to katastrofické myslenie. Preto je 
dôležité skúmať myšlienky sprevádzajúce naše pocity. Ujasnite si ich. Ak sú neprimerané, tak potom 
viete, čo máte robiť. 
   Niekedy cítime potrebu pohovoriť si o svojich pocitoch a myšlienkach s inými ľuďmi. Nie je dobré žiť 
v izolácii. Zveriť sa so svojimi pocitmi posilňuje dôveru medzi ľuďmi. Ak nás prijímajú druhí, pomáha 
to aj nám prijímať samého seba. Je to nádherný zážitok. Niekedy potrebujeme len tak hovoriť s 
priateľom, ktorý počúva, čo my hovoríme, a snažíme sa zistiť, čo sa deje. Potláčané pocity sa môžu 
stať veľmi intenzívnymi. Keď ich vyjadríme, strácajú na svojej intenzite. Získavame od nich odstup. 
Podeliť sa o úspechy, zábavné zážitky a háklivé príhody je tiež zábavné. Ak chceme s niekým 
nadviazať dôverný vzťah, musíme s ním hovoriť o svojich pocitoch. Hovorí sa tomu citová úprimnosť. 
   V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že intenzívne pocity šťastia môžu byť rovnako 
znepokojujúce a desivé ako intenzívne pocity smútku, a to najmä pre spoluzávislých ľudí, ktorí nie sú 
zvyknutí na pocity šťastia. Mnohí spoluzávislí si myslia, že za pocitmi šťastia musí vždy zákonite 
nasledovať obdobie nešťastia a smútku, pretože tak to v ich životoch skutočne bolo. Niektorí 
spoluzávislí sú presvedčení o tom, že nemôžu byť, nemali by byť, nezaslúžia si byť šťastní. Niekedy 
robíme veci, pre ktoré sme smutní a robíme to hneď, keď si uvedomíme, že sme šťastní, alebo vtedy, 
keď by sme mohli pocity šťastia zažiť. Cítiť sa dobre a byť šťastní je v poriadku. Cítiť sa smutní je tiež v 
poriadku. Umožnite emočnej energii, aby cez vás voľne pretekala, a snažte sa dosiahnuť rovnováhu a 
pokoj. 
   Sú chvíle, keď potrebujeme odbornú pomoc na to, aby sme svoje pocity zvládli. V takom prípade sa 
obráťte na poradcu, terapeuta alebo kňaza. Postarajme sa o seba, lebo si to zaslúžime. Odbornú 
pomoc môžeme vyhľadať aj vtedy, keď sme dlho potláčali svoje pocity, a očakávame, že to, čo je v 
nás potlačené a schované, bude veľmi intenzívne. 
   Prebudiť v sebe citové ja si niekedy vyžaduje len trochu úsilia a pozornosti. Keď sa potrebujem 
„stretnúť" so svojimi pocitmi, keď si ich potrebujem uvedomiť, vtedy mi pomáha telesné cvičenie, 
písanie listov, ktoré nepošlem,  rozhovory s ľuďmi, ktorým dôverujem, a pokojný čas strávený v 
meditácii. Uvedomovanie si samého seba by sa malo stať naším zvykom. Mali by sme si dávať pozor 
na postoje typu „nemal si to tak robiť", ktoré si často hovoríme, mali by sme si byť vedomí miery 
spokojností, ktorú pociťujeme; mali by sme načúvať tomu, čo si myslíme a hovoríme, a všímať si tón 
hlasu, ktorý používame. Musíme kútikom oka stále sledovať, čo robíme. Potom nájdeme spôsob, ako 
sa vyrovnať so svojimi pocitmi a ako sa z nich dostať. Nájdeme spôsob, ktorý nám bude vyhovovať. 
  Potrebujeme do svojho života pozvať pocity a potom sa zaviazať, že sa o ne budeme jemne a 
láskyplne starať. Prežívajte svoje pocity. Dôverujte svojim pocitom i sebe. Sme múdrejší, než si 
myslíme. 
    CVIČENIE 
    1. Prečítajte si svoje zápisky, ktoré ste si v knihe urobili. Aké pocity ste mali pri ich písaní? 
    2. Zahrajme sa hru na „čo keby". Čo keby ste teraz mohli cítiť čokoľvek, čo by ste chceli, a 
neznamenalo by to, že ste zlí ľudia. Čo by ste cítili? Napíšte o tom. 
    3. Nájdite si nejakého dôveryhodného a dobrého poslucháča, ktorý vás bude akceptovať a nebude 
sa snažiť vás zachraňovať. Otvorene sa s ním pozhovárajte o svojich pocitoch. Vypočujte si 
rozprávanie o jeho pocitoch a neposudzujte ich. Nesnažte sa ho ani zachraňovať. Je to príjemné, 
však? Ak nepoznáte nikoho, s kým by ste sa cítili bezpečne, prihláste sa do nejakej podpornej skupiny. 
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14.HNEV 
„Čo na mne tak nenávidíš?" 

spýtal sa muž svojej manželky šesť mesiacov po tom, ako prestal piť. 
„Všetko!" odpovedala zlostne. 

neznámy autor 
 

   Len málokedy som bola za posledné roky nahnevaná. Plakala som. Trpela som. Ale hnevať sa? Nie, 
ja nie. 
   Keď som sa začala dostávať zo svojej spoluzávislosti, premýšľala som o tom, či budem vôbec 
niekedy pociťovať hnev. 
   Janet Woititzová ma v knihe Marriage on the Rocks (Manželstvo v kríze) opísala takto: „Začneš byť 
strnulá a nedôverčivá. Zožiera ťa hnev, ktorý nedokážeš uspokojivo zo seba dostať. Každý, kto ťa 
navštívi, cíti zlostné vibrácie. Nedá sa pred tým uniknúť. Kto by si pomyslel, že sa z teba stane taká 
pokrytecká bosorka?"   
   Pocity hnevu sú súčasťou života takmer každého z nás. Hnevajú sa deti, dospievajúci i dospelí. 
Niekedy je hnev zanedbateľnou súčasťou nášho života a nespôsobuje nám žiadne problémy. 
Uvoľníme ho a je po ňom. Žijeme ďalej, problém sme vyriešili. 
  Tak to však nie je u spoluzávislých, najmä ak žijú s alkoholikom, narkomanom alebo inak narušeným 
človekom. Hnev sa môže stať podstatnou súčasťou nášho života. Môže sa stať naším životom. 
Alkoholik je nahnevaný, my sme nahnevaní, deti sú nahnevané a dokonca je nahnevaný aj náš pes. 
Všetci sú stále nahnevaní. Zdá sa, že nikto nikdy svoj hnev zo seba nevypustí. Sme nahnevaní, i keď na 
seba nekričíme a predstierame, že nahnevaní nie sme. Prezrádzajú to naše pohľady a gestá. Pod 
povrchom číha nepriateľstvo, ktoré čaká na príležitosť prejaviť sa. Náš hnev občas vybuchne ako 
bomba, ale nič sa nezmení. Manžel alkoholik povie: „Ako sa vôbec opovažuješ byť na mňa 
nahnevaná? Ja som tu pán. Ja môžem byť nahnevaný na teba, ale nie naopak.  Spoluzávislá manželka 
povie: „Po tom všetkom, čo pre teba robím, sa môžem nahnevať, kedy sa mi zachce.  Ale v duchu a v 
tichosti uvažuje: Možno má pravdu... Ako si dovoľujem hnevať sa na alkoholika? Niečo s nami musí 
byť v neporiadku, keď niečo takéto cítime. Tým zasadíme ďalšiu ranu svojej sebaúcte a pripíšeme si 
na účet ďalší pocit viny. Hnev stále zostáva. Problém sa nevyrieši, zlosť nás neprejde. Zožiera nás i 
naďalej. Aj keď už abstinujeme, hnev nás obvykle neprejde. "Zvyčajne dosahuje vrchol v čase, keď sa 
alkoholikovi dostalo pomoci. Nikto vrátane alkoholika už nedokáže to šialenstvo dlhšie znášať, ba 
niekedy sa to ešte zhorší. Spoluzávislý človek si po prvýkrát uvedomí, že to nie je jeho vina. Môže ho 
to rozzúriť, pretože tomu tak dlho veril. Je dobré, keď svoj hnev prejaví. Nakoniec sa všetko upokojí a 
spoluzávislý si uvedomí, aký bol alebo ešte je nahnevaný. To môže vyvolať ďalší konflikt. Alkoholik 
však túži začať od začiatku - bez všetkej tej špinavosti z minulosti. 
   A tak povie: „Ako sa teraz opovažuješ byť rozčúlená? Začíname odznovu." 
   Manželka odpovie: „To si myslíš ty. Ja ešte len začínam byť nahnevaná." 
   Potom jej môže napadnúť ešte ďalšia mučivá myšlienka: „Ten alkoholik má pravdu. Ako si 
dovoľujem byť na neho nahnevaná? Mala by som sa tešiť. Mala by som mu byť vďačná. Čo to so 
mnou je?" 
   Obidvaja majú výčitky svedomia, pretože sú nahnevaní, a sú nahnevaní čoraz viac, pretože majú 
výčitky svedomia. Cítia sa oklamaní a sú podráždení, lebo manželovo uzdravenie (abstinencia) 
neprinieslo sľubovanú radosť. Nie je začiatkom šťastného života. Snažte sa ma pochopiť. Situácia je 
lepšia. Je omnoho lepšie, keď ľudia prestanú piť. Ale triezvosť nie je zázračný liek proti hnevu a 
manželským problémom. Stará zlosť zhorí, a nová prikladá do ohňa. Už nie je možné zvaľovať vinu na 
alkohol, hoci často sa to robí. Na vyliečenie hnevu nemožno použiť žiadne lieky. Spoluzávislí sa často 
nedočkajú od priateľov porozumenia. Sme radi, že alkoholik prestal piť. Je to úžasné. Prečo na to 
nedokážeme len tak zabudnúť a odpustiť mu? Znova sa pýtame: „Čo to so mnou je?" 
   Hnev je síce častým pocitom, ale je pomerne ťažké sa ho zbaviť. Väčšina z nás nevie, ako sa s ním 
vyrovnať, pretože nás to nikdy nenaučili. Ľudia nám síce ukazujú, ako sa správajú oni, ale väčšinou je 
to nevhodné, pretože to ani sami nevedia. 
   Ľudia nám dávajú dobré rady. „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším 
hnevom." „ Nemsti sa“. Mnohí z nás to nedokážu. Myslíme si, že to znamená: „Nehnevaj sa." Mnohí z 
nás nevedia, čo si o hneve myslieť, a niektorí veria klamstvám o hneve. 
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Spoluzávislí, ale aj iní ľudia často veria, že: 
• Nie je dobré sa hnevať. 
• Hnev je stratou energie a času. 
• Dobrí a slušní ľudia sa nehnevajú. 
*Nemali by sme sa hnevať. 
• Keď sme nahnevaní, prestávame sa ovládať. 
• Ľudia nás opustia, keď sa na nich nahneváme. 
• Ľudia by sa na nás nikdy nemali hnevať. 
• Ak sa druhí na nás hnevajú, znamená to, že sme urobili niečo zlé. 
• Ak sa na nás druhí ľudia hnevajú, je to naša vina a je na nás, aby sme im náladu zlepšili. 
• Ak sme nahnevaní, môže za to niekto a je na ňom, aby nám teraz náladu zlepšil. 
• Ak sme na niekoho nahnevaní, náš vzťah sa skončil a musíme sa rozísť. 
• Ak sa na niekoho hneváme, mali by sme ho potrestať za to, že nás rozhneval. 
• Ak sme na niekoho nahnevaní, mal by zmeniť svoje správanie tak, aby sme sa naňho nehnevali. 
• Keď sme nahnevaní, musíme niekoho udrieť alebo niečo rozbiť. 
• Keď sme nahnevaní, musíme kričať. 
• Ak sme na niekoho nahnevaní, znamená to, že ho už nemilujeme. 
• Ak je niekto nahnevaný na nás, znamená to, že nás už nemiluje. 
• Hnev je hriešny pocit. 
• Môžeme sa hnevať len vtedy, keď sme schopní svoj hnev ospravedlniť 
   Mnohí ľudia liečiaci sa z alkoholizmu si myslia, že by sa už nikdy nemali hnevať. Hlavnou myšlienkou 
programov hnutia anonymných alkoholikov je však naučiť sa vyrovnať s hnevom primerane a čo 
najskôr, aby neprerástol do nenávisti. 
   Ako spoluzávislí sa bojíme svojho vlastného hnevu i hnevu druhých. Možno veríme jednému alebo 
viacerým poverám o hneve, možno sa hnevu bojíme z iných dôvodov. Možno nás niekto udrel a 
ublížil nám, keď bol nahnevaný. Niektorí z nás možno v hneve niekoho udreli. Niekedy môže byť 
desivá už len sama energia, ktorá sprevádza hnev, najmä keď sme opití. 
   Každý z nás reaguje na hnev. Reagujeme na svoj hnev i na hnev druhých. Hnev je dráždivým 
pocitom a môže byť nákazlivý. Mnohí z nás majú v sebe toľko hnevu. Cítime hnev, ktorý sprevádza 
zármutok. Cítime hnev vyvolaný prenasledovaním druhých za to, že sme sa im predtým snažili 
pomáhať. Mnoho z nás uviazlo v tomto rohu dramatického trojuholníka. Cítime neoprávnené pocity 
hnevu spôsobené naším reaktívnym, katastrofickým spôsobom myslenia. Cítime však aj oprávnený 
hnev, ktorý by cítil každý, keby mu niekto urobil to čo nám. Cítime hnev, ktorý však zakrýva bolesť a 
strach. Pocity smútku a strachu sa menia na zlosť. Máme hnev, ktorý pramení zo zlého svedomia. 
Výčitky svedomia sa ľahko menia na hnev  Spoluzávislí ľudia si robia veľa výčitiek. Robia to aj 
alkoholici, ale s tým rozdielom, že u nich sa výčitky svedomia menia na hnev častejšie. 
   Mávame však aj reaktívny hnev. Sme nahnevaní, pretože je nahnevaný aj druhý. Ten sa potom 
nahnevá ešte viac a my samozrejme tiež. Čoskoro sme všetci nahnevaní a nikto nevie prečo. Všetci 
sme nahnevaní a všetci máme výčitky svedomia. 
   Niekedy sme radi nahnevaní. Máme totiž pocit, že vtedy sme menej zraniteľní a mocnejší. Náš hnev 
je akýmsi ochranným štítom. Keď sme nahnevaní, necítime strach alebo si ho aspoň 
neuvedomujeme. 
   Mnohí z nás si nemajú kde vybiť svoj hnev. Hryzieme sa do jazyka, potláčame ho, utekáme pred ním 
alebo dokonca berieme upokojujúce lieky. Obviňujeme sa, upadáme do depresií, dúfame, že 
umrieme, a je nám z toho zle. Nakoniec prosíme Boha, aby nám odpustil, že sme takí zlí. 
   Mnohí z nás majú skutočný problém, najmä ak žijú v rodine, ktorá im hovorí: „Ignoruj svoje pocity a 
hlavne nikdy sa nehnevaj." Alkoholika v našej rodine rozhodne nezaujíma, ako veľmi sme nahnevaní. I 
tak si myslí, že naša zlosť je neoprávnená, a otravuje ho, keď o tom hovoríme. Náš hnev v ňom 
vyvoláva pocity viny. Alkoholik sa tak potom môže rozhnevať ešte viac než my, aby udržal pocit viny v 
nás. 
   Často nechceme alebo nedokážeme povedať rodičom, ako sa cítime. Môžu byť na nás nahnevaní, 
pretože udržiavame vzťah s niekým, kto má problémy s alkoholom alebo drogami. Naši rodičia môžu 
vidieť len dobrú stránku alkoholika a myslieť si, že sme len nerozumne nevďační. Niektorí z nás sa tak 
hanbia, že o svojom hneve nedokážu povedať ani svojmu kňazovi. Ten by nám povedal, že sme 
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hriešnici, a to nechceme počuť, pretože si to opakovane hovoríme sami. Ani na um nám nepríde 
obrátiť sa k vyššej sile a prejaviť hnev. 
   Čo teda robíme s týmto nahromadeným tlakom? To čo väčšina ostatných: potláčame ho a robíme si 
výčitky svedomia. Potlačený hnev rovnako ako ďalšie potlačené emócie spôsobuje problémy. Niekedy 
sa náš hnev prejaví v nevhodnom okamihu. Kričíme na niekoho, na koho sme kričať nechceli. 
Mračíme sa, odúvame pery a svojím správaním odpudzujeme druhých. Rozbíjame nádobu, hoci si 
nemôžeme dovoliť niečo rozbíjať, pretože sme už toľko stratili. 
   Niekedy sa náš hnev môže prejaviť aj inými spôsobmi. Môžeme trebárs zistiť, že nás prestáva baviť 
sex, že nás dokonca nebaví nič. Za to sa ešte viac nenávidíme a pýtame sa sami seba, čo je s nami v 
neporiadku. Keď sa nás niekto opýta, čo sa nám stalo, zovrieme ruky v päsť a odpovieme: „Nič. Cítim 
sa celkom dobre." Môžeme dokonca začať robiť podlé veci, aby sme sa pomstili ľuďom, na ktorých 
sme nahnevaní. 
   Príliš dlho potláčaný hnev spôsobuje nepríjemné problémy. Nepríjemné pocity sú ako burina. 
Nezmiznú len preto, že ich ignorujeme, naopak, zosilnejú a začnú nás ovládať. Náš hnev sa raz prejaví 
tak, že hovoríme veci, ktoré si nemyslíme, alebo naopak, veci, ktoré si naozaj myslíme. Môžeme sa 
prestať ovládať a v záchvate zúrivosti si nejako ublížime. Náš hnev sa niekedy premení na nenávisť, 
odpor či pohŕdanie. 
   Stále sa pýtame: „Čo je to so mnou?" Donekonečna si opakujeme: „Som v úplnom poriadku." Ako v 
knihe OfCourse You'reAngry (Samozrejme, že si nahnevaný). Pravdaže sme nahnevaní. Sme rozčúlení, 
pretože každý normálny človek by bol v našej situácii rovnako rozčúlený. V knihe Marriage on the 
Rocks je aj táto vynikajúca časť: 
   „Nie je možné žiť s alkoholikom bez toho, aby sa vás to hlboko nedotklo. Každý, kto je napádaný 
tým čím vy, si zaslúži pochvalu už len za to, že prežil. Zaslúžite si medailu, že ste sa dožili možnosti 
svoj príbeh rozprávať druhým."  Hnev je hlbokým dôsledkom alkoholizmu, ako aj mnohých ďalších 
problémov, s ktorými spoluzávislí žijú. 
   I keď nežijeme s vážne chorým človekom, je celkom normálne mať pocity hnevu. Hnev je súčasťou 
života. Je to normálny pocit, ktorý buď cítime, alebo potláčame. „Neverím človeku, ktorý sa nikdy 
nenahnevá. Človek sa buď nahnevá, alebo sa mstí," hovorí moja priateľka Sharon Georgeová. 
   Máme právo sa hnevať. Takéto právo majú aj druhí. Máme však aj povinnosť - predovšetkým voči 
sebe - so zlosťou sa vyrovnať. 
   Dostávame sa k mojej pôvodnej rade: snažte sa vyrovnať so svojimi pocitmi. Ako sa vyrovnať s 
takým intenzívnym pocitom, ako je hnev? Ako sa môžeme prestať hnevať? Kam odíde naša zlosť? S 
kým môžeme hovoriť? Kto by to všetko chcel počúvať? Pravdepodobne to všetko nechceme počuť 
ani my sami. Napokon človek, na ktorého sa hneváme, je chorý. Nemali by sme mať s ním teda súcit? 
Je správne hnevať sa na chorého človeka? 
   Áno, máme právo hnevať sa na chorého človeka. My sme o tento problém nežiadali. Napriek tomu, 
že súcit je ideálna vlastnosť, nie sme schopní byť súcitní, kým neprekonáme svoj hnev. To sa nám 
však nepodarí za deň alebo dva a nemusí sa nám to podariť ani za mesiac, dokonca ani za rok. Ako 
dlho nám trvalo, kým sme sa tak nahnevali? Prekonať potlačený hnev vyžaduje čas a úsilie. 
   Dám vám niekoľko rád: 
   • Prehodnoťte všetky mýty o hneve, ktorým ste doteraz verili. Precíťte hnev, keď to potrebujete. 
Dovoľte aj druhým, aby sa hnevali. 
   • Prežívajte ten pocit. Hnev je emočná energia. Nie je dobrá ani zlá; netreba ju súdiť. Hnev netreba 
ospravedlňovať ani vysvetľovať. Ak príde, precíťte ho. Precíťte a uvedomte si aj akékoľvek za ním 
skryté pocity, ako napríklad bolesť alebo strach. 
   • Uvedomte si myšlienky, ktoré sprevádzajú vaše pocity. Ak je to možné, povedzte si ich nahlas. 
   • Skúmajte spôsob myslenia v okamihu, keď ste nahnevaní. Zamyslite sa nad tým, či vaše myšlienky 
nie sú mylné. Sledujte tendencie a situácie, ktoré sa opakujú. Dozviete sa veľa o sebe i o svojom okolí. 
Uzdravujúci sa alkoholici si často vytvárajú tzv. zvrátený spôsob myslenia, ktorý môže značiť ich 
opätovnú túžbu začať piť. 
   • Zodpovedne sa rozhodnite, či musíte niečo urobiť. Premýšľajte o tom, čo vám chce váš hnev 
povedať. Ukazuje na problém vo vašom okolí alebo vo vás? Keď prosíme Boha, aby nám pomohol 
prekonať hnev, Boh sa nám niekedy snaží niečo povedať. Potrebujeme nejakú zmenu? Potrebujeme 
niečo od druhých? Hnev je často dôsledkom neuspokojených potrieb. Ak chceme prekonať zlosť, mali 
by sme prestať kričať na človeka, na ktorého sme nahnevaní, ujasniť si, čo od neho chceme, a 
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požiadať ho o to. Ak nám nechce alebo nemôže vyhovieť, popremýšľajte nad tým, čo treba urobiť, 
aby sme svoju potrebu uspokojili sami. 
   • Nedajte sa ovládať hnevom. Ak zistíme, že nás práve ovláda hnev, môžeme sa prestať hnevať. 
Nemusíme kričať. Niekedy, ale nie vždy, krik pomáha. O tom musíme rozhodnúť sami namiesto toho, 
aby sme sa dali unášať zlosťou. Nemusíme strácať kontrolu nad svojím správaním. Nie sme pod 
vplyvom magickej kliatby. Snažte sa byť nestranní. Odíďte do inej izby alebo do iného domu. 
Upokojte sa a potom sa rozhodnite, čo vlastne robíte, kvôli čomu a koľko za to „zaplatíte". Nemusíte 
sa dať ovládať hnevom druhých ľudí. Spoluzávislí sa často sťažujú, že nemôžu urobiť to, čo by chceli, 
lebo by to partnera rozhnevalo. Neohrozujte svoju bezpečnosť, ale nedajte sa ovládať hnevom - ani 
svojím, ani cudzím. Na hnev nemusíte reagovať. Hnev je len emočná energia. Keď nechceme, 
nemusíme sa vôbec hnevať. Vyskúšajte si to. 
   • Keď je to vhodné, otvorene a úprimne hovorte o svojom hneve. Nerozprávajte sa však s opilcom, 
keď je opitý. Dávajte si pozor na to, ako pristupujete k druhým. Hnev často vyvoláva hnev. Namiesto 
toho, aby sme si na niekom vylievali hnev, mali by sme si uvedomiť svoje pocity a myšlienky, 
rozhodnúť sa, čo od neho chceme, a požiadať ho o to. 
   • Preberie zodpovednosť za svoj hnev. Môžeme povedať: „Hnevá ma, keď robíš toto, pretože..." 
Nikdy však nehovorte: „Nahneval si ma." Nemusíme sa vyjadrovať tak akoby sme práve opustili 
terapeutickú skupinu. Buďte sami sebou, ale nezabúdajte, že ste zodpovední za svoje pocity hnevu, aj 
keď sú reakciou na nevhodné správanie druhých ľudí. 
   • Rozprávajte sa s ľuďmi, ktorým dôverujete. Rozhovor o prežívaných pocitoch hnevu spolu s 
vedomím, že nás niekto počúva a prijíma takých, akí sme, pomáha vyčistiť vzduch. Pomáha nám to v 
prijatí samých seba. Pamätajte na to, že dopredu sa nemôžeme pohnúť bez toho, aby sme si 
neuvedomili, kde práve sme. Ľuďom na nás záleží. Stačí vyjsť z domu alebo navštíviť klub Al-Anon, 
aby ste ich našli. Ak sme už veľmi nahnevaní a náš hnev sa premenil na nenávisť, môžeme sa o tom 
porozprávať so svojím kňazom alebo sa zariadiť podľa Štvrtého a piateho kroku dvanásť bodového 
programu anonymných alkoholikov. Nenávisť nám viac škodí, než pomáha. 
   • Spáľte energiu prameniacu z hnevu. Umyte riad. Zahrajte si tenis. Zacvičte si. Choďte si 
zatancovať. Pozametajte chodník. Pohrabte lístie. Postavte si vlastný dom, ak treba. Hnev spôsobuje 
stres, a preto vám pomôže, keď prebytočnú energiu vybijete nejakou telesnou činnosťou. 
   - Nikoho, ani seba, nebite za to, že ste nahnevaní. Nedajte sa biť ani urážať ľuďmi, ktorí sú 
nahnevaní. Neubližujte druhým, keď ste nahnevaní. Keď sa to stane, vyhľadajte odbornú pomoc. 
• Píšte listy, ktoré nikdy nemienite odoslať. Ak si robíte výčitky kvôli svojmu hnevu, pomôže vám pri 
tom písanie listov. Začnite ho otázkou: „Keby som sa mohol hnevať na niečo a nikto by o tom nevedel 
a keby nebolo zlé mať také pocity, hneval by som sa na..." Len čo to napíšete, zbavíte sa svojich 
pocitov viny. Toto cvičenie vám však môže pomôcť, aj keď trpíte depresiou. 
   • Neberte na seba nezaslúženú vinu a trest. Prestaňte si robiť výčitky svedomia. Pocity viny nikomu 
nepomáhajú. Boh nám odpustí všetko, čo urobíme. Okrem toho si nemyslím, že Boh si myslí, že sme 
urobili toľko zlých vecí, koľko si vyčítame. 
   Len čo si začnete uvedomovať svoj hnev, možno budete často nahnevaní. To je celkom bežné. 
Správame sa ako malé deti, ktoré dostali novú hračku. Zvykneme si na to. Buďte trpezliví. Nepodarí 
sa nám to dokonale, pretože nikto nie je dokonalý. Budeme robiť chyby, ale poučíme sa z nich. Ak ste 
však skutočne urobili niečo zlé, vyrovnajte sa s tým a začnite odznova. 
   Ak sme dlho potláčali hnev, musíme byť k sebe mierni. Nič nezmeníme okamžite. Možno práve v 
tejto chvíli sa potrebujeme hnevať. Keď to už nebudeme potrebovať a ak budeme chcieť, prestaneme 
sa hnevať. Ak máte pocit, že svoj hnev nedokážete prekonať, vyhľadajte odbornú pomoc. 
   Niektorí ľudia si myslia, že je možné nikdy sa nehnevať; ak si budeme uvedomovať svoje myšlienky 
a ak budeme nestranní, nikdy nebudeme reagovať nahnevane. Pravdepodobne to tak je, ale ja sa 
radšej uvoľním a počkám, čo sa stane, namiesto toho, aby som na seba stále dávala pozor. Rovnako 
ako moja priateľka, aj ja podozrievam ľudí, ktorí vravia, že sa nikdy nehnevajú. Nechápte ma zle, 
nevravím, že sa máme svojho hnevu a odporu držať, že na nich máme lipnúť. Nemyslím si, že by sa 
hnev mal stať stredom nášho života. Ani by sme nemali vyhľadávať dôvody na hnev len preto, aby 
sme sa skúšali. „Nie je dobré byť stále nahnevaný," hovorí Esther Olsonová. Nie je zdravé správať sa 
nepriateľsky. Život je viac než len hnev. 
   Je však dobré nahnevať sa, keď to potrebujeme. 
   CVIČENIE 
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   1. Čo si myslíte, že by sa stalo, keby ste si svoj hnev začali uvedomovať? 
   2. Čo si myslíte o hneve? Máte nejaké skreslené názory o hneve? Ak potrebujete tieto názory 
zmeniť, urobte tak. Spochybňujte mylné názory o hneve vždy, keď na vás zaútočia či už zvonku alebo 
zvnútra. 
   3. Ako sa členovia vašej rodiny vyrovnávajú s hnevom? Ako sa s ním vyrovnávala vaša matka, otec, 
bratia a sestry? Ako sa s ním vyrovnávate vy? 
   4. Ak sa vás hnev zmocňuje často, majte vždy poruke pero a papier a začnite si písať o hneve, 
kedykoľvek sa objaví. 
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15. ÁNO, MÔŽETE MYSLIEŤ 
„Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, 

ale Ducha sily, lásky a rozvahy." 
2 Tim 1, 7 

 
   „Čo by som podľa vás mala robiť?" spýtala sa ma klientka, ktorá prežívala muky spoluzávislosti. 
Mala pred sebou dôležité rozhodnutie týkajúce sa manžela.    „Čo si myslíte vy?" spýtala som sa jej. 
   „Vy sa pýtate mňa?" povedala. „Som typ človeka, ktorému trvá pätnásť minút, kým sa rozhodne, 
aký druh odlakovača si kúpi. Nedokážem urobiť ani to najjednoduchšie rozhodnutie. Ako si môžete 
myslieť, že by som dokázala spraviť takéto rozhodnutie?" 
   Mnoho spoluzávislých neverí svojmu úsudku. Vieme, aká hrozná je nerozhodnosť. Aj tie 
najjednoduchšie rozhodnutia nás ochromujú a dôležitejšie doslova ničia. Mnohí z nás jednoducho 
odmietajú o takýchto veciach premýšľať. Niektorí dokonca dovoľujú, aby za nich rozhodovali 
okolnosti alebo druhí ľudia. 
   Toto je krátka, ale dôležitá kapitola. V tejto knihe vám radím, aby ste premýšľali, aby ste sa 
rozhodovali o tom, čo potrebujete a čo chcete, aby ste mohli začať riešiť svoje problémy. Niektorí z 
vás sa možno pýtajú, či je to vôbec možné. V tejto kapitole vás chcem presvedčiť, že ste schopní 
myslieť a robiť dobré a zdravé rozhodnutia. 
   Z mnohých dôvodov sme svoju dôveru vo vlastnú schopnosť myslieť mohli stratiť. Chaos, stres, 
nízka sebaúcta a žalúdok plný potlačených emócií, to všetko ochromuje našu schopnosť myslieť. Sme 
zmätení. To však neznamená, že nie sme schopní myslieť. 
   Naše prehnané reakcie na okolie môžu poškodzovať naše duševné pochody. V rozhodovaní nám 
bráni skutočnosť, že nás príliš zaujíma, čo si myslia druhí, že chceme byť vo všetkom dokonalí a že sa 
stále niekam ponáhľame. Mylne sa domnievame, že nesmieme urobiť „zlé" rozhodnutie, že už nikdy 
nedostaneme druhú šancu a že budúcnosť celého sveta závisí od nášho rozhodnutia. Nič z toho však 
robiť nemusíme. 
   Možno myslíme nesprávne a robíme si zbytočné starosti, a preto je naša myseľ unavená a naplnená 
úzkostnými predstavami. Tento spôsob myslenia sa snažíme zmeniť. 
   Možno sme stratili schopnosť rozmýšľať, pretože nám rodičia hovorili, že nie sme toho schopní a 
nedokážeme robiť správne rozhodnutia. Možno nám hovorili, že sme hlúpi. Alebo robili všetky 
rozhodnutia za nás. Možno kritizovali všetko, čo sme urobili. 
   Možno sme mali problém v škole. Namiesto toho, aby sme sa ho pokúšali riešiť, hovorili sme si, že 
to nedokážeme. 
   Niektorí ľudia sa posmešne vyjadrujú o inteligencii žien, ale to je nezmysel. Nie sme hlúpe. Ženy sú 
schopné myslieť. Muži sú schopní myslieť. Deti sú schopné myslieť. 
Možno žijeme s niekým, kto nám priamo alebo nepriamo hovorí, že nedokážeme myslieť. Možno 
nám tiež hovorí, že sme blázni, ale alkoholici to bežne hovoria ľuďom, s ktorými žijú. Možno si 
začíname myslieť, že sme zošaleli. Ale neverte tomu ani na okamih. 
   Sme schopné myslieť. Naša myseľ funguje dobre. Dokážeme sa rozhodovať. Dokážeme rozhodnúť, 
čo a kedy chceme urobiť. A dokážeme robiť veci, ktoré posilňujú našu sebaúctu. 
   Všetci máme právo na svoje vlastné názory. Aj my ich máme. Dokážeme myslieť racionálne. Sme 
schopní posudzovať sami seba aj svoje myšlienky, takže môžeme korigovať svoje myslenie, keď sa 
stane iracionálnym alebo katastrofickým. 
   Dokážeme posúdiť svoje vlastné správanie. Dokážeme rozhodnúť, čo potrebujeme a chceme. 
Poznáme svoje problémy a vieme, čo máme robiť, aby sme ich vyriešili. Sme schopní urobiť malé aj 
veľké rozhodnutia. Môžeme byť frustrovaní, keď sa snažíme urobiť rozhodnutia alebo vyriešiť nejaký 
problém, ale to je normálne. Niekedy potrebujeme frustráciu na to, aby sme pokročili vo svojom 
myslení. Je to súčasť myšlienkového procesu. 
   Pamätajte si, že naše rozhodnutia nemusia byť dokonalé. Ani my nemusíme byť dokonalí a 
nemusíme sa dokonalosti ani približovať. Stačí, keď sme sami sebou. Môžeme robiť chybné 
rozhodnutia. Chyby dokážeme zvládnuť. Nie je to také strašné! Patrí to k životu, že sa učíme zo 
svojich chýb. Nasledujúci citát hovorí o schopnosti rozhodovať vo svete biznisu, ale ja verím, že sa 
týka aj ďalších oblastí života. 
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   „Ak urobíte rozhodnutie, stanete sa hrdinom v obchodnom svete. Ak je tridsať percent vašich 
rozhodnutí správnych, stanete sa úspešní." 
   Svoje rozhodnutia môžeme meniť. Môžeme ich meniť opäť a opäť. Spoluzávislí ľudia sú váhaví. Ako 
spoluzávislí sa často dostávame do nepríjemných situácií. Môžeme často meniť svoje rozhodnutia; 
môžeme vyhodiť opitého partnera a potom ho opäť vziať späť. Môžeme odísť, potom sa vrátiť a 
znovu odísť. Takýmto spôsobom sa dostávame tam, kam ideme. Je to v poriadku. Je to normálne a 
často nevyhnutné. 
   Spoluzávislý človek však môže namietnuť: „Ale vy neviete, čo si myslím. Niekedy mám strašné 
myšlienky. A niekedy nevysloviteľné fantázie." To je normálne, hlavne keď žijete s alkoholikom. 
Možno sme v duchu stokrát pochovali svojho opitého partnera. Naše myšlienky sú kľúčom k našim 
pocitom. Naše pocity sú kľúčom k našim myšlienkam. Nemusíme ich potláčať. Musíme dať 
myšlienkam a pocitom voľný priechod a potom sa musíme rozhodnúť, čo urobíme. 
V tom vám môžu pomôcť nasledujúce rady: 
   • Doprajte svojej mysli pokoj. Ak máte urobiť nejaké rozhodnutie, najskôr sa upokojte. Ak to nie ste 
schopní urobiť, potom na to nie je vhodný čas. Až vhodný čas príde, budete schopní sa rozhodnúť. A 
rozhodnete sa dobre. 
   • Poproste Boha, aby vám pomohol premýšľať. Každé ráno sa modlím k Bohu, aby mi dal správne 
myšlienky, aby mi poradil, čo mám robiť. Prosím ho, aby mi dal inšpiráciu. Prosím ho, aby mi pomohol 
pri riešení problémov. Verím, že mi skutočne pomáha. Viem, že mi pomáha. Ale očakáva odo mňa, že 
budem rozmýšľať. Niekedy je to ľahšie, inokedy ťažšie. 
   • Nepreťažujte svoju myseľ. Zbytočné starosti a obavy ju zaťažujú. Zbavte sa ich. 
   • Informujte sa. Zháňajte informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli riešiť svoje problémy. 
Zhromaždíte dostatočné množstvo informácií a budete schopní nájsť správne odpovede a riešenia. 
  • Zbavte sa nezdravých myšlienok. Venujte sa takým činnostiam, ktoré vás povznášajú a dávajú vám 
pozitívnu energiu. Každé ráno si prečítajte nejakú meditáciu. Prečítajte si niečo, čo vás uistí, že svoje 
problémy môžete vyriešiť. 
  • Obohacujte svoju myseľ. Mnohí z nás sú takí zaneprázdnení vlastnými i cudzími problémami, že už 
nečítame knihy ani noviny, nepozeráme správy a nedozvedáme sa tak nové veci. Začnite sa zaujímať 
o svet, ktorý je okolo vás. Naučte sa niečo nové. Prihláste sa do nejakého kurzu. 
  * Nepodceňujte sa. Nehovorte si, že ste hlúpe, že sa nedokážete rozhodnúť, že nie ste veľmi 
inteligentná, že ste nikdy neurobili žiadne dobré rozhodnutie. Hovoriť si pozitívne veci je rovnako 
ľahké. Keď to budete robiť, pravdepodobne zistíte, že sú pravdivé a uveríte im. Nie je to vzrušujúce? 
    • Používajte svoju myseľ. Formulujte svoje názory. Vyjadrite ich. Tvorte. Premýšľajte o veciach do 
hĺbky, ale zbytočne si nerobte starosti. Kým nie sme nesvojprávni, nemusíme prenechávať svoje 
rozhodnutia na druhých. Prenechávať rozhodnutia na druhých ľudí znamená, že sa nechávame 
zachraňovať a cítime sa ako obete. Nie sme obete. Nie je ani našou povinnosťou rozhodovať za 
druhých. Mali by sme myslieť sami za seba. A mali by sme dovoliť druhým, aby tiež mysleli za seba. Ak 
sa budeme rozhodovať sami za seba, začneme sa cítiť lepšie a získame väčšiu sebadôveru. Ľudia 
okolo nás budú rásť, keď im dovolíme, aby robili svoje vlastné rozhodnutia a aj svoje vlastné chyby. 
    • Nebojte sa myslieť samostatne. Spriatelíte sa s vlastnou mysľou. Dôverujte sami sebe a svojim 
schopnostiam myslieť. 
 
CVIČENIE 
1. Kto za vás rozhoduje? Aký je to pre vás pocit? 
2. Povedal vám niekto dôležitý vo vašom živote, že nie ste schopná samostatne myslieť a rozhodovať 
sa? Kto to bol? 
3. Každý deň urobte niečo, čo posilňuje vašu myseľ. Prečítajte si článok v novinách a utvorte si naň 
vlastný názor. Potom to risknite a povedzte niekomu svoj názor na danú vec. Možno vás to nakoniec 
vtiahne do živej debaty. 
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16.STANOVTE SI VLASTNÉ CIELE 
Verte, že váš život stojí za to žiť, a vaša 

viera to potvrdí. Nebojte sa žiť. 
William James 

 
   Najvzrušujúcejšou vecou, ktorú som objavila počas svojho liečenia sa zo spoluzávislosti, je kúzelná 
moc vytvárania si vlastných cieľov. Veci sa dejú. Všetko sa mení. Dokončujem dôležité projekty. 
Mením sa. Stretávam nových ľudí. Poznávam zaujímavé miesta. Prekonávam ťažké chvíle s 
minimálnymi pocitmi chaosu. Riešim problémy. Uspokojujem svoje potreby. Sny sa stávajú 
skutočnosťou. 
   S nadšením si dávam nové ciele a dúfam, že sa mi podarí trochu tohto nadšenia preniesť aj na vás. 
V živote sa nič nevyrovná pocitu, keď idete tam, kam ste chceli ísť, dostávate to, čo ste chceli, keď 
riešite problém alebo robíte niečo, čo ste vždy chceli robiť. 
   Mnoho spoluzávislých túto radosť nepozná. Aj pre mňa je to niečo nové. Mnoho rokov som vôbec 
nepremýšľala o tom, čo potrebujem a chcem, kam sa chcem dostať a čo chcem robiť. Život bol niečo, 
čo treba znášať. Neverila som, že si zaslúžim niečo dobré. Neverila som, že je to možné. Život ma 
veľmi nezaujímal. Nepremýšľala som o ňom, lebo som bola príliš sústredená na druhých. Moje 
správanie bolo skôr reaktívne než aktívne. 
   Nehovorím, že môžeme ovplyvniť všetky udalosti vo svojom živote. Samozrejme, že to nie je 
možné. O mnohých veciach nerozhodujeme; o tých rozhoduje Boh. Ale verím, že môžeme 
spolupracovať s dobrom. Môžeme plánovať a žiť svoj život. 
   „Túžba je moc," píše Dávid Schwartz vo svojej knihe The Magic of Thinking Big. Zanedbávanie toho, 
po čom túžime, vedie k priemernosti. „Úspech od nás vyžaduje, aby sme sa o niečo usilovali dušou aj 
srdcom. Človek môže vložiť srdce a dušu len do niečoho, po čom túži," 
   Naše ciele nám dávajú smer. Keď naštartujem svoje auto a pohnem sa, viem presne, kam chcem ísť. 
Nespolieham sa na to, že niekam dôjdem. Viem, kam chcem ísť, a idem tým smerom. Rovnakým 
spôsobom žijem svoj život. Občas sa niečo stane a ja sa ocitnem niekde, kde som nechcela byť. Keď 
zmením svoje rozhodnutie alebo sa stane čosi, čo nemôžem ovplyvniť, robím niečo, čo som 
neplánovala. Okolnosti môžu byť rôzne. Ale to je v poriadku. Obvykle sa dostanem niekam, kde to je 
pre mňa lepšie. Tu prichádza k slovu viera a schopnosť uvoľniť sa. Aspoň nežijem bezcieľne. Väčšinou 
sa stane to, čo chcem. Nerobím si zbytočné starosti s riešením problémov, pretože som z nich urobila 
svoje ciele. Premýšľam o tom, čo chcem a čo potrebujem. 
   Dosahovanie cieľov je zábavné. Ciele napĺňajú náš život nadšením a niekedy aj vzrušením. 
   „... Poddajte sa svojim túžbam a získate energiu, nadšenie a dokonca aj lepšie zdravie... Vaša 
energia sa zvýši, keď si stanovíte cieľ a rozhodnete sa za ním ísť. Milióny ľudí nachádzajú novú 
energiu, keď si vyberú nejaký cieľ a snažia sa ho dosiahnuť. Snaha dosiahnuť cieľ lieči nudu a dokonca 
aj niektoré chronické choroby."" 
   Stanoviť si cieľ je kúzelné. Aktivuje to mocnú psychickú, duchovnú a emočnú energiu. Začneme si 
uvedomovať, čo musíme urobiť, aby sme dosiahli svoj cieľ. Všetko sa dá do pohybu. Toto je ďalší 
úryvok z knihy The Magic of Thinking Big: 
   Pozrime sa zblízka na moc, ktorú ciele majú. Keď sa poddáte svojej túžbe, svojmu cieľu, získate silu, 
energiu a nadšenie potrebné na jeho dosiahnutie. Získate však niečo rovnako cenné. Získate 
„automatický navádzací systém", ktorý vás povedie priamo do cieľa. 
   Najvzrušujúcejšou vecou na pevne stanovenom cieli je to, že vás povedie správnym smerom. Nie, 
nie, sú to hlúposti. Funguje to takto. Keď sa poddáte svojmu cieľu, cieľ prenikne do vášho 
podvedomia. Vaše podvedomie je vždy v rovnováhe, ale vaše vedomie nie. Do rovnováhy sa dostane 
len vtedy, keď je v súlade s vaším podvedomím. Bez spolupráce podvedomia sme zmätení, 
nerozhodní a váhaví. Keď však vaše podvedomie absorbuje váš cieľ, začnete reagovať automaticky. 
Vaša vedomá myseľ môže jasne myslieť.84 
   Aké máme ciele? Čo si prajeme, aby sa v našom živote stalo tento týždeň, tento mesiac, v 
nasledujúcich piatich rokoch? Aké problémy chceme vyriešiť? Aké materiálne statky by sme radi 
získali, čo by sme chceli dosiahnuť v zamestnaní? 
   Nechcem vás nudiť zdĺhavou prednáškou o tom, ako by ste si mali určovať ciele. Napriek tomu vám 
dám niekoľko užitočných rád. Použite tie, ktoré vám vyhovujú. 
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• Urobte si zo všetkého ciele. Ak máte nejaký problém, pozerajte sa na jeho riešenie ako na svoj cieľ. 
Nemusíte to riešenie ešte poznať. Naším cieľom je vyriešiť problém. Chcem niečo? Novú posteľ, 
červený sveter, auto, dlhšie nechty alebo vlasy? Urobte z toho svoj cieľ. Chcete sa niekam pozrieť - do 
Európy, do Južnej Ameriky alebo do cirkusu? Chcete sa s niekým zoznámiť? Urobte z toho svoj cieľ. 
Chceli ste vždy niečo robiť - chodiť do školy, pracovať pre určitú spoločnosť, zarábať štyritisíc 
dolárov? Urobte si z toho cieľ. Chcete každý deň chodiť do kostola alebo čítať Bibliu? Urobte z toho 
svoj cieľ. Chcete sa nejako zmeniť? Urobte z toho svoj cieľ. Chcete zlepšiť svoje vzťahy so svojimi 
deťmi, priateľmi, partnerom alebo príbuznými? Urobte z toho svoj cieľ. Nech už chcete čokoľvek, 
urobte z toho svoj cieľ. Ak máte pocit, že niečo treba zmeniť, urobte z toho svoj cieľ. Prestaňte 
hovoriť o tom, čo by „malo byť". Veľká časť našich životov sa riadi podľa toho, čo by sa malo. 
Nepotrebujeme podľa toho riadiť aj svoje ciele. Zbavte sa väčšiny všetkých „mala by som...". 
Neobmedzujte sa. Snažte sa uspokojiť všetky svoje potreby a vyriešiť všetky svoje problémy. Nerobte 
si zbytočné starosti. Ak nám nie je súdené niečo dosiahnuť, nestane sa to. Ak nám to súdené je, 
dosiahneme to rýchlejšie, ak z toho urobíme svoj cieľ. 
• Napíšte si svoje ciele na papier. Je to oveľa účinnejšie, než si ich pamätať. Odoberá nám to starosti, 
nemusíme toľko premýšľať a sme organizovanejší. Zapisovanie našich cieľov nám tiež pomáha 
sústrediť svoju energiu a byť v spojení so svojou vyššou silou. 
• Zverte svoje napísané ciele Bohu. Povedzte Bohu, že toto sú veci, na ktorých vám záleží, proste ho o 
pomoc a potom sa pokorne odovzdajte. Hovorí sa tomu: „Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja." 
• Uvoľnite sa. Majte zoznam svojich cieľov niekde poruke, kde ich budete mať na očiach, ale nerobte 
si zbytočné starosti premýšľaním o tom ako, kedy, či a čo keď. Niektorí ľudia odporúčajú, aby sme 
denne sledovali  
• plnenie svojich cieľov. Nemyslím si, že je to potrebné, pokiaľ nejde o ciele stanovené na jeden deň. 
Obvykle keď si napíšem svoje ciele, nesnažím sa už nič urýchľovať. Nájdite si spôsob, ktorý vám 
vyhovuje. Robte, koľko vládzete, a robte to postupne. Každý deň robte dvadsaťštyri hodín toľko, 
koľko stačíte. V ten deň robte to, čo si Boh želá, aby ste robili. Robte to, k čomu ste inšpirovaní a čo je 
potrebné urobiť. Robte to pokojne a s dôverou. Dosiahnete vynikajúce výsledky. Skúste to. Verím, že 
vám pôjde všetko lepšie, keď to budete robiť postupne každý deň. Ak bude čas niečo urobiť, spoznáte 
to. Ak je čas, aby sa niečo stalo, stane sa to. Dôverujte sebe i Bohu. 
Dávajte si ciele pravidelne a podľa potreby. Ja si dávam svoje ročné ciele na Nový rok. To je pre mňa 
známkou toho, že mám záujem tento rok žiť svoj život. Neverím v novoročné predsavzatia, verím v 
ciele. Nové ciele si aj počas roka zapisujem tak, ako mi napadnú. Ak sa vyskytne nejaký problém alebo 
nejaká potreba, pridám to do zoznamu svojich cieľov. Určím si tiež ciele, ktoré mi pomôžu prekonať 
krízové situácie. V takom prípade si zapisujem, čo musím urobiť každý deň, každý týždeň a každý 
mesiac. 
Vyškrtnite si ciele, ktoré ste dosiahli. Keď začnete dosahovať svoje ciele, uspokojovať svoje potreby a 
vykonáte pre vás dôležité veci, vyškrtnite si to, zablahoželajte si a poďakujte sa Bohu. Ak to tak 
budete robiť, získate dôveru v seba, v Boha a v rytmus života. Uvidíte, že dobré veci sa naozaj dejú aj 
nám. Niekedy napriek dosiahnutiu svojho cieľa budeme sklamaní. To sa stáva najmä vtedy, keď ste na 
jeho dosiahnutie vynaložili veľmi veľa energie alebo ste si predtým „magicky namýšľali" rôzne veci. 
Napríklad ste si vraveli, že keď tento problém vyriešim, budem do konca života bez starostí alebo keď 
zoženiem vodnú posteľ, budem naveky Šťastný. Ak sa chceme sklamaniam vyhnúť, je potrebné mať 
dlhý zoznam cieľov a vyhýbať sa magickému mysleniu. Nikdy som nevyriešila problém a ani 
nedosiahla nič, čo by mi zaručilo šťastný život až do smrti. Život ide ďalej a ja sa snažím žiť ho šťastne 
a pokojne. 
  V živote budú vždy problémy, ktoré bude možné zmeniť na ciele. Vždy budeme mať nejaké túžby a 
potreby. Ale proces určovania si cieľov okrem toho, že robí život zábavnejším, nám pomáha rozvinúť 
v sebe vieru v prirodzený rytmus a dobro života. Nové problémy vznikajú stále. Neprestajne 
uspokojujeme nové potreby a realizujeme nové sny. Stále sa niečo deje. Dejú sa dobré veci. 
Vyskytujú sa nové problémy. Ale to je v poriadku. 
• Buďte trpezliví. Dôverujte Bohu. Boh určuje, kedy a čo sa má stať. Nevyškrtávajte zo svojho 
zoznamu niečo, čo ste ešte nedosiahli, len preto, že si myslíte, že ste to už dávno mali dosiahnuť. 
Dosiahnutie niektorých cieľov môže trvať niekoľko rokov. Keď sa dívam do svojho zoznamu cieľov, 
niekedy si hovorím: „Tento problém nikdy nevyriešim. Už ho mám v zozname štyri roky a nič." Alebo: 
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„Tejto zlej vlastnosti sa asi nikdy nezbavím." Nie je to však pravda. V knihe The Courage to Change 
(Odvaha zmeniť sa) je vynikajúca pasáž o trpezlivosti: 
  Začal som si uvedomovať, že čakanie je umenie, že čakaním dosahujeme veci. Čakanie dokáže byť 
veľmi, veľmi účinné. Čas je veľmi cenný. Ak môžete čakať dva roky, môžete dokázať aj veci, ktoré by 
ste dnes nedosiahli, ani keby ste sa veľmi namáhali, ani keby ste do toho vložili veľa peňazí a ani keby 
ste teraz mlátili hlavou o múr..." 
   Všetko má svoj čas - všetko sa stane vtedy, keď sme pripravení, keď je pripravený aj Boh a keď je 
pripravený aj svet. Poddajte sa. Uvoľnite sa. Ale nevzdajte sa svojho cieľa - nevyškrtnite ho zo 
zoznamu. 
   Musíme si dávať ciele. Začnite dnes, hneď, ako dočítate túto kapitolu. Ak nemáte žiadne ciele, dajte 
si za cieľ nájsť nejaké ciele. Pravdepodobne nebudete žiť do konca života bez problémov, ale možno 
začnete žiť šťastnejšie. 
 
   CVIČENIE 
   1. Napíšte si svoje ciele na papier. Pokúste sa napísať aspoň desať svojich prianí, problémov, ktoré 
treba vyriešiť, alebo zmien, ktoré chcete na sebe urobiť. Zapíšte všetko, čo vám príde na myseľ. 
   2. Znovu si prečítajte charakteristické znaky spoluzávislosti uvedené v štvrtej kapitole. Dajte si za 
cieľ zmeniť všetky vlastnosti, ktoré sa vás z tohto zoznamu týkajú a robia vám problém. 
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17.KOMUNIKÁCIA 
Keď robíte, čo je pre vás dobré, 

je v poriadku, keď to poviete len raz 
a ďalej o tom jednoducho odmietnete diskutovať 

Toby Riceová-Drewsová 
 

    Prečítajte si nasledujúce rozhovory. Možno sa stotožnite s dialógmi vytlačenými polotučným 
písmom alebo s interpretáciami vytlačenými kurzívou, ktoré objasňujú myšlienkové pochody a 
úmysly spoluzávislých. 

* * • 
    Danielie sa práve chystá telefonovať Stacy. Chce, aby jej Stacy cez víkend opatrovala deti, ale 
nechce jej to povedať priamo; chce ju nepriamo zmanipulovať tak, aby to urobila. Všímajte si spôsob, 
ako to robí. 
Stacy: Haló. 
    Danielie: Ahoj (zamumle). Povzdychne si. Povzdych znamená, „Ja chudinka. Som taká bezradná. 
Spýtaj sa ma, aký mám problém. Zachráň ma." 
Stacy: (Dlhá pauza.) Ahoj, Danielie. Som rada, že voláš. Ako sa máš? Počas pauzy si Stacy myslela: 
„Ach, to nie! To je zasa ona." Povzdychne si. „Čo zasa chce?“ 
   Danielie: (Vzdychá.) Ako obvykle. Samé problémy, veď to poznáš. Danielie chce povedať: „Tak už 
sa ma konečne spýtaj, čo sa deje!"" 
   Stacy: (Opäť dlhá pauza). Čo sa stalo? Tvoj hlas znie hrozne. Počas pauzy si Stacy myslela: 
„Nebudem sa jej pýtať, čo sa jej stalo. Nedám sa nachytať a nespýtam sa." Keď si to pomyslela, 
nahnevala sa a začala si robiť výčitky (pocity záchrancu) a potom sa jej spýtala, čo sa stalo. 
   Danielie: Manžel sa práve dozvedel, že cez víkend bude musieť odcestovať na služobnú cestu a 
chce, aby som išla s ním. Rada by som s ním išla, pretože nikam nechodím, ale neviem, kto mi dá 
pozor na deti. Veľmi nerada som mu povedala, že nikam nepôjdem. Strašne ho to mrzí. Dúfam, že 
sa na mňa nebude hnevať. To vieš, tak už to v živote chodí. (Vzdychanie.) Danielie chce, aby ju spolu 
s manželom Stacy ľutovala. Dobre si volila slová. Samozrejme, manželovi už povedala, že pôjde a že 
požiada Stacy, aby im opatrila deti. 
   Stacy: (Dlhá pauza.) Možno by som to mohla nejako zariadiť. Počas pauzy si Stacy myslela: „Ach 
nie. Nie, nie, nie. To nie. Veľmi nerada dávam pozor na jej deti. Ona nikdy nedozrie na moje. 
Nechcem to urobiť. Ani to neurobím. Nech ide do čerta. Ale ako to môžem odmietnuť? Mali by sme 
ľuďom pomáhať. Ona ma tak potrebuje. Nechcem, aby sa na mňa hnevala. Keď jej nepomôžem ja, 
kto iný to urobí? Má taký smutný život. Ale bude to naposledy. Určite naposledy!" Stacy pociťovala 
najskôr hnev, potom Danielie ľutovala a robila si výčitky a potom opäť pocítila hnev. Všimnite si, ako 
Danieliu najskôr znižovala tým, že ju považovala za bezmocnú, sledujte jej grandiózny pocit 
zodpovednosti: „Som jediný človek, ktorý jej môže pomôcť." Tiež si všimnite, ako formulovala svoju 
odpoveď. Dúfala, že Stacy zbadá jej nedostatočné nadšenie a že jej povie, aby sa teda neobťažovala. 
   Danielie: Naozaj by si mi dala na deti pozor? Veľká vďaka. Si úžasná. Ani vo sne som s tým 
nepočítala. „Ha! Už mám, čo som chcela." 
   Stacy: Žiadny problém. Rada ti pomôžem. „Vôbec sa mi nechce. Prečo sa toto vždy musí stať 
mne?" 

* * * 
   V nasledujúcom rozhovore Róbert chce, aby manželka Sally zatelefonovala jeho šéfovi a povedala 
mu, že je chorý. Deň predtým sa Róbert vrátil o tretej hodine ráno z krčmy. Alkoholizmus mu 
spôsobuje stále väčšie problémy doma i v zamestnaní. Počas rozhovoru sa Róbert cíti mizerne, je 
nahnevaný a zúfalý a má výčitky svedomia. 
   Róbert: Dobré ráno, miláčik. Ako sa má dnes moja najsladšia? „Bože, cítim sa hrozne. Nemôžem 
ísť do práce. Sally je nahnevaná. Nemôžem sa ukázať pred šéfom. Mal by som povedať Sally, aby mu 
zavolala, a potom pôjdem späť do postele. Ale najskôr si dám ešte jeden pohárik. A to hneď." 
   Sally: Dobre. (Povie po chvíli ticha strápeným hlasom a nepriateľsky sa naňho pozrie.) Chce 
povedať: „Hnevám sa. Ako mi môžeš toto robiť? Zase si včera pil! Sľúbil si mi, že prestaneš piť. Naše 
manželstvo sa rúca a tebe je to jedno. Pozri sa na seba. Vyzeráš hrozne. Nemôžem sa na teba ani 
pozrieť.. 
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   Róbert: Miláčik, dnes som akýsi chorý. Asi na mňa ide chrípka. Ani na raňajky nemám chuť. 
Zavolaj šéfovi do práce a povedz mu, že prídem zajtra, keď mi bude lepšie. Urobíš to pre svojho 
mužíčka? No tak. Buď taká dobrá. Naozaj som chorý. „Som taký bezmocný, potrebujem ťa. Postaraj 
sa o mňa a urob to hneď. Viem, že sa na ma hneváš, takže sa pokúsim vzbudiť v tebe súcit." 
   Sally: Nemyslím, že by som tam mala volať ja. Šéf chce vždy hovoriť s tebou, keď neprídeš do 
práce. Pýta sa na rôzne veci, na ktoré mu nedokážem odpovedať. Nemyslíš, že by bolo lepšie, keby 
si zavolal ty? Napokon vieš najlepšie čo mu chceš povedať. „Nenávidím tieto telefonáty šéfovi. 
nerada mu klamem. Ale ak mu nezavolám, Róbert sa nahnevá. Pokúsim sa predstierať, že som ešte 
bezmocnejšia než on." 
   Róbert: Čo je to s tebou? Nemôžeš pre mňa urobiť ani takú maličkosť? Si taká sebecká? Viem, že 
si na mňa nahnevaná. Stále si na mňa nahnevaná. Potom sa čuduješ, že pijem. Kto by nepil, keby 
mal takú ženu, ako si ty. Poslúž si. Nevolaj. Ale ak o tú prácu prídem, uvedom si, že to bude tvoja 
vina. „Ako sa opovažuješ nevyhovieť mojej prosbe?" mysli si Róbert. Potom sa rozhodne, že je čas 
pritlačiť Sally k stene. Musí ju k tomu donútiť. Trochu ju postraší. Vie, že Sally má strach, aby neprišiel 
o prácu. Zároveň si pripraví dobrý dôvod pre dnešné pitie. 
   Sally: Tak dobre. Zavolám tam. Ale už to odo mňa nikdy nechci. Ak ešte raz prídeš domov opitý, 
odchádzam. Pretože nemá na výber, Sally zavolá Róbertovmu šéfovi. Róbert ju presvedčil. Zahral na 
jej slabú strunu. Sally nechce, aby si o nej myslel, že je sebecká, pretože si myslí, že je to zlé. Robí si 
výčitky, lebo si uvedomuje, že je stále nahnevaná. Cíti sa zodpovedná za to, že Róbert pije, a bojí sa, 
že kvôli tomu príde o prácu. Hrozbu, že ho opustí, nemyslela vážne, nemá v úmysle sa s nim rozísť. 
Keď jej Róbert nabudúce povie, aby zavolala jeho šéfovi, urobí to znova. Len čo položí slúchadlo, 
rozzúri sa. Potom sa začne ľutovať, pretože má pocit, že je obeťou. Aj naďalej si robí výčitky svedomia 
a myslí si, že s ňou nie je niečo v poriadku, pretože Róbert vyzerá byť taký silný, zatiaľ čo ona sa cíti 
slabá a neistá. 
   Tento rozhovor sa odohral počas rodinnej terapie. Poradca sa rozpráva s manželom alkoholikom a 
jeho manželkou. Zdá sa, že manželia tvoria perfektnú dvojicu. Nie je to prvýkrát, čo sa zúčastňujú na 
terapii, ale je to prvýkrát, čo sa na nich terapeut zameral. 
   Poradca: Steven a Joanne, som rád, že ste dnes večer prišli. Ako sa máte? 
   Steven: Výborne, skvele. Máme sa dobre, však, Joanne? 
   Joanne: (Usmeje sa.) Áno. Všetko je v poriadku. (Nervózny smiech.) 
   Poradca: Vidím, že sa smeješ, Joanne, ale mám pocit, že niečo nie je v poriadku. Tu môžeš 
hovoriť. Môžeš hovoriť o svojich pocitoch a problémoch. Táto skupina je určená práve na to. Čo sa 
deje za tým úsmevom? 
   Joanne: (Úsmev jej zmizne z tváre a začne plakať.) Už toho mám po krk. Mám dosť toho večného 
mlátenia. Už sa nechcem viac báť. Mám dosť tých klamstiev. Už ma unavujú nesplnené sľuby. Mám 
dosť jeho faciek. 
   Po prečítaní týchto rozhovorov medzi spoluzávislými, zamyslime sa nad tým, ako hovoríme my. 
Mnoho spoluzávislých nedokáže dobre komunikovať. Opatrne vyberáme slová, aby sme vyhoveli 
druhým, aby sme ich ovládli, aby sme sa zbavili pocitov viny. Naša reč je napáchnutá potlačenými 
pocitmi, potlačenými myšlienkami, postrannými motívmi, nízkou sebaúctou a hanbou. Smejeme sa, 
keď sa nám chce plakať. Hovoríme, že sa cítime dobre, keď sa cítime mizerne. Dávame sa zneužívať. 
Niekedy reagujeme nevhodne. Ospravedlňujeme sa, vyhovárame sa, kompenzujeme a podvádzame. 
Nie sme asertívni. Otravujeme, vyhrážame sa a potom ustupujeme. Niekedy klameme. Často sa 
správame nepriateľsky. Často sa ospravedlňujeme a nepriamo naznačujeme, čo chceme a 
potrebujeme. 
   Spoluzávislí sú neúprimní. Nehovoríme, čo si myslíme, a nemyslíme si to, čo hovoríme." 
   Nerobíme to úmyselne. Robíme to preto, že sme sa naučili komunikovať týmto spôsobom. V 
určitom období nášho života, či už v detstve alebo v dospelosti, sme sa naučili, že nie je dobré hovoriť 
o problémoch a vyjadrovať   pritom svoje pocity a názory. Naučili sme sa, že nie je správne hovoriť 
priamo o tom, čo chceme a potrebujeme. Rozhodne bolo zlé odmietať požiadavky druhých a 
presadzovať svoje vlastné záujmy. Tieto pravidlá nás naučili naši rodičia alebo partneri a my sme ich 
ochotne prijali za svoje. 
  V názve svojej výbornej knihy o komunikácii sa John Powell pýta: Prečo sa ti bojím povedať, kto 
som? Prečo sa bojíme povedať druhým, kto sme? Každý z nás musí odpovedať na túto otázku. Powell 
tvrdí, že je to preto, že to, čo sme, je všetko, čo máme, a že sa bojíme byť odmietnutí.90 Niektorí z nás 
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sa boja, pretože nevedia, kto sú a čo chcú. Mnohí z nás boli ovládaní rodinnými pravidlami, o ktorých 
som už hovorila. Niektorí z nás sa týmto pravidlám museli podriadiť, aby prežili. Predsa však verím, že 
väčšina z nás sa bojí povedať, kto sme, pretože si myslíme, že nie je dobré byť sám sebou. 
  Mnohí z nás si nedôverujú. Neveríme svojim myšlienkam ani svojim pocitom. Myslíme si, že naše 
názory nestoja za nič. Myslíme si, že nemáme právo niekomu niečo odmietnuť. Nie sme si istí, čo 
chceme a čo potrebujeme, a ak to vieme, hanbíme sa za svoje potreby, a preto o nich nehovoríme. 
Hanbíme sa za svoje problémy. Mnohí z nás nedôverujú ani svojej schopnosti tieto problémy 
identifikovať, a preto sme schopní ustúpiť, keď nám niekto tvrdí, že žiadne problémy vlastne 
nemáme. 
Komunikácia nie je nič tajomné. Naše slová vyjadrujú to, čo sme: čoho sa bojíme, čo cítime, 
oceňujeme, milujeme, nenávidíme, očakávame a čomu veríme.91 Naša nedôvera vo vlastné 
schopnosti sa prejavuje v našom myslení: domnievame sa, že druhí poznajú všetky odpovede, sme 
nahnevaní, máme strach a pocity viny a nechávame sa ovládať druhými. Chceme ovládať druhých, 
snažíme sa každému vyhovieť a bojíme sa, že nás odmietnu. Očakávame všetko, ale neveríme, že si 
niečo zaslúžime. Neveríme, že niečo dostaneme, kým nebudeme ovplyvňovať pocity a správanie 
druhých. Sme plní negatívnych pocitov a myšlienok. 
   Niet sa teda čo čudovať, že máme problémy v komunikácii. 
   Hovoriť jasne a otvorene nie je také ťažké. Je to vlastne ľahké. Navyše je to zábava. Uvedomte si, že 
je dobré, že ste tým, čím ste. Naše myšlienky a pocity sú dobré. Na našich názoroch záleží. Je v 
poriadku, keď hovoríme o svojich problémoch. Nie je zlé, keď niečo odmietneme. 
   Môžeme povedať nie, kedykoľvek chceme. Je to ľahké. Povedzte to nahlas hneď teraz. Povedzte to 
desaťkrát. Vidíte, aké je to ľahké? Aj druhí dokážu povedať nie. Všetci máme rovnaké práva. 
Kedykoľvek chcete niečo odmietnuť, začnite slovom nie namiesto toho, aby ste hovorili neviem alebo 
možno.92 
   Hovorte, čo si myslíte, a myslite si, čo hovoríte. Ak si nič nemyslíte, premýšľajte o tom a mlčte. Ak 
niečo neviete, povedzte to: neviem. Naučte sa hovoriť stručne a jasne. Hovorte k veci a keď poviete, 
čo ste chceli, skončite. 
   Hovorte o svojich problémoch. Ničomu sa nespreneveríte tým, že odhalíte, kto ste a aké máte 
problémy. Zverte svoje tajomstvá dôveryhodným priateľom, ktorí to proti vám nezneužijú. 
   Vyjadrujte svoje pocity otvorene, úprimne a zodpovedne. Dovoľte druhým, aby to robili tiež. 
Hovorte, čo si myslíte. Naučte sa povedať: „Toto si myslím." Naše názory sa môžu líšiť od názorov 
druhých, ale to neznamená, že sa mýlime. Nikto z nás nemusí meniť svoje názory, ak nechce. 
   Dokonca sa môžeme mýliť. 
   Môžeme povedať, čo očakávame, bez toho, aby sme od druhých vyžadovali, aby zmenili svoje 
správanie podľa našich predstáv a potrieb. Aj druhí môžu povedať, čo očakávajú, a my nemusíme 
meniť svoje správanie, ak nechceme, len preto, aby sme im vyhoveli. 
   Vyjadrujte svoje potreby. Naučte sa povedať: „Toto od teba potrebujem. Toto od teba chcem." 
   Môžeme hovoriť pravdu. Hovoriť, čo si nemyslíme, čo necítime a čo nechceme, nie je slušnosť, je to 
klamstvo. 
   Nemusíme sa dať ovplyvňovať tým, čo hovoria druhí; nemusíme sa snažiť ovplyvniť druhých tým, čo 
hovoríme my im. Nemusíme sa do ničoho dať nútiť. Môžeme prehovoriť a postarať sa o seba. Naučte 
sa hovoriť: „Mám ťa rada, ale mám rada aj seba. Toto musím urobiť, aby som uspokojila svoje 
potreby." 
   Môžeme sa naučiť ignorovať nezmysly. Nemusíme sa baviť o chorobách druhých, či už je to 
alkoholizmus alebo niečo iné. Ak niečo nemá zmysel, tak to proste nemá zmysel. Nemusíme druhých 
presviedčať o tom, že hovoria nezmysly. Naučte sa povedať: „O tom nechcem hovoriť." 
   Môžeme presadzovať svoje záujmy bez toho, aby sme boli agresívni. Naučte sa hovoriť: „Toto som 
ochotná urobiť po určitú hranicu. Toto nebudem tolerovať." Myslite to vážne. 
   Môžeme prejaviť svoj záujem bez toho, že by sme sa snažili niekoho zachraňovať. Naučte sa 
hovoriť: „Zdá sa, že máš problém. Čo pre teba môžem urobiť?" „Mrzí ma, že máš problém." Viac o 
tom nehovorte. Nesnažte sa riešiť problémy druhých. 
   Môžeme hovoriť o svojich pocitoch a problémoch bez toho, aby sme očakávali, že nás bude niekto 
zachraňovať. Môžeme sa uspokojiť s tým, že nás niekto vypočuje. Nič viac sme pravdepodobne nikdy 
ani nechceli. 
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   Spoluzávislí ľudia sa často sťažujú, že ich nikto neberie vážne. Berte sa vážne. Pridajte k tomu trochu 
humoru a prestaňte sa trápiť tým, čo robia alebo nerobia druhí. 
   Naučte sa načúvať, čo druhí hovoria i nehovoria. Naučte sa načúvať sami sebe, uvedomte si tón 
svojho hlasu, svoje slová, svoje myšlienky i spôsob, akým ich vyjadrujete. 
   Reč je nástroj komunikácie a hovorenie môže byť pôžitok. Hovoríme, aby sme vyjadrili svoje 
myšlienky. Hovoríme, aby nás druhí počúvali. Reč nám umožňuje rozumieť druhým aj sebe, pomáha 
nám komunikovať. Niekedy hovoríme, aby sme získali dôveru. Občas nechceme povedať nič 
ohromujúce, ale chceme byť v kontakte s ľuďmi. Chceme sa k nim priblížiť. Niekedy hovoríme len pre 
zábavu, inokedy preto, aby sme dali jasne najavo, čo si myslíme a čo urobíme vo svojom záujme. 
Niekedy proste hovoríme len tak. 
   Musíme byť zodpovední za to, čo hovoríme. Naše slová by mali odrážať úctu k sebe aj k druhým. 
Buďte úprimní. Hovorte priamo. Buďte láskaví a mierni. Ak si situácia vyžaduje rozhodnosť, buďte 
rozhodní. Predovšetkým buďte sami sebou a hovorte, čo chcete povedať. 
   Hovorte pravdu dôstojne a s láskou - čo si myslíte a čo cítite - a to vás oslobodí. 
 
CVIČENIE 
1. Prečítajte si tieto knihy: Why Am l Afraid to Telí You Who I Am? od Johna Powella a How to Bean 
Asserthe (Name Aggressive) Woman in Life, in Love, and on the Job od Jean Baerovej. Táto druhá 
kniha môže zaujímať aj mužov. 
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18.  PROGRAM DVANÁSTICH KROKOV 
„Ako vám ten program dvanástich krokov funguje?" 

„Ďakujem, celkom dobre." 
anonymný člen AA, Al-Anon 

 
   Nenávidím alkoholizmus. Chemická závislosť a ostatné chorobné návyky ničia ľudí - krásnych, 
inteligentných, citlivých, tvorivých, milujúcich ľudí, ktorí si nezaslúžia byť zničení. Tieto choroby 
zabíjajú lásku a sny, ubližujú deťom a rozbíjajú rodiny. Alkoholizmus za sebou zanecháva okradnuté, 
roztrieštené a zmätené obete. Predčasná smrť alkoholika niekedy spôsobí menej bolesti než jeho 
choroba. Je to strašná, zákerná, záhadná, mocná a smrteľná choroba. 
   Mám rada všetky dvanásťkrokové programy. Program anonymných alkoholikov (Alcoholics 
Anonymous) je pre ľudí, ktorí chcú prestať piť; program Al-Anon pre ľudí postihnutých alkoholizmom 
druhých; Alateen je pre dospievajúcu mládež trpiacu alkoholizmom druhých; anonymní narkomani 
(Narcotics Anonymous) je pre ľudí závislých od drog a anonymní hráči (Gamblers Anonymous) je pre 
ľudí závislých od hier. 
   Tieto programy nielen učia ľudí trpiacich rôznymi chorobnými návykmi, ako prestať robiť to, 
čo robia, ale učia ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prinášajú ľuďom pokoj a podporujú liečenie. 
Dodržiavanie dvanástich krokov tohto programu je spôsob života. 
   V tejto kapitole sa sústredím na programy pre ľudí ovplyvnených chorobnou závislosťou druhých, 
pretože toto je kniha o spoluzávislosti. Budem hovoriť predovšetkým o programe Al-Anon, pretože sa 
na ňom zúčastňujem. Informácie, ktoré tu uvediem, možno aplikovať na všetky podobné programy. 
   DVANÁSŤ KROKOV 
   Jadrom všetkých týchto programov je dvanásť krokov. Všetky programy prevzali tieto kroky 
z programu anonymných alkoholikov. 
   Interpretácia jednotlivých krokov je moja vlastná. Tieto programy obsahujú tzv. tradície, ktoré im 
zaručujú čistotu a účinnosť. Jedenásta tradícia programu Al-Anon hovorí: „Náš program sa spolieha 
skôr na príťažlivosť než na propagáciu." Mojím cieľom nie je propagovať tento ani iný program. 
Hovorím len to, čo si o ňom myslím, a myslím si o ňom to najlepšie. 
   1. Priznali sme si, že sme boli bezmocní proti alkoholu - že sa naše životy stali nezvládnuteľnými. 
Toto je dôležitý krok, bez ktorého to nepôjde, a preto je prvým bodom programu. Každá snaha 
priznať si, čo si priznať musíme (napr. alkoholizmus alebo problémy so stravovaním), nás privedie 
k tomu istému kroku. Moje popieranie reality, moje vyjednávania, moje pokusy o kontrolovanie, 
moje zachraňovania, môj hnev, moja bolesť a môj žiaľ ma priviedli k tomuto kroku. Nie raz, 
ale dvakrát vo svojom živote som sa pokúšala urobiť nemožné. Snažila som sa ovládať alkohol. 
Najskôr som bojovala so svojím alkoholizmom a potom s alkoholizmom ľudí, ktorých som milovala. 
Vždy som ten boj prehrala. Kedy konečne prestanem vstupovať do bojov, ktoré nemožno vyhrať? 
Alkohol ma vždy ovládol - raz priamo, keď som pila sama, druhý raz nepriamo, keď pil človek, ktorého 
som milovala. Nezáleží na tom, ako sa to stalo. Moje myslenie, pocity, správanie, celý môj život 
ovládal alkohol a jeho účinkom aj životy druhých. Ovládali ma druhí ľudia a ich zas ovládal alkohol. 
Keď som si to uvedomila, nebolo ťažké pochopiť, kto je tu pánom. Bola ním fľaša. Len čo som to 
pochopila, bolo mi jasné, že môj život sa stal nezvládnuteľným. Stratila som duchovnú i citovú 
sebakontrolu, ba dokonca aj kontrolu nad svojím správaním. Moje vzťahy k druhým boli 
nezvládnuteľné. Nezvládala som ani prácu v zamestnaní. Nedokázala som si dokonca ani urobiť 
poriadok vo vlastnom byte. 
   Ak vám tento krok znie ako podriadenie sa, je to preto, že to tak naozaj je. V tomto štádiu sa 
vzdávame realite. Proti alkoholu i proti vlastnému alkoholizmu sme bezmocní. Sme bezmocní proti 
partnerovmu alkoholizmu a proti účinkom alkoholu na jeho život. Nemôžeme ovládať, čo druhí robia, 
hovoria a cítia. Nemôžeme ovládať, čo si druhí myslia. Snažili sme sa robiť nemožné. V tomto 
momente sme to pochopili a rozhodli sme sa, že to prestaneme robiť. Začíname premýšľať o sebe - 
o svojich vlastnostiach, o svojej bolesti, o tom, ako sme sa zmenili. Vyzerá to beznádejne, ale nie je to 
až také zlé. Je to prijatie reality. Nemôžeme zmeniť nič, čo neovládame, a ak sa o to budeme snažiť, 
prídeme o nervy. Tento krok je o pokore. Zároveň sa dostávame k druhému bodu programu. Pretože 
keď si priznáme bezmocnosť nad vecami, ktoré skutočne nemáme v moci, získame moc nad vecami, 
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ktoré môžeme zmeniť len my, a to je moc nad svojím životom a nad sebou. Keď sa prestaneme snažiť 
robiť nemožné, dokážeme robiť možné. 
   2. Začali sme veriť, že k zdravému rozumu nás privedie vyššia sila, než sme my. Hoci nás prvý bod 
zanechal v beznádeji, druhý prináša nádej. Len čo som sa prestala porovnávať s bláznami okolo seba, 
ani na chvíľu som nepochybovala o tom, že tiež som chorá. Spôsob, akým som žila, bol chorý. Spôsob, 
akým som nežila svoj život bol chorý. Potrebovala som veriť, že sa môžem uzdraviť a že svoju bolesť 
môžem zmierniť. Keď som sa stretávala, počúvala a videla ľudí, ktorí na tom boli s nervami rovnako 
ako ja a ktorí dokázali nájsť pokoj v situáciách horších, ako bola tá moja, začala som veriť. Nie je nič 
lepšie než predstavivosť. Ako raz ktosi povedal, že vidieť znamená veriť. 
  Áno, toto je duchovný program. Vďaka Bohu za to, že už viac nie sme ponechaní len na seba. Toto 
nie je program typu urob si sám. Toto nie je len svojpomocná kniha typu pomôž si sám na vlastné 
riziko. Sme duchovné bytosti a potrebujeme duchovný program. Tento program uspokojuje naše 
duchovné potreby. Teraz nehovorím o náboženstve, hovorím o duchovných potrebách a vďaka 
tomuto programu sa spájame s vyššou silou. 
3. Rozhodli sme sa, že zveríme svoju vôľu i svoj život Bohu - v našom ponímaní. Ja som podriadila svoj 
život i vôľu alkoholu a iným drogám; svoj život i svoju vôľu som zverila do rúk druhých ľudí (obvykle 
alkoholikov); mnoho rokov som sa snažila vnútiť svoj plán svetu a dianiu v ňom. Bol najvyšší čas, aby 
som sa vymanila z vplyvu druhých (vrátane mňa) a odovzdala sa do rúk nesmierne milujúceho Boha. 
„Vezmi si to," povedala som. „Všetko, čo som, čo sa mi stalo, kam pôjdem a kam sa dostanem." 
Povedala som to raz. Dnes to vravím každý deň. Niekedy si to opakujem každú pol hodinu. Podstúpiť 
tento krok a zaujať takýto postoj neznamená, že rezignujeme na dianie okolo seba a oblečieme si 
smútočné šaty. Neznamená to, že budeme trpiteľmi. Vzrušujúce na tomto štádiu je poznanie, 
že existuje plán a cieľ, veľkolepý, nádherný plán, ktorý počíta s našimi potrebami, túžbami, 
schopnosťami a pocitmi každého z nás. Pre mňa to bola dobrá zvesť. Myslela som si, že môj život bol 
jeden veľký omyl. Neverila som, že má nejaký zmysel. Potulovala som sa bezducho životom, až kým 
som neprišla na to, že sme tu preto, aby sme žili tak dlho, dokiaľ sme živí. Každý má žiť svoj vlastný 
život. 
   4. Bez strachu sme v sebe urobili morálnu inventúru. Prestávame sa pozerať na druhých a začíname 
hľadieť na seba. Uvedomujeme si, v akej sme situácii, čo nás trápi, čo robíme, aké máme vlastnosti, 
a napíšeme to na papier. Na seba sa pozeráme s láskou, úprimnosťou a starostlivosťou, nie 
s nenávisťou a zatracovaním sa. Môžeme dokonca zistiť, že naším skutočným morálnym problémom 
bola nenávisť k sebe samým. Vykoreníme všetky problémy vrátane získaných (zaslúžených) pocitov 
viny. Preskúmame aj svoje dobré vlastnosti. Skúmame svoju bolesť a hnev, seba a úlohu, ktorú sme 
vo svojom živote doteraz hrali. Tento bod nám dáva príležitosť preskúmať normy, podľa ktorých sa 
posudzujeme. Vyberieme z nich tie, o ktorých si myslíme, že sú primerané, ostatné treba zahodiť. 
Nachádzame sa na ceste k tomu, aby sme sa zbavili výčitiek svedomia, prijali sami seba a začali sa 
meniť a rásť. 
   5. Priznali sme Bohu, sebe aj druhým pravú podstatu našich zlých skutkov. Vyznanie (spoveď) 
je blahom pre dušu. Nič sa jej nevyrovná. Už sa nemusíme skrývať. Dôveryhodnému človeku 
prezradíme svoje najhanebnejšie tajomstvá. Povieme mu, ako trpíme a akí sme nahnevaní. Niekto 
nás počúva. Niekomu na nás záleží. Je nám odpustené. Naše rany sa začínajú hojiť. Odpúšťame. Tento 
krok je oslobodzujúci. 
   6. Sme plne pripravení na to, že Boh odstráni naše charakterové chyby. Uvedomujeme si, 
že niektoré veci, ktoré sme robili v sebaobrane, škodili nielen nám, ale aj druhým. Rozhodneme sa 
risknúť to a zbaviť sa tohto nevhodného správania a postojov. Sme ochotní sa zmeniť a spolupracovať 
na procese zmeny. Tento a ďalší krok používam ako nástroj na odstránenie všetkých chýb, ktoré si 
uvedomujem. Aj nízku úctu k sebe považujem za chybu a snažím sa ju zo svojho života odstrániť. 
   7. Pokorne sme poprosili Boha, aby odstránil naše chyby a nedostatky. Na základe mojej skúsenosti 
je kľúčovým slovom slovo pokorne. 
   8. Napísali sme si zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a sme ochotní svoje chyby napraviť. Dôležitým 
slovom v tomto bode je slovo ochota, hoci si myslím, že ochota má priamu súvislosť s pokorou. 
Nezabudnite na zoznam napísať aj seba. Pamätajte si, že ôsmy bod nehovorí: „Napíšte si zoznam 
všetkých ľudí, ktorým sme ublížili a kvôli ktorým máme výčitky svedomia." Toto je dôležitý bod, ktorý 
nám dáva príležitosť vyrovnať sa s pocitmi viny aj v ďalšom živote. 
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   9. Pokúsili sme sa napraviť škody, ktoré sme druhým spôsobili, okrem prípadov, keby to ublížilo im 
alebo druhým. Toto je jednoduchý krok jednoduchého programu. Niekedy nám k šťastiu stačí urobiť 
jednoduché veci. 
   10. Pokračujeme v osobnej inventúre a priznávame si, čo sme urobili zle. Sústreďujeme sa na seba. 
Zhodnotíme svoje správanie a snažíme sa zistiť, čo sa nám na nás páči, čo robíme dobre. Potom si za 
to poblahoželáme alebo poďakujeme Bohu, prípadne oboje. Usilujeme sa zistiť, čo sa nám na našom 
správaní nepáči, a snažíme sa nájsť spôsob, ako to prijať a zmeniť bez toho, aby sme sa za to 
nenávideli. Toto je najťažšie: ak sme sa mýlili, priznáme si to. Ak sme sa v ôsmom a deviatom kroku 
zbavili pocitov viny, potom vieme, kedy máme povedať je to moja chyba a ľutujem. Máme zaslúžené 
pocity viny a naučíme sa uvedomiť si ich. Ak aj napriek tomu budeme mať stále výčitky svedomia, 
bude ťažké rozpoznať, kedy robíme niečo zle, pretože máme zlé svedomie stále. Ponaučenie teda 
znie: Zbavte sa pocitov viny. Ak nejaké získate, postarajte sa o ne hneď. 
   11. Modlíme sa a meditujeme, aby sme zlepšili svoj vedomý kontakt s Bohom. Prosíme ho, aby nám 
ukázal, čo od nás chce, a aby nám dal silu urobiť to. Každodenná modlitba nás úspešne prevedie 
životom. V tomto bode by sme sa mali naučiť rozlišovať medzi rumináciou a meditáciou. Tiež sa 
musíme rozhodnúť, či veríme, že Boh je dobrosrdečný, či veríme, že Boh „vie, kde žijeme", ako 
povedala jedna moja priateľka. Upokojte sa. Modlite sa. Meditujte. Pýtajte sa Boha, čo chce, aby ste 
robili. Poproste ho, aby vám na to dal silu. Potom sa uvoľnite a sledujte, čo sa bude diať. Jeho želaním 
obvykle je, aby sme k životu pristupovali primeraným, „sedliackym" zdravým rozumom. Občas od nás 
chce niečo neočakávané. Naučte sa dôverovať tejto vyššej sile, ktorej ste sa zverili do rúk. Vnímajte, 
ako s nami Boh narába. Naučte sa dôverovať sami sebe. Boh pracuje aj prostredníctvom nás. 
   12. Vďaka tomu, že sme prostredníctvom tohto programu dosiahli duchovné osvietenie, posúvame 
toto posolstvo druhým a sami sa riadime týmito zásadami vo všetkých životných situáciách. Duchovne 
sa prebudíme. Naučíme sa uspokojovať svoje duchovné potreby nie náboženské, hoci aj tie sú 
súčasťou života. Tento program nám umožní milovať seba i druhých namiesto toho, aby sme 
zachraňovali a boli zachraňovaní. Odovzdávať toto posolstvo neznamená, že sa staneme 
evanjelistami, ale znamená, že budeme žiť  osvietený život. Naučíme sa žiariť. Ak aplikujeme tento 
program na všetky oblasti života, prejaví sa to v nich. 
 

ZAPOJTE SA DO PROGRAMU 
   Teraz, keď sme sa zoznámili s jednotlivými bodmi,  poviem vám, čo mám na mysli, keď vás vyzývam, 
aby ste sa do programu zapojili. Na celom svete sa „anonymní" ľudia stretávajú v kostoloch, bytoch 
alebo v holičstvách. Schádzajú sa jedenkrát denne, dvakrát týždenne alebo sedemkrát týždenne. Nie 
sú nikde registrovaní. Jednoducho si zistia, kde sa stretáva skupina ľudí s problémami podobnými ich 
problémom. Na stretnutiach nemusia povedať svoje priezvisko a nemusia ani povedať, kde pracujú. 
Ak nechcú, nemusia povedať vôbec nič. Nemusia platiť žiadne poplatky, no dobrovoľne môžu 
finančne prispieť na kávu a na nájom za priestory, kde sa stretnutia konajú. Nemusia sa nikde zapísať. 
Nemusia vypĺňať žiaden formulár. Nemusia odpovedať na žiadne otázky. Proste môžu len prísť 
na stretnutie a sadnúť si. Hovorí sa tomu chodiť na stretnutia. Je to najdôležitejšia časť programu. 
  Najkrajšou vecou na stretnutiach je skutočnosť, že ľudia môžu byť sami sebou. Nemusia sa 
pretvarovať, že nemajú žiadny problém, pretože všetci prítomní majú spoločný problém. Keby taký 
problém nemali, neboli by tam. 
  Stretnutia sa od seba líšia svojím priebehom. Niektoré skupiny sedia okolo stola a tí, ktorí chcú, 
hovoria o svojich problémoch a pocitoch. Niektoré stretnutia prebiehajú tak, že jeden človek 
predstúpi na pódium pred všetkých a hovorí o niektorom kroku programu alebo o svojom zážitku. 
V niektorých skupinách sa jednotlivé kroky stávajú témami, o ktorých sa diskutuje v kruhu, kde každý 
môže povedať k danej téme čokoľvek. Existuje mnoho variácií, ale väčšinou sa hovorí o jednotlivých 
bodoch, tradíciách a spoločných problémoch. Ľudia sa dozvedajú o jednotlivých bodoch programu 
a o tom, čo tieto body znamenajú pre život druhých. Tiež majú možnosť počuť rôzne slogany. 
V skupine Al-Anon a Anonymných alkoholikov sú to najmä tieto: Uvoľni sa a nechaj to na Boha, 
pokojne, neponáhľaj sa a rob to postupne - krok za krokom. Tieto slogany sa stali také populárne 
práve preto, že sú pravdivé. Napriek tomu, že ľuďom často lezie na nervy ich neustále opakovanie, 
opakujú a počúvajú ich znova a znova, pretože je v nich ukrytá pravda a pomáhajú im cítiť sa lepšie. 
Po skončení stretnutia sa ľudia často ďalej medzi sebou  rozprávajú alebo idú do reštaurácie na kávu 
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alebo minerálku. Byť zapojený do programu teda znamená poznať jednotlivé body programu 
a slogany, načúvať druhým ľuďom a podeliť sa s druhými o vlastné skúsenosti. 
   Na stretnutiach sa predávajú rôzne knihy a brožúrky. Týkajú sa problémov, ktorými sa skupina 
zaoberá. V niektorých skupinách sa predáva meditatívna literatúra, ktorá obsahuje návrhy na zmenu 
prístupu ku každodennej realite. Čítanie tejto literatúry i meditatívnych kníh je súčasťou programu. 
Ľudia majú aspoň niečo, čo si môžu zobrať domov, a majú na čom pracovať. Čítanie im pripomína to, 
čo sa naučili na stretnutí, a niekedy sa naučia aj nové veci. 
   Ľudia, ktorí chodia na tieto stretnutia, potom doma premýšľajú o jednotlivých bodoch programu 
a o sloganoch. Snažia sa zistiť, ako by tieto body a slogany mohli aplikovať do svojho života. Usilujú sa 
určiť, čo cítia, čo robia a čo sa deje v ich živote práve v tej chvíli. Robia to pravidelne, najmä keď sa 
objaví nejaký problém. Občas zavolajú niekomu, s kým sa na stretnutí zoznámili, a prediskutujú s ním 
svoj problém alebo sa mu zveria so svojimi pocitmi. Niekedy robia to, čo im navrhujú jednotlivé body 
programu: robia inventúru svojich morálnych zásad, napíšu si zoznam ľudí, ktorým ublížili, alebo sa 
snažia svoje chyby napraviť. Ak sa ľudia týmito zásadami riadia, postupne sa môžu stať návykom - 
spôsobom myslenia, správania a zvládania situácií , podobne ako sa naučili spoluzávislému správaniu. 
Keď tieto návyky získame, program sa stane súčasťou nášho života. 
   To je to, čo sa myslí pod zaradením sa do programu. Programy dvanástich krokov sú jednoduché 
a zrozumiteľné pre každého, a preto sú také účinné. 
   Mám rada jednoduché veci, rada chodím na stretnutia a rada dodržiavam body programu. Pokúsim 
sa vysvetliť, čo tým myslím, ale slovami sa niekedy nedokážu vyjadriť tie najdôležitejšie myšlienky. 
Keď chodíme na tieto stretnutia a riadime sa jednotlivými krokmi, niečo sa deje. Nachádzame v sebe 
pokoj, začína sa proces uzdravovania. Začíname sa meniť a cítime sa čoraz lepšie. Na programe 
musíme pracovať, ale program pracuje tiež na nás. Schôdzky podporných skupín majú proste 
zázračnú moc. 
   Nikdy nemusíme robiť niečo, čo nechceme, čo sa nám nepáči alebo proti čomu cítime skutočný 
odpor. Keď je čas niečo robiť alebo zmeniť, spoznáme to a budeme to chcieť spraviť. Urobíme to 
v pravý čas. Uzdravovanie - rast - sa stane prirodzeným procesom. Dvanásť bodov v sebe zachytáva 
a predstavuje návod na prirodzený proces uzdravenia človeka. Pri ich čítaní vám vôbec nemusia 
pripadať také vzrušujúce a zázračné, ako keď o nich hovorím, ale keď sa nimi začnete riadiť, niečo sa 
začne diať. Ukážu sa. Prejavia svoju moc. Možno to pochopíte až vtedy, keď sa vám to stane. 
   Program dvanástich krokov je najlepšie opísaný v príbehu o neviditeľnom člne, ktorý nedávno 
rozprával jeden muž na stretnutí. Hovoril o anonymných alkoholikoch, ale jeho príbeh sa rovnako 
týka všetkých svojpomocných skupín. Niektoré z jeho slov som pozmenila, aby vyhovovali potrebám 
Al-Anon. 
   Predstavte si, že stojíte na brehu mora. Ďaleko v mori leží ostrov, ktorý sa volá pokoj a na ktorom 
nie sú problémy s alkoholizmom ani žiadne iné, ale len mier, šťastie a sloboda. Veľmi radi by sme sa 
na ostrov dostali, ale musíme nájsť spôsob, ako sa tam dostať. 
Máme dve možnosti. Na brehu kotví luxusná zaoceánska loď, ktorá vyzerá naozaj dobre. Volá sa 
liečenie, terapia. Neďaleko na pláži sedí skupinka čudne vyzerajúcich ľudí. Zdá sa, akoby sedeli 
v nejakom člne a veslovali. My však nevidíme ani čln, ani veslá. Vidíme len tých nešťastných ľudí, ako 
sedia na pláži a veslujú neviditeľnými veslami. Neviditeľný čln sa volá Al-Anon (alebo AA alebo iný 
podobný program). Zaoceánska loď trúbi, vyzýva nás, aby sme nastúpili na palubu a pripravili sa 
na terapeutickú plavbu. Na palube vidíme ľudí. Sú šťastní a kývajú na nás. Aj tí čudní ľudia 
v neviditeľnom člne nás volajú. Čo si vyberieme? Luxusnú zaoceánsku loď, alebo neviditeľný čln. 
Samozrejme, že nastúpime na zaoceánsku loď. A než si stihneme uvedomiť, už plávame na ten ostrov 
šťastia. 
   V polovici cesty sa však loď zastaví, otočí sa a pláva späť k brehu, odkiaľ sme vyrazili. Kapitán nariadi 
všetkým cestujúcim, aby vystúpili. Keď sa opýtame prečo, odpovie: „Naša loď ďalej nepremáva. Ak sa 
chcete dostať na ostrov pokoja a pohody, musíte nastúpiť do neviditeľného člna (ktorý sa volá Al-
Anon)." 
   Pokrčíme plecami a kráčame k ľuďom v neviditeľnom člne. „Nastúpte," volajú na nás. „Ale nevidíme 
tu žiaden čln," odpovedáme. „To nevadí, jednoducho nastúpte," hovoria. Keď nastúpime, vravia: 
„Chopte sa vesiel a veslujte (dvanásť krokov)." Kričíme na nich: „Nie sú tu žiadne veslá." „To nič, 
chopte sa ich a veslujte," odpovedajú. Zdvihneme neviditeľné veslá a začneme veslovať... a zrazu 
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vidíme čln. O chvíľu vidíme aj veslá. Sme takí šťastní, že s týmito čudákmi môžeme veslovať, že nás už 
ani nezaujíma, či sa na ten ostrov niekedy dostaneme. 
   Práve v tom spočíva čaro programov dvanástich krokov. Tým nechcem povedať, že terapia nie je 
dobrá. Terapia je dobrá. Mnohí z nás ju potrebujú, aby sme sa mohli vydať na cestu. Ale táto cesta sa 
končí a ak trpíme nejakým chorobným návykom alebo niekoho s takýmto návykom milujeme, 
prídeme na to, že musíme nastúpiť do neviditeľného člna. 
   Na konci tejto kapitoly uvádzam testy, ktoré vám pomôžu zistiť, či ste kandidátmi pre skupinu Al-
Anon, Alateen alebo O-Anon. Uvádzam aj test pre dospelé detí alkoholikov (ACOA - Adult Children of 
Alcoholics). Podporné skupiny Al-Anon a ACOA nie sú pre alkoholikov, ale pre ľudí, ktorí 
s alkoholikom žijú. Ľudia si to niekedy neuvedomujú. Mnohí závislí, ktorí chodia na stretnutia AA, 
zisťujú, že by mali chodiť aj na stretnutia Al-Anon a ACOA, aby prekonali svoju spoluzávislosť. Ak sa 
domnievate, že ste kandidátmi pre ktorýkoľvek program dvanástich krokov, nájdite si vhodnú 
skupinu a choďte na jej stretnutia. Pomôže vám, aby ste sa cítili lepšie. 
   Viem, že je ťažké ísť na takéto stretnutie a pred cudzími ľuďmi hovoriť o svojich problémoch. Viem, 
že mnohí z nás vôbec nechápu, ako nám môžu takéto stretnutia pomôcť, najmä keď to nie sme my, 
kto má problémy s alkoholom. Pomáha to však. Aj ja som bola nahnevaná, keď som začala chodiť 
na stretnutia Al-Anon. V tom čase som totiž chodila na stretnutia AA. Nemala som záujem o nejaký 
ďalší program alebo ďalší problém, na ktorom by som mala pracovať. Navyše som bola presvedčená, 
že som pre alkoholikov vo svojom živote urobila už dosť. Prečo by som teda mala chodiť na nejaké 
ďalšie stretnutia? Pomoc predsa potrebujú alkoholici. Na prvom stretnutí mi jedna žena povedala: 
„Vy máte ale šťastie! Zúčastňujete sa na oboch programoch." Mala som chuť ju zaškrtiť. Dnes s ňou 
súhlasím. Mala som šťastie. 
Niektorí z nás môžu mať odpor k účasti na akýchkoľvek stretnutiach, pretože si myslíme, že sme už 
pre druhých urobili dosť. Pravdepodobne to tak je. Práve preto je dôležité chodiť na naše stretnutia. 
Chodíme tam kvôli sebe. 
Niektorí z nás chcú chodiť na stretnutia, aby mohli pomáhať druhým, a potom sú sklamaní, keď sa 
od nich očakáva, aby začali pomáhať sebe. Aj takéto pocity sú však oprávnené. Zdravie prináša 
zdravie. Ak sa začneme liečiť, naše zdravie sa môže preniesť na druhých, rovnako ako sa ich choroba 
preniesla na nás. 
   Niektorí z nás sa hanbia ísť na stretnutia. Na mojom prvom stretnutí som bola schopná len sedieť 
a plakať, pričom som sa cítila hrozne. Ale po prvýkrát to bol dobrý plač. Moje slzy boli liečivé. 
Potrebovala som si sadnúť a poplakať si. Keď som prestala plakať a pozrela som sa okolo seba, videla 
som, že druhí ľudia plačú tiež. Al-Anon je bezpečné miesto, kam môžeme ísť a byť sami sebou. Ľudia, 
ktorí tam chodia, to chápu. Aj vy to pochopíte. 
   Myslím, že som odpovedala na všetky obvyklé námietky, ktoré som počula proti navštevovaniu 
podporných skupín. Možno máte ešte ďalšie námietky, ale ak ste kandidátkou na program, choďte 
tam napriek nim. Programy dvanástich krokov sú Božím darom pre ľudí s chorobnými návykmi alebo 
pre ľudí, ktorí s takýmito osobami žijú. Ak máte pocit, že sa idete zblázniť a na ľudí reagujete 
s odporom, choďte tam. Ak sa vám nepáči skupina, v ktorej ste boli pri prvej návšteve, nájdite si inú 
skupinu. Pokračujte v hľadaní, až kým si nenájdete skupinu, v ktorej sa budete cítiť dobre. Ak ste 
na stretnutia už chodili a z nejakého dôvodu ste prestali, začnite tam chodiť znova. Ak začnete 
na stretnutia chodiť, pokračujte v tom. Alkoholizmus je celoživotná choroba, ktorá si vyžaduje liečbu 
a starostlivosť po celý život. Naše spoluzávislé vlastnosti sa stali návykmi, ktoré v nás zostávajú 
po celý život. Na stretnutia choďte nezávisle od toho, či sa ľuďom vo vašom okolí darí lepšie alebo 
horšie. 
   Stretnutia navštevujte tak dlho, kým nebudete vďační, že tam môžete chodiť. Ako povedal jeden 
muž: „Nie je to pekné, že (druhí) majú tieto stretnutia a že mi dovolia, aby som sa na nich 
zúčastňoval? Nikto iný ma už nechce ani vidieť, keď sa správam ako blázon. Títo ľudia sa však 
usmievajú, potrasú mi rukou a vravia, že sú radi, že som prišiel a aby som prišiel zas." 
   Navštevujte stretnutia dovtedy, kým neuvidíte čln a veslá, a začnete byť šťastní. Choďte tam tak 
dlho, až na vás začne pôsobiť ich kúzelná sila. A nebojte sa - ak vydržíte chodiť, kúzlo sa stane. 
 
   CVIČENIE: 
   1. Odpovedzte, prosím, na otázky v nasledujúcich testoch. 
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   2. Ak sa na vás hodia charakteristiky ktoréhokoľvek programu a ste kandidátom, nájdite si 
v telefónnom zozname číslo psychológa alebo psychiatra v najbližšom okolí alebo ich navštívte 
a zistite si, kde a kedy tieto stretnutia bývajú. 
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AL-ANON: JE TO PRE VÁS? 
 

Milióny ľudí sú postihnuté nadmerným pitím niekoho blízkeho. Týchto dvadsať otázok vám pomôže 
zistiť, či potrebujete Al-Anon. 
1. Robíte si starosť kvôli tomu, že váš partner príliš pije? 
2. Máte kvôli tomu finančné problémy? 
3. Klamete, aby ste utajili jeho pitie? 
4. Máte pocit, že alkohol je pre vášho partnera dôležitejší než vy? 
5. Máte pocit, že ho k pitiu zvádzajú kamaráti? 
6. Čakáte kvôli nemu často s jedlom? 
7. Hovoríte mu: „Ak neprestaneš piť, opustím ťa." 
8. Keď ho bozkávate na privítanie, snažíte sa z jeho dychu zistiť, či pil? 
9. Nechcete ho nahnevať, pretože sa bojíte, že by išiel kvôli tomu piť? 
10. Zraňuje a uráža vás jeho správanie? 
11. Zdá sa vám, že každú dovolenku pokazí kvôli pitiu? 
12. Zvažovali ste niekedy, že zavoláte políciu kvôli jeho správaniu? 
13. Hľadáte doma alkohol, ktorý si schoval váš partner? 
14. Myslíte si, že keby vás skutočne miloval, prestal by piť už len kvôli tomu, aby vás potešil? 
15. Odmietli ste niekedy pozvanie na nejakú spoločenskú udalosť, pretože ste sa báli, ako sa tam   
bude správať? 
16. Robíte si niekedy výčitky svedomia kvôli tomu, čo všetko robíte, aby ste kontrolovali jeho pitie? 
17. Myslíte si, že by sa vyriešili všetky ostatné problémy, keby váš partner prestal piť? 
18. Vyhrážali ste sa mu niekedy, že si niečo urobíte, aby ste ho donútili povedať: „Prepáč" alebo 
„Milujem ťa"? 
19. Správate sa niekedy nespravodlivo k druhým ľuďom (k deťom, zamestnancom, rodičom, 
spolupracovníkom a pod.), pretože ste nahnevaná na partnera? 
20. Máte pocit, že nikto nemôže pochopiť vaše problémy? 
      Ak ste odpovedali áno na viac ako tri otázky, potom vám Al-Anon alebo Alateen môžu pomôcť." 
 

STE ZÁVISLÁ OD ČLOVEKA, 
KTORÝ MÁ PROBLÉMY S JEDENÍM? 

Ak chcete zistiť, do akej miery ste závislá od človeka, ktorý má problémy s nadmerným alebo 
nedostatočným jedením, odpovedzte na otázky prebrané z knihy Fat Is a Family Affair (Nadváha je 
rodinná záležitosť) 
Vnucujete niekomu nejakú diétu? 
Vyhrážate sa mu, že ho kvôli jeho váhe opustíte? 
Kontrolujete, čo je? 
Sľubujete mu nejakú odmenu za to, že zhodí alebo priberie niekoľko kíl? Schovávate pred ním jedlo? 
Robíte si starosti, keď neje? 
Snažíte sa „chodiť po špičkách", aby ste ho nenahnevali? Vyhadzujete jedlo, aby ho nenašiel? 
Ospravedlňovali ste niekedy jeho náladovosť spôsobenú nadmernou konzumáciou sladkostí? 
Meníte svoje spoločenské aktivity kvôli tomu, aby ste ho nepokúšali? 
Narábate s rodinným rozpočtom tak, aby ste obmedzili výdavky na jedlo a oblečenie? 
Nakupujete a podporujete „zdravé" potraviny? 
Vychvaľujete telocvične, zdravotné kúpele  alebo zázračné uzdravenia? 
Robíte mu dlhé prednášky, keď ho prichýlite, ako sa prejedá? 
Ste sklamaná, keď sa jeho problémy vrátia? 
Hanbíte sa za jeho vzhľad? 
Ponúkate mu falošnú útechu, keď je v rozpakoch? 
Chystáte preňho rôzne testy na overenie sily jeho vôle? 
Znížili ste svoje očakávania v tom, čo sa vám páči? 
Mení sa vaša váha v závislosti od váhy vášho partnera (vy nahor a on nadol)? 
Prestali ste dbať o svoj vzhľad? 
Často vás niečo bolí a vaša myseľ sa stále zaoberá zdravím? 
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Pijete nadmerne alebo užívate upokojujúce prostriedky a prášky na spanie? 
Podplácate partnera jedlom? 
Hovoríte s ním alebo s inými o jeho vzhľade? 
Myslíte si, že len čo sa partner „dostane do formy", život bude perfektný? 
Ste vďačná za to, že na tom nie ste tak zle? 
Poskytujú vám jeho nezdravé návyky zámienku na to, aby ste od neho odišli? 
Poskytujú vám jeho nezdravé návyky zámienku na to, aby ste zostali? 
Nechávate v byte „nenápadne" položené „užitočné" knihy, aby ich našiel? 
Čítate knihy o diétach napriek tomu, že nemáte problémy s váhou?  
Myslíte si, že máte dokonalú domácnosť, a jediným problémom v nej je váš partner? 
Beriete nejaké lieky, aby ste lepšie spali a zbavili sa trápenia? 
Počas návštev terapeuta vám zaberajú veľa času rozhovory o problémoch vášho partnera s jedlom? 
 

VÝVOJ SPOLUZÁVISLEJ OSOBNOSTI 
Aj tento zoznam sme prebrali z knihy Fat Is a Family Affair. Pomôže vám lepšie zaznamenať a sledovať 
váš vývin. 
ZAČIATOČNÉ ŠTÁDIÁ 
Narodili ste sa v dysfunkčnej rodine a naučili ste sa starať o druhých, aby ste získali sebaúctu. 
Nepodarilo sa vám vyliečiť rodiča, a tak „liečite" problémového partnera alebo partnerku. 
Vyhľadávate si partnerku alebo partnera, ktorý potrebuje pomoc a kontrolu. 
Začínate pochybovať o sebe a chcete ovládať jedenie, aby ste si dokázali svoju rozhodnosť. 
Váš spoločenský život trpí. Izolujete sa od svojho okolia a komunity, aby ste pomáhali problémovému 
partnerovi alebo partnerke. 
OBSESIE 
Prosíte partnera alebo sa mu vyhrážate, aby zmenil svoje návyky. 
Odsudzujete sa a máte pocit, že ste príčinou partnerových problémov. Schovávate jedlo. 
Snažíte sa kontrolovať partnerovo jedenie, schovávate jedlo, neúspešne sa vyhrážate a nadávate. 
Prejavujete zlosť a sklamanie nad partnerovými nesplnenými sľubmi. 
TAJNÝ ŽIVOT 
Neustále partnera sledujete a snažíte sa kryť jeho správanie. 
Beriete na seba zodpovednosť za svojho partnera. 
Preberáte na seba všetku komunikáciu a bránite tak partnerovi v styku s ostatnými. 
Vyjadrujete svoj hnev nevhodným spôsobom. 
STRATA KONTROLY 
Snažíte sa násilím kontrolovať partnerovo jedenie. Bojujete s ním. 
Zanedbávate sa po duševnej i telesnej stránke. 
Máte mimomanželské vzťahy, ste workoholik alebo trávite nadmerne veľa času mimo svojho domu. 
Začínate byť panovačný. Často vyzeráte nahnevaný, tajnostkársky a opatrný pri témach osobného 
života. 
Trpíte rôznymi chorobami a beriete nadmerne veľa liekov na žalúdočné vredy, migrény, ekzémy, 
depresiu, obezitu alebo sedatíva. 
Opakovane nad sebou strácate kontrolu a prudko reagujete. 
Ste mrzutý zo svojho neustáleho znechutenia a vyčerpanosti. 
TEST PRE DOSPELÉ DETI ALKOHOLIKOV 
Ak ste dospelé dieťa alkoholika, odpovedzte na tieto otázky, ktoré sa možno týkajú vášho života 
a osobnosti. 
1. Cítim sa často izolovaný a mám strach z ľudí, najmä z autorít? 
2. Hľadám často uznanie a súhlas a pritom strácam vlastnú identitu? 
3. Mám až prílišný strach z nahnevaných ľudí a z kritiky? 
4. Mám často pocit, že som obeťou v zamestnaneckých aj v osobných vzťahoch? 
5. Pociťujem občas, že mám príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, ktorá ma núti starať sa skôr 
o seba než o druhých? 
6. Je pre mňa ťažké pozrieť sa na vlastné chyby a na svoju zodpovednosť voči sebe? 
7. Mávam pocity viny, keď sa snažím presadiť vlastné záujmy namiesto toho, aby som sa podvolil 
druhým? 
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8. Mám pocit, že som závislý od vzrušenia? 
9. Mýlim si lásku s ľútosťou a mám sklony milovať ľudí, ktorých môžem ľutovať a zachraňovať? 
10. Je pre mňa ťažké vyjadrovať pocity vrátane pocitov, ako je radosť a šťastie? 
11. Posudzujem sa príliš prísne? 
12. Mám nízku sebaúctu? 
13. Cítim sa často vo vzťahoch opustený? 
14. Je moje správanie skôr reaktívne než aktívne? 
 

PROGRAM DVANÁSTICH KROKOV PROGRAMU ANONYMNÝCH ALKOHOLIKOV 
1. Priznali sme si, že sme bezbranní voči alkoholu, že sa náš život stal nezvládnuteľným. 
2. Uverili sme, že nám pomôže vyššia sila, než sme my, a uzdraví nás. 
3. Rozhodli sme sa, že zveríme svoju vôľu a svoj život Bohu (v našom ponímaní). 
4. Urobili sme odvážnu morálnu inventúru svojho ja. 
5. Priznali sme Bohu, sebe aj druhým, čo sme robili zle. 
6. Sme pripravení na to, že Boh odstráni naše charakterové chyby. 
7. Pokorne sme poprosili Boha, aby odstránil naše chyby. 
8. Napísali sme si zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili, a sme ochotní svoje chyby napraviť. 
9. Pokúsili sme sa všade, kde to bolo možné, odstrániť škody, ktoré sme spôsobili, okrem prípadov, 
keby to niekomu mohlo ublížiť. 
10. Pokračujeme v osobnej inventúre a priznávame, čo sme urobili zle. 
11. Prostredníctvom modlitby a meditácie sa snažíme zlepšiť svoj vedomý kontakt s Bohom (v našom 
ponímaní). Žiadame pri tom len o to, aby sme poznali jeho vôľu a mali silu ju naplniť. 
12. Ak pomocou tohto programu dosiahneme duchovné osvietenie, odovzdáme toto posolstvo 
druhým a sami sa budeme riadiť týmito zásadami vo všetkých životných situáciách. 
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19.ÚTRŽKY 
Keď príde rozprávkový princ, 

budem najskôr niekde pri jazere bozkávať žaby. 
 

   V tejto kapitole uvádzame rôzne postrehy týkajúce sa spoluzávislosti a starostlivosti o seba. 
   MILOVNÍCI DRÁMY 
   Mnoho spoluzávislých sa stáva „závislých" od drám a krízových situácií. Hoci to znie dosť čudne, 
problémy môžu byť návykové. Ak dostatočne dlho žijeme v krízových situáciách a trápení, môže byť 
strach a stimulácia, ktorú nám problémy spôsobujú, príjemným emotívnym zážitkom. Toby Riceová-
Drewsová v druhom diele svojej knihy Getting Them Sobber (Ako z nich urobiť triezvych) označuje 
tento zážitok ako „vzrušujúce utrpenie". Po určitom čase si môžeme natoľko zvyknúť na život 
s problémami, že sa začneme zaoberať aj problémami, ktoré sa nás netýkajú. Môžeme dokonca 
problémy zveličovať alebo ich vytvárať. Tak je to najmä v prípadoch, keď sme výrazne zanedbávali 
svoj život a svoje pocity. Keď riešime nejaký problém, uvedomujeme si, že žijeme. Keď problém 
vyriešime, môžeme pocítiť prázdnotu a nedostatok zážitkov. Nemáme čo robiť. Krízová situácia je 
pre nás známym a bezpečným miestom a okrem toho nás zachraňuje pred nudou každodenného 
života. Je to ako závislosť od primitívnych televíznych seriálov, s tým rozdielom, že sa krízy a hádky 
odohrávajú v našom živote alebo v živote našej rodiny a priateľov. (Opustí Zuzana Petra? - Môžeme 
pomôcť Hermanovi, aby neprišiel o miesto? - Ako prežije Hermína tento problém?) 
   Keď sa začneme starať sami o seba a náš život sa konečne upokojí, občas nám chýba to staré 
vzrušenie, na ktoré sme boli zvyknutí. Náš nový životný štýl nám môže občas pripadať nudný. Sme 
natoľko zvyknutí na zmätok a vzrušenie, že nás pokoj spočiatku nudí. Ale časom si naň zvykneme. Keď 
si postupne vytýčime ciele, nájdeme veci, ktoré nás bavia, a pokojný život bude pre nás príjemný, 
príjemnejší než chaos. Prestaneme túžiť po vzrušujúcom utrpení. 
   Potrebujeme sa naučiť rozoznávať, kedy hľadáme vzrušujúce utrpenie. Pochopte, že nepotrebujete 
vytvárať problémy a ani nemusíte riešiť problémy druhých. Nájdite si lepší spôsob, ako uspokojiť 
svoju túžbu po dramatických situáciách. Nájdite si zaujímavé zamestnanie. Prestaňte však vyhľadávať 
vzrušujúce utrpenie. 
   OČAKÁVANIA 
   Očakávania môžu byť rozporuplnou témou. Väčšina ľudí niečo očakáva. Očakávame, často niekde 
v podvedomí, ako niečo dopadne alebo ako sa zachovajú rôzni ľudia. Je však lepšie zbaviť sa 
očakávaní, aby sme sa mohli odpútať. Je lepšie nevnucovať naše očakávania druhým a nesnažiť sa 
ovládať alebo kontrolovať chod udalostí, pretože to jednak spôsobuje problémy a jednak to aj tak 
väčšinou nie je možné. Čo máme teda s očakávaniami urobiť? 
   Niektorí ľudia sa snažia zbaviť svojich očakávaní a žiť práve v tomto okamihu, v prítomnosti. To je 
obdivuhodné. Myslím si však, že podstatnou myšlienkou je prevziať zodpovednosť za svoje 
očakávania. Mali by sme ich objasniť a preskúmať. Mali by sme o nich hovoriť. Ak sa týkajú druhých 
ľudí, mali by sme hovoriť s tými, ktorých sa týkajú, a zistiť, či majú rovnaké očakávania. Posúďte, či sú 
reálne. Napríklad očakávať zdravé správanie od chorého človeka je márne a očakávať rôzne výsledky 
od rovnakého správania je podľa Earnieho Larsena choré. A preto sa uvoľnite a pozorujte, čo sa bude 
diať. Nechajte veciam voľný priebeh a nechcite ich zmeniť nasilu. Ak sme stále sklamaní, či už zo seba, 
alebo z druhých ľudí a situácii, pravdepodobne máme nejaký problém. 
   Je v poriadku mať očakávania. Naše očakávania nám niekedy ukazujú, čo chceme, čo potrebujeme, 
v čo dúfame a čoho sa bojíme. Máme právo očakávať dobré veci a slušné správanie. Ak ich 
očakávame (dobré veci a správanie), pravdepodobne sa s nimi stretneme častejšie. Keď máme 
očakávania, dokážeme si tiež uvedomiť, kedy sa nenapĺňajú. Musíme si však uvedomovať, že sú to len 
očakávania;  patria nám, avšak nie vždy sme pánmi situácie. Môžeme sa ubezpečiť, že naše 
očakávania sú realistické a primerané a že nám nezasahujú do reality a nekazia to dobré, čo sa okolo 
nás práve deje. 
  STRACH Z DÔVERNOSTI 
   Väčšina ľudí chce a potrebuje lásku, chce a potrebuje byť blízko druhým ľuďom. Ale strach je 
rovnako mocnou silou a bojuje s našou potrebou lásky. Bojíme sa dôvernosti a intimity. 
   Väčšina z nás sa cíti bezpečnejšie, keď sme sami alebo v nejakom vzťahu, v ktorom nie sme „citovo 
zainteresovaní". Rozumiem tomu. Napriek všetkým neuspokojeným potrebám a nenaplneným 
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túžbam, keď nemilujeme, môžeme sa cítiť bezpečnejšie práve v takomto vzťahu. Neriskujeme 
neistotu a zraniteľnosť, ktorá vyplýva z blízkosti dvoch ľudí. Neriskujeme bolesť, ktorú láska spôsobila 
mnohým z nás. Keď nemilujeme, neriskujeme, že budeme uväznení v nešťastnom vzťahu. Nemusíme 
byť úprimní a neriskujeme, že budeme odmietnutí. Neriskujeme, že nás niekto opustí; proste 
neriskujeme nič. Nemusíme prechádzať trápnymi situáciami, ktoré prinášajú začiatky každého vzťahu. 
Keď nikoho nemilujeme, aspoň vieme, že nič neočakávame. Potlačenie pocitov lásky nás chráni pred 
úzkosťou, ktorú láska prináša. Láska a intimita vo vzťahoch často prináša so sebou pocit straty 
kontroly. Láska a blízkosť sú výzvou pre naše najhlbšie uložené pochybnosti o tom, kto sme a či je 
v poriadku byť sami sebou, i o tom, kto sú druhí a či sú v poriadku. Láska a blízkosť - záujem 
o druhých ľudí - sú tým najväčším rizikom, ktoré môže muž alebo žena podstúpiť. Vyžadujú totiž 
od človeka úprimnosť, spontánnosť, dôveru, zodpovednosť, akceptovanie seba i druhých. Láska 
prináša radosť a teplo, ale občas od nás vyžaduje ochotu podstúpiť bolesť a odmietnutie. 
   Mnohí z nás sa naučili vyhýbať láske. Láske sa vyhýbame rôznymi spôsobmi. Robíme druhým 
nepríjemné veci, aby sme ich odpudili. Predstavujeme si najrôznejšie veci, aby sme sami seba odradili 
od lásky. Nachádzame na každom chyby a odmietame druhých skôr, než by oni mali možnosť 
odmietnuť nás. Pretvarujeme sa a predstierame, že sme iní, než v skutočnosti sme. Stýkame sa 
s toľkými ľuďmi, že nikomu nemôžeme byť blízki. Uspokojujeme sa s povrchnými vzťahmi, ktoré 
od nás nič nevyžadujú. Hráme rôzne úlohy namiesto toho, aby sme boli sami sebou. Uzatvárame sa 
do seba. Odmietame byť úprimní a otvorení. Niektorí z nás sa boja a nie sú schopní nadväzovať nové 
vzťahy ani sa tešiť z existujúcich vzťahov. Vyhýbame sa situáciám, v ktorých by hrozilo nejaké riziko, 
láska alebo prejavenie citov. Ako vraví jeden priateľ: „Všetci máme v skrini pripravené túlavé 
topánky." 
   Pred láskou a dôvernosťou utekáme z rôznych dôvodov. Niektorí z nás, najmä tí, ktorí vyrástli 
v rodinách alkoholikov, sa nikdy nenaučili nadväzovať úzke vzťahy a byť blízko druhým. V takýchto 
rodinách nebola úprimnosť a dôvernosť dovolená, prejavovaná a niekedy ani bezpečná. Pre mnohých 
z nás sa náhradou za lásku stali drogy alebo prílišná starostlivosť o druhých. 
   Niektorí z nás sa niekoľkokrát odvážili priblížiť sa k niekomu a boli zranení. Preto sa domnievajú, 
že je istejšie nebyť s nikým v blízkom vzťahu a neriskovať sklamanie. 
   Niektorí z nás sa naučili vyhýbať sa vzťahom, ktoré pre nás nie sú dobré. Ale utekanie a vyhýbanie 
sa dôverným vzťahom sa pre mnohých stalo deštruktívnym návykom, ktorý bráni prežívať lásku, 
ktorú potrebujeme a po ktorej tak túžime. Niektorí z nás klamú sami seba, takže si ani neuvedomujú, 
že utekajú alebo pred čím utekajú. Možno utekáme, aj keď to nie je potrebné. 
   Dôverné vzťahy nám môžu pripadať desivé, hoci také nemusia byť. A nie je to ani také ťažké, je to 
dokonca príjemné, len tak sa uvoľniť a nechať veciam voľný priebeh. 
   Je v poriadku, ak sa bojíme blízkosti a lásky. Je v poriadku, keď si dovolíme milovať a byť blízko 
k druhým ľuďom. Je v poriadku lásku dávať aj prijímať. Sme schopní sa správne rozhodnúť, kedy 
a koho milovať. Je v poriadku, keď sme sami sebou. Vezmite na seba to riziko. Dôverujte si. Nebojte 
sa nadväzovať nové vzťahy. Je vo vašej moci nájsť ľudí, ktorým možno dôverovať. Nebojte sa byť 
úprimní a otvorení. Nebojte sa riskovať, že budete občas zranení. Všetci môžeme milovať bez toho, 
aby sme stratili svoje ja a svoje hranice. Sme schopní milovať a zároveň myslieť. Túlavé topánky si 
naozaj môžeme vyzuť, už nemusíme utekať. 
   Môžeme sa sami seba spýtať, či bránime tomu, aby sa náš existujúci vzťah stal dôvernejším. Ako 
tomu bránime? Je to potrebné? Prečo? Poznáme niekoho, komu by sme chceli byť blízki, niekoho, kto 
by to nezneužil? Čo tak urobiť prvé kroky a priblížiť sa mu. Páčilo by sa vám nadviazať nejaký nový 
vzťah? Ale ako to urobiť? Potrebujeme v našom súčasnom vzťahu viac dôvernosti a napriek tomu sa 
uspokojujeme s málom? Prečo? 
  FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ 
  Niektorí spoluzávislí sa stávajú závislými od druhých aj po finančnej stránke. Niekedy je to súčasťou 
ich dohody. Napríklad manželka je doma a vychováva deti, zatiaľ čo manžel chodí do práce a zarába 
peniaze. Inokedy to však dohodnuté nie je. Niekedy sa spoluzávislí dostávajú do takých situácií, že sú 
presvedčení o vlastnej neschopnosti postarať sa o seba finančne. Mnohí spoluzávislí boli niekedy 
finančne nezávislí, ale narastaním problémov s alkoholizmom partnera proste prestali o prácu 
prejavovať záujem. Niektorí z nás to jednoducho vzdali. „Ak na peniazoch nezáleží tebe, tak ani mne." 
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  Spoluzávislí niekedy berú na seba finančnú zodpovednosť za druhých. Často som bola svedkom 
toho, že spoluzávislá žena pracovala v dvoch alebo troch zamestnaniach, zatiaľ čo jej manžel 
nepriniesol domov ani halier. Napriek tomu býval doma, stravoval sa a pozeral televíziu. 
Ani jeden extrém nie je dobrý. Každý človek je zodpovedný za seba finančne rovnako ako v ostatných 
oblastiach života. To však neznamená, že by ženy v domácnosti mali začať pracovať v platených 
zamestnaniach. Práca v domácnosti je tiež zamestnanie - hrdinské a obdivuhodné. Ak si žena alebo 
muž vybrali prácu v domácnosti, tiež prispievajú svojím podielom do rodinného rozpočtu. Byť 
finančne zodpovedný neznamená ani to, že všetko musí byť rozdelené rovnako. Prijímanie finančnej 
zodpovednosti je vnútorný postoj. Znamená to, že presne vieme, čo sú naše povinnosti, a že za ich 
plnenie prijímame zodpovednosť. Znamená to tiež, že dovolíme, prípadne nástojíme, aby aj druhí 
ľudia boli za seba finančne zodpovední. Treba si tiež ujasniť, kto má aké finančné povinnosti. Ktoré 
účty sa majú zaplatiť? Kedy sa majú zaplatiť dane? Koľko peňazí má stačiť na určitý čas? Čo z toho je 
našou povinnosťou? Robíme viac alebo menej, než je naša povinnosť? Ak nepracujeme v platenom 
zamestnaní, uvedomujeme si, že raz možno budeme musieť pracovať? Cítime sa sami za seba 
finančne zodpovední alebo nás to desí? Sú ľudia okolo nás primerane finančne za seba zodpovední 
alebo to robíme za nich? 
   Starať sa o peniaze je súčasťou života. Zarábať peniaze, platiť účty a mať pocit finančnej 
zodpovednosti je súčasťou starostlivosti o seba. Mnohí spoluzávislí, ktorí odišli zo zamestnania kvôli 
starostlivosti o partnera alebo iným spôsobom upriamili svoje životy na druhých ľudí zanedbávajúc 
tak svoju vlastnú kariéru, zistili, že aj zle platená práca na polovičný úväzok môže zvýšiť ich sebaúctu. 
Zabudli sme na to, že sme schopní peniaze zarábať a niekto nám za naše schopnosti môže platiť. 
Mnohí z nás, ktorí sme boli finančne závislí od partnera, máme radi slobodu, ktorú nám dávajú naše 
vlastné peniaze. Cítime sa dobre. Ak chceme žiť svoj vlastný život, mali by sme o tom uvažovať. 
   Finančná závislosť môže viesť k citovej závislosti. A naopak, citová závislosť môže viesť k finančnej 
závislosti. Len keď prijmeme finančnú zodpovednosť sami za seba, nech už to urobíme akokoľvek, 
staneme sa nezávislými. 
   OCHOTA ODPÚŠŤAŤ 
   Alkoholizmus deformuje mnoho dobrých vlastností, napríklad aj ochotu odpúšťať. Stále odpúšťame 
rovnakým ľuďom. Počúvame ich sľuby, veríme ich klamstvám a snažíme sa stále viac odpúšťať. 
Niektorí z nás sa možno dostali do štádia, keď už odpúšťať nedokážu. Niektorí z nás už odpúšťať 
nechcú, pretože sa tým stávame zraniteľní a domnievame sa, že by sme už viac bolesti nezniesli. 
Ochota odpúšťať sa obracia proti nám a stáva sa bolestnou skúsenosťou. 
   Niektorí z nás sa naozaj snažia odpúšťať; iní si myslia, že už odpustili, ale bolesť a hnev v nich akosi 
stále zostáva. 
   Niektorí z nás ani nestíhajú všetko odpúšťať; nové problémy prichádzajú tak rýchlo, že si sotva 
uvedomujeme, čo sa deje. Skôr než si stihneme uvedomiť bolesť a povedať odpúšťam, už sa na nás 
valí ďalší problém. 
   A keď sa nás potom niekto opýta, prečo nemôžeme odpustiť a zabudnúť, začneme si robiť výčitky. 
Pýtajú sa to často ľudia, ktorí o alkoholizme a iných návykových poruchách veľa nevedia. 
Pre mnohých z nás nie je problém odpustiť. Odpúšťanie a zabúdanie nás vedie k popieraniu reality. 
Musíme však rozmýšľať, pamätať si a dobre sa rozhodovať o tom, čo odpustiť, na čo zabudnúť a čo 
má naďalej zostať problémom. Odpustiť niekomu neznamená, že mu dovolíme, aby nám naďalej 
ubližoval. Alkoholik nepotrebuje odpustenie, potrebuje liečbu. Alkoholikovi nemusíme odpúšťať, 
aspoň zo začiatku nie. Potrebujeme si ho držať od tela, aby nám už nemohol ubližovať. 
   Neradím vám, aby ste boli chladní a už nikomu nič neodpúšťali. Všetci potrebujeme odpúšťať. Zlosť 
a hnev nám škodia a druhému nepomáhajú. Odpúšťanie je nádherné. Čistí dušu. Zbavuje nás výčitiek 
svedomia. Prináša nám pokoj a obnovuje harmóniu. Uznáva ľudskosť v každom z nás a hovorí: „To je 
v poriadku. Aj tak ťa milujem." Napriek tomu si myslím, že my spoluzávislí sa musíme najprv naučiť 
mať radi sami seba, odpúšťať sami sebe, byť k sebe pozorní a trpezliví a až potom môžeme odpúšťať 
druhým. Všetci spoluzávislí by však mali premýšľať o tom, ako, prečo a kedy odpúšťať. 
Odpúšťanie veľmi súvisí s prijímaním reality a s procesom smútenia. Nemôžeme niekomu odpustiť, 
kým si plne nepriznáme, čo nám vlastne urobil. Nikomu nepomôže, keď odpustí alkoholikovi, že sa 
opil, ak sme si ešte nepriznali jeho alkoholizmus. Iróniou je, že ak mu odpúšťame, aby sme utíšili jeho 
výčitky svedomia, ktoré si robí na druhý deň, podporujeme ho v tom, aby v pití pokračoval. 
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   Ak sa o seba staráme, ochota odpúšťať príde v pravý čas. Nedovoľte druhým, aby túto zásadu 
používali proti vám. Nerobte si výčitky len preto, že si druhí myslia, že by ste mali niekomu odpustiť, 
a pritom sami nie sme presvedčení o tom, že je na to vhodný čas a že je to potrebné. Odpúšťajte 
zodpovedne. Odpúšťajte na základe svojej sebaúcty a dobrého posúdenia problému, na ktorom 
pracujete. Neodpúšťajte, keď vám to škodí; neodpúšťajte, keď to pomáha druhým pokračovať 
v správaní, ktoré im škodí. Keď sa budeme o seba starať, spoznáme, čo máme odpúšťať a kedy.  
A kým o tom hovoríme, nezabudnite odpúšťať sami sebe. 
   ŽABÍ SYNDRÓM 
   V svojpomocných skupinách spoluzávislých koluje táto anekdota: „Počuli ste už o tej žene, ktorá 
bozkávala žabu? Dúfala, že sa žaba premení na princa. Nestalo sa. Aj ona sa premenila na žabu." 
   Mnohí spoluzávislí radi bozkávajú žaby. Vidíme v nich toľko dobrého. Keď pobozkáme dostatočné 
množstvo žiab, začnú dokonca niektorých z nás priťahovať. Alkoholici a ľudia s inými návykmi sú 
atraktívni. Vyžaruje z nich sila, energia a šarm. Sľubujú modré z neba. Nevadí, že prinášajú len bolesť, 
utrpenie a úzkosť. Slová, ktoré vravia, sa tak dobre počúvajú. 
   Ak sa nevyrovnáme so svojimi spoluzávislými črtami, pravdepodobne nás budú žaby priťahovať aj 
naďalej a naďalej ich budeme aj bozkávať. Dokonca aj keď sa vyrovnáme so svojimi spoluzávislými 
vlastnosťami, môžu nás žaby naďalej priťahovať, ale môžeme sa naučiť neskákať s nimi do rybníka. 
   ZÁBAVA 
   Zábava a spoluzávislosť nejdú spolu ruka v ruke. Je ťažké baviť sa, keď nenávidíme sami seba. 
Je ťažké tešiť sa zo života, keď manžel alkoholik prepil všetky peniaze určené na jedlo. Je takmer 
nemožné baviť sa, keď sme plní potláčaných emócií, keď máme o niekoho starosť, keď máme zlé 
svedomie alebo keď sa staráme o to, čo si o nás druhí myslia. Väčšina ľudí však o nás nepremýšľa, ale 
premýšľa o sebe a o tom, čo si o nich myslíme my. 
   Ako spoluzávislí sa musíme naučiť hrať a zabávať sa. Nájsť si čas na zábavu je dôležitou súčasťou 
života a starostlivosti o seba. Pomáha nám to jednak zostať zdraví a jednak lepšie pracovať. Zábava 
udržuje život v rovnováhe. Zaslúžime si ju. Zabávať sa znamená žiť, znamená oslavovať život. 
   Zábavu môžeme zaradiť do každodenného programu. Naučíme sa rozpoznať, kedy je čas na zábavu 
a čo nás baví. Ak to nevieme, môžeme si stanoviť ako najbližší cieľ naučiť sa zabávať. Začnite robiť 
niečo len pre seba iba preto, že to chcete. Zo začiatku to môže byť nepríjemné, ale časom to bude 
lepšie. Bude to zábava. 
   Môžeme si dovoliť radovať sa zo života. Ak niečo chcete a môžete si to dovoliť, kúpte si to. Ak 
chcete urobiť niečo, čo je legálne a nikomu to neublíži, urobte to. Ak robíte niečo pre svoj oddych, 
nevyčítajte si to. Uvoľnite sa a radujte sa zo života. Nájdete veľa vecí, ktoré vás budú baviť. Môžeme 
sa naučiť tešiť sa aj z vecí, ktoré robíme denne nielen pre zábavu. Je možné, že vďaka svojmu 
mučeníctvu sa nebudete cítiť dobre ešte dlho potom, čo vás partner prestal otravovať svojím 
správaním. Utrpenie sa môže stať návykom, ale tým sa môže stať aj radosť zo života. Vyskúšajte si to. 
   HRANICE  
   O spoluzávislých sa hovorí, že majú problémy s hranicami. Súhlasím. Väčšina z nás nemá žiadne 
hranice. 
   Hranice sú obmedzenia, ktoré hovoria: „Takto ďaleko som ochotná ísť. Toto pre teba urobím a toto 
nie. Toto ti tolerovať nebudem." 
   Každý z nás mal na začiatku života s niekým určité očakávania. Mali sme určité predstavy o tom, čo 
budeme tolerovať. Alkoholizmus a ostatné chorobné návyky sa týmto očakávaniam vysmievajú. Tieto 
choroby bezohľadne prekračujú hranice našej znášanlivosti. Kedykoľvek k tomu dôjde, my ustúpime. 
Posunieme hranice svojej znášanlivosti, aby sme dali chorobe väčší priestor. Postupne začneme 
tolerovať veci, ktoré sme nikdy tolerovať nechceli. Neskôr sa tento proces „zvyšovania tolerancie" 
neprimeraného správania môže obrátiť. Môžeme prestať tolerovať aj to najobyčajnejšie správanie. 
Neprimerané správanie partnera zo začiatku ospravedlňujeme, ku koncu však už neprijímame žiadne 
ospravedlnenia. 
   Mnohí z nás nenormálne, nezdravé a neprimerané správanie nielenže zo začiatku tolerujú, ale idú 
ešte ďalej, snažia sa presvedčiť sami seba, že takéto správanie je normálne a že si ho zaslúžime. 
Na verbálne útoky a hrubé zaobchádzanie si môžeme tak zvyknúť, že si prestaneme uvedomovať, 
kedy sa k nám partner správa neprístojne. V hĺbke duše to však cítime. Naše pravé ja si to uvedomuje 
a povie nám to, ak budeme ochotní počúvať. Žiť s alkoholikom, ktorý prestal piť, ale nezúčastňuje sa 
na žiadnom podpornom programe, je niekedy ťažšie, než žiť s niekým so zjavnejšími problémami. 
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Máme pocit, že niečo nie je v poriadku, že strácame zdravý rozum, ale nechápeme prečo, lebo 
nedokážeme problém identifikovať. 
   Spoluzávislí potrebujú hranice. Musíme si ich stanoviť a rozhodnúť sa, čo sme ochotní robiť 
pre druhých a za druhých a čo nám a za nás môžu robiť iní. Ľudia, s ktorými sa stýkame, musia vedieť, 
že máme svoje hranice. Pomôže to obom. Neradím vám, aby ste sa stali tyranmi. Nesúhlasím ani 
s absolútnou nepružnostou, rigiditou - svoje hranice môžeme poznať. Časom, ako budeme rásť 
a dozrievať, môžeme podľa potreby svoje hranice zmeniť. Tu je niekoľko príkladov hraníc, ktoré si dali 
spoluzávislí počas uzdravovania: 
   • Nikomu nedovolím, aby mi telesne alebo duševne ubližoval. 
   • Nebudem vedome veriť klamstvám ani ich podporovať. 
   • Vo svojom dome nebudem tolerovať užívanie drog. 
   • Vo svojom dome nebudem tolerovať nezákonné správanie. 
   • Nebudem zachraňovať druhých pred následkami ich nezodpovedného správania a pitia. 
   • Nikomu nebudem dávať peniaze na alkohol. 
   • Nebudem klamať, aby som chránil seba alebo partnera pred jeho alkoholizmom. 
   • Nedovolím, aby sa z môjho domu stalo detoxifikačné centrum na liečbu alkoholizmu. 
   • Ak sa chceš správať ako blázon, je to tvoja vec, ale nerob to v mojej prítomnosti. Buď odídeš ty, 
alebo ja. 
   • Ak chceš, pokaz si svoj deň, týždeň, celý život, je to tvoja vec, ale nedopustím, aby si zničil môj 
deň, týždeň, život. Nedovolím ti zničiť moju radosť zo života. 
   Niekedy je potrebné vymedziť si hranice vo vzťahu k druhým ľuďom. Napríklad sa rozhodnúť, že už 
nikdy nepôjdem opatrovať Zuzkine deti, pretože to nechcem a viem, že ma v tejto oblasti Zuzka 
zneužíva. 
   Určite si pevné hranice. Pomôckou pri určovaní, v ktorých oblastiach potrebujete jasne vymedziť 
vlastné hranice sú vecí, z ktorých vám je zle, ktoré vás znervózňujú, ktoré nemôžete tolerovať 
a z ktorých máte strach. Tieto veci môžu byť aj kľúčom k tomu, v čom sa musíte zmeniť. Hovorte, čo si 
myslíte, a myslite vážne veci, ktoré hovoríte. Niektorí ľudia sa na nás iste budú hnevať, pretože nás už 
nebudú môcť využívať. Môžu sa pokúsiť vyvolať v nás pocity viny, aby sme svoje hranice zmenili 
a vrátili sa k starému spôsobu života, v ktorom sme druhým dovoľovali, aby nás využívali a zneužívali. 
Nerobte si výčitky a neustúpte. Vydržte si stáť za svojím rozhodnutím. Buďte dôslední. Niektorí to 
budú opäť skúšať pri každej príležitosti a zmene. Chcú sa presvedčiť, či to myslíte vážne, pretože 
v minulosti sme mnoho vecí vážne nemysleli. Ako spoluzávislí sme sa v minulosti často naprázdno 
vyhrážali. Stratili sme dôveryhodnosť a teraz sa čudujeme, prečo nás druhí neberú vážne. Povedzte 
ľuďom otvorene a pokojne, kde sú vaše hranice. Dávajte si pozor, aby ste netolerovali aj extrémy. 
   Niektorí spoluzávislí, najmä tí, čo žijú s alkoholikom už dlhšie, mávajú ťažkosti s určovaním hraníc 
a s toleranciou vo vzťahu k deťom a problémovým dospelým. Určiť naše hranice si vyžaduje čas 
a premýšľanie. Ich dodržiavanie si vyžaduje energiu a dôslednosť. 
   Napriek tomu vynaložený čas a energia stoja za to, pretože vďaka jasne určeným hraniciam budeme 
mať nakoniec viac času i energie. 
   Čo všetko ste ochotní tolerovať? V čom si potrebujete určiť hranice? 
   STAROSTLIVOSŤ O TELO 
V pokročilejších štádiách spoluzávislosti zanedbávame svoje zdravie i zovňajšok. Je v poriadku, ak 
chceme vyzerať čo najlepšie. Môžeme si napríklad dať ostrihať vlasy alebo zmeniť ich farbu. Je to 
normálna súčasť života. Môžeme sa obliekať tak, aby sme sa cítili dobre. Pozrite sa do zrkadla; ak sa 
vám nepáči, čo vidíte, opravte to. Ak to nie je možné, prestaňte sa nenávidieť a prijmite to. 
   Nepodceňujte význam telesného cvičenia. Ak ste chorí, choďte k lekárovi. Ak máte nadváhu, snažte 
sa zistiť, čo musíte urobiť, aby ste to zmenili. Čím menej sa staráme o svoje telo, tým horší pocit 
zo seba máme. Často nám pomôžu aj malé zmeny. Zoznámte sa so svojím telom a jeho časťami. 
Načúvajte im. Dajte im, čo potrebujú. Starať sa o seba znamená starať sa o svoje telo a vzhľad. 
Urobte si z toho každodennú samozrejmosť. 
   Starostlivosť o naše citové ja je spojená so starostlivosťou o naše telo. Čím viac sa staráme o naše 
emocionálne ja, tým viac sa nám darí uspokojovať svoje potreby a tým zdravšie sa cítime. Keď sa 
o seba odmietame starať dlhšie, naše telo začne protestovať a ochorieme. Potom sa o nás začnú 
starať druhí, ale aj my sami. Je jednoduchšie starať sa o seba skôr, než ochorieme. 
   ODBORNÁ POMOC 
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   Odbornú pomoc potrebujeme: 
   • pri depresii a keď uvažujeme o samovražde, 
   • keď chceme pomôcť alkoholikovi alebo inému človeku s problémami, 
   • keď sme sa stali obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia, 
   • keď sme telesne alebo sexuálne zneužívali druhých, 
   • keď máme problémy s alkoholom alebo drogami, 
   • keď máme problém s riešením vlastných problémov, 
   • keď si z akéhokoľvek dôvodu myslíme, že odbornú pomoc potrebujeme. 
   Pamätajte na to, že vlastným pocitom a sebe môžete dôverovať, aj keď sa zveríte do odbornej 
starostlivosti. 
Ak vám nevyhovuje inštitúcia alebo človek, s ktorým pracujete, ak nesúhlasíte s postupom liečby 
alebo ak nedôverujete ľuďom, ktorí vám pomoc ponúkajú, nájdite si iného odborníka. Možno je 
problém vo vás a nesúhlasíte so zmenou, je však možné aj to, že tento konkrétny terapeut pre vás nie 
je vhodný. Nie všetci odborníci sú schopní pracovať so spoluzávislými a inak závislými ľuďmi. 
   Jedna žena sa obrátila na súkromného terapeuta so žiadosťou, aby pomohol jej dcére, ktorá bola 
závislá od drog a mala problémy so správaním. Terapeut si pozval celú rodinu a väčšinu času 
presviedčal rodičov, že dcéra berie drogy preto, lebo rodičia fajčia cigarety. Terapeut bol totiž zaujatý 
proti fajčeniu. Cieľom terapie už nebol problém dcéry, ale snaha odučiť oboch rodičov fajčiť. Rodičia 
tomu veľmi neverili a nesúhlasili s jeho názorom, ale veľmi chceli dcére pomôcť. Navyše 
predpokladali, že terapeut vie viac než oni sami. Po troch mesiacoch, keď platili týždenne 50 dolárov 
za tento nezmysel, si uvedomili, že liečenie nikam nevedie a že ich stojí príliš veľa peňazí. Nehovorím, 
že nie je dobré prestať fajčiť, ale v tomto prípade to nebol problém, kvôli ktorému vyhľadala rodina 
pomoc. 
   Ak hľadáte pomoc a nezdá sa vám pre vás dosť dobrá, hľadajte inú. Ak sa úprimne o niečo snažíte 
a nefunguje to, vyskúšajte niečo iné. Nemusíte sa vzdať svojho myslenia, cítenia ani rozhodovania 
v prospech kohokoľvek - či už má titul pred alebo za menom. 
   Doprajte si čo možno najlepšiu pomoc. 
   POHLADENIA 
   Väčšina z nás potrebuje spoločnosť ľudí, preto máme aspoň niekoľko blízkych. Keď sme s nimi, 
môžeme okolo seba vytvárať buď príjemnú a láskavú, alebo chladnú a nepriateľskú atmosféru. 
Môžeme s nimi hovoriť úprimne a ohľaduplne a rovnako môžu hovoriť oni s nami. Môžeme klamať 
a oni môžu klamať nás. Môžeme hovoriť o bezvýznamných, prázdnych veciach a rovnako môžu 
hovoriť aj ostatní. Môžeme sa správať neprístojne a podobne budú reagovať aj druhí. Väčšina z nás 
toto všetko občas robí. 
   Cieľom je však budovať dobré vzťahy. Ak nepoznáte ľudí, s ktorými by ste sa mohli úprimne 
rozprávať, nájdite si niekoho. Keď vám niekto začne hovoriť niečo zlé, nesnažte sa mu to vrátiť, ale 
pokúste sa ho priviesť k tomu, aby tak prestal hovoriť. Ak to neurobí, nájdite si niekoho iného. Všetci 
potrebujeme, aby sa k nám ľudia správali slušne. Pomáha nám to rásť a je to príjemné. 
   Nikdy nikomu nedovoľte, aby vás bil, ani vy by ste nikoho nemali biť. Namiesto toho ich objímte. Ak 
to nie je vhodné, nežne sa ich dotknite, aby ste im odovzdali pozitívnu energiu. Pre tých, ktorí si 
myslia, že objímanie je stratou času a robia to len sentimentálni ľudia, uvádzam úryvok z knihy Fat Is 
a Family Affair. Premýšľajte nad ním. 
   ... Na začiatku sedemdesiatych rokov začali vedci skúmať nervový mechanizmus, ktorý má podobné 
účinky ako morfín a dokáže zmierňovať a tíšiť bolesť. 
   Tieto látky, ktoré mozog vylučuje a podobajú sa morfínu, sa nazývajú endorfíny a tíšia bolesť, 
otupujú zmysly a u človeka podporujú celkový pocit blaha. Niektoré výskumy naznačujú, že ľudia, 
ktorí sa prejedajú, a alkoholici produkujú menej endorfínov než normálni ľudia... Pretože produkujete 
menej endorfínov, ste častejšie nervózni. Cukor zvyšuje produkciu endorfínov, takže keď sa najete, 
vaša nervozita zmizne... 
   Ak trpíte anorexiou, eufóriu a pocit blaha prežívate práve vtedy, keď nejete. Tieto mocné pocity 
pochádzajú z toho, že prekračujete hranice svojej telesnej odolnosti, ako to býva u maratónskych 
bežcov... Existuje však ešte jeden spôsob, ako zvýšiť vlastnú hladinu endorfínov, a tým je objímanie. 
Áno, objímanie. Keď sa priblížite k inej bytosti, vaše endorfíny sa rozprúdia a vy prestanete byť 
nervózni. Váš pes nie je hlúpy, keď na vás skáče a chce, aby ste ho poškrabali za ušami. Stará sa tým 
o svoju hladinu endorfínov a o svoje potešenie. 
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   Spoluzávislí ľudia často ťažko znášajú komplimenty - pozitívne pohladenia. Mali by sme sa však 
prestať brániť skutočnosti, že sme dobrí ľudia s dobrými vlastnosťami. Ak nás niekto pochváli, mali by 
sme pochvalu prijať, pokiaľ nemáme pocit, že ho k tomu vedie nejaký postranný úmysel. Dokonca i 
keď sa snaží s nami manipulovať, mali by sme kompliment prijať, ale zároveň odmietnuť s nim 
spojenú manipuláciu. Uvoľnite sa a dovoľte pochvalám, aby sa dotkli vášho srdca a vniesli teplo 
do duše. Zaslúžime si komplimenty. Potrebujeme ich. Všetci ich potrebujeme. Pochvaly nás uisťujú 
v tom, čomu sa tak veľmi snažíme veriť: že sme dobrí ľudia. Pritom je úžasné, že čím viac veríme 
tomu, že sme dobrí, tým lepšími sa stávame. 
   Aj my môžeme chváliť druhých a šíriť pozitívnu energiu. Mali by sme ľuďom povedať, čo sa nám 
na nich páči a čo si ceníme. Mali by sme to však robiť úprimne a s citom. 
   Môžeme sa naučiť rozoznať, kedy treba niekoho povzbudiť a pohladiť, ale aj to, kedy potrebujeme 
pohladenie od druhých. Vyberajte si dobrých priateľov, ktorí vám môžu ponúknuť dobré veci. 
Spoluzávislí sa niekedy priatelia s ľuďmi, ktorí ich vnímajú ako bezmocné obete, neschopné sa o seba 
postarať. Takíto priatelia s nami síce spolucítia, čo je lepšie než nič, lenže to nie je pozitívne 
povzbudenie. Ten, kto vás skutočne miluje, hovorí: „Vidím, že máš problémy. Záleží mi na tebe 
a vypočujem ťa, ale nebudem a ani nemôžem ich za teba vyriešiť." Skutočný priateľ hovorí: „Vážim si 
ťa natoľko, že ti dovolím, aby si vyriešil svoj problém sám. Viem, že to dokážeš." 
   DÔVERA 
   Spoluzávislí často pochybujú o tom, či môžu niekomu dôverovať a kedy. „Harvey je 
na protialkoholickom liečení už dva týždne. Kým pil, oklamal ma 129 ráz. A teraz sa na mňa hnevá, 
pretože som mu povedala, že mu neverím. Čo s tým mám robiť?" 
   Podobné vety a otázky som počula od mnohých spoluzávislých. Moja odpoveď je obvykle rovnaká: 
Je rozdiel medzi dôverou a hlúposťou. Samozrejme, že nedôverujete Harveyovi. Prestaňte sa nútiť 
a snažiť veriť človeku, ktorému neveríte. 
   Už mnohokrát som v tejto knihe opakovala túto vetu, ale poviem ju znova: dôverujte vlastným 
pocitom. Verte, že spoznáte, komu môžete dôverovať. Mnohí z nás sa často zmýlili. Nie je rozumné 
veriť alkoholikovi, že už nebude piť, ak nebol na liečení. No nemali by sme veriť ani tomu alkoholikovi, 
že už nebude nikdy piť, ak už bol na liečení. Správanie človeka totiž nemožno nikdy zaručiť. Ale 
môžeme veriť, že ľudia budú tým, čím sú. Môžeme sa naučiť ich poznať. 
   Všímajte si, či ľudia robia to, čo hovoria. Ako povedala jedna žena: „On vyzerá veľmi dobre, 
ale nespráva sa lepšie." 
   Ak budeme dôverovať sebe a pozorne sa pozerať okolo seba, spoznáme, komu dôverovať, kedy 
dôverovať a prečo dôverovať práve tomuto človeku. Nakoniec možno zistíme, že sme vždy vedeli, 
komu dôverovať, len sme nepočúvali sami seba. 
   SEX 
   Jedna spoluzávislá žena mi vravela, že sa jej manželstvo rozpadá a či je normálne za takýchto 
okolností mať sexuálne problémy. Áno, je normálne mať sexuálne problémy. Mnoho ľudí ich má 
a majú ich aj spoluzávislí. Alkoholizmus a iné chorobné návyky narúšajú všetky oblasti intímneho 
života. Strata schopnosti telesne vyjadriť lásku býva niekedy poslednou ranou, ktorú utŕžime, a vraví 
nám, že problém nezmizne bez ohľadu na to, ako dlho budeme zatvárať oči. 
   Niekedy má problémy alkoholik. Nedokáže sa dostatočne vzrušiť, stráca túžbu po sexe. Môže sa to 
stať pred uzdravením, ale aj po ňom. Často má sexuálne problémy spoluzávislý. Sexuálnych 
problémov je mnoho, napríklad môže ísť o ťažko dosahovaný orgazmus, strach zo straty kontroly 
alebo o nedôveru k partnerovi. Môžeme sa citovo uzavrieť, stratiť o partnera záujem alebo môžeme 
k nemu cítiť odpor. Naše potreby možno nie sú uspokojované, pretože o tom nehovoríme. Vzťah 
pravdepodobne nemôže byť lepší v posteli než mimo nej. Ak o druhých až príliš dbáme mimo postele, 
dozaista tak robíme aj v posteli. Ak sme nahnevaní alebo ukrivdení pred milovaním, je 
pravdepodobné, že budeme nahnevaní alebo ukrivdení aj potom. Ak sa chceme s partnerom rozísť, je 
normálne, že sa s ním nechceme milovať. Náš sexuálny život je odrazom nášho vzťahu. 
   Sexuálne problémy môžu byť zákerné. Dočasne môže byť sex záchranou problémového vzťahu. 
Môže byť spôsobom, ako sa po hádke udobriť. Diskusiou sa problém vysvetlí a sex to všetko zlepší. Po 
určitom čase však dosiahneme bod, keď diskusia nič nevyjasní a sexuálny styk len všetko zhorší. 
   Pre niektorých ľudí je sexuálny styk čisto mechanickým aktom, ktorý poskytuje približne rovnaké 
uspokojenie ako čistenie zubov. Pre iných môže byť ponížením a degradáciou, iba ďalšou 
povinnosťou, ktorú by sme mali splniť, ale o ktorú nemáme záujem. Je to len ďalšia oblasť nášho 
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života, za ktorú sa hanbíme, a nechceme si priznať, že prestáva fungovať. Opäť sa pýtame: „čo to 
so mnou je?" 
   Nie som sexuologička a neriešim sexuálne problémy. Nemôžem vám dať žiadne technické rady, 
mám len zdravý sedliacky rozum. Verím, že ak chceme uspokojovať svoje potreby, musíme sa o to 
snažiť aj v posteli. Ale najskôr sa musíme prestať obviňovať a nenávidieť. 
   Keď si to uvedomíme, začneme byť úprimní sami k sebe. Pýtame sa sami seba, ako sa cítime a čo si 
myslíme, a dôverujeme svojim odpovediam. S úctou načúvame sami sebe. Netrestáme sa. 
Uvedomujeme si, že náš problém je dôsledkom ťažkej situácie, ktorú prežívame. Je prirodzené, 
že takýto problém máme, je to normálna súčasť života. V takejto situácii by bolo naopak nenormálne, 
keby sme necítili odpor, nedôveru a ďalšie negatívne pocity. Nemáme si čo vyčítať. 
Keď si to všetko v sebe preberieme, začneme byť k partnerovi úprimní. Povieme mu, čo si myslime, 
čo cítime a čo od neho potrebujeme. Premýšľame o rôznych možnostiach a kompromisoch. Ak 
problém nedokážeme vyriešiť, hľadáme odbornú pomoc. 
   Niektorí z nás hľadajú útechu v mimomanželských vzťahoch. Mali by sme popremýšľať nad tým, 
čo potrebujeme robiť, aby sme uspokojili svoje potreby. Urobte si morálnu inventúru svojho ja. 
Priznajte sebe, Bohu i druhým, čo ste urobili zle. Vyspovedajte sa kňazovi. Snažte sa pochopiť, že vaše 
reakcie sú bežnou reakciou na problémy, ktoré máte. 
   Niektorí z nás sa snažia pred problémami utiecť. Vstupujeme do neuspokojivých sexuálnych 
vzťahov. Stáva sa to zväčša v štádiu odmietania reality, keď podliehame nutkavému správaniu. 
Nemusíme v tom však pokračovať. Svoje problémy môžeme riešiť inak. Môžeme odpustiť sami sebe 
a prestať si ubližovať. 
   Niektorí z nás hľadajú lásku, ale nachádzajú len sex. Ujasnite si, čo potrebujete, a nájdite spôsob, 
ako čo najlepšie svoje potreby uspokojiť. 
   Niektorí z nás by si mali položiť otázku: „Čo vlastne potrebujem?" Iní sa potrebujú naučiť povedať 
nie. Niektorí z nás sa pokúšajú obnoviť lásku tým, že vnucujeme partnerovi sexuálnu rozkoš. To však 
nikam nevedie. Sexuálny styk nie je láska. Sex je sex. Neprebúdza lásku tam, kde žiadna nie je. Sex 
môže vyjadriť len existujúcu lásku. 
   Niektorí z nás sa vzdali a navrávajú si, že sex nie je taký dôležitý. Ja si však myslím, že dôležitý je. Nie 
je to najdôležitejšia súčasť nášho života, ale je dôležitý. 
   Sex je mocnou silou a ohromným zdrojom intimity a uspokojenia. Ak náš sexuálny život nie je taký, 
aký by sme ho chceli mať, dá sa s tým niečo robiť. Sme zodpovední za svoj sexuálny život, za to, či je 
pre nás potešením, alebo nie. Mali by sme sa pýtať sami seba, čo nám náš sexuálny život hovorí 
o našich vzťahoch. 
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20.  NAUČTE SA ZNOVU ŽIŤ A MILOVAŤ 
Aspoň sa už nepotulujem dokola 
a nehľadám svoju vlastnú skazu. 

členka Al-Anon 
 

   Pôvodne som chcela tému tejto kapitoly rozdeliť do dvoch častí, na tému naučte sa znovu žiť a 
tému naučte sa znovu milovať. Uvedomila som si však, že mojím cieľom nie je písať o týchto témach 
osobitne, akoby spolu nesúviseli. Mnoho spoluzávislých má totiž problém s tým, ako žiť a milovať 
súčasne. 
   Earnie Larsen hovorí, že najhlbšou túžbou väčšiny ľudí je milovať a byť milovaný. Ktosi to vyjadril aj 
takto: K šťastiu potrebujeme niekoho milovať, niečo robiť a na niečo sa tešiť. 
   Nechcem robiť rozdiely medzi tým, či sú tieto hlboké túžby potrebami alebo prianiami. Myslím si, 
že sú dôležité. Či už si tieto túžby uvedomujeme, alebo nie, pravdepodobne boli a sú hnacou silou 
nášho života. Väčšina z nás sa snaží uspokojiť ich vedome alebo nevedome. Niektorí z nás akoby 
v sebaobrane tieto potreby vylúčili a uzatvorili sa pred nimi. Nezávisle od toho, či si ich priznávame, 
alebo ich popierame, sú tam. Je veľmi dôležité poznať seba i svoje potreby. Ako spoluzávislí sa 
potrebujeme naučiť uspokojovať tieto túžby, potreby a priania spôsobom, ktorý neubližuje ani nám, 
ani druhým a ktorý nám poskytuje maximum radosti zo života. Pre mnohých z nás to znamená, že sa 
musíme naučiť robiť mnoho vecí inak. Už sme tu hovorili o tom, že by sme mali pristupovať k ľuďom 
nestranne, že by sme sa mali snažiť ovládať, mali by sme byť úprimní a že by sme sa mali starať aj o 
seba. Verím, že keď sa uzdravíme, budeme schopní viac milovať. Nemyslím si, že nás láska musí 
zraňovať tak, ako nás zraňovala v minulosti. Je isté, že láske nemusíme dovoliť, aby nás ničila. Jedna 
moja priateľka to vyjadrila takto: „Som znechutená svojím návykom trpieť. Som znechutená tým, že si 
muži riešia problémy v mojom živote!" Boh si nepraje, aby sme žili v nešťastných vzťahoch. Robíme to 
sami. Nemusíme žiť s nikým, kto nám spôsobuje bolesť a utrpenie. Sme schopní sa o seba postarať. 
   Môžeme sa naučiť rozoznávať dobré vzťahy od deštruktívnych. Deštruktívne vzťahy môžeme 
ukončiť a radovať sa z tých dobrých. Môžeme sa naučiť novému správaniu, ktoré pomôže našim 
dobrým vzťahom, aby boli ešte lepšie. 
   Verím tomu, že Boh k nám v živote posiela rôznych ľudí. Zároveň však verím, že my sami sme 
zodpovední za svoje rozhodnutia i za to, s kým nadväzujeme, udržiavame a končíme vzťahy. Chceme 
a potrebujeme lásku, ale nepotrebujeme deštruktívnu lásku. Ak tomu uveríte, pochopia to aj ľudia 
okolo vás. 
Verím tiež, že náš pracovný život môže byť Lepší. Môžeme sa naučiť starať sa o seba i o svoje potreby 
na pracovisku. Ak sa prestaneme toľko zaoberať cudzími problémami, ak budeme veriť sami sebe, tak 
dosiahneme svoje ciele a sny. Naše sny sa splnia, ak budeme veriť, že si to zaslúžime. Nič sa nestane 
bez úsilia a bolesti, ale aspoň sa budeme usilovať o niečo hodnotné namiesto toho, aby sme len 
trpeli. 
   Je vzácne mať úspech, dobré veci a láskyplné fungujúce vzťahy. Tieto veci neprichádzajú ľahko a 
samy od seba. Je možné, že kým ich dosiahneme, budeme musieť bojovať, niekedy sa budeme 
hnevať a kopať okolo seba a možno budeme mať chuť občas strčiť hlavu do piesku. Aj to je v 
poriadku. Tak chutí osobný rast. Ak máme príliš pohodlný život, ak sa nám veci daria príliš 
jednoducho, prestávame rásť a nerobíme nič nové. Robíme to, čo sme robili vždy, a preto je to 
pohodlné. 
   Učiť sa znovu žiť a milovať znamená hľadať rovnováhu: rovnováhu medzi starostlivosťou o druhých 
a starostlivosťou o seba. Znamená to naučiť sa milovať bez prílišnej závislosti od milovaného človeka; 
milovať druhých bez toho, aby sme prestali milovať seba. Musíme sa naučiť žiť, milovať, a baviť sa 
tak, aby žiadna naša činnosť nebola vážnou prekážkou pre ďalšie činnosti. 
   Naše uzdravenie do značnej miery závisí od obnovenia a udržiavania rovnováhy vo všetkých 
oblastiach nášho života. Musíme udržiavať v rovnováhe svoje povinnosti voči druhým i voči sebe. 
Musíme udržiavať v rovnováhe svoje citové, telesné, duševné a duchovné potreby. Musíme nájsť 
deliacu čiaru medzi tým, čo je našou povinnosťou, a tým, čo povinnosťou nie je. Musíme nájsť 
rovnováhu medzi riešením problémov a životom s nevyriešenými problémami. Väčšina nášho 
duševného utrpenia pramení zo smútku nad nevyriešenými problémami a nad tým, že veci nešli tak, 
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ako sme chceli a očakávali. Potrebujeme sa naučiť zbaviť sa neprimeraných očakávaní a pamätať si, 
že sme dôležití, hodnotní ľudia, ktorí si zaslúžia dobrý život. 
   ZAČÍNAME 
   Moji klienti sa ma často pýtajú: „Kde mám začať? Ako mám začať? Ako vôbec mám tú rovnováhu 
dosiahnuť?" 
   O mnohých spôsoboch na dosiahnutie rovnováhy som už v tejto knihe písala. Napriek tomu sa to 
mnohým môže zdať neprekonateľné. Máme pocit, akoby sme ležali na podlahe tmavej pivnice, odkiaľ 
sa nemôžeme dostať. Ale nie je to tak. Anonymní alkoholici a členovia Al-Anon ponúkajú jednoduchý 
návod pozostávajúci z troch krokov. Je to úprimnosť, otvorenosť a ochota. Už som povedala, 
že zmena sa začína v okamihu, keď si uvedomíme a prijmeme realitu. Ďalším krokom je asertívna 
akcia. Pre nás to znamená, že musíme robiť veci inak. Musíme byť úprimní, otvorení a ochotní pokúsiť 
sa konať ináč, a potom sa zmeníme. 
   Vyberte si niektoré svoje správanie, ktoré chcete zmeniť, a keď sa vám to podarí, prejdite na ďalšie. 
Počula som, že než sa niečo stane návykom, musíme to zopakovať 21 ráz. Pamätajte si toto pravidlo. 
Zoznam aktivít v 4. kapitole vám môže pomôcť s tým, kde začať. Cvičenia na konci kapitol vám môžu 
tiež niečo ukázať. Rozhodnite sa, kde chcete začať, a začnite tam. Začnite tam, kde ste. Ak neviete, 
kde začať, začnite tým, že budete navštevovať stretnutia Al-Anon alebo inej vhodnej podpornej 
skupiny. Ak ste v pivnici, začnite vyliezať. Postupne sa naučíte chodiť a obnovíte svoju rovnováhu. 
   Začať meniť svoje správanie je zároveň ťažké i zábavné. Keď som sa začala liečiť, mala som pocit, 
že som beznádejne uväznená sama v sebe a vo svojich vzťahoch s ľuďmi. Obklopovala ma tma a mala 
som pocit, že ma depresia pripútala k posteli. Raz ráno, keď sa mi nechcelo ani vstávať, ani žiť, vliekla 
som sa do kúpeľne, aby som sa umyla a učesala, keď môj syn trval na tom, aby som sa išla za ním 
pozrieť do spálne. Zistila som, že spálňa horí. Horeli už záclony, koberec aj posteľ. Ako obvykle, 
myslela som si, že situáciu zvládnem sama, lebo oheň mi nepripadal taký nebezpečný, ako vyzeral. 
Schytila som hasiaci prístroj a začala som hasiť. Nebolo to však nič platné, bolo príliš neskoro. Oheň 
sa rozhorel ešte viac, keď sme z domu vybiehali. 
   Kým hasiči prišli, celý dom vyhorel. Stalo sa to dva týždne pred Vianocami a my sme sa museli 
presťahovať do malého bytu. Bola som na dne. Už predtým som prišla o veľa a stratila som aj seba. 
Môj dom bol mojím malým hniezdočkom, jediným zdrojom citovej istoty. Teraz som oň prišla. Stratila 
som všetko. Nasledujúce týždne odo mňa vyžadovali zvýšenú činnosť. Spisovanie zoznamov 
pre poisťovne, vyjednávania, čistenie domu a plánovanie prestavby - to všetko vyžadovalo moju 
pozornosť. Žila som v neustálej neistote, ale nemala som na výber. Musela som rozmýšľať a začať 
konať. Keď sa už konečne s prestavbou začalo, mala som ešte viac práce. Musela som sa rozhodovať, 
ako investovať tisíce dolárov. Pomáhala som stavebným robotníkom, ako som mohla, aby som 
ušetrila peniaze a pomohla urýchliť prestavbu. To odo mňa vyžadovalo telesnú aktivitu, teda niečo, 
čo pre mňa už dlho neexistovalo. Čím viac som pracovala, tým lepšie som sa cítila. Začala som si 
dôverovať. Zbavila som sa väčšiny svojho hnevu a strachu. Kým sme sa s rodinou vrátili do nášho 
domu, bola moja duševná rovnováha obnovená. Začala som žiť svoj vlastný život a chcela som ho žiť 
ďalej. Bol to skvelý pocit. 
   Základom zmeny je začiatok. Začnite. Zapáľte pod sebou oheň. 
   RAST 
Keď sa začnete meniť, budete sa hýbať smerom dopredu bez väčšej námahy a stane sa to pre vás 
prirodzenou činnosťou, pokiaľ neprestanete. Občas urobíme pár krokov dozadu. Aj to je v poriadku. 
Niekedy je to potrebné. Niekedy je to súčasťou pohybu vpred. 
   Niektorí z nás musia urobiť ťažké rozhodnutia; musíme sa napríklad rozhodnúť, či ukončiť nejaký 
deštruktívny vzťah. Ako vraví Earnie Larsen, ak je váš vzťah mŕtvy, pochovajte ho. Nikam sa 
neponáhľajte a pracujte na sebe. Keď príde vhodný čas, urobíte správne rozhodnutie. 
   Niektorí z nás sa snažia zlepšiť narušené, ale stále živé vzťahy. Buďte trpezliví. Láska a dôvera sú 
krehké, živé entity. Ak boli poškodené, nedajú sa obnoviť len tak, na rozkaz. Láska a dôvera sa 
automaticky neobnoví hneď, ako alkoholik prestane piť. Láska a dôvera potrebujú na zotavenie svoj 
vlastný čas. Niekedy sa obnovia, niekedy nie. 
   Niektorí z nás nemajú nikoho, koho by mohli milovať. Môže to byť ťažká, ale nie neprekonateľná 
situácia. Môžeme chcieť milovať niekoho, ale myslím si, že nám pomôže, ak budeme mať dostatočne 
radi sami seba. Je v poriadku žiť s niekým, ale je tiež v poriadku žiť sám. Nájdite si priateľov, ktorých 
budete mať radi, ktorí budú mať radi vás a ktorí si vás budú vážiť. Milujte sami seba a dôverujte si. 
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Využite čas osamote na to, aby ste sa nadýchli. Uvoľnite sa. Naučte sa všetko, čo sa naučiť musíte. 
Vyvíjajte sa. Pracujte na sebe. Keď sa zamilujete, obohatí vám to život. Láska by nemala byť naším 
jediným záujmom ani únikom pred nepríjemným životom. Choďte za svojimi cieľmi. Bavte sa. 
Dôverujte Bohu - všetko má svoj čas. Boh nás miluje a pozná všetky naše potreby a túžby. 
Nech už ste v akejkoľvek situácii, neponáhľajte sa a pohybujte sa s rozvahou. Srdce nás môže ťahať 
niekam, ale rozum nám vraví, že by sme tam nemali ísť. Rozum môže trvať na tom, aby sme šli tam, 
kam nás naše srdce nechce nasledovať. Občas nás naša náklonnosť k žabám zavedie niekam, kam 
nechce ísť naše srdce ani náš rozum. Aj to je v poriadku. Neexistujú žiadne predpisy, koho by sme 
mali alebo nemali milovať. Môžeme milovať, koho chceme a ako chceme, ale milujte tak, aby vám to 
neškodilo. Všímajte si, čo sa deje. Milujte z pozície sily, nie z pozície slabosti, a od druhých žiadajte to 
isté. Každý deň sa dobre rozhodnite, čo potrebujete urobiť, aby ste sa postarali o seba. Spolu s vašou 
vyššou silou spoznáte, čo treba urobiť. Dúfam, že nájdeme ľudí, ktorých milovať bude potešením, 
ľudí, ktorí budú s potešením milovať nás a ktorí budú podporovať náš rast. Dúfam, že si nájdeme 
zamestnanie, ktoré nás bude podporovať v raste. 
   Upozornenie: Z času na čas sa stane, že stratíme rovnováhu. Začneme behať, skákať a zrazu sa 
ocitneme na dlážke. Všetky staré bláznivé pocity sa vrátia. Nebojte sa. Je to normálne. Spôsob 
myslenia a cítenia u spoluzávislých je navyknutý. Tieto naučené pocity a myšlienky môžu občas vyjsť 
na povrch. Zmena (aj k lepšiemu), určité okolnosti podobné alkoholickému šialenstvu a stres môžu 
opäť prebudiť spoluzávislosť. Niekedy sa prebudí sama. Tak to proste je. Vyrovnajte sa s tým. 
Nehanbite sa za to a neschovávajte sa. Opäť sa dokážeme postaviť na nohy. Prekonáme to. 
Porozprávajte sa s priateľmi, ktorým dôverujete; buďte trpezliví, buďte na seba mierni. Robte veci, 
o ktorých viete, že ich potrebujete. Bude lepšie. Nech sa deje čokoľvek, neprestaňte sa o seba starať. 
   Nájdenie rovnováhy a jej udržiavanie je podstatou uzdravenia. Ak sa to zdá príliš ťažké, nestrachujte 
sa. Dokážeme to. Dá sa znova naučiť žiť. Dá sa znova naučiť milovať. Dokonca sa môžeme naučiť 
popri tom aj zabávať. 
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EPILÓG 
Nie som učiteľ, som buditeľ. 

Róbert Frost 
 
   Túto knihu som chcela napísať dávno predtým, než som ju začala písať. 
   Pôvodne som chcela napísať knihu o spoluzávislosti, pretože keď som ňou tak veľmi trpela ja, 
nemohla som nájsť knihu, ktorá by mi vysvetlila, čo sa deje. Chcela som napísať knihu pre druhých 
trpiacich ľudí, ktorá by im vysvetlila, čo je to spoluzávislosť, a pomohla im porozumieť a zmenšiť ich 
bolesť. 
   Tento motív padol vo chvíli, keď som zistila, že už vyšli knihy o spoluzávislosti. Existovala dokonca aj 
nejaká odborná literatúra, len som ju nenašla. 
   Neskôr sa moje motívy zmenili. Už som nechcela len zmierniť bolesť druhých ľudí, chcela som tiež 
ospravedlniť svoje vlastné utrpenie. Bola to akási snaha o obchod s mojou dlhou cestou 
k sebaprijatiu. Ak o tom napíšem knihu, tak to nebola až taká veľká strata. 
   Aj tento motív padol. Skôr než som stihla knihu dopísať, zmierila som sa s tým, čo sa mi stalo. Cítila 
som sa dobre nezávisle od toho, či o tom budem písať alebo nie. Uvedomila som si tiež, že som viac 
získala, než stratila. Vďaka svojej spoluzávislosti som našla svoje ja. Celá naša minulosť nás pripravuje 
na tento okamih; dnešok nás pripravuje na zajtrajšok. Všetko dobre dopadne. Nič nie je zbytočné. 
   Keď som konečne túto knihu začala písať, mala som skoro rovnaký motív ako pôvodne. Chcela som 
napísať niečo, čo by pomohlo spoluzávislým ľuďom, a myslela som si, že mám sa s nimi o čo podeliť. 
Všetko, čo som tu napísala, je však len môj názor. Aby som objasnila, čo tým myslím, použijem slová 
Garrísona Keillora. Tieto slová použil, keď hovoril o fiktívnej literatúre, ale jeho slová sa rovnako 
dobre hodia aj na nefiktívne a svojpomocné knihy: 
  „Je ťažké povedať pravdu, najmä keď... nie sme si absolútne istí, že to pravda je. Hľadáme pravdu 
a snažíme sa ukázať cestu k nej." 
  Dúfam, že vám táto kniha aspoň trochu ukázala cestu k pravde. Dúfam, že som vám pomohla 
prebudiť vás vášmu ja. 
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