Jazyky lásky 7 (slova povzbuzení 3)

	Mnoho důležitého o slovech povzbuzení a jazycích lásky vůbec jsem se naučil v Little Rocku v Arkansasu. Billa a Betty Jo jsem tam navštívil jednoho krásného jarního dne. Bydleli v domku s bílým tyčkovým plotem, zeleným trávníkem, jarním kvítím v plném květu - idylka. Ale jakmile za mnou zapadly dveře, idylka skončila. Jejich manželství bylo v troskách. Byli spolu dvanáct let, měli dvě děti, a oba si říkali, proč se vůbec brali. Zdálo se, že se neshodnou vůbec v ničem. Jediné, v čem spolu doopravdy souhlasili, bylo, že mají oba moc rádi svoje děti. Jak jejich příběh vycházel najevo, zjišťoval jsem, že Bill je workaholik, kterému na Betty Jo nezbývá skoro žádný čas. Betty Jo pracovala na částečný úvazek, hlavně proto, aby se dostala z domu. Snažili se své problémy řešit tím, že se stáhli každý do sebe. Šli si navzájem z cesty, aby omezili konflikty. Ale jejich citové nádrže byly obě prázdné.
	Pověděli mi, že chodili do manželské poradny, ale příliš to nepomohlo. Teď se zúčastnili mého manželského semináře a já jsem měl nazítří odjíždět. Tohle byl pravděpodobně jediný rozhovor, kterým jsem s nimi kdy měl mít. Rozhodl jsem se vsadit všechno na jednu kartu.
	Strávil jsem hodinu rozhovorem s každým zvlášť. Naslouchal jsem pozorně příběhu každého z nich. Zjistil jsem, že navzdory prázdnotě jejich vzájemného vztahu a mnoha věcem, v nichž se neshodnou, přece jen existují věci, které jeden na druhém oceňují. "Je vynikající matka," uznal Bill. "Také je dobrá hospodyně a výborná kuchařka, když už se rozhodne vařit. Ale," pokračoval, "je ke mně tak chladná! Můžu se upracovat a pro ni to naprosto nic neznamená." Když jsem mluvil s Betty Jo, souhlasila s tím, že Bill se dokonale stará o zajištění rodiny. "Ale," stěžovala si, "vůbec s ničím mi doma nepomůže a nikdy na mě nemá čas. K čemu je nám dům, obytný vůz a další věci, když si je nikdy neužijeme společně?"
	Když jsem měl v ruce tyto informace, rozhodl jsem se soustředit pouze na jedinou radu, kterou dám každému z nich. Řekl jsem Billovi a Betty Jo, každému v soukromí, že mají v ruce klíč, jak ozdravit ovzduší svého manželství. "Tím klíčem," řekl jsem, "je vyjadřovat slovně uznání ve věcech, které se vám na druhém líbí, a prozatím se zdržet stížností ve věcech, které se vám nelíbí." Prošli jsme si znovu pozitivní věci, které o tom druhém řekli, a pomohl jsem jim oběma sepsat jejich seznam. Billův seznam se zaměřoval na Betty Jo jako maminku, hospodyni a kuchařku. Seznam Betty Jo se točil kolem Billovy pilné práce a finančního zajištění rodiny. Udělali jsme ty seznamy co nejkonkrétnější. Seznam Betty Jo vypadal asi takhle:

- Nezameškal v práci za dvanáct let ani jediný den. Je úžasně pilný.
- Během let byl několikrát povýšen. Vždycky se snaží nalézt způsob, jak být ještě lepším pracovníkem.
- Platí každý měsíc nájemné.
- Platí také účty za vodu, plyn a elektřinu.
- Před třemi lety nám koupil obytný vůz.
- Na jaře a v létě každý týden poseká trávu nebo najme někoho, aby to udělal.
- Na podzim hrabe listí nebo najme někoho, aby to udělal.
- Poskytuje rodině hojnost peněz na jídlo a oblečení.
- Asi tak jednou za měsíc vynese smetí.
- Dává mi peníze, abych mohla rodině nakoupit dárky k vánocům.
- Souhlasí s tím, abych peníze, které si vydělám, použila, na co chci.

	Billův seznam vypadal asi takhle:

- Každý den ustele postele.
- Každý týden vyluxuje dům.
- Vypravuje děti každé ráno do školy a udělá jim dobrou snídani.
- Asi tak třikrát do týdne uvaří večeři.
- Nakupuje potraviny. 
- Pomáhá dětem s domácími úkoly.
- Vozí děti do školy a na sborové akce.
- Nosí mi oblečení do čistírny.
- Stará se o prádlo a někdy i žehlí.

	Navrhl jsem jim, aby do seznamu připsali věci, kterých si příští týden všimnou. Dále jsem jim poradil, aby si dvakrát do týdne vybrali jednu věc ze seznamu a vyslovili pro ni tomu druhému uznání. Víc nic. Betty Jo jsem řekl, že kdyby ji náhodou Bill za něco pochválil, nemá ho také oplátkou za něco pochválit, ale raději má jeho pochvalu prostě přijmout a odpovědět: "Díky. To jsi hodný, že mi to říkáš." Billovi jsem řekl totéž. Povzbuzoval jsem je, aby to tak dělali každý týden po následující dva měsíce, a pokud zjistí, že to pomáhá, mohou pokračovat. Pokud ne, prostě to odepíšou jako další nezdařený pokus.
	Nazítří jsem nasedl do letadla a vrátil se domů. Zapsal jsem si, že mám Billovi a Betty Jo za dva měsíce zavolat, abych zjistil, jak to dopadlo. Uprostřed léta jsem jim skutečně zavolal a poprosil jsem je, abych mohl mluvit s každým zvlášť. Žasl jsem nad tím, jaký mamutí skok dopředu udělaly Billovy postoje. Uhodl, že jsem dal Betty Jo tutéž radu co jemu, ale vůbec mu to nevadilo. Byl štěstím bez sebe. Konečně mu manželka dávala najevo, že oceňuje jeho pilnou práci a finanční zajištění rodiny. "Konečně se zase cítím jako chlap, pane Chapmane. Ještě máme před sebou kus cesty, ale myslím, že jdeme správným směrem."
	Když jsem však mluvil s Betty Jo, zjistil jsem, že na jejích pocitech se nezměnilo skoro nic. "Trochu se to zlepšilo, pane Chapmane," řekla. "Bill mě chválí, jak jste mu poradil, a věřím, že to myslí upřímně. Ale pořád ještě na mě nemá nikdy čas. Zůstává tak dlouho v práci, že skoro nikdy nejsme spolu."
	Jak jsem jí tak naslouchal, konečně se mi rozsvítilo. Věděl jsem, že jsem udělal důležitý objev. Citový jazyk jednoho nemusí být vždy citovým jazykem druhého. Billovým základním jazykem lásky byla zcela očividně slova uznání. Měl své povolání rád a věnoval se mu s vervou, ale nesmírně toužil po tom, aby od své ženy slyšel ocenění své práce. Pravděpodobně se v něm tento vzorec vytvořil v dětství, ale teď, v dospělém věku, nebyl o nic méně důležitý. Avšak srdce Betty Jo volalo po něčem jiném. Slyšet pochvalu nebylo špatné, ale to, po čem toužila ze všeho nejvíc, bylo něco jiného. A to nás přivádí k druhému jazyku lásky.


