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Pedantikus Nervus
„Kdyby všichni lidé byli tak poctiví, pracovití a zodpovědní jako já,
svět by byl úplně jiný.“
Ty bačkory tady, ty
měly být přece
v předsíni! Mě už
z toho raní mrtvice!
Neměli bychom se
věnovat sexu častěji?

Když ona něco udělá,
pak to po ní stejně
Stejně to udělala, jen

musím zkontrolovat!

abych měl radost,
nebylo to od ní
upřímné.
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Klofla jsi níže popsaného chlapa?
1.

Tvůj chlap má rád ve všem řád a pořádek jako ve škatulce, nebo, chcete-li, jako

v plechovce se sardinkami.

2.
3.

Nedokáže být příliš spontánní, zdaleka není pružný jako rumunská gymnastka.
Stěží nachází čas k odpočinku, nemluvě o lenošení. I kdyby ses stavěla na hlavu,

abys s ním strávila nějaký romantický večer, vždy tě odbude slovy: „Musím to dokončit.“

4.

Je k tobě velmi kritický a stejně tak i k ostatním. Všimla sis možná, jak se kysele

zatvářil, když uviděl tvůj poněkud chaotický účes?

5.

Připadá vám nervózní jako tygr v kleci, když se blíží termín splacení účtů? On

přece nemá v ničem zpoždění. Nejen že je přesný, ještě prská, když má někdo menší skluz.

6.

Je takový dvojbarevný, třeba černo-bílý, nic není mezi tím, nezná jiné hodnocení

než vhodné-nevhodné, dobré-špatné, krásné-ošklivé.

7.

Všímáš si, že tvůj muž pořád po někom něco opravuje, dokonce, což je příšerné,

i po tobě! Je jako kontrolní rentgen na letišti, který okamžitě odhalí kovové předměty
v příručním zavazadle. Tak jako neprojdeme tímto zázrakem techniky s pilníkem
na nehty, tak tvému muži neunikne špatně uložená kniha na poličce.

8.

Když na něčem pracuje a ty ho nedej bože vyrušíš, uplynou celé světelné roky,

než se dokáže zpátky soustředit na to, co zrovna dělá. Jistě si všimneš, že si něco
mumlá neskrývaje svou nespokojenost.

9.

Je zdánlivě vyrovnaný, ale to je opravdu jen zdání. Moje milá, vždyť to důvěrně

znáš, že když dojde k „únavě materiálu“ a něco ho vyvede z míry, pak je jako atomová bomba. Bouchne a máš doma takovou malou soukromou Hirošimu.

10.

A také víš, jak je alergický, když lidé kolem nedodržují pevné zásady, zejména

pak jedná-li se o ostatní příslušníky domácnosti. Kopřivka nebo atopický ekzém jsou
na světě.
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Synáček muže tvé tchýně – jeho dětství


premiant



hodný



pečlivý



uspořádaný



zodpovědný



sebekritický



splňuje očekávání rodičů



nesmí se vztekat

Tvůj muž byl samozřejmě rozkošný chlapeček, ale jen co začal chodit, rodiče mu
zvedli laťku. V mnoha případech to byli učitelé nebo nositelé uniforem. Měli na dítě
velmi vysoké požadavky, a to buď přímo, nebo prostřednictvím promyšlené manipulace se způsobem vyjadřování nespokojenosti týkající se různých projevů dítěte. Řeč
je o vědomé či méně vědomé kritice, ať už otevřené nebo skryté. Po určité době se
dítě začalo kontrolovat: „Musím to udělat dobře, pak se vyhnu kritice, rodiče se na mne
nebudou zlobit, nepřestanou mě mít rádi, budou mě zase akceptovat. Když se nebudu snažit, ztratím jejich ochranu.“ Dítě samozřejmě tyto myšlenkové pochody nevyslovuje, ale pud sebezáchovy ho vybízí k určitému chování.
Pedantikus Nervus se snažil dosahovat co nejlepších výsledků ve škole, byl
bezmezně pracovitý. Je třeba dodat, že mnohé děti tento nápor nevydrží a stihne je
krize. Všichni tito muži byli velmi zodpovědnými, přímo přespříliš zodpovědnými dětmi.
V souvislosti s tím, že jejich rodiče neakceptovali jejich hněv a stavy rozčilení, byly
tyto pocity pečlivě skrývány a potlačovány. Jen velmi zřídka dělal tvůj manžel něco jen
tak, spontánně, bezstarostně, protože na to měl chuť.
Ale právě tenkrát v nitru tohoto chlapce začal růst kritik. V dětství musel být
chlapec pečlivě oblečený, přiměřeně situaci, protože si to žádali rodiče. Tato vlastnost
v něm zůstala dodnes, stejně jako hlas neuvědomělého vnitřního rodiče, který ho má
neustále na mušce a hodnotí, co Pedantikus Nervus dělá, na co myslí a co cítí.
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Snoubenec a ženich – důvody, proč ses
do něho zamilovala


Etický



Moudrý



Disciplinovaný



Idealista



Pracovitý



Zásadový



Upřímný



Sebekritický



Systematický

Mé první
perfektní děvče

No ne, to je báječný chlap, bože, jaké jsi měla
štěstí! Takový uspořádaný, solidní, nepřijde
na rande pozdě, vždy vkusně oblečený přiměřeně situaci, nikdy se neztrapní, za takového chlapa se nebudeš muset nikdy stydět. Můžeš se klidně nechat oklamat, že
jsi potkala ideálního a chytrého muže. Takový upřímný, nevšimla sis, že by kdykoli
nějak mlžil, přitom takový disciplinovaný a k tomu idealista. Můžeš si být naprosto
jistá, že ti bude naprosto oddaný a jiné ženy budou vždy ve tvém stínu. Ostatně to není
typ dobyvatele nebo nějaký macho.
Zdá se, že i emočně je velmi vyrovnaný. Za žádných okolností ti neudělá scénu,
takové jednání je mu docela cizí. No, jednou ho sice popadl vztek, ale jistě měl k tomu
důvod. Obdivuješ jeho vnitřní disciplinovanost, když se do něčeho pustí, pak to dělá
pořádně. Možná je trošku puntičkář a všechno dost řeší, ale to přece není hřích, ba
naopak je to klad. A potom, upřímně řečeno, tvůj vyvolený má nějaké ideály, nikoli
takové, jako mají ostatní chlapi. A jeho morálka? Žádné úplatky, spekulace, protekce,
copak to není skvělé? Obdivuješ ho za to, že když něco kupuje, prozkoumá internet,
prozkoumá všechny nabídky, prostuduje návody a rozhodne se pro nejvíce racionální
produkt.
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Budeš mít bezvadného chlapa, který nebude zbytečně utrácet. A když si vezmete
pejska z útulku, koupí si příručku týkající se výcviku psa, aby ani s tím čtyřnohým přítelem nebyly absolutně žádné problémy. Váš pejsek bude disciplinovaný jako jeho pán.
Máš radost, že ho nebaví rivalita. Důležitější je dělat věci pořádně, ne se předvádět, kdo bude rychlejší. Skutečnost, že kritizuje ostatní, všímá si i drobných nedostatků, nesprávně zavázané kravaty nebo sukní tvých kamarádek, které neuměly být
ve společnosti na úrovni, není přece vada.
Obdivuješ na něm, že všechno umí perfektně naplánovat, neztrácí čas hloupostmi. Sice bývá pracovně velmi vytížen, ale to znamená, že vydělá penízky na hezké
a solidní bydlení, nábytek zakoupený v obchodě Ikea smontuje raději sám, protože
„nějací servisní pracovníci to stejně zblbnou“ a v žádném případě to neudělají tak
přesně jako on.
Bude to skvělý otec, své děti povede k odpovědnosti, vštípí jim morální zásady.
V rodině udrží disciplínu a vůbec se bude starat o správný vývoj potomstva. Líbí se ti,
že ho zajímají věci veřejné, třeba je členem Green Peace nebo jiné organizace, která
pomáhá lidem na této planetě. Neukvapí se přitom s žádným rozhodnutím. Když už
se rozhodne vybrat nějaký prázdninový pobyt, bude se starat o to, aby nabídka byla
opravdu kvalitní a cena, ta bude zajisté odpovídat její hodnotě. Na společných akcích
je ještě lepší, dokáže se uvolnit, pobavit se, zažertovat. Jinými slovy měla jsi štěstí,
alespoň máš zatím takový pocit.
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