Historky dokonalé hodné holky – 5
Vydržet! Aneb dokonalá hodná holka to nikdy nevzdává
Co si vzpomínám, bylo u nás doma důležité „vydržet“ – vydržet na místě, vydržet ve škole, dospělí
pak vydržet v práci, strejda vydržet s tetou a všichni vydržet v Československu.
Kdo něco nevydržel, byl srab nebo slaboch nebo obojí. Někde na dohled jsem tak celé dětství a
dospívání měla někoho s méně či více zaťatými zuby, někoho, kdo více či méně trpěl a snažil se to či
ono vydržet. Do svého dospělého života jsem tak vykročila s přesvědčením, že „vydržet“ je hodnota.
Hodnota sama o sobě.
„Vydržet“ je většinou nepříjemný proces, který se někdy hodně vleče, a doprovázejí ho výzvy typu:
„Přece to nevzdáš!“, „Nemůžeš od toho utéct!“, „Musíš to zvládnout!“, „Musíš se překonat!“. Za svůj
život jsem vydržela leccos a trochu se stydím, že jsem to nebyla já, kdo se mě nedávno v jedné
neúnosné situaci zeptal: „A co z toho budeš mít, když to vydržíš?“
Počkat, počkat, o tom se nemluvilo. V dětství to fungovalo tak, že já to vydržím a rodiče nebo jiná
autorita mě pochválí. Úplně jsme zapomněla, že jsem dospělá a smysl procesu „vydržet“ dávám já a
když mu ho nedám, tak mi ani pochvala nepomůže.
Když jsem na položenou otázku odpověděla, že nevím, tak jsem se sice styděla a připadala si jak malá
, ale za tím nevím, naskočilo, že když nevím proč, tak nemusím. Že vydržet je rozhodně hodnota, ale
musím vědět proč.
Od té doby se vlastně moc nezměnilo. Myslím, že od věcí neutíkám, málokdy něco vzdám, jen teď
zkouším nezapomenout na to, vědět proč to či ono dělám, proč musím něco vydržet a co z toho budu
mít, když to vydržím. Je trochu jedno, jestli z toho budu mít novou zkušenost, lepší kondici nebo
peníze. Jen abych věděla. A občas zapomenu. A to je taky v pořádku, protože až to budu mít všechno
hotový, tak bude dokonalý konec.
Tak až si příště pro sebe řeknete, že musíte něco vydržet, zkuste se zamyslet, jestli se náhodou něco
nesnažíte vydržet jen tak, aby si o vás někdo neřekl, že jste srab …
Co se snažím vydržet?

Co z toho budu mít? Co mi to přináší?

