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Ako som sa začala zaujímať o týranie 

 
Vyrastala som v malej bezpečnej bubline a týranie som poznala iba ako slovo. Bol to nejasný opis, 

ktorý som poznala na základe niekoľkých stereotypných stvárnení v knihách a filmoch – nahnevaný 

opitý muž, pravdepodobne z chudobnej štvrte, ktorý bije svoju ženu. Nikdy by mi neprišlo na 

myseľ, že týranie sa môže odohrávať v domácnosti niekoho, koho poznám. „Takýchto ľudí“ som 

nepoznala. Aj potom, čo som sa vydala a založila si vlastnú rodinu, som naďalej stále žila v tejto 

bubline. Naivne som verila, že akýkoľvek problém, ktorý má kresťanská žena doma, sa dá vyriešiť 

jednoducho modlitbou. Myslela som si, že je celkom jasné, že keďže sú v manželstve dvaja ľudia, 

ktorí sa hlásia ku Kristovi, vždy budú smerovať k tomu, aby sa mu viac podobali a preto každý 

problém, ktorý má manželka s manželom, potrebuje iba modlitbu a trocha trpezlivosti, aby mu Boh 

ukázal, kde sa potrebuje zmeniť. Aká som bola naivná! 

 

V určitom čase som si začala všímať ženu, ktorú som poznala, akoby sa zrazu dostávala celkom 

mimo. Napísala na facebook, že požiadala svojho manžela, aby odišiel. Pripadalo mi, že je hrozne 

nahnevaná a že k nemu nemá žiadnu úctu. Šokovalo ma to. Nechápala som, prečo sa tá láskavá 

zbožná žena zrazu zmenila na niekoho, koho som nepoznala. No keď som počas ďalších týždňov a 

mesiacov sledovala jej príspevky na sociálnych sieťach, všímala som si aj komentáre ľudí, čo 

zažívali to isté ako ona. Postupne som začala vidieť oveľa jasnejší obraz – vnímala som, že to nie je 

žiadna spurná žena, ktorá sa rozhodla, že sa jej viac nechce rešpektovať svojho manžela, ale že sa 

stala obeťou zákerného týrania. Jej slová neboli motivované nenávisťou. Hovorila iba odpornú 

pravdu o tom, čo sa u nich doma dialo. Postupom času, keď som naďalej sledovala jej príbeh, začal 

byť ten nejasný obraz o týraní nahrádzaný oveľa konkrétnejším porozumením. Uvedomila som si, 

že opilec, čo bije svoju manželku, je len karikatúrou toho, čo týranie v skutočnosti je. 

 

Najefektívnejší spôsob lepšieho porozumenia bol príbeh a ešte konkrétnejšie – skutočné príbehy 

skutočných ľudí. Začala som sledovať stránky na facebooku, zamerané na uzdravovanie z týrania a 

čítala som komenty skutočných ľudí, ktorí opisovali svoje vlastné skúsenosti. S hrôzou som čítala o 

ženách, ktorých manželia sa na verejnosti tvárili ako úžasní ľudia, no v súkromí boli celkom iní. 

Svoje manželky ponižovali, odporne im nadávali a zhadzovali všetko, čo robili. Kruto trestali deti a 

obviňovali z toho svoju manželku hovoriac, že keby bola schopná udržať domácnosť pod kontrolou, 

nemusel by ich biť. Svojim manželkám bránili v spánku a celú noc im držali prednášky o tom, ako 

byť lepšou manželkou. Žiarlili, keď bola ich manželka tehotná alebo keď porodila a vtedy boli ešte 

viac agresívni a požadovační. Zašli až tak ďaleko, že hneď, keď sa vrátila z nemocnice po 

cisárskom reze, očakávali, že im navarí a uprace. A pritom nemuseli vôbec zvýšiť hlas ani na ňu 

vztiahnuť ruku.  

 

Násilie, ktoré voči týmto ženám páchajú, je násilie proti ich duchu. Hoci tieto ženy nemusia mať na 

tele nijaké znaky týrania, vo svojom vnútri sú dobité a krvácajú. A najhoršie na tom bolo, že som 

zistila, že tieto situácie vôbec nie sú zriedkavé. Možno si myslíte: „Ale toto sa určite nedeje v 

našom zbore! Náš kazateľ/pastor/duchovný káže mužom rovnako ako ženám a nabáda ich, aby 

svoje manželky milovali.“ Nanešťastie dobré zámery vášho cirkevného zboru či 

pastora/duchovného nie sú silnejšie než diabolské zámery tyrana. Tyrani sú majstri v klamaní a 

podvádzaní. Na verejnosti nosia jednu tvár a v súkromí sú celkom iní. Smutná skutočnosť je taká, 

že aj vo vašom cirkevnom zbore sú ženy, ktoré žijú pod takýmto bezbožným útlakom. A potichu 

trpia. Nikto o domácom násilí nehovorí, pretože pravdepodobne nikoho nenapadlo, že niekto v ich 

spoločenstve takto trpí. 

 

Poznámka: Keďže táto stránka je venovaná konkrétne manželkám, všetky materiály vykresľujú 

tyranov ako mužov a obete ako ženy. Štatistiky uvádzajú, že toto bývajú najčastejšie prípady, no 
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neplatí to na 100 %. Ak túžite byť oporou pre utláčaných, je dôležité dobre sa oboznámiť  

s dynamikami a taktikami týrania, aby ste dokázali rozpoznať manipuláciu tyrana bez ohľadu na to, 

či je to muž alebo žena, a podporovať skutočnú obeť.  

 

 

Bohu záleží na utláčaných 

 

 

Niekedy sa ma ľudia pýtajú, prečo sa tak veľmi zaujímam o domáce násilie, keď ma osobne 

neovplyvnilo. Odpovedám im: „Ako by som sa oň nemala toľko zaujímať?“ Ježiš povedal, že tu bol 

poslaný preto, aby uzdravoval zlomených a oslobodzoval zajatých (Lukáš 4:17-18). Boh je 

útočiskom pre utláčaných a tí, ktorí si ho ctia, majú s úbohými súcit (Žalm 9:9; Príslovia 14:31). 

Tiež povedal, aby sme navštevovali siroty a vdovy, spravodlivo posudzovali biednych a núdznych a 

zastávali sa ich (Jakub 1:27; Príslovia 31:9). Keby sme to ponechali tak, že o túto tému sa majú 

zaujímať iba tí, ktorí týranie zažili, čo by sa zmenilo? Oni si tým už prešli a minulosť nezmenia. No 

ak sa cirkev spojí a povstane, spoločne môžeme zmeniť budúcnosť tým, že: 

 

1. vyhlásime, že týranie nie je v poriadku a to najmä vtedy, keď k nemu dochádza priamo pod 

naším nosom v cirkvi a že toto týranie je rúhanie, ktoré sa robí v Božom mene  

 

2. svoje slová podporíme činmi: budeme sa učiť, ako rozpoznať týranie v našom strede; 

budeme nahlas hovoriť o týraní v našich cirkevných zboroch a kresťanských domácnostiach, 

aby obete tohto týrania počuli hlasné a jasné vyhlásenia o tom, že správanie tyrana nie je v 

poriadku a že obete majú právo na bezpečie a na svoju autonómiu; budeme brať tyranov na 

zodpovednosť za svoje činy; budeme napĺňať emocionálne, duchovné a praktické potreby 

utláčaných. 

 

Mojím cieľom je, aby bola táto príručka dobrým začiatkom pre to, aby vás k tomu vyzbrojil. 

 

 

Čo je týranie? 

 
Vnímate týranie ako výbuchy silného hnevu? Možno si predstavujete muža, ktorý je taký 

nahnevaný, že strká svoju manželku, trhá jej vlasy alebo ju tlačí k stene… na červenej tvári má 

navreté žily a vrieska na ňu. Takéto správanie je určite tyranizujúce a hoci ju nemusí udrieť, aj tak 

ide o fyzické týranie. No tento incident zďaleka neopisuje všetko, z čoho pozostáva týranie. Snažiť 

sa rozpoznať týranie podľa správania je problematické, pretože týranie nie je správanie; je to moc a 

kontrola, ktoré toto správanie podnecujú. Presnejšie pomenovanie domáceho násilia je vynútená, 

nátlaková kontrola. 

 

Nátlaková kontrola je vzťahový systém, v ktorom je tyran presvedčený, že je oprávnený 

kontrolovať obeť, ktorá je prinútená robiť to, čo od nej vyžaduje. 

 

Tyran používa rôzne taktiky, aby svojej partnerke vládol a ovládal ju. Patrí medzi ne okrem iných aj 

izolácia, ponižovanie a vyhrážky. Jeho vzorce správania sú realizované tak, aby obmedzovali 

partnerkinu nezávislosť, zbavili ju dôstojnosti a odobrali jej základné práva ako je schopnosť mať 

vlastný názor a rozhodovať o tom, kto sú jej priatelia, čo bude nosiť, kam bude chodiť a ako bude 

tráviť svoj čas. 
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Rozpoznanie týrania 

 
Ak máme týranie rozpoznať, musíme si všímať celkový vzorec vzťahového systému a to počas 

dlhého obdobia. V opačnom prípade – ak budeme každý incident posudzovať osobitne, dokážeme 

ho „rozumne odôvodniť“: „Bol iba vystresovaný“; „Nakričal na ňu, ale už to potom nikdy viac 

neurobil“. No keď budeme celkový vzorec sledovať dlhodobo, rozpoznáme nátlakovú kontrolu: Tu 

a tam vyvolá strach. Tu a tam zaklame. Tu a tam ju poníži. Tu a tam na ňu nakričí. Tu a tam jej 

odoberie „privilégiá“. Tu a tam jej dáva celú noc prednášku. Tu a tam riskantne šoféruje, aby ju 

vydesil. Občas prisahá, že už to nikdy neurobí. Občas jej dopraje tichú ignoráciu. Občas na ňu 

nakričí. Občas ju doma zamkne. Občas jej vezme telefón.  

 

Tyran nepoužíva vždy fyzickú silu. Ak dokáže svoju partnerku ovládať nefyzickými formami 

týrania, nemusí vidieť dôvod na eskaláciu. No v momente, keď obeť začne týraniu vzdorovať, tyran 

začne svoje taktiky eskalovať. Preto je veľmi nebezpečné označovať nefyzické týranie za „iba 

emocionálne týranie“ alebo „iba“ za čokoľvek iné. Nie sú to konkrétne taktiky nátlakovej kontroly, 

ktoré robia tyrana nebezpečným, ale je to jeho potreba po kontrole. Čím viac vníma, že túto 

kontrolu stráca, tým sa stáva nebezpečnejším v snahe opäť si ju získať. To je dôvod, prečo žena, 

ktorá zažíva akúkoľvek formu týrania, nie je v bezpečí. Má dve možnosti:  

 

1. umierať vo vnútri pomalou smrťou, keďže jej je odobratá sloboda byť človekom s vlastnými 

myšlienkami, nádejami a pocitmi 

 

alebo 

 

2. snažiť sa brániť pred týraním a vystavovať sa tak nebezpečenstvu, keď tyran svoje násilie 

eskaluje až do bodu potenciálne fyzicky nebezpečných taktík. 

 

Počas tohto procesu si obeť vo všeobecnosti ani neuvedomuje, že to, čo prežíva, je týranie. Takisto 

vníma každý incident oddelene a vie ho zdôvodniť: „Povedal, že som ho strašne vytočila, keď v 

stene prerazil dieru, tak to bola moja vina. Nie som si ani istá, čo ho tak veľmi vytočilo, ale dám si 

pozor, aby som to neurobila znova.“  

 

Ak o týchto problémoch začne hovoriť v cirkevnom zbore, pravdepodobne bude hovoriť o 

konkrétnych jednotlivých incidentoch. Keďže žije v cykloch „dobrých období“ a „zlých období“, 

ani si neuvedomuje, že za tým všetkým je vzorec kontroly. Keď vám povie o nejakom incidente, už 

sa s ním vo svojej mysli pokúsila zmieriť a pravdepodobne s ňou budete súhlasiť: „To od neho 

nebolo správne, no už sa ospravedlnil a odpustila si mu, tak sa k tomu nevracaj a sústreď sa na 

budúcnosť.“ Ak nerozumiete celkovému obrazu nátlakovej kontroly a pošlete ju späť domov, akoby 

bolo všetko v poriadku, posielate ju späť do nebezpečenstva. 

 

Taktiky nátlakovej kontroly: 

• emocionálne týranie 

• zastrašovanie a hrozby 

• popieranie a minimalizácia 

• zneužívanie mužských výsad 

• finančné týranie 

• používanie detí 

• sexuálne týranie 

• izolácia 
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• duchovné týranie 

• psychické týranie 

• fyzické týranie 

 

 

Príbeh nátlakovej kontroly 

 

 

Dôležitá poznámka: Ak ste alebo ste boli v tyranizujúcom vzťahu, tento príbeh vo vás môže spustiť 

traumatické reakcie. Zvážte, či je pre vás lepšie tento príbeh preskočiť alebo sa aspoň uistite, že ste 

emocionálne dostatočne zdravá, aby ste prípadné traumatizujúce spúšťače zvládli. 

 

 

Cindy bola po plnom dni unavená. Od skorého rána bola na nohách, aby Jimovi pripravila raňajky 

presne tak, ako ich má rád. Dávala si pozor, aby nerobila hluk a nezobudila deti. Keby vstali a 

začali by robiť hluk, narušilo by to Jimovi pokojné ráno a chcela si dať naozaj pozor na to, aby ho 

nevyrušila. Keď odišiel do práce, rýchlo zobudila deti a začali svoju obvyklú rutinu domáceho 

vyučovania a domácich prác.  

 

Prvá časť dňa prebiehala celkom hladko a Cindy sa uľavilo. Keď sa Jim vráti, potrebuje ísť nakúpiť 

potraviny, preto musí dovtedy všetko stihnúť. Keď išla naposledy do obchodu predtým, než vypla 

sušičku, Jim jej povedal, že ak to urobí ešte raz, všetky jej šaty spáli, keďže je jasné, že nie je 

schopná starať sa o svoje veci. Jej stres opäť narástol potom, keď poprosila svojho 12-ročného syna 

Miša, aby urobil na obed sendviče, kým ona pomôže mladším deťom s ich úlohami. „Nebudem to 

robiť! To je tvoja práca!“, vychŕlil. „Pamätáš, keď si mi naposledy povedala, aby som ti pomohol  

s večerou? Ocko povedal, že ak budem robiť v kuchyni, bude zo mňa baba.“  

 

Mišov postoj sa v poslednej dobe zhoršoval. Jim sa rozhodol, že ho bude v rámci domáceho 

vyučovania učiť životným zručnostiam. Cindy sa z toho zo začiatku tešila mysliac si, že Jim s ním 

bude konečne tráviť viac času, no doteraz mu dal len pár lekcií o tom, „ako byť poriadny chlap“. 

Povedal mu, že raz sa ožení a bude riadiť celú domácnosť. Ako príklad použil Cindy a seba – 

vravel, že s touto ženou sa žije ťažko, no napriek tomu sa snaží nasledovať biblický model byť 

hlavou domácnosti. Keďže má svoju ženu milovať, vytvoril pre ňu podrobný zoznam pravidiel – 

tým ju odbremeňuje, lebo jej pomáha zvládať všetky domáce povinnosti. Keď nedodržiavala všetky 

pravidlá, bol taký sklamaný, že ho nerešpektuje a nepodriaďuje sa mu, no Mišovi povedal, že sa 

chce naozaj iba sústrediť na to byť dobrým otcom a ukázať mu príklad, ako milovať ženu, ktorú je 

tak ťažko milovať.  

 

Odkedy s ním začal mať tieto lekcie, Cindy ho nedokázala primäť k tomu, aby urobil, čo od neho 

žiada. A teraz, keďže sa Jim mal každú chvíľu vrátiť domov, začala vnímať veľký stres. Keďže 

Mišo s ňou nespolupracoval, mala pocit, že nedokáže stihnúť všetky domáce práce, kým sa Jim 

vráti. „Mišo!“, skríkla. „Hneď urob sendviče!“ Mišo prišiel do kuchyne s naštvaným výrazom a 

Cindy sa nejako podarilo urobiť všetko, čo mala na zozname. Keď Jim prišiel, práca bola urobená, 

večera bola na stole a Cindy začala hľadať kľúče, aby mohla ísť do potravín. Bola si istá, že ich 

zavesila na vešiak ako vždy, no neboli tam. „Jim, nevidel si moje kľúče?“, opýtala sa ho. „Neviem, 

kde som ich mohla položiť.“ „A máme to tu zase. Roztržitá ako obyčajne. Nie som si istý, či môžeš 

ísť do obchodu sama, lebo zablúdiš.“ Posmešne si vzdychol a prevrátil očami. Cindy sa zhlboka 

nadýchla a snažila sa potlačiť slzy. Tak veľmi sa snažila mať všetko zorganizované, ale nikdy to 

nezvládala tak, aby bol spokojný. Ďalej hľadala kľúče a bola veľmi prekvapená, keď si zrazu 

všimla, že visia tam, kde ich predtým hľadala. „Asi som naozaj šialená“, pomyslela si. „Jim mi  
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stále opakuje, že potrebujem pomoc a začínam si myslieť, že má pravdu.“ Až po rokoch, keď sa na 

túto udalosť pozerala spätne, uvedomila si, že Jim kľúče skryl zámerne a potom ich tam opäť 

zavesil, aby ju zmiatol.  

 

Cindy si vychutnávala chvíľku samoty, keď nakupovala. Jim jej nikdy nezabudol pripomenúť, aký 

je láskavý, že jej dovolí mať počas nakupovania chvíľku pre seba. Veľmi ho dráždilo, keď niekedy 

chcela ísť niekam so svojimi kamarátkami. Hovoril jej, že je veľmi nevďačná za jeho láskavosť, 

keď musí každý týždeň zostávať s deťmi, kým je ona na nákupoch. Keď sa vracala z nákupu, 

nervózne prepočítavala, koľko minula. Týždenný rozpočet prekročila o pár dolárov. Bolo veľmi 

ťažké vtesnať sa do nízkeho rozpočtu a urobiť celý nákup. Dúfala, že Jim sa veľmi nenahnevá, že 

minula viac, ako mala povolené. „Ahoj miláčik“, zdravil ju Jim vo dverách a usmieval sa. Cindy sa 

uvoľnila a bola vďačná, že má Jim dobrú náladu. Snáď ho ten účet nenahnevá. Začala vykladať 

nákup a hovorila s ním o všetkom možnom v nádeji, že sa jej na účet neopýta. „Mišo mi povedal, že 

si na neho dnes kričala“, utrúsil Jim. „Áno, kričala. Neposlúchal ma. Viem, že som nemala kričať. 

Len ma to vystresovalo, že nepočúval.“ „Porozprávame sa o tom neskôr“, povedal Jim milo. Odkryl 

jej z čela vlasy a nežne ju pobozkal. Cindy sa uvoľnila. Prečo bola zo všetkého taká nervózna? Jim 

je taký milý a láskavý. Žila pre takéto chvíle – pre chvíle, kedy zažiaril pravý Jim a vytešovala sa z 

toho, aký je to dobrý manžel a otec. Jasné, že niekedy reagoval prehnane, no tvrdo pracoval, aby 

svoju rodinu zabezpečil a veľa času trávil tým, že deti vyučoval z Biblie. Vydýchla si a zabudla na 

stres.  

 

Večer sa šla prezliecť do pyžama. Na posteli si všimla Jimov mobil. Keď sa ho v minulosti dotkla, s 

hnevom jej povedal, že sa nemá dotýkať vlastníctva druhých ľudí. On jej často pozeral do mobilu – 

povedal, že aj tak patrí jemu, lebo účty platí on. Ale nechcel, aby sa dotýkala jeho vecí. Napriek 

tomu mala neodolateľné nutkanie pozrieť sa doň. Len čo to urobila, priala si, aby sa ho nikdy 

nedotkla. Prišlo jej zle. Mal otvorený instagram a bolo tam veľa sporo odetých žien. Zdesene si 

prečítala konverzácie s niekoľkými z nich. Rýchlo telefón hodila späť na posteľ. Svoj si položila na 

nočný stolík, zakryla sa a schúlila do klbka. Zatvorila oči a snažila sa pomaly dýchať, aby si Jim 

myslel, že spí. Vedela, že túto noc určite nezvládne všetky jeho sexuálne výmysly. Ale bolo to 

jedno, vždy mu bolo ukradnuté, či je vyčerpaná alebo spí. Vždy dostal to, čo chcel. Pravidelne jej 

pripomínal, že 1 Korintským 7:4 hovorí, že mu to dlží, že má nad jej telom autoritu. A tak bez 

ohľadu na to, aká bola unavená alebo koľkokrát cez deň ju ponížil, vždy mala zatvorené oči a bola 

„odpojená“, kým si Jim bral to, čo chcel v nádeji, že to rýchlo skončí. Ale dnes – potom, čo práve 

videla! Cítila sa taká zradená!  

 

„Jim, nie. Nemôžem!“, zastonala, keď vliezol do postele a pritisol sa k nej. „Čo to hovoríš?“, príkro 

odsekol. „Jim, videla som tvoj mobil, tvoj instagram. Ako si to mohol urobiť?“ „To nie je tvoja 

vec!“, osopil sa na ňu. „Ako som to mohol urobiť? A čo ty? Ako si ma mohla zradiť a poza chrbát 

sa hrabať v mojich veciach, keď som ti dôrazne povedal, že to nemáš robiť?!“ „Je mi to veľmi ľúto, 

Jim! Nemala som to robiť.“ Jej ospravedlnenie vychádzalo sčasti z jej úprimného presvedčenia, že 

nemala neuposlúchnuť svojho manžela, ale najmä z čírej paniky. Teraz bol Jim nahnevaný. A keď 

bol nahnevaný, nedalo sa predpokladať, čo urobí. V minulosti sa s ňou prestal rozprávať. Bez 

ohľadu na to, ako veľmi ho prosila, aby si to prediskutovali, ignoroval ju a nepovedal jej ani slovo. 

Inokedy ju pritisol k stene a nedovolil jej odísť z miestnosti. Vysmieval sa jej, keď videl v jej očiach 

strach: „Prestaň sa správať, akoby som ti ubližoval. Keby som to chcel urobiť, už by sa to stalo. 

Mohol by som ťa zabiť, zahrabať ťa na záhrade a nikto by sa nikdy nedozvedel, čo sa s tebou stalo.“ 

Čo urobí teraz? Cindy takmer nedýchala v nádeji, že sa s ňou iba prestane rozprávať. Bola celkom 

vyčerpaná – fyzicky aj emocionálne – a vôbec by ju netrápilo, keby odišiel spať na gauč. Bez slova 

vyšiel z izby. Cindy dúfala, že sa splnilo jej prianie. No o minútu sa vrátil s kladivom. „Daj mi tvoj 

mobil“, povedal. „Nie! Čo chceš urobiť?“, plakala. „Daj mi tvoj mobil!“, zopakoval. S trasúcimi sa 

rukami mu ho podala. Položil ho na zem a začal po ňom tĺcť: „Ty sa nebudeš dotýkať mojich vecí!  
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Počuješ ma? Ak ti nemôžem veriť, že sa budeš riadne správať k môjmu mobilu, nebudeš mať 

výsadu mať svoj!“ Jim po ňom zúrivo mlátil, až kým nebol celkom spotený. Potom odišiel a ľahol 

si v obývačke na gauč. Cindy sa triasla a plakala. 

 

Ráno cestou do práce zavolal Jim pastorovi: „Môžem s tebou hovoriť?“, opýtal sa. „Samozrejme, 

čo sa deje?“, odpovedal pastor. „Práve som odišiel z domu. Celú noc som spal na gauči. Večer sme 

sa so Cindy pohádali a samozrejme, ja som ten zlý. Nie som si istý, čo sa s ňou v poslednom čase 

deje. Možno má krízu stredného veku alebo niečo, ale je strašne podráždená. Včera sa priznala, že 

kričala na Miša len preto, lebo bola vystresovaná. Vôbec ma nerešpektovala a robila veci, o ktoré 

som ju výslovne prosil, aby ich nerobila. Stráca veci, je veľmi rozrušená a vôbec nemá záujem o 

fyzickú intimitu. Obávam sa, či nemá nejakú aférku. Neviem.“ Pastor súcitne odpovedal: „To mi je 

veľmi ľúto. Pamätám sa, čo si mi o nej hovoril minule a vôbec si neviem predstaviť, ako to zvládaš. 

To si vyžaduje obrovskú trpezlivosť a obetavú lásku. Obdivujem ťa, že to takto zvládaš. Myslíš, že 

keby sme si dohodli manželské poradenstvo, prišla by? Daj mi vedieť. Budem sa za teba modliť, 

Jim. Aj za Cindy, aby Boh pracoval na jej srdci.“ Jim zavesil a usmial sa. Bol to taký dobrý pocit, že 

aj pastor potvrdil to, čo cíti. Je také ťažké milovať Cindy, ale je to dobrý pocit počuť, že ho pastor 

tak obdivuje. Bol si istý, že manželské poradenstvo s pastorom by Cindy prospelo. 

 

 

Poznáte Cindy? 

 

 

Ak poznáte „Cindy“, vyzerá a správa sa presne tak, ako ostatné ženy vo vašom zbore. Rozpráva o 

domácich prácach, o praní, o tom, že je unavená a každý bude prikyvovať a povie: „To poznám!“ 

Cindy si bude myslieť, že jej verzia o domácich prácach a praní je normálna. Povie, že nemá rada 

nákupy a každý povie: „To poznám. Aj ja som rada sama v obchode, ale samotné nakupovanie ma 

nebaví“ a Cindy si bude myslieť, že jej verzia nakupovania je normálna. Ak poznáte jej manžela 

„Jima“, je to celkom normálny otec, možno dokonca ešte lepší ako ostatní, pretože sa veľmi aktívne 

zapája do domáceho vyučovania. Ak ste manželkou pastora, viete všetko o „súkromí Cindy“, 

pretože váš manžel vám povie, čo vám o nej povedal Jim. (Ibaže „súkromie Cindy“ je úplne 

prekrútená verzia pravdy.) Budete sa za ňu modliť, ponúknete jej knihy o manželstve, aby ste ju 

povzbudili k tomu, aby bola lepšou manželkou. Nikto nevie, čo sa naozaj odohráva v Jimovi ani u 

nich doma. Možno niektorí počuli klebety o tom, že majú nejaké „manželské problémy“, ale ináč 

vyzerajú ako ostatné manželské páry z cirkevného zboru. 

 

Týranie nie je o tyranovom „nedostatku kontroly“. Je to o jeho zámernom používaní kontroly, aby 

si nad obeťou udržal moc. 

 

 

Dekodóvanie príbehu Cindy 

 

 

Rozmeňme si na drobné príbeh, ktorý sme práve čítali a ukážme si spôsoby, akými Jim používa 

rôzne formy týrania, aby ovládal Cindy. Pamätajte, že tento príbeh pokrýva len jeden deň v jej 

živote. No týranie nie sú jednorázové incidenty; je to dlhodobý vzorec kontrolujúceho správania. 

To, čo Cindy zažila počas tohto dňa, je reprezentácia vzorca týrania, ktoré preniká celým jej 

životom.  
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EMOCIONÁLNE TÝRANIE 

 

• Jim ju zaťažuje nadmerným množstvom práce, no napriek tomu ako ťažko pracuje, jej úsilie 

nikdy nie je preňho dostatočné.  

• Veľmi rýchlo jej pripomína, že jej tak veľmi „pomáha“ tým, že jej stanovuje množstvo 

pravidiel, ktoré musí dodržiavať, aby presne vedela ako zvládať svoju domácnosť.  

• Správa sa k nej ako k dieťaťu, čím znižuje jej sebadôveru vo vlastné schopnosti zvládať svoj 

život a robiť vlastné rozhodnutia.  

• Zámerne ju zahanbuje. Aj toto je kvôli tomu, aby si neverila. Aj napriek tomu, že Cindy 

usilovne pracuje a je úspešná mama, ktorá zvláda aj domáce vzdelávanie s deťmi, Jim ničí 

všetko, čo robí.  

 

Pomocou taktík emocionálneho týrania nad ňou udržiava kontrolu tým, že zabezpečuje, aby si 

neverila a neunikla tak týraniu. „Ako by si to bezo mňa zvládla? Si taká nezorganizovaná; nikdy by 

si bezo mňa neprežila.“ 

 

 

ZASTRAŠOVANIE A HROZBY 

 

• Keď Cindy nechala šaty v sušičke, Jim sa jej vyhrážal, že jej ich spáli, a ona vedela, že je 

toho schopný. Nebolo by to prvý raz, čo jej zničil veci (ani posledný, ako to bolo vidieť v 

súvislosti s jej mobilom.)  

• Cindy bola zdesená, keď Jim zistil, že sa mu pozrela do telefónu. Hoci ju nikdy neudrel, 

veľakrát sa jej vyhrážal a nevedela, čo je v hneve schopný urobiť. Raz zabil malé šteniatko – 

v dome si uľavilo a Jim ho zobral vonku a ubil k smrti. Keď sa vrátil dnu, zakričal na Cindy: 

„Nemám trpezlivosť s nikým, kto v mojom dome robí neporiadok. A to platí aj pre teba!“   

 

Jim si udržiaval nad Cindy kontrolu pomocou zastrašovania a hrozieb a neustále udržiaval jej 

pozornosť zameranú na to, čo chcel. Bála sa nerobiť to.  

 

 

POPIERANIE A MINIMALIZOVANIE 

 

• Jim odvrátil akúkoľvek kontrolu vlastných činov presmerovaním pozornosti na Cindy. 

Správal sa, akoby jeho zrada neznamenala nič tým, že presmeroval pozornosť na to, ako ho 

„zradila“ ona tým, že sa mu bez dovolenia pozrela do mobilu.  

• Zavolal svojmu kazateľovi/pastorovi a Cindy vykreslil ako previnilú partnerku a seba 

vykreslil ako trpezlivého a milujúceho manžela.  

 

Popieraním a minimalizovaním vlastných činov si Jim udržiaval nad Cindy kontrolu tým, že ju 

neustále usmerňoval k sebaskúmaniu. Cindy sa neustále usilovala byť lepšia, kým Jim nikdy 

neprevzal zodpovednosť za svoje vlastné činy. Takisto zabezpečil, aby sa ktokoľvek z jej 

potencionálnych pomocníkov postavil na jeho stranu tým, že ju vykresľoval ako tú, ktorá má 

problémy.  

 

 

POUŽÍVANIE MUŽSKÝCH VÝSAD 

 

• Jim bol presvedčený, že je pánom svojho domáceho kráľovstva a že jeho úlohou je byť 

bossom a Cindy mu má dať všetko, čo chce – sex kedykoľvek sa mu zachce, má vstávať  
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zavčasu ráno a variť mu, neustále udržiavať domácnosť v dokonalom poriadku a starať sa o 

deti tak, aby ho nevyrušovali. Neustále jej pripomínal, že jej veci patria jemu, pretože za ne 

zaplatil.  

 

Týmto spôsobom si nad ňou udržiaval kontrolu a pripomínal jej jej úlohu podriadenej pomocníčky 

a to, že má robiť čokoľvek, čo od nej chce.   

 

 

FINANČNÉ TÝRANIE 

 

• Cindy nemala prístup k rodinným financiám a každý jeden nákup Jim podrobne 

skontroloval. Hoci on si pre seba mohol kúpiť čokoľvek (vrátane podporovania svojho 

drahého koníčka – poľovačiek), Cindy mala problém za minimálnu finančnú čiastku, ktorú 

jej Jim pridelil, pripravovať zdravé jedlo, zabezpečovať školské potreby a oblečenie pre deti.   

 

Týmto si Jim nad Cindy udržiaval kontrolu, pretože mala pocit, že pre ňu nie je možné jeho týraniu 

uniknúť. Bez prístupu k financiám a bez pracovných zručností nevidela zo svojej situácie 

východisko. Ako by sa postarala o seba a o svoje deti?   

 

 

POUŽÍVANIE DETÍ 

 

• Jim podkopával jej výchovu a deti štval proti nej. Káral ju, že ich nemá pod kontrolou a 

zároveň ich povzbudzoval k tomu, aby ju nerešpektovali.   

 

Keby sa Cindy pokúsila odísť, jej deti by ju vnímali ako tú zlú – ako rodiča, ktorý rozvrátil ich 

domov – zatiaľ čo ich otec ich viedol k viere, že on je ten hodný úcty, ktorý sa tak veľmi usiluje 

milovať svoju komplikovanú manželku.    

 

 

SEXUÁLNE TÝRANIE 

 

• Jim bol presvedčený, že si môže nárokovať na telo Cindy, kedykoľvek sa mu zachce. Bolo 

celkom jedno, ako sa k nej správal alebo či bola chorá a unavená – vždy sa uistil, že Cindy 

si je vedomá toho, že on má svoje „potreby“ a jej prácou je ich naplniť.  

• Hoci možno technicky Cindy nepovedala „nie“, bola presvedčená, že vysloviť to nepripadá 

do úvahy. Jim jej povedal, že podľa 1 Korinťanom 7 má nad jej telom autoritu. Cindy 

nechcela byť neposlušná Bohu ani provokovať svojho manžela, tak sa vždy poddala a to aj 

napriek tomu, že prežívala veľké bolesti v panve kvôli zraneným emóciám a Jimovej 

bezohľadnosti k tomu, čo jej spôsobuje potešenie.  

 

Týmto si Jim udržiaval nad ňou kontrolu. Prostredníctvom manipulácie od nej vždy dostal to, čo 

chcel. 

 

• Okrem toho – tak, ako sú učené mnohé ženy – bola presvedčená, že ak Jim zablúdil k iným 

ženám, bolo to preto, lebo „nenapĺňa jeho potreby“. Namiesto toho, aby bol Jim zodpovedný 

za svoj vlastný hriech, zodpovednosť zaň preniesol na Cindy.  

 

Takto si nad ňou udržiaval kontrolu, pretože bola vyučovaná, že odísť od manžela alebo sa s ním 

rozviesť kvôli nevere je ohavné a vinu za to by niesla ona.  
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IZOLÁCIA 

 

• Jim izoloval Cindy od jej priateľov tým, že v nej vyvolával pocity viny zakaždým, keď išla 

do obchodu. Vždy to tak nafúkol, keď hovoril o tom, aký je veľkorysý, keď je s deťmi, kým 

ona nakupuje, že mala pocit, že si nemôže dovoliť požiadať ho o dovolenie, aby mohla 

niekam ísť. Nechcela riskovať, že bude musieť počúvať ďalšie kázanie o tom, aká je 

nevďačná za to všetko, čo pre ňu robí.   

 

Týmto si nad ňou Jim udržiaval kontrolu, pretože nemala príležitosti zblížiť sa so žiadnou 

priateľkou, aby pre ňu mohla byť oporou, keď sa rozhodne opustiť toto týranie.  

 

• Okrem toho ju Jim izoloval od cirkevného spoločenstva, keď ju pred ním vykreslil ako 

previnilú manželku. Vďaka tejto predpojatosti by s ňou jednali s dojmom, že potrebuje 

duchovnú pomoc namiesto toho, aby ju vnímali ako obeť, ktorá potrebuje pomoc praktickú.   

 

Týmto nad ňou Jim udržiaval kontrolu tak, že zmanipuloval tých, ktorí by ho mali brať na 

zodpovednosť za jeho týranie a namiesto toho si mysleli, že ona je tá, ktorú majú brať na 

zodpovednosť za jej nezáujem o udržanie manželskej harmónie.  

 

 

DUCHOVNÉ TÝRANIE 

 

• Jim zneužíval Písmo tým, že sám seba ustanovil za autoritu nad Cindy a obviňoval ju, že je 

spurná manželka, keď nenaplňuje všetky jeho požiadavky.  

• Zbožne poukazoval na každú jej chybu – skutočnú či vymyslenú – a seba vyzdvihoval ako 

zbožného muža.  

• Keď Cindy videla, ako si Jim číta Bibliu alebo z nej učí deti, vyvolávalo to v nej zmätok. 

Vyzeralo to, že má s Bohom blízky vzťah. Vždy študoval Písmo a tak keď sa k nej správal 

zle, myslela si, že jej niečo uniká. „Určite by sa ku mne nesprával zle zámerne, keď má taký 

blízky vzťah s Bohom“, myslela si. „Možno mu len nerozumiem alebo možno má pravdu a 

tým problémom som naozaj ja. Potrebujem na sebe pracovať ešte viac.“  

 

Zneužívaním Písma a manipulovaním jej svedomia si nad ňou udržiaval kontrolu tým, že v nej 

podporoval presvedčenie, že bolesť, ktorú prežíva v manželstve, je dôsledkom jej vlastných 

duchovných problémov.  

 

 

PSYCHICKÉ TÝRANIE 

 

• Jim sa zámerne zahrával s mysľou Cindy. Udržiavať ju neustále v zmätku bol dôležitý krok 

preto, aby si nad ňou udržal kontrolu.  

• Keď sa diskusia zvrtla na jeho zlé správanie, povedal, že sa to nikdy nestalo alebo že 

zabudla na to, ako to bolo naozaj. Keďže boli situácie ako tie s kľúčmi, keď Cindy 

rozmýšľala, či naozaj nestráca rozum, nikdy si nemohla byť na 100 % istá, keď s ním 

hovorila o jeho správaní ani sa nedokázala na 100 % brániť.   

• Keď očakávala, že sa na ňu bude kvôli nákupu hnevať a pokarhá ju za to, že kričala na Miša 

a on bol namiesto toho nežný, slúžilo to opäť k zdeformovaniu jej myslenia. Zabudla na to, 

že len pred chvíľkou sa ho bála. Ten istý človek, ktorý spôsoboval, že jej mozog uvoľňoval 

hormóny stresu, v nej teraz vyvolal „dobré chemikálie“ vďaka nečakanému láskavému 

gestu.    
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Jim dokázal tento proces zužitkovať vo svoj prospech tak, aby si nad Cindy udržal kontrolu. 

Vyvažovaním chvíľ vyvolávajúcich stres s dostatočným počtom „dobrých“ momentov dokázal u 

Cindy upevniť presvedčenie, že je naozaj dobrý manžel, ktorý má len občas slabé chvíle.  

 

 

FYZICKÉ TÝRANIE 

 

• Fyzické týranie je oveľa viac než len facky. Je veľa spôsobov, ako sa dá druhému fyzicky 

ubližovať. A dokonca aj bez fyzického týrania ovplyvňuje nátlaková kontrola obete fyzicky 

– často sa u nich rozvinie chronická choroba alebo chronické bolesti v dôsledku neustáleho 

silného stresu.  

• Jimovo fyzické týranie Cindy zahŕňalo aj to, že musela pracovať až do vyčerpania a mala 

zamedzený spánok kvôli jeho prednáškam či tomu, čo mu musela poskytovať v spálni.  

• Jim taktiež zničil jej osobné veci a ublížil jej domácemu miláčikovi. Takto jej dal najavo, že 

ona môže byť ďalšia na rade.   

 

Násilie je obyčajne kulminujúca taktika týrania, keď ostatné spôsoby kontroly zlyhali. Môže to byť 

posledný krok fyzického prinútenia urobiť to, čo od nej žiada. A keď zlyhalo všetko ostatné, pri 

poslednej demonštrácii svojej moci jej môže vziať život.   

 

Hoci môžu byť konkrétne podrobnosti príbehu Cindy iné než u obete, ktorú poznáte, taktiky 

kontroly sú stále rovnaké. Každý tyran má svoju obľúbenú škálu taktík, ktoré používa najčastejšie, 

no jeho túžba po kontrole vždy zanechá otvorenú možnosť pre ktorékoľvek iné formy. To je dôvod, 

prečo je obeť, ktorá zažíva akúkoľvek formu kontroly, stále v riziku fyzického ublíženia. Nátlakovú 

kontrolu musíme vždy brať veľmi vážne.  

 

 

Je to „iba emocionálne týranie“ 

 

 

Hoci existujú cirkevné zbory, ktoré rozpoznávajú to, že v ich kongregácii dochádza k týraniu, 

napriek tomu často obetiam hovoria, že ide „iba o emocionálne týranie“ a že sa majú podriadiť aj 

nespravodlivému manželovi. Zdá sa, že mnohé zbory sú ochotné pre obeť niečo urobiť iba vtedy, 

pokiaľ sa jedná o fyzické nebezpečenstvo (a niektoré tvrdia, že sa má podriadiť dokonca aj v 

takýchto prípadoch). Tu je moja odpoveď na reakciu, že emocionálne týranie nie je až taký 

problém: 

 

Po prvé: ako sme už povedali, ak tyran používa akúkoľvek formu nátlakovej kontroly (čo zahŕňa aj 

emocionálne týranie), potom jeho obeť nie je fyzicky v bezpečí. Tyran sa utiahne k akejkoľvek 

taktike v snahe udržať si nad obeťou kontrolu. Viem o množstve príbehov, kedy manžel nikdy 

nevztiahol na ženu ruku, no keď mal pocit, že nad ňou stráca kontrolu, zabil ju.  

 

Po druhé: emocionálne týranie JE fyzické týranie. Neustály stres, strach, vina, nedostatok spánku a 

beznádej vyvolávajú fyziologické reakcie, ktoré sa nedajú ignorovať a ktoré len tak nezmiznú. 

 

Medzi fyzické symptómy emocionálneho stresu patria zažívacie ťažkosti, vredy, syndróm 

dráždivého čreva, nepravidelná činnosť srdca, chronická únava, astma, ťažkosti s dýchaním, napätie 

v svaloch, telesná slabosť, artritída, bolesti hlavy, panické ataky, vysoký tlak, problém sústrediť sa 

atď. 
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OBJEKTIFIKÁCIA TELA 

 

Hoci by aj zázrakom zostalo telo obete bez ujmy, jej myseľ a jej duch sú zlomené. Pri vyučovaní na 

tému hriechu žiadostivosti by cirkev povedala, že objektifikovať ženské telo je nesprávne. Povedala 

by, že žena má hodnotu ako celá bytosť a nemala by byť používaná ako objekt pre uspokojenie 

niekoho iného. No keď niekto ničí a týra jej ducha a cirkev jej hovorí, aby v tom žila, pretože je to 

„iba emocionálne týranie“, hovorí tým, že nie je nič iné ako iba objekt. Keď jej cirkev hovorí, že jej 

duch nestojí za to, aby bol pred týraním chránený a že iba vtedy, keď je ničené jej telo, má dostať 

podporu a ochranu, ukazuje tým, ako málo si váži ženu ako celú bytosť stvorenú na Boží obraz. 

Emocionálne týranie ničí oveľa viac než len ženské telo. Ničí jej ducha – jadro toho, kým je. 

Skutočne nám záleží na ľuďoch, na ich vnútri alebo si myslíme, že máme chrániť iba vonkajšie 

telo? 

 

Profil tyrana 

 

Dokázali by ste rozpoznať tyrana vo svojej kongregácii? Možno áno, možno nie. Črta, ktorú má 

každý tyran, je to, že klame, podvádza. Tyrani na verejnosti vystupujú ako veľmi milí ľudia. Žalm 

55:21 takého človeka opisuje. Títo ľudia krásne rozprávajú a povedia vám presne to, čo chcete 

počuť, ale je to len vonkajšia fasáda. 

 

Lundy Bancroft, autor knihy Prečo to robí? (Why Does He Do That?) hovorí, že tyran je: 

 

• doma nahnevaný, no na verejnosti pokojný a usmievavý 

• pri svojej partnerke sebecký a zameraný na seba, no voči okoliu štedrý a podporujúci, 

nápomocný 

• dominantný doma, no mimo domu je ochotný vyjednávať a robiť kompromisy 

• doma veľmi kritický a negatívny voči ženám, ale keď ho počúva niekto iný, je obhajcom 

rovnocennosti mužov a žien 

• doma napadá a kritizuje partnerku a deti, no na verejnosti jedná úplne opačne 

• doma sa správa ako „boh“, no na verejnosti kritizuje mužov, ktorí nerešpektujú alebo 

ubližujú ženám 

 

 

Čo poháňa tyrana, ktorý sa skrýva za falošnú masku dobroty? 

 

 

1. Pocit zvláštnej privilegovanosti 

 

Tyran verí, že je privilegovaný mať všetko, čo chce a kedykoľvek to chce. Správa sa, akoby sa 

všetko krútilo okolo neho. 

 

Drobné náznaky, ktoré na to môžu ukazovať: 

 

• Všetko vie, hovorí o sebe, interakcie s druhými vždy končia pri ňom. 

• Ponižuje druhých. Aj keď ste nikdy nepočuli, že by ponižoval svoju ženu, všímajte si, ako 

hovorí o druhých. Zdá sa, že poukazuje – hoci veľmi nenápadne – na to, že druhí nie sú 

dostatočne duchovní, dostatočne múdri, dostatočne pracujúci? 

• Zdá sa, že v rodine existuje nevyváženosť? Napr. on má pekné auto, no rodinné auto nie je v 

takom dobrom stave? Nosí pekné šaty, kým jeho rodina nosí veci zo second-handu? Má 

najnovší model iPhonu a počuli ste, že jeho deti si kupujú veci do školy za peniaze, ktoré  
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dostali od príbuzných ako darček k narodeninám?  

 

 

2. Kontrola 

 

Keďže tyran verí, že má na všetko nárok, verí aj tomu, že má právo kontrolovať svoju ženu a deti, 

ktorí mu majú slúžiť ako hlave rodiny. 

 

Už sme spomínali rôzne elementy nátlakovej kontroly. Čím viac budete rozumieť nátlakovej 

kontrole, tým viac budete schopní vidieť náznaky toho, že niekto môže byť tyran. 

 

 

3. Ospravedlňovanie a minimalizovanie 

 

Keďže tyran skutočne verí, že má právo kontrolovať svoju partnerku, vždy dokáže svoje 

tyranizujúce správanie ospravedlniť. Poukáže na nedokonalosti svojej obete, čím zároveň poukáže 

na jej spoluzodpovednosť za jeho týranie. Bude používať vyjadrenia typu: „Ona presne vie, ako ma 

vytočiť“ alebo „Zašla príliš ďaleko.“ Vo všeobecnosti sú tieto výroky jeho vnímaním 

privilegovanosti v akcii (inými slovami to znamená niečo ako: „Neurobila mi raňajky presne tak, 

ako som to chcel“). No aj keby obeť vedela, že robí niečo nesprávne, jej partnerovi to nedáva nijaké 

oprávnenie týrať ju. 

 

Príbeh Jima a Cindy takisto ilustruje, ako tyran prekrúca naratív, aby obeť vykreslil ako duševne 

chorú alebo naznačil, že ona je tá, čo žije v hriechu. 

 

Obzvlášť dávajte pozor na človeka, ktorý sa snaží získať si sympatie s ohľadom na jeho partnerku, 

„s ktorou sa žije tak ťažko“ alebo ktorá je „duševne chorá.“ Je vysoko pravdepodobné, že máte do 

činenia s tyranom, ktorý sa vás snaží zmanipulovať. 

 

 

4. Izolácia 

 

Už sme spomínali skutočnosť, že tyran dokáže nájsť spôsoby ako izolovať svoje obete od iných. 

Môže ísť o fyzickú izoláciu tým, že jej bude brániť niekam chodiť alebo o emocionálnu izoláciu 

tým, že zmení jej sebavnímanie. 

 

Tyran dokáže týrať aj na verejnosti bez toho, aby to ostatní vedeli. Môže to byť niečo také 

jednoduché ako „pohľad“, ktorého význam pozná iba jeho žena. Alebo to môže byť jeho rameno 

ovinuté okolo jej, pričom nikto nevidí, ako silno ju tlačí, čím jej môže hovoriť „nikam nejdeš“. 

Môže to byť ponižovanie, ktoré môže pred inými ospravedlniť ako žart, ale iba ona vie, ako veľmi 

ju to zraňuje. Dokonca o nej môže rozprávať neuveriteľne pozitívne ako o úžasnej manželke, ktorá 

dokonale vedie domácnosť, varí mu obľúbené jedlá, a nikdy sa nesťažuje, keď práve nie je doma na 

ich výročie. V skutočnosti túto konverzáciu používa k tomu, aby ju ovládal. Vysiela odkaz, že od 

nej očakáva, že všetky tieto potreby bude napĺňať a ona vníma, že ak to neurobí, poškodí jej 

reputáciu alebo vníma tlak, že nemôže ani naznačiť, že jej manžel je klamár. Tento druh týrania 

priamo pred očami iných mu slúži k tomu, aby ju izoloval ešte viac. Tyran pred ňou svoje týranie 

„normalizuje“ – veď nikto sa nespráva, akoby mali problém a tak obeť nadobudne pocit, že 

jednoducho veci sú také, aké sú. 
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ŠPIČKA ĽADOVCA 

 

Nie každý tyran sa na verejnosti prezradí a u toho, ktorý sa môže prezradiť, sú obyčajne viditeľné 

len nepatrné náznaky týrania. No pamätajte, že čokoľvek si všimnete na verejnosti, je to iba špička 

ľadovca. Ak sa na verejnosti prejaví jeho privilegovanosť, kontrola, vlastnícke sklony, ponižovanie 

či hnev, doma je to oveľa horšie. Hoci s lepšou informovanosťou a vzdelaním je ľahšie tyrana 

rozpoznať, mnohí dokážu oklamať aj profesionálov. Ak vám žena opisuje „problémy v manželstve“ 

tak, že v nich rozpoznávate nátlakovú kontrolu, prosím, verte jej. Nie je podstatné, či jej manžel 

vôbec nechodí do cirkevného zboru alebo naopak – či je jeho najvernejší člen alebo pastor/kazateľ. 

Nikdy nesmiete vyvodiť záver: „Ja ho poznám. To by nikdy neurobil.“ 

 

 

„Dobrí ľudia sa nikdy nehrajú na zlých, no zlí ľudia sa veľmi často tvária ako dobrí.“ 

Jeff Crippen – Unholy Charade 

 

 

 

Profil obete 

 

 

Podobne ako pri tyranovi, aj obeť týrania môže byť niekto, u koho by ste to vôbec neočakávali. 

Môže byť bohatá alebo chudobná. Môže byť tichá alebo zhovorčivá. Môže jej chýbať sebavedomie 

alebo naopak – môže vystupovať veľmi sebavedome. Môže to byť niekto, kto vám je sympatický 

alebo naopak – jej vystupovanie vám môže byť vrcholne nesympatické. 

 

Ale pozrime sa na chvíľku na to, čo sa odohráva v jej hlave. Čo sa odohráva v súkromí u obete 

týrania? 

 

 

1. Väčšina obetí si neuvedomuje, že to, čo zažívajú, je týranie 

Môžu vedieť, že niečo nie je v poriadku, ale týranie sa začína postupne a časom sa zintenzívňuje. 

Nezačína sa nejakým odporným útokom. Deje sa postupne – občas nejaká maličká drobnosť, ktorú 

obeť odpustí a potom príde ďalšia „drobnosť“, ktorá sa dá ospravedlniť… No kúsok po kúsku sú jej 

hranice porušované, až kým sa z nej zrazu nestala žaba, ktorá sa pomaly varí v hrnci. 

 

 

2. Väčšina obetí je zmätených 

Nevedia, čo je v manželstve normálne; vedia iba to, čo je „normálne“ v ich manželstve. 

Pravdepodobne im bude trvať veľmi dlho, kým začnú o týraní rozprávať – ak to vôbec niekedy 

urobia. Ak niečo povedia, bude to v zmysle: „Čo by som mala urobiť, keď… (je príliš prísny na 

deti; často sa hnevá; nenechá ma ____________)?“ Takisto si pravdepodobne bude pýtať radu ako 

byť lepšou manželkou. Terč nátlakovej kontroly počúva, že všetko je jej vina, takže sa neustále 

snaží lepšie variť, lepšie upratovať, lepšie manžela sexuálne uspokojiť atď. - bude hľadať takýto typ 

rady. Vždy sa usiluje o vlastnú dokonalosť v manželstve v nádeji, že tým sa ich manželstvo zlepší. 

Veľmi často je tá nevinná ženská otázka naliehavou prosbou o oveľa hlbšiu formu pomoci, o ktorej 

si ani neuvedomuje, že ju potrebuje. No príliš často vďaka naivite toho, koho sa pýta, dostane knihu 

o tom, ako byť lepšou manželkou alebo povzbudenie, aby vernejšie navštevovala biblické štúdium. 
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Veľa žien dostáva knihy o manželstve či biblické usmernenia vtedy, keď v skutočnosti 

potrebujú usmernenie na tých, čo rozumejú domácemu násiliu a ktorí im môžu pomôcť  

rozpoznať nátlakovú kontrolu, ktorú zažívajú. 

 

 

3. Obete preberú na seba zodpovednosť za týranie 

Okrem izolácie od druhých a toho, že nerozumejú, že v skutočnosti sú týrané, ďalším dôvodom, 

prečo nehľadajú pomoc je presvedčenie, že musia znášať takéto zaobchádzanie. 

 

• Sú presvedčené, že pred Bohom uzavreli zmluvu „v dobrom aj zlom“ (nikto im nikdy 

nepovedal, že sa to vzťahuje na to, čo život prinesie a nie na na jeho zaobchádzanie s nimi). 

• Veria, že keby povedali, ako sa manžel správa, bolo by to ohováranie a neúcta. „Nikdy o 

svojom manželovi nehovor zle“ je fráza, ktorá sa často používa na povzbudenie žien, aby si 

ctili svojho manžela, no nikto už nepovie, že sa to nevzťahuje na situácie, kedy je potrebné 

povedať pravdu o jeho hriechu. 

• Sú láskavé a súcitné a odhodlané milovať ho tak, aby mu pomohli prekonať čokoľvek, čo ho 

vedie k takémuto správaniu. Neuvedomujú si, že ich vlastný život má takisto hodnotu a že 

milovať zraňujúceho človeka z bezpečnej vzdialenosti nie je menšia láska.  

• V závislosti od okolností, ktoré ovplyvnili ich vnímanie Boha môžu byť presvedčené o tom, 

že Boh toto týranie používa ako trest za ich minulé hriechy.  

 

 

4. Obeť týrania na verejnosti pravdepodobne predstiera, že všetko je v poriadku 

 

• Môžu mať oprávnené obavy z dôsledkov toho, keď svojho manžela vykreslia negatívne pred 

pastorom či inými členmi spoločenstva.  

• Môžu cítiť hanbu, že si „vybrali“ tyrana. Všetci poznáme príslovie: „Ako si si ustlala, tak 

budeš spať“. Nikto nikdy nepovie, že týranie si nikto nevyberá; vybrali si iba očarujúceho 

princa, ktorý ich oklamal a nalákal do falošného vzťahu.  

• Trvá to určitý čas, kým si uvedomia, že sú týrané, no takisto trvá nejaký čas, kým to dokážu 

akceptovať. Každý chce mať šťastné manželstvo. Niekedy je zničujúce priznať, že ich 

manžel je tyran a niekde v podvedomí prechovávajú pocit, že ak sa budú tváriť, že všetko je 

v poriadku, potom to tak aj bude.  

 

 

Rozpoznanie obete 

 

 

V tejto časti sú napísané veci, ktoré povedali skutočné obete alebo náznaky, ktoré si ich cirkevné 

zbory mohli všimnúť. Prosím, všimnite si tieto veci a ak ich rozpoznávate u niekoho, koho poznáte, 

nenechajte to tak. 

 

Od tých, ktorí si ešte neuvedomovali, že zažívajú týranie, no prežívali emocionálnu bolesť alebo 

boli vystrašené: 

 

“Nemohla som nikomu povedať o mojich problémoch, pretože mi bolo povedané, že ho mám 

povzbudzovať, robiť všetko preto, aby pred druhými vyzeral dobre a kryť ho pred šéfom, deťmi aj 

priateľmi.”  

 

Požičiavanie peňazí. (Aj keď tyran slušne zarába, je veľa situácií, keď je jeho rodina hladná, pretože  
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ich nedáva manželke, aby mohla nakúpiť potraviny či iné veci pre domácnosť.)  

 

“Doma nemám nijaké slovo.” (Žena to povedala pastorovi, ale on si neuvedomil, že je to znak 

týrania a neurobil nič.)  

 

"Keďže som nevedela, aký nezdravý je náš vzťah, nehľadala som pomoc. Chodili sme na 

manželské poradenstvo, no manžel tieto sedenia zmanipuloval a poradcovia sa zamerali na to, čo 

potrebujem zmeniť ja. Ja som toho veľa nepovedala, lebo som bola presvedčená, že problémom 

som ja.“  

 

"Jednému zo starších som povedala, že mi pravidelne nadáva do tupých kuriev. No napriek tomu to 

vyzerá, že nikto netušil, že som týraná.“  

 

"Dlho som si neuvedomovala, že ide o týranie. Takisto som všetky problémy skrývala, pretože 

kedykoľvek som sa niečo snažila povedať priateľom, nahneval sa.“  

 

“Často som po kázni odchádzala v slzách kvôli priepastnému rozdielu medzi tým, čo bolo kázané a 

tým, aké bolo naše manželstvo. Nikto sa ma nikdy neopýtal, prečo plačem alebo či som v 

poriadku.“  

 

"Je výbušný, stráca kontrolu a mám pocit, akoby som neustále chodila po špičkách.“ (Pastor tejto 

žene povedal, že jej manžel má toho veľa a že je veľmi temperamentný.)   

 

"Môj manžel bol emocionálny a duchovný tyran. Cítila som sa taká nehodná Božej lásky, že keď sa 

spievalo o tom, že Boh je náš priateľ alebo že nás miluje, že sa nemáme báť, zaliala ma hanba a 

odsúdenie. Veľmi som plakala.“  

 

"Na ženskej skupinke som hovorila veci ako: „Mám pocit, že toto manželstvo je ostňom v mojom 

boku, ktorý musím znášať“ alebo „Večer som nemohla prísť, lebo bol rozrušený a nedovolil mi, aby 

som prišla s deťmi alebo ich vzala k mame.“ (Tejto žene povedali, aby sa za neho modlila.)  

 

"Starším zboru som povedala, že sa necítim bezpečne. Niekoľkým priateľom som povedala, že mi 

pri sexe spôsoboval obrovské bolesti. Ďalšej priateľke som povedala, že na mňa v aute pred deťmi 

tak kričal, že som musela odstaviť auto.“   

 

“Jedna vec, ktorú by som bola taká rada, keby si boli všimli, bolo to, že ja som bola tá, ktorá vždy 

nejako zmierňovala manželove nálady a emócie.“  

 

 

Od tých, ktoré už vedeli, že ide o týranie a buď hľadali pomoc alebo sa príliš báli čokoľvek 

povedať: 

 

„Bije deti.“ (Táto osoba jej povedala: „Viem, že si čestná, ale tomuto nikdy neuverím.“) 

 

„Mám strach. Chcela by som si zadovážiť zbraň, no nechcem, aby manžel vedel, kde sú náboje.“ 

(Tejto žene povedali, že od tyrana nesmie odísť kvôli strachu z fyzického ublíženia, iba kvôli 

strachu zo smrti.) 

 

„Bije ma.“ (Tejto žene povedali, že má zostať, podriadiť sa mu a nechať Boha, aby s ním jednal.) 

 

"Naše steny boli neustále opravované a maľované. Kľučky na dverách boli ohnuté. Rám dverí bol  
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popraskaný. Prikrývky na hrnce boli poohýbané. Cez sviatky som nikdy nechodila do zboru. Sedel 

v lavici sám, lebo sa na mňa hneval. Počas spevu som sa pozerala do stropu a po lícach mi stekali 

slzy.“  

 

„Veci, ktoré si všimnete, je nedostatočná starostlivosť o seba, to, že nechodíte do zboru, lebo ste 

„chorá“ – keďže ste samá modrina, nedostatok záujmu o veci, ktorých by ste sa za bežných 

okolností zúčastňovali, veľa plaču, a rezervovaný postoj, hoci v minulosti ste boli otvorená a veselá. 

Tiež nijaký očný kontakt. Celé roky som s nikým nemala očný kontakt – iba so zemou.“ 

 

„Povedala som pastorovi, že je voči mne často agresívny, ak neurobím to, čo odo mňa chce a 

ubližuje mi. Niekoľkým pastorom som otvorene povedala, že ma udrel. Niekoľkým manželkám 

pastorov som povedala, že ma ponižuje, karhá a nijako mi nepomáha s domácimi prácami, s deťmi 

ani s učením. Niekoľkokrát som im vysvetľovala, že je ako moje desiate dieťa a zároveň to, o ktoré 

postarať sa je najťažšie, pretože si vyžaduje najviac práce. Niekoľkokrát som im povedala, že keby 

som sa neustále nekrútila okolo neho a jeho záujmov, zničil by ma.“ (Nikto neurobil nič.) 

 

„Keď som sa pokúšala s niekým z cirkevného zboru hovoriť o tom, že som ho nachytala pri porne, 

priala by som si, aby ich to bolo nakoplo. Cirkev potrebuje začať chápať súvisiace týranie, ktoré je 

spojené s tým, že partner žije tajný život v akejkoľvek oblasti a potom to začať skúmať. Viac sa 

pýtať, viac skúmať.“ 

 

„Hovorila som, že on je ako Dr Jekyll – Mr Hyde. Nedovolí mi spať. Som taká unavená. Som 

unavená z búchania dverí a iných vecí… Toto boli len také drobné poznámky adresované tým, o 

ktorých som si myslela, že im na nás naozaj záleží a pomôžu. Smutné je, že veľakrát vedeli, čo sa 

deje a pastor z toho obviňoval mňa, že nie som lepšia manželka. Veľa ľudí povedalo, že môj manžel 

je taký milý a ani si nedokážu predstaviť, že by sa niekedy nahneval.“ 

  

„Hodil do mňa golfovú loptičku“, „Nadáva mi“, „Deti prehnane trestá“, „Nikdy nie je spokojný s 

tým, čo mu navarím“, „Nikdy nie som dobre oblečená“, „Vysmieva sa z mojej rodiny“, „Vysmieva 

sa z mojich priateľov.“ (Pastor tejto ženy nikdy neuznal týranie.) 

 

„Nie je k nám veľmi milý“ – to bolo všetko, čo som dokázala vysloviť komukoľvek v cirkevnom 

zbore. Bola to reakcia na to, keď sa niekto pýtal, čo sa deje, pretože som plakala a bola som 

rozrušená. Pastorovi som hovorila o konkrétnych veciach, ktoré ho znepokojovali. No potom to 

manžel buď poprel alebo prekrútil a už tomu pastor neveril. Stále ma šokuje, aká zlomená som bola, 

keď som bola za pastorom žobroniac o pomoc – trvalo to roky a musel na mne vidieť, ako upadám, 

ale nikdy nič neurobil. Nikdy mu nedošlo, že nie som v bezpečí a potrebujem ochranu.“ 

 

„Pastorovej manželke som povedala, že manžel ma týra. Prvá jej otázka znela: A čo si mu urobila, 

že sa tak nahneval?“  

 

 

Ako nereagovať, keď rozpoznáte týranie 

 

 

1. Nechoďte za tyranom, aby ste mu povedali, čo si o jeho správaní myslíte. 

Ak vám obeť odhalí správanie manžela a vy to vnímate ako nátlakovú kontrolu, nechoďte za ním, 

aby ste sa s ním o tom porozprávali. Mnohí majú dobrý zámer vyzvať ho na zodpovednosť za jeho 

hriech, no toto by ohrozilo bezpečnosť obete. Tyran nebude šťastný, že jeho obeť sa pokúša dostať 

sa spod jeho kontroly. Zamerajte sa na jej bezpečnosť. Až keď je pevne ustanovená bezpečnosť,  
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potom môže byť tyran vyzvaný k pokániu. (Okrem toho nijakým spôsobom nezraďte dôveru obete.) 

 

2. Nehovorte: „Týranie je príliš silné slovo.“ 

Dúfam, že keď ste si čítali túto príručku, začal sa vám v mysli skladať celý obraz. Dúfam, že si 

uvedomujete, že keď počujete ženu hovoriť veci ako: „Hnusne mi nadáva“, „Nemáme dosť peňazí 

na potraviny“ alebo „Mám z neho strach“, nemôžete tieto veci posudzovať ako izolované incidenty. 

Musíte to skúmať do hĺbky a zistiť celkový vzorec. Kedykoľvek rozpoznáte nátlakovú kontrolu, ide 

o týranie a obeť nie je v bezpečí. 

 

3. Nenavrhnite manželské poradenstvo. 

To v nijakom prípade nie je múdre, keď sa jedná o nátlakovú kontrolu. Týranie nie je manželský 

problém – je to problém týrania. Tyran sa rozhoduje týrať; manželka, ktorá sa stáva zručnejšou v 

komunikácii, sa usiluje „neprovokovať ho“ alebo robí všetko, čo sa dá, len aby bola lepšou 

manželkou – lenže nič z toho týranie nezastaví. Ďalší dôvod, prečo manželské poradenstvo nie je 

múdre, je skutočnosť, že ak je v hre týranie, obidve strany budú klamať. Vysvetlím to. Už sme 

hovorili o tom, že tyran je vždy manipulatívny a klame. Tyran minimalizuje svoje správanie a 

zodpovednosť zvaľuje na partnerku. Je veľmi pravdepodobné, že tyran „oľutuje“ svoj hriech a 

vyroní množstvo sĺz, aby sa pozornosť presunula na jeho manželku a na to, že teraz mu potrebuje 

odpustiť. 

 

Obeť bude takisto klamať – nie preto, že je klamárka, ale preto, že nie je v bezpečí, aby vám mohla 

povedať celú pravdu. Hoci tyran bude počas poradenstva hovoriť samé klamstvá, obeť sa mu 

nemusí odvážiť protirečiť. Preto manželské poradenstvo bude vždy zmanipulované tak, že bude 

vinná obeť a nie tyran. 

 

Ak rozpoznáte nátlakovú kontrolu, MUSÍTE uvažovať o situácii z pohľadu obete a páchateľa. Obeť 

akéhokoľvek iného trestného činu by sme nevystavili tomu, aby sedela spolu s páchateľom v jednej 

miestnosti a nežiadali by sme ju, aby preskúmala svoje srdce a zistila, v čom sa môže zlepšiť. To 

isté platí o domácom násilí. Hoci páchateľ nemusel spáchať zločin, nátlaková kontrola je intímny 

terorizmus (v niektorých krajinách je už nátlaková kontrola nezákonná). Preto kedykoľvek je 

prítomné týranie, otázka by nemala znieť: „Ako môžeme pomôcť uzdraviť toto manželstvo?“, ale 

„Ako môžeme pomôcť obeti, aby bola fyzicky aj emocionálne v bezpečí?“ Rozhodnutie o 

budúcnosti manželstva sa môže udiať neskôr; tým by sme sa teraz ani nemali zaoberať. 

 

4. Nehovorte obeti, čo má robiť. 

Doteraz jej nebolo dovolené robiť vlastné rozhodnutia alebo mať vlastné názory. Posledná vec, 

ktorú potrebuje, je odísť od jedného človeka, ktorý jej hovorí, čo má robiť, k druhému, ktorý jej 

povie, ako sa má rozhodnúť. Aj keď máte dobrý zámer, aj keď sa obávate, že sa možno nerozhodne 

správne, nehovorte jej, čo má robiť. Dovoliť jej robiť vlastné rozhodnutia (a dokonca aj chyby) jej 

otvára dvere k slobode, ktorú dovtedy nemala. To neznamená, že by ste nemali povedať nič; 

znamená to iba, aby ste jej rozhodnutia prenechali na ňu. Rada to vyjadrujem takto: Pomôžte jej 

rozmýšľať; nehovorte je, čo si má myslieť. 

 

Potrebuje vedieť, že nepotrebuje váš súhlas, vaše povolenie. Ak chce odísť z domu, je to jej 

rozhodnutie. Ak sa chce vrátiť späť a vy si myslíte, že to nie je múdre, je to jej rozhodnutie. Jedna z 

tých, čo to prežila, odpovedala na otázku, ako by mala cirkev pomáhať obetiam, takto: „Nechajte 

Svätého Ducha, aby viedol každé zo svojich detí tak, ako uzná za vhodné. Postaviť človeka do 

hroznej situácie, kedy si má vybrať, či poslúchne Boha alebo vás, je trestuhodné. Vy nie ste Boh.“ 

 

5. Keď je more rozbúrené, neskáčte z člna. 

Pomáhať obeti nátlakovej kontroly môže byť často dlhá a hrboľatá cesta. Môžete byť frustrovaní,  
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ak nesúhlasíte s niektorými jej rozhodnutiami. No ona je tá, čo musí žiť s následkami týchto 

rozhodnutí. Ona je najlepší expert na svoju vlastnú bezpečnosť. Ona pozná všetky intímne 

podrobnosti, na základe ktorých sa rozhoduje. Trvať na tom, aby sa rozhodla tak, ako chcete vy a 

nie ona, je sebecké, nemyslíte? Ako sa má zmieriť s tým, že muž, ktorého milovala, ju týral, robil 

kruté rozhodnutia o jej živote, celý život jej obrátil naruby a potom sa jej celá cirkevná rodina 

otočila chrbtom, lebo ju nedokázali ovládať? Toto je traumatizujúca, dušu ubíjajúca skúsenosť 

mnohých obetí. Tí, od ktorých očakávala, že jej obviažu rany a budú ju bezpodmienečne milovať, 

sa na ňu teraz pozerajú zvrchu, akoby bola menejcenná. Prosím vás, nerobte to. Sprevádzajte ju na 

tejto ceste. Neeskortujte ju na najdesivejšie miesto a potom ju tam nenechajte samú len preto, lebo 

urobila iné kroky ako tie, ktoré ste chceli vy. 

 

6. Nesústreďujte sa na manželstvo; sústreďte sa na človeka 

Veľa cirkevných spoločenstiev chce tak zúfalo udržať manželstvo, že sú ochotné obetovať 

skutočných ľudí na oltár manželskej inštitúcie. „Možno keby si lepšie udržiavala domácnosť…“, 

„Možno keby si lepšie varila…“, „Možno keby si ho viac rešpektovala…“, „Možno keby si bola 

lepšia v posteli…“, „Možno keby si sa tak nehnevala, keď pozerá porno, neklamal by ti“, „Možno 

keby si sa zaňho viac modlila“.  

 

Veľa spoločenstiev posiela ženy späť domov, aby to vyskúšali znova a znova a znova a pokúsili sa 

zmanipulovať okolnosti presne tak, že možno práve tento raz sa k nej nebude správať kruto. Vidíte 

ten problém? Nikto nemôže donútiť druhého človeka, aby sa odvrátil od hriechu. Ani silou, ani 

manipuláciou. Služba, úsmevy, varenie a lepšie upratovanie – nič z toho nezmení skazené srdce. 

Urobte všetko preto, aby bola jej bezpečnosť na prvom mieste. Nikto sa neteší z neúplnej rodiny. 

No ak ľudia, ktorí tvoria rodinu, sú neúplní, zlomení a traumatizovaní a myslíme si, že môžu 

vytvoriť zdravú, úplnú rodinu, niečo nie je správne. 

 

 

Ako reagovať, keď rozpoznáte týranie 

 
1. Počúvajte, počúvajte, počúvajte 

Toto je čas učiť sa, nie čas presadzovať svoje názory. Pamätajte, že to, čo ste doteraz počuli, je iba 

špička ľadovca. To, do akej miery sa bude zdieľať, záleží od nej. Ale potrebuje vedieť, že nemáte 

žiadne skryté úmysly. Tyran nie je empatický a ten pocit, že ten, čo sľúbil, že vás bude milovať, si 

vás vôbec neváži, je najviac traumatizujúci. Môžete byť pre jej uzdravovanie obrovskou pomocou 

už len tým, že ju budete počúvať s empatiou. 

 

2. Naučte sa o dopadoch traumy 

Nepotrebujete sa stať odborníkom za jednu noc, no naučte sa aspoň základné veci. Väčšina obetí 

psychického a emocionálneho týrania dostala do daru post-traumatickú stresovú poruchu 

(komplexnú traumu) - PTSD. Prečítajte si o tom niekoľko článkov, aby ste mali predstavu, čo obeť 

prežíva. Často sa môže javiť ako tá, ktorá nie je dôveryhodná. Možno pri rozhovoroch skáče z 

miesta na miesto – všetko to môže znieť rozhádzane. Môže byť príliš emocionálna, nahnevaná či 

smutná, keď bude hovoriť o niečom, čo sa nezdá až také podstatné. A naopak – keď bude hovoriť o 

závažných veciach, môže rozprávať, akoby sa jej to vôbec nedotýkalo. Účinky traumy si vyberajú 

svoju daň a obete sa môžu javiť ako emocionálne nestabilné alebo nedôveryhodné.  

 

Obeť, ktorá sa vynára z hmly psychickej manipulácie, sa musí cítiť nahnevaná a musí ju zmáhať 

táto obrovská úmyselná zrada. Nech vás nešokuje to, čo vnímate ako neodpustenie či „zatrpknutie“ 

a nech vás to neodradí od toho, aby ste riešili týranie, ktoré tejto vzácnej duši spôsobilo PTSD. 
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3. Potvrďte, že to, čo zažila, bolo zvrátené. 

Tyran robil všetko preto, aby ju presvedčil, že jej nikto nebude veriť a že je šialená – povedzte jej, 

že nie je šialená a že jej veríte. Pomenujte týranie pravým menom. 

 

4. Prvoradá musí byť jej bezpečnosť. 

Oboznámte sa s organizáciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc obetiam domáceho násilia. Mnohé 

cirkvi sa vyhýbajú tomu, aby tam ľudí posielali zo strachu, že ich rada môže byť v rozpore s ich 

duchovnými názormi. No tieto agentúry štandardne pracujú s obeťami v rámci ich osobných 

presvedčení. Nefungujú na to, aby obetiam dávali duchovné rady, ale aby im pomohli dostať sa do 

bezpečia. Ich pracovníci majú výcvik, aby dokázali zhodnotiť mieru rizika. Majú zdroje a poznatky, 

ktoré ženám pomôžu byť vo fyzickom bezpečí pred svojimi tyranmi. Samozrejme budete chcieť byť 

priamo zapojení do služby členom vlastnej kongregácie, no je múdre robiť to v partnerstve s 

odborníkmi v oblasti domáceho násilia. 

 

5. Sprostredkujte jej kontakt s niekým, kto takýmto obetiam pomáha 

Môže to byť niekto z agentúry zaoberajúcej sa pomocou obetiam domáceho násilia alebo inej 

podobnej organizácie. Mať po boku niekoho, kto zdieľa rovnakú vieru a zároveň má poznatky v 

oblasti pomoci týraným môže obeti dodať veľmi potrebnú jasnosť a istotu. Ak vaše cirkevné 

spoločenstvo podporuje obeť nátlakovej kontroly a nemá špecializovaný tréning, nedokážem 

dostatočne zdôrazniť potrebu spojenia sa s odborníkmi na túto oblasť. Pamätajte aj na to, že 

navštíviť nejaký seminár alebo prečítať si túto príručku je iba úvodným krokom do tejto témy – 

nezodpovedá to tréningu. Nemusíte sa hanbiť za to, že nie ste na túto oblasť odborníkmi. No hanbiť 

sa môžete za to, keď sa budete usilovať robiť prácu odborníka bez toho, aby ste k tomu mali 

primeraný tréning a v tomto procese vystavíte život dotyčnej nebezpečenstvu. 

 

6. Rešpektujte želania obete. 

Dovoľte jej viesť celú túto situáciu a netlačte ju niekam, kde sa necíti dobre. Ak vnímate, že týranie 

je horšie než pripúšťa, netlačte na ňu. Naďalej jej dávajte otázky o tom, ako sa cíti, keď… (napr. ju 

zablokuje v izbe a nepustí ju von). Sama si bude musieť uvedomiť, že nie je v bezpečí. Celý ten 

zmätok musí rozmotať svojím tempom. Ak ju budete súriť, odtiahne sa od vás. 
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