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Postmoderní rodina
Jako pro rodièe pro nás mùe být úkolem, abychom vìnovali
pozornost nejen svým dìtem, ale také  a moná i primárnì  sami
sobì, svým potøebám a svým vlastním zranìním. Vlastnì je velice pravdìpodobné, e úplnì kadý, kdo tento èlánek ète, má pøinejmením jednu bolestivou vzpomínku na dobu, kdy mu rodièe
vùbec nerozumìli nebo dìlali pøesný opak toho, co jsme potøebovali k tomu, abychom vyrostli ve vyrovnaného èlovìka s pevnou
a zdravou sebeúctou. Nìkteøí z nás mají víc ne jen vzpomínky.
A u jiných bolestivé vzpomínky výraznì pøevaují nad tìmi pìknými.
Pøesto se vìtina z nás stala rodièi a pøedpokládáme, e prostì
budeme vìdìt, co dìlat, nebo e kdy budeme opakovat toté co
nai rodièe, bude to pro nae dìti dost. Jene se ukazuje, e prostì
jen nevíme co dìlat, a opakování toho, co dìlali nai rodièe pøi
naí výchovì, jen pøenáí pokození na nae dìti, místo abychom
vyivovali jejich vývin do zdravých, celistvých a vyrovnaných
osob.
Dokonce i ti, kteøí byli vychováváni v láskyplném a podporujícím
prostøedí, mohou být ztracení, kdy èelí poadavkùm na ivot
v naí spoleènosti. Mnoho rodièù u nedokáe ít s jediným
pøíjmem. Kdy oba rodièe pracují, rodinné veèeøe a mnoho
dalích jednoduchých, stabilizujících a propojovacích rituálù
rodinného ivota je ztraceno. Rodièe se èasto rozhodnou zapsat
své dìti a do pøíliného mnoství volnoèasových aktivit, aby
vykompenzovali absenci pospolitosti. Výsledkem je to, èemu øíkám
postmoderní rodina: skupina lidí, kteøí ijí pod stejnou støechou,
ale jen zøídkakdy mají pøíleitost vyvinout skuteènou intimitu.
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Postmoderní rodiny se stávají odpojenými, místo aby byly
propojené. Nìkdy se zdá, e se èlenové takové rodiny vzájemnì
vùbec neznají.
Jak vstupujeme do nového tisíciletí, síly, které øídí lidskou evoluci, vhodily do smìsi nový prvek, nový dar pro budoucí lidstvo
a zároveò novou výzvu pro nás vechny: indigové dìti.
Tyto nové due pøicházejí na palubu, aby nám pomohly s naím
pøechodem na dalí úroveò evoluce lidského vìdomí. Jsou to
vysoce citlivé multidimenzionální bytosti, èasto s mnoha talenty
a vytøíbenou intuitivní silou. Více ne kdy døív v zaznamenané
historii se od nás nae dìti lií. Jak øekla jedna ena, kdy hledìla
na indigové nemluvnì  rodí se a u vìdí.

Upøímnost je klíèová
Co to je, co indigové dìti vìdí a vìtina z nás ne? Indigové dìti
instinktivnì vìdí, kdo jsou a co potøebují. Vìdí, jak by se sebou
mìly lidské bytosti zacházet. Oèekávají, e je lidé budou ctít
a respektovat. Za ádných okolností nereagují dobøe na li, manipulaci èi násilí. Indigové dìti oèekávají vysvìtlování a vìtinou
nepøijmou argument protoe jsem to øekl. Také reagují nejlépe, pokud s nimi hovoøíme, jako by byli dospìlí.
Ale já svým dìtem nelu! Nemanipuluji s nimi! Nebiju je! Právì
teï slyím sbor hlasù. Vìtina z nás své dìti nikdy vìdomì neponiovala, ani nepouívala jejich sebeúctu jako zpùsob, jak øídit
jejich chování. A vìtina z nás také nikdy nevztáhla v hnìvu ruku
na své dítì. Nicménì sociologové, psychologové a kulturní kritici
z mnoha oblastí pozorovali, e samotná nae kultura je hluboce
ponoøená v násilí, poniování a manipulaci. Jak moc si vak
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uvìdomujeme drobné, ale mocné zpùsoby, jakými mohou být
nae vlastní ivoty osobnì ovlivnìny zprávami, které nás od raného dìtství v naí mysli naoèkovaly urèitými zvyky?
Moná své dìti pøímo neponiujeme, dokud necítíme, e kdy
jim zamlèíme urèitou informaci, je to pro jejich dobro. V tom
okamiku se zaèínáme odvracet od pravdivosti a vìtina z nás
o tom ani dvakrát nepøemýlí.
Podívejme se na mýtus Santa Clause. Santa Claus (pozn. pøekl.:
u nás Mikulá, Jeíek

e?) je tak iroce rozíøený, e i dìti, které

nejsou vychovávány jako køesané, ho pøesto znají a oslavují. Jako
symbol má Santa takovou popularitu, e pøekraèuje køesanské
spojení. Ale co kdybych vám øekla, e za tímto jemným starým
muem v èervené èapce je násilná, manipulativní le urèená
k tomu, aby pomáhala dospìlým ovládat dìtské chování a udret
status quo? Extrémní, øíkáte? No, tak se podívejme.
Santa kadé Vánoce dìtem pøináí vekerou tìdrost nepodmínìné lásky, nebo ne? Santùv symbolický pytel pøetéká vìcmi,
ale vichni známe ten mýtus, e pokud nebudeme hodní, Santa
nám nic nepøinese. Take pokud nejste hodní, Santa vám vechny
dárky sebere. To vùbec není bezpodmíneèná láska. V tomto kontextu se Santa stává formou trestu  lí, která je zároveò psychickým násilím a manipulací dìtí.
Opakuji, e to nìkomu mùe pøipadat extrémní a dokonce si
mùeme øíkat, e to dìti neberou natolik vánì, aby je to jakýmkoli zpùsobem pokodilo. To je ale nebezpeèný pøedpoklad. Jedna z lekcí, které pøi své práci s rodièi uèím, je dívat se na svìt oèima naich dìtí. Pro malé dìti tento pøíbìh není mýtem  je velmi,
velmi skuteèný. A zatímco pouití Santy k ovlivnìní dìtského
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chování znamená v nejlepím pøípadì extrémní zpùsob motivace, v nejhorím pøípadì uèí poslunosti skrze strach z nedostatku
a z omezení lásky a pøijetí.
Tato dynamika se pro mì stala do oèí bijící, kdy mi jedna matka vyprávìla pøíbìh o své dceøi, dvanáctiletém indigovém dítìti. Matka a dcera jely nakupovat, kdy se v rádiu ozvala písnièka Santa Claus is Comin´ to Town. Matka si pøitom pøehrávala
vzpomínky na astné dìtství, snìhové závìje a horkou èokoládu, kdy její dcera Kim prohlásila: To je násilí na dìtech, mami!
Dìsná písnièka!
Povídám vám, e jsem byla ohromená, øekla mi Kimina matka. Nikdy jsem u na Santu Clause nemyslela stejným
zpùsobem.
Santa Claus je v podstatì symbol dávání a milosti. Samozøejmì
Santu mùete dál oslavovat, jen ho nepouívejte jako hrozbu
nebo odmìnu. A je symbolem hojnosti a zázrakù, které skuteènì
prýtí z bezpodmíneèné lásky.
Musíme se probudit ke zprávám, v jakých jsme byli vychováváni  zprávám, které mnozí z nás slepì pøijali, i kdy mohly pro nás
být jemnými zpùsoby kodlivé. Zprávám, které nai rodièe pouívali k ovládání naeho chování, ale které budou stále ménì pouitelné, pokud jde o vliv na indigové generace. Nepokouím se vás
pøesvìdèit, e abyste byli dobrými rodièi, musíte ze své rodiny
vylouèit Santu Clause. Oveme ne! Ale doufám, e vás jako rodièe pøesvìdèím, e se potøebujeme stát vìdomými: staré metody
disciplíny a ovládání u nejsou efektivní. Pokud mùeme pøijmout,
e tyto nové dìti jsou zde proto, aby nás uèily, a pokud se mùeme
nauèit vidìt svìt jejich oèima, nae ivoty se zmìní k lepímu.
Indigová oslava
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Odliné perspektivy
Opravdu vidí dìti vìci tak jinak? Ano. A nejen coby dospívající.
Dalí matka, se kterou pracuji, mi vyprávìla pøíbìh, jak k ní
jednou pøiel její estiletý syn a zeptal se jí: Mami, proè u mì
nemá ráda?
Pøekvapená a ohromená odpovìdìla: Oveme tì mám ráda,
Danny! Proè si myslí, e ne?
Danny odpovìdìl: Protoe teï u mi ète jenom jednu pohádku a døív jsi mi èetla dvì.
Tuto zaneprázdnìnou matku nikdy nenapadlo, e tak malá zmìna v rutinì mùe v jejím synovi zanechat pocit, e u není milován. Zcela urèitì svého malièkého nechtìla nijak ranit. Prostì
to jen byla obyèejná pøepracovaná máma, která se snaila
do svého dne napasovat vechno. A tak jako mnoho z nás prostì
jen nepøemýlela o tom, jak její malièký chlapec vnímá realitu.
Na druhou stranu si udìlala èas, aby si poslechla, co jí syn potøeboval øíct, a uznala jeho pocity. Teï u Danny ví, e ho poøád miluje, i kdy se vzorce nìkdy zmìní. Ne Dannyho máma
zaèala chodit na mé hodiny, nevìdìla, jak je dùleité naslouchat
jeho pocitùm, a mìla ve zvyku ho odbýt: Ach, tohle není dùleité, zlatíèko. Je hloupé, e si to myslí! Kdy se nauèila, jak
sestoupit na jeho úroveò a vidìt svìt s ním, z oèí do oèí, odkryly
se jí zázraky vesmíru a ona dokázala pochopit, jak hluboce to
cítí. Mohla mu pomoci s nápravou bez traumatu.
U víme, e kdy jsou indigové dìti traumatizované, a u
z dùvodu patného zacházení nebo jednodue jen z nepochopení, mají tendenci skonèit na Ritalinu a jiných podobných lécích
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navrených k úpravì chování. Tento druh náplasti na potøeby
a poadavky naich mladých lidí mùe sice ulehèit den ve kole
a odpoledne doma, ale jak to pomáhá naim dìtem? Nepomáhá. Pomáhá to dospìlým udret status quo.
Ale jaké status quo vlastnì dospìlí hledají? Je ná svìt tak dokonale vyváený a naplnìný mírem a láskou, e si mùeme dovolit nezpochybòovat nae volby? Mùeme si upøímnì zvolit,
e budeme ignorovat monost, e pokud mají nae dìti potíe,
mìli bychom se moná zmìnit my? Nemyslím si to. Vlastnì
vìøím, e budoucnost svìta závisí na rodièích, uèitelích a dalích
dospìlých, kteøí se starají o prospìch dìtí a vyvíjejí si vhled
a chování nezbytné pro zmocnìní mladých lidí, aby rozvinuli své
schopnosti na maximum. A potøebujeme být schopní to udìlat
s plným vìdomím, e v mnoha pøípadech nemáme tuení, jaké
tyto schopnosti jsou, protoe indigové dìti jsou èasto talentované zcela novými zpùsoby.
Co mùeme dìlat? Vzdìlávat se. Èíst o indigových dìtech. Zkoumat záitky ze svého vlastního dìtství  pozitivní i negativní.
Vyrùst coby lidé.
Kurz, který vyuèuji, Pøesmìrování dìtského chování (RCB 
Redirecting Children´s Behavior), je pìtitýdenní tréninkový program navrený tak, aby pomohl rodièùm uèinit zmìny, které
potøebují ve svém vlastním ivotì, aby mohli zmìnit svùj vztah
se svými dìtmi k lepímu. Jak mùete uèit své dìti pozitivní rozpravì se sebou samými, pokud ve svých mylenkách sami sebe
celý den slovnì napadáte? Nemùete! Zejména ne, kdy kolem
sebe máte výjimeènì citlivé indigové dìti  pokrytectví ucítí
ve vteøinì a okamitì vám naservírují lekci. Take RCB zaèíná

Indigová oslava

177

tím, e uèím rodièe, jak si vyvinout pozitivní rozpravu sami
se sebou, a pak jim pomáhám se nauèit, jak modelovat tuto dovednost pro své dìti. Je to jako uèit se nový jazyk.
Jak mùete být pøíkladem seberespektu a uznání druhých, kdy
je vá ivot tak plný stresu, e nikdy nemáte èas sami na sebe?
Nemùete! Take RCB zaèíná tím, e uèí rodièe, jak si udìlat èas,
aby o sebe peèovali a mìli se rádi. Nadmíru stresovaný èlovìk je
jako pramen, který vyschl. Kdy se nauèíme pravidelnì se naplòovat, mùeme se lépe starat o ty kolem sebe a osvìovat je. A kdy
skuteènì milujeme sami sebe, pak jednodue upøímnìji milujeme
kadého ve svém ivotì.
Pokud se chceme nauèit, jak podporovat sny dìtí, dejme jim
soustøedìnou pozornost, vìnujme èas uctìní jejich skuteèných
zámìrù, respektujme jejich hranice, otevøenì vyjádøeme lásku,
dovolme jim proít pøirozené dùsledky spíe ne tresty nebo
odmìny. Pouívejme chyby jako pøíleitost k jejich povzbuzení
 potøebujeme se nauèit, jak naplnit pramen naeho ducha.
Ale jak? Kurz RCB nás uèí, jak vést nae dìti tím, e se k nim
nejprve pøipojíme; nauèíme se vidìt svìt z jejich úhlu pohledu.
Nae indigové dìti nás astnì povedou, take si hrajme, oslavujme, tvoøme a zkoumejme! Dìti vrozenì cítí, e klíèem k léèení
a obnovení ducha je svobodné a nepotlaèované vyjádøení prosté radosti z bytí naivu. Musíme svým dìtem jen dovolit, aby byly
naimi prùvodci.
No, to není vdy tak snadný úkol: od dìtství nás mnohdy uèí,
abychom dospìli, a jakmile odmaturujeme nebo získáme tu
skvìlou práci nebo porodíme dítì, zaèneme si øíkat: Tak teï
u jsem dospìlý/á.

178

Indigová oslava

Zaèínáme se snait o dospìlé chování a pøebíráme dospìlácké zodpovìdnosti. Pøíli dospíváme a ztrácíme kontakt
se zvìdavou, tvoøivou a dobrodrunou èástí sebe samých. Jedna matka mi vyprávìla pøíbìh o tom, jak strávila odpoledne se
svou sedmiletou dcerou a dvìma jejími kamarádkami. Byl to
teplý, detivý den a vechny dìti byly vevnitø a obracely dùm
vzhùru nohama. Byla to docela oddaná matka a pøíli se nedívala
na televizi, ale vìci se zaèaly vymykat kontrole. Zjistila, e je
stále víc nepøíjemná a èím dál víc vystresovaná. V kadé druhé
vìtì odpovídala ne a její hlas se zvyoval.
Náhle si v urèitém druhu prozøení uvìdomila, jak hroznì jí je,
a tak sebou plácla na gauè v pøedstíraném záchvatu vzteku,
zaèala kolem sebe mlátit rukama a køièela: Já u nechci být
dospìlá. Nenávidím to, e musím být dospìlá a musím poøád
øíkat ne. Chci být dítì a bavit se!
Místnost okamitì ztichla. Ty tøi malé holèièky na ni jen zíraly.
Pak se vechny zaèaly smát. No tak, øekla, pojïme se v deti
probìhnout kolem bloku! A tak ly. Tøikrát.
Pak si daly horkou sprchu a horkou èokoládu. Po zbytek dne si
vechny dìti èetly a potichu hrály. A èas od èasu jetì dalí dva
roky matka obèas zaslechla, jak její dcera vypráví pøíbìh o tom,
jak ona, její matka a dvì kamarádky bìhaly spoleènì v deti 
tøikrát! Takové to pro její dítì bylo dobrodruství.
Pro mámu to ale znamenalo jetì víc. To, co tato máma nalezla,
byla její skuteènì nádherná èást, která si dokázala hrát a být
spontánní. Znovu se spojila se svým vnitøním dítìtem.
Váhala jsem s pouitím výrazu vnitøní dítì, protoe tomu konceptu bylo v posledních 15 letech dáno tolik publicity, e mnozí
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z nás u pøestali poslouchat. Ach, tohle, øíkáme a jednodue
se pøeladíme. Neuvìdomujeme si, e se nejen pøeladíme mimo
tu mylenku èi opakovanou frázi, ale pøelaïujeme se i pryè od
svého vnitøního dítìte. U zase!
Chudinka! Jen si pøedstavte, jak byste se cítili. Jsou vám ètyøi
roky a jste støedem obrovské pozornosti veøejnosti. Kadý si
o vás chce èíst, hrát si s vámi a uèit se od vás. Nemáte prakticky
vùbec ádné soukromí. A pak, postupnì, vichni vai noví pøátelé øeknou: No, tak to je vechno  ivot volá.
A najednou se kadý vrátí ke svým dospìlým ivotùm a zcela
na vás zapomene. Zrovna jste si na vekerou tu pozornost zvykali a najednou jste zase sami. Jak byste se cítili? Zmatení? Zranìní? Ztracení? Nemilovaní?
Snaím se vám vysvìtlit, e abychom mohli skuteènì integrovat
tak køehkou èást nás samých zpìt do sebe, do svého nejniternìjího vìdomí, nemùeme mu vìnovat jen jeden víkend èi dovolenou a pøedpokládat, e se dlouhodobì zmìní kvalita naich ivotù  musíme na tom pracovat, nebo spíe si s tím hrát, dennì.
Jednou byla na mém semináøi ena, øíkejme jí paní Dokonalá.
Byla to skvìlá dáma, velmi mocná a úspìná v práci, ale pomìrnì
robotická, pokud lo o øeè jejího tìla. Byla to pomìrnì pìkná
ena, ale ne vøelá. Jako by mìla kolem svého srdce zeï. A tak
jsem jí dala cvièení: mìla si týden sama sebe pøedstavovat jako
klauna. Vedla si docela dobøe, take následující týden jsem ji
pøimìla jít do obchodu s potøebami na oslavy, koupit velký èervený nos, uvázat si kravatu, obléknout legraèní klobouk a zaèít
tak komunikovat se svými dìtmi. Kdy jsem jí vidìla pøítì, øekla
mi, e jí její 13letý syn øekl, e se jí nikdy døív necítil tak blízko.
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A u dìlá ve svém ivotì cokoli, e to zpùsobuje tyhle zmìny, dìkuju ti, øekl jí.
Asi o mìsíc pozdìji mi zavolala, e se jí dostalo reklamy, na kterou nikdy ani nepomyslela. Co se stalo? Ve firmì jí øekli:
Nevíme, co jste udìlala, ale nìco je jinak!
Takhle to funguje  jeden jednoduchý krok, abyste se dostali do
kontaktu s vnitøním dítìtem, a pøevedení tohoto spojení do kadodenní praxe mùe zmìnit kadý aspekt vaeho ivota. Za
vechny ty roky, co pracuji s lidmi, jsem si vimla, e lidé, kteøí
se do toho pustí a pracují s vnitøním dítìtem, dosahují tìch nejzázraènìjích zmìn. Paní Dokonalá byla ochotná uèinit zmìny a také je uvést do praxe, co je skuteènì klíèové.
Pokud máme odvahu být upøímní k sobì i ke svým dìtem, mùeme vytvoøit prùchod k novému ivotu pro sebe i dìti. Indigové dìti vìdí, co potøebujeme, a pokud zùstaneme otevøení a nauèíme se, jak poslouchat, ani bychom se okamitì bránili,
povìdí nám to. Upøímnost, dùvìru, otevøenost a vøelost lze ukotvit jednoduchými kroky chování, pokud jsou rodièe ochotní zaèít sami u sebe. Brát dìtský pohled vánì pro nás mùe být nové,
ale moná ná svìt potøebuje nejvíc právì pohled indigového
dítìte. A tak jako synovi paní Dokonalé, indigovým nikdy neunikne, kdy jejich rodièe uèiní upøímné kroky k vybudování mírumilovnìjího svìta, protoe instinktivnì znají to nejvìtí tajemství: mír zaèíná doma.
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Nìkdy
Nìkdy se ivot obrátí vzhùru nohama a dá vám pohlavek

a bolí

to.
Nìkdy vám láska vyrve srdce z hrudi a vrhne vás do hlubokého konce

a vy se nauèíte jít dál.

Nìkdy se nemùete najít ve své vlastní mysli

a pak se usmìjete.

Nìkdy se vae sny stávají skuteèností, ale není tu nikdo, kdo by vás
típnul

a vy sníte dál.

Kat, 13 let

***
Zde je fascinující pøíbìh od Shirley Michael o indigovém dítìti jménem Amber. Vzdìlání Dr. Michaelové zahrnuje magisterský titul v poradenství a doktorát v transpersonální psychologii; dále prùpravu ve východní
i západní výivì, somatice, vibraèním léèení, aromaterapii, barevné
a zvukové terapii, bio-fyzice, energetice a terapii pohybem a tancem. Vlastní
soukromou poradenskou praxi a vede workshopy a semináøe na rùzná témata. Pravidelnì jsou publikovány její èlánky o zdraví a léèení. A pøedevím je matkou indigového dítìte, co je zkuenost, ze které se toho nauèila nejvíc!

Drogy, smrt a ivot astnì a navìky
Shirley Michael, M. A., Ph. D.
Jednou ráno mi zavolala zoufalá matka. Její 13letá dcera vyhroovala rodinì kuchyòskými noi a oni byli naprosto vydìení. Co mají dìlat?
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