Citoví upífii 2011 - zlom

8.7.2011

10.47

Stránka 7

1. Dûti noci
Kdo jsou ti citoví upíﬁi?

V opatství Carfax svítí svûtla. Je noc. Podle povûsti koupil
zﬁíceninu opatství jak˘si v˘stﬁední ‰lechtic z v˘chodní
Evropy. ¤íká se, Ïe se v noci po opatství pohybují
prazvlá‰tní bytosti, potichounku procházejí mlhou. Lidé
nemohou spát, protoÏe psi vyjí a krajinou se oz˘vají zvuky
pﬁipomínající naráÏení netop˘ﬁích kﬁídel do okenních
tabulí. V tûch nejv˘stavnûj‰ích domech ve mûstû se budí
mladé Ïeny z hrÛzostra‰n˘ch snÛ, jsou vydû‰ené,
vyãerpané, apatické. Nûkteré se neprobudí vÛbec.
Dûje se nûco stra‰ného, ale jediné vysvûtlení se za
denního svûtla jeví jako ‰ílené, povûrãivé povídaãky. Upíﬁi
pﬁece neexistují, Ïe? Kde tedy nalézají nemrtvé du‰e, které
v noci niãí Ïivé, v moderním svûtû místo?
Vysok˘ snûd˘ muÏ v obleku se zasmûje. „Upíﬁi? To je
pﬁece pohádka, kterou se stra‰í dûti.“ V oãích se mu
zabl˘sknou pronikavá svût˘lka. „Dovolte mi, abych se
pﬁedstavil,“ naváÏe. „Jmenuji se hrabû Dracula.“ Ano,
byl to Dracula z pera Brama Stokera.
Upíﬁi vás sledují, dokonce i teì, kdyÏ ãtete. Mají o vás
pﬁehled za denního svûtla na ulicích, pod jasn˘m svûtlem
záﬁivek v kanceláﬁích, nejspí‰ i v teple domova. Pohybují se kolem nás, pﬁevtûlení za obyãejné lidi. A ve chvíli,
kdy je ovládnou jejich vnitﬁní potﬁeby, se promûÀují v zákeﬁné bestie.

Citoví upífii 2011 - zlom

8

CITOVÍ

8.7.2011

10.47

Stránka 8

UPÍ¤I

Tito upíﬁi z nás v‰ak nevysávají krev, jejich pochoutkou je citová energie.
NepleÈte se, nemluvíme o otrapech, otravném hmyzu,
s nímÏ se setkáváme den co den, a zaÏeneme ho tím, Ïe si
trváme na svém nebo na nûj zaútoãíme asertivitou. Mluvíme o skuteãn˘ch bytostech pﬁicházejících z temnot. DokáÏou vás nejen vyvést z míry nebo vytoãit, ale
i zhypnotizovat, zastﬁít vám mysl fale‰n˘mi sliby, zahalit
vás v oparu zl˘ch kouzel. Citoví upíﬁi vás zatáhnou do svého svûta upíﬁení a pak z vás vysají citovou energii.
Citoví upíﬁi na první pohled vypadají jako bezvadní
lidé, dokonce lep‰í neÏ ostatní. Jsou bystﬁí, chytﬁí a stejnû okouzlující jako ten transylvánsk˘ hrabû. Snadno si
získají va‰i pﬁízeÀ i dÛvûru. Chcete od nich víc neÏ od
druh˘ch. Oãekáváte více, dostanete ménû a na závûr vás
citoví upíﬁi srazí na kolena a odejdou s hlavou hrdû vztyãenou. Pozvete je do svého Ïivota a svou chybu si uvûdomíte aÏ ve chvíli, kdy se za nimi zavírají dveﬁe, vy jste na
dnû sil, tﬁe‰tí vám hlava, máte prázdnou penûÏenku a nejspí‰ i zlomené srdce. Pﬁesto si nejste jisti odpovûdí na
otázku, zda jste ti ‰patní vy, nebo oni.
·patní jsou oni. Citoví upíﬁi.
Znáte nûjaké? UÏ jste mûli tu „ãest“ seznámit se s nimi?
Poznali jste lidi, kteﬁí na první dojem pÛsobili jako dokonalé bytosti, ov‰em nakonec vám v Ïivotû nadûlali totální zmatek? Okouzlil vás nûkdo neodolateln˘m ‰armem?
Oslepil vás nûkdo bl˘skav˘m pozlátkem, z nûhoÏ vám zrak
pﬁecházel? ·eptal vám nûkdo bûhem romantické noci ãarokrásné sliby, po nichÏ se s úsvitem jen zaprá‰ilo?
Vysál z vás nûkdo citovou energii?
Citoví upíﬁi nevylézají po nocích z rakví. Îijí mezi
námi. Mají tváﬁ zdánlivû srdeãn˘ch a mil˘ch sousedÛ zaplavujících nás úsmûvy, jenÏe za zády o nás vyprávûjí krvelaãné pomluvy. Citové upíry najdete i ve svém
sportovním t˘mu. Jsou skvûlí a prostû úÏasní, ov‰em pou-
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ze do chvíle, neÏ na nû namíﬁíte kritick˘ prstík. Pak pﬁedvádûjí uvﬁískané scény, za nûÏ by se nemusel stydût kdejak˘ tﬁílet˘ capart. Citové upíry pochopitelnû najdete
i u sebe v zamûstnání. Zpravidla zahrnují luxusnû placené manaÏerské typy aktivnû se noﬁící do zákulisní politiky a zdánlivû nenápadn˘ch intrik. Mají s tím v‰ím tolik
starostí, aÏ jim na samotnou práci nezb˘vá moc ãasu. Citové upíry najdete dokonce i ve vedení firmy; patﬁí k nim
‰éfové kázající o podpoﬁe profesních zdatností a pozitivní zpûtné vazbû, ale ani se nenadûjete a uÏ kdekomu vyhroÏují, Ïe ho vyhodí za sebemen‰í chybu.
Citové upíry pochopitelnû mÛÏete odhalit i v rodinû.
Zkuste si v mysli projít blízk˘ i ‰ir‰í okruh pﬁíbuzn˘ch.
Co takov˘ ‰vagr tváﬁící se jako génius, ale neschopn˘ udrÏet si zamûstnání déle neÏ pár mûsícÛ? Anebo ta nenápadná, témûﬁ aÏ neviditelná teta, která s nasazením
peãuje o v‰echny kolem sebe, náhle záhadnû onemocní
a její kﬁehké zdraví vás pﬁinutí, abyste se pro zmûnu starali vy o ni? Musíme vÛbec mluvit o prapodivnû milujících rodiãích, kteﬁí káÏou o tom, jak se má mít ãlovûk rád,
a pak od nûj s naprostou samozﬁejmostí oãekávají, Ïe
v první ﬁadû bude láska prokazovaná a dokazovaná jim?
Pozor, upír tﬁeba i spává vedle vás v posteli, noc co noc.
V jedné vteﬁinû se projevuje jako oddan˘ a láskypln˘
partner, ve druhé se z nûj stává studen˘ psí ãumák.

Jsou to opravdoví upíﬁi?
PﬁestoÏe se citoví upíﬁi chovají jako bytosti noci, ve skuteãnosti na nich není pranic tajemného ani nadpﬁirozeného. Tato melodramatická metafora není nic jiného neÏ
klinická psychologie v halloweenské masce. Citoví upíﬁi
jsou z psychologického hlediska lidé, kteﬁí trpí poruchami osobnosti.
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Na vysoké ‰kole jsem si osvojil jednoduché pravidlo:
lidé dovádûjící se k ‰ílenství mají neurózu nebo psychózu.
Lidé pﬁivádûjící k ‰ílenství druhé mají poruchu osobnosti.
Podle Diagnostického a statistického manuálu Americké
psychiatrické asociace si poruchu osobnosti mÛÏeme vymezit jako trvalé projevy nepﬁizpÛsobujícího se chování,
které jsou hluboce zakotveny ve struktuﬁe osobnosti. Nejedná se o pﬁíznaky jiné du‰evní poruchy ani o prÛvodní
projev váÏného tûlesného onemocnûní, n˘brÏ o v˘razné
odchylky vnímání, my‰lení, cítûní a pﬁedev‰ím utváﬁení
vztahÛ s druh˘mi, pﬁiãemÏ zmínûné odchylky se projevují ve dvou ãi více oblastech. Jsou jimi:
1. zpÛsob vnímání své osoby, jin˘ch lidí, okolních
událostí a zpÛsob pﬁístupu k sobû, jin˘m lidem
a událostem;
2. rozsah, intenzita, nevyrovnanost (labilita) a nepﬁimûﬁenost citov˘ch reakcí;
3. mezilidské vztahy;
4. kontrola impulzivity, vnitﬁních podnûtÛ.
V manuálu jsou uvedeny diagnostické vzorce my‰lení a chování dvanácti poruch osobnosti. Zamûﬁíme se na
pût z nich, protoÏe právû s nimi se v bûÏném Ïivotû mÛÏeme setkat nejãastûji. Na‰ím tématem bude porucha
osobnosti disociální, histriónská, narcistická, úzkostná
a paranoidní.
Tyto typy sice spadají do patologie a dokáÏou druhé vyãerpat aÏ na dno sil, ov‰em mají i nádech pﬁitaÏlivosti, zajímavosti. Témûﬁ tﬁicet let pÛsobím na poli psychologie
a firemního poradenství a za tu dobu jsem mnohokrát vidûl, jaké hrÛzy dokáÏou tyto poruchy osobnosti druh˘m,
ãi pacientÛm samotn˘m napáchat doma, v práci a kdekoli jinde.
Vût‰ina citov˘ch upírÛ, o nichÏ si budeme povídat
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v této knize, sice nemá tak váÏnû naru‰enou psychiku,
aby se kvalifikovala jako vyhranûná porucha osobnosti,
pﬁesto vyjdeme ze vzorcÛ chování a my‰lení popsan˘ch
v diagnostickém manuálu, protoÏe jednání a uvaÏování
citov˘ch upírÛ s nimi silnû koresponduje. Zkuste si
vzorce pﬁedstavit jako seznam zpÛsobÛ, jak˘mi nám
nároãní lidé znepﬁíjemÀují Ïivot. Nûkdy se chovají tak
neuchopitelnû a bezbﬁeze, Ïe by byla na místû hospitalizace, jindy nás tu a tam zarazí nepﬁiléhavostí chování,
ale vût‰inou ho pﬁiãteme dopadÛm stresu. Ve svûtû psychologie nic není buì/anebo, projevy se pohybují na
kontinuu intenzity.
Odli‰né vzorce my‰lení a chování vyvûrají z toho, Ïe
citoví upíﬁi vnímají svût jinak neÏ ostatní lidé. Jejich
vnímání je pokﬁiveno snahou pﬁiblíÏit se k nedosaÏiteln˘m, nepﬁimûﬁen˘m a leckdy nezral˘m cílÛm. Citoví
upíﬁi touÏí po nerozdûlené, v˘sadní pozornosti ostatních.
Oãekávají, Ïe proÏijí dokonalou lásku, která bude dávat
a dávat, ale nebude nic poÏadovat na oplátku. Pﬁejí si Ïít
v nekoneãné radosti a zábavû, o nudné nebo nároãné záleÏitosti by se z jejich pohledu mûl postarat nûkdo jin˘.
Upíﬁi vypadají na první pohled jako dospûlí, ale v nitru
jsou dûti.
Filmoví upíﬁi se dûsí kﬁíÏÛ, ãesneku ãi svûcené vody,
citoví upíﬁi mají posvátnou hrÛzu z bûÏn˘ch záÏitkÛ patﬁících do svûta dospûl˘ch, vãetnû nudy, nejistoty, zodpovûdnosti a nutnosti nejen pﬁijímat, ale i dávat.
Nejsnáze si upíry rozdûlíme podle zpÛsobÛ my‰lení
a chování. KaÏd˘ typ upíra totiÏ podnûcuje specifická
nezralá a nenaplnitelná potﬁeba, která je stﬁedem upírova svûta. Patrnû si vyvodíte, Ïe citoví upíﬁi si neb˘vají dûtinsk˘ch potﬁeb vûdomi, tyto tendence jim
nevstupují do vûdomí. Tím spí‰ bychom si jich mûli b˘t
vûdomi my.

