Jazyky lásky 2 (citová nádrž)

"V každém dítěti je 'citová nádrž', která čeká na naplnění láskou. Když dítě cítí, že je má někdo doopravdy rád, vyvíjí se normálně, ale pokud je jeho 'citová nádrž' prázdná, bude se chovat nežádoucím způsobem. Většina problémů, které nám děti působí, je zaviněna prázdnou 'citovou nádrží', která volá po naplnění." To jsou slova Dr. Rosse Campbella, psychiatrova, který se zabývá léčbou dětí a dospívajících.
	Jak jsem mu naslouchal, vzpomínal jsem na ty stovky rodičů, kteří za mnou kdy přišli s problematickým chováním svých dětí. Nikdy jsem si nepředstavoval v každém z těch dětí prázdnou citovou nádrž, ale její následky se nedaly přehlédnout. Jejich jednání bylo bludným hledáním lásky, kterou necítili. Hledali lásku všemi možnými chybnými způsoby na všech možných chybných místech.
	Vzpomínám si na Ashley, která ve třinácti letech musela podstoupit léčbu pohlavní choroby. Její rodiče byli zdrceni. Zlobili se na Ashley. Rozčilovali se na školu, obviňovali ji, že učí děti o sexu. Jak mohla Ashley tohle udělat? ptali se.
	Když jsem mluvil s Ashley, vyprávěla mi, jak se její rodiče rozvedli, když jí bylo šest. "Myslela jsem si, že od nás táta odešel, protože mě nemá rád," řekla mi. "Když se pak maminka znovu provdala, to mi bylo deset, měla jsem pocit, že ona teď má někoho, kdo by ji měl rád, ale já pořád ještě ne. Strašně jsem si přála, aby mě měl někdo rád. Pak jsem ve škole potkala toho kluka. Byl starší než já, ale líbila jsem se mu. Nemohla jsem tomu ani uvěřit. Byl na mě hodný a za chvíli už jsem cítila, doopravdy cítila, že mě má rád. Nechtěla jsem s nikým spát - chtěla jsem, aby mě měl někdo rád."
	Ashleyina "citová nádrž" byla po mnoho let prázdná. Její maminka a nevlastní otec se o ni dobře starali po materiální stránce, ale nevěděli, jak strádá po stránce emocionální. Rozhodně Ashley rádi měli - a mysleli si, že ona jejich lásku cítí. Teprve až když bylo téměř pozdě, pochopili, že nemluvili jejím základním citovým jazykem.
	Ale potřeba lásky není něco, co by se týkalo jen dětí. Pronásleduje nás až do dospělosti a do manželství. Období zamilovanosti ji na čas uspokojí, ale to je nevyhnutelně zkratkovité řešení a - jak uvidíme později - má omezenou životnost, jejíž délka se dá odhadnout předem. Když sestoupíme z výšin zamilovanosti, potřeba lásky znovu vypluje na povrch, protože je naší základní potřebou. Kolem ní se točí celý náš vnitřní život. Potřebovali jsme lásku, než jsme se zamilovali, a budeme ji potřebovat až do smrti.
	Potřeba, aby nás partner miloval, je u kořene všech přání, která lidé ohledně manželství mají. "K čemu je člověku dům, auta, místo na pláži a to všechno, když ho jeho žena nemá ráda?" řekl mi nedávno jeden muž. Chápete, co ve skutečnosti říkal? "Po lásce své ženy toužím víc než po čemkoli jiném." Láska se nedá věcmi nahradit. Některá žena zase řekne: "Celý den si mě nevšímá a pak ke mně chce skočit do postele. Dělá se mi z toho nanic." To není žena, která by měla něco proti sexu. Je to žena, která zoufale touží po lásce svého manžela.
	Je tomu tedy tak, že hlubko v duších všech těch rozbolavělých lidí jsou prázdné "citové nádrže"? Je tohle příčinou všeho toho nesprávného chování, uzavřenosti, ostrých slov a kritičnosti? Mohlo by se manželství obnovit, kdybychom našli způsob, jak ty nádrže naplnit? Byli by manželé, kteří by měli plné citové nádrže, schopni vytvořit ovzduší, v němž je možno mluvit o rozdílnostech a řešit konflikty? Je plná citová nádrž klíčem k dobrému manželství?
	Jsem přesvědčen, že udržování plné citové nádrže je pro manželství stejně důležité jako doplňování oleje v automobilu. Pokud se budete snažit pokračovat v manželství s prázdnou citovou nádrží, může vás to stát dokonce ještě víc, než když budete jezdit s autem bez oleje.

