Jazyky lásky 4 (zamilovanost2)

	Smutnou skutečností však zůstává, že zamilovanost trvá navždycky pouze v pohádkách. Psycholožka, která se zabývala dlouhodobým studiem zamilovanosti a monitorovala případy desítek párů, dospěla k závěru, že romantická posedlost přežije v průměru asi dva roky. Pokud jde o tajný vztah, může trvat o něco déle. Avšak dříve či později člověk sestoupí z oblaků zpátky na pevnou zem. Otevřou se mu oči a vidí nedostatky svého partnera. Uvědomí si, že některé vlastnosti toho druhého mu jdou opravdu na nervy. Ona dovede být pěkně únavná. On se dokáže urazit a rozčílit, možná je dokonce schopen příkrých slov a tvrdé kritiky. Ty nepatrné chybičky, které jsme v době zamilovanosti přehlíželi, narostou v obrovské hory. Vzpomínáme, co nám říkala maminka, a ptáme se sami sebe, kam jsme to dali rozum.
	Mohli jsme si domyslet, že na představě "zamilovanosti až do smrti" něco nesedne. Vždyť kdyby lidé zůstávali zamilovaní navždycky, dostala by se celá lidská společnost do vážných problémů. Průmysl, obchod, vzdělávací systém, církev i všechno ostatní by se ocitlo v troskách. Proč? Protože zamilovaní ztrácejí zájem o jiné věci. Proto se tomu někdy říká "posedlost". Student, který se po uši zamiluje, brzy zjistí, že se jeho známky zhoršily. Když je člověk zamilovaný, studuje se těžko. Zítra se píše písemka na téma války v roce 1812, ale komu sejde na nějaké válce v roce 1812? Když je člověk zamilovaný, zdá se všechno ostatní nedůležité. Jeden člověk mi řekl: "Pane Chapmane, můj podnik se pokládá."
	"Jak to?" zeptal jsem se.
	"Potkal jsem jednu dívku, zamiloval jsem se do ní, a od té doby nedokážu nic udělat. Nemůžu se vůbec soustředit. Celý den jen sním o ní."
	Znamená to tedy, že když jsme byli nalákáni do manželství iluzí lásky, zbývají nám jen dvě možnosti: 1. prožít se svým partnerem život plný utrpení a 2. skočit přes palubu a zkusit to znova? Naše generace většinou volí tu druhou možnost, zatímco generace předchozí často volily tu první. Než automaticky usoudíme, že jsme si vybrali lépe, možná bychom se měli podívat na pár čísel. V současné době končí v naší zemi rozvodem 40% prvních manželství. U druhých manželství je to 60% a u třetích 75%. Zřejmě tedy naděje na šťastnější druhé či třetí manželství není tak reálná, jak by se zdálo.
	Z výzkumu se zdá vyplývat, že existuje ještě třetí, nejlepší možnost: rozpoznat v zamilovanosti to, čím skutečně je - krátkodobé vzedmutí citů - a společně se svým partnerem začít usilovat o skutečnou lásku. Tato láska je sice také věcí citů, ale nikoli nekontrolovaných. Cit a rozum se v ní spojují. Je k ní třeba vůle a sebekázně - a uznává nutnost osobního růstu. Naší základní potřebou není pržít zamilovanost, ale být někým doopravdy milován; zakusit lásku, která nepramení z instinktů, ale ze svobodné volby. Potřebujeme, aby nás měl rád někdo, kdo se rozhodl nás mít rád - někdo, kdo v nás vidí člověka, který mu za lásku stojí.
	Tento druh lásky vyžaduje úsilí a sebekázeň. Vědomě vynaložíme energii, abychom pro druhého udělali něco dobrého, pocítíme, jak je jeho život naším úsilím obohacován, a zakusíme uspokojení - uspokojení z toho, že někoho máme doopravdy rádi. Žádná euforie zamilovanosti k tomu není nutná. Naopak - skutečná láska nemůže nastoupit, dokud zamilovanost nevyprchá.
	Nemůžeme si přičítat žádnou zásluhu za laskavost a velkorysost v období zamilovanosti. Žene nás k ní síla, která přehluší naše normální zvyky. Avšak pokud se po návratu do reálného světa svobodné volby rozhodneme být k druhému laskaví a velkorysí, to je opravdová láska.
	Naplnění potřeby lásky je nutné pro naše emocionální zdraví. Lidé, žijící v manželství, touží po srdečnosti a lásce svých partnerů. Cítíme se v bezpečí, když se nám dostává ujištění, že nás náš partner přijímá takové, jací jsme, stojí o nás a jde mu o naše dobro. Během zamilovanosti jsme to všechno prožívali a bylo to nádherné. Jen jsme dělali tu chybu, že jsme si mysleli, že to tak vydrží navždycky.
	Avšak zamilovanost tu není od toho, aby vydržela navždycky. Je jenom úvodní kapitolou v učebnici manželství. Ústředním tématem této učebnice je promyšlená, záměrná láska - ten druh lásky, k němuž nás vždycky vyzývali moudří. Láska, pro kterou je možné se rozhodnout.
	To je dobrá zpráva pro manžele, jejichž zamilovanost beze zbytku vyprchala. Pokud je možné se pro lásku rozhodnout, jsou plně schopni se mít navzájem rádi i po té, co romantická posledlost skončila a oni se vrátili do reálného světa. Skutečná láska začíná postojem - způsobem myšlení, kdy si řekneme: "Je to můj manžel/manželka a já se budu starat o to, co potřebuje ke štěstí." Pak ten, kdo se tak rozhodl, jde a najde si vhodný způsob, jak své rozhodnutí uskutečnit.
	"Ale to zní tak chladně!" namítnou někteří. "Láska jako rozhodnutí a odpovídající chování? Kde zůstaly padající hvězdy, vznášení se v oblacích, hluboké city? Kde napjaté očekávání, jiskra v oku, mrazení při polibku, nádhera při milování? Kde bezpečné vědomí toho, že jsem v jeho/její mysli ta/ten první?" Právě o tom tato kniha je. Jak uspokojit hlubokou potřebu lásky, kterou ten druhý cítí? Pokud se tohle dokážeme naučit a rozhodneme se to dělat, prožijeme tak vzrušující lásku, že se s tím období zamilovanosti vůbec nedá srovnávat!


