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1. Láska 
jako samozřejmost

Proč mám stále pocit, že dostávám málo lásky?  
Jak správně říct partnerovi „děkuji“? Umím si 

opravdu vážit toho, co pro mě partner dělá, nebo se 
to pro mě už stalo samozřejmostí a přehlížím to? 

Když se dva lidé potkají, mají chuť z lásky jeden druhému dávat – žena 

chce nakupovat, vařit, prát, žehlit; muž zase přemýšlí o tom, co společně 

podniknou o víkendu, přes týden chodí do práce, přináší domů peníze… 

Oba to dělají z lásky. Žádný jiný úmysl v tom není. 

Jakmile však začne partner tyto věci brát jako samozřejmost, vzniká 

frustrace, která brání toku lásky. Protože cokoli, co v našem životě začne-

me pokládat za samozřejmost, se začne zmenšovat a ztrácet z našeho 

zorného pole. V takových situacích přestáváme prožívat vděčnost, cítit 

vnitřní hodnotu. Naopak ten, kdo je na druhé straně, se v tu chvíli začne 

cítit neviděný, necítěný, nemající hodnotu a odstartuje to u něj drama. 

V tu chvíli se objeví strašák v  podobě výčitek: „Ty nevidíš, co všechno 

pro tebe dělám, takže já to dělat nebudu, a uvidíme, co se stane.“ Partner 

následně často přichází s reakcí: „Ty neplníš svoje povinnosti.“ Důvodem 

jeho zloby je fakt, že začal věci, které pro něj partner dělal z lásky, brát jako  

automatickou provozní záležitost a nárokuje si, aby se děly dál. 



To ale roztáčí obrovskou spirálu výčitek. Najednou láska, která povzná-

šela, ustoupí do pozadí a sílí stav, který je nepohodlný, čeří emoce a ve 

výsledku pouze vyvolává hádky. Nakonec to končí tak, že usínáme zády 

k sobě a přemýšlíme o tom, jestli jsme si vybrali správného partnera.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že máme málo lásky. Důvodem je naše 

rozdělování všeho na to, co podle nás láska je a  co není. Přestaňme  

pořád hledat a čekat na velká vyznání a hrdinské činy. Uvědomme si, že 

ve všem je láska. Je přímo před námi. Láska je i to, že jeden z partnerů 

ustele postel, ve které jsme celou noc spali. Ano, může se to zdát jako 

maličkost, ale přesně to je láska. Převezměme konečně zodpovědnost za 

to, že jakmile věci, které pro nás partner dělá, začneme brát jako samo-

zřejmost, přestaneme vnímat a vidět i jeho lásku, ona přestane proudit, 

a tím se začne rozpadat i náš vztah. 

Příběh: 
Znám příběhy stovky mužů, kteří milovali svoji ženu. Chodili do práce, 

vydělávali peníze a  dělali to nejlepší, co uměli. Ale z  druhé strany k  nim 

přicházely jen stížnosti, frustrace a  nespokojenost. Jednoho dne potkali 

ženu, která neudělala nic víc, než že je viděla a  řekla: ‚Uvědomuji si, že 

řídíš auto, a  není to pro mě samozřejmost, protože si díky tomu můžu od 

řízení odpočinout. Vidím, že mi přineseš z auta velký nákup a já si tak můžu 

oddechnout.‘ Tito muži začali být konečně šťastní. Do té doby byli pouze 

otroky, od kterých se automaticky očekávalo, že budou něco dělat. A když 

to nezvládli, jejich sebevědomí ztrácelo na síle a  ještě dostali vynadáno. 

Znám ale zároveň i příběhy několika desítek mužů, kteří byli svým způsobem 

arogantní, a  to, co pro ně jejich žena celý život dělala - to, že se s  nimi 

milovala, myslela na ně, starala se o  děti - považovali za samozřejmost. 

A pak jednoho dne zjistili, že jejich žena má někoho jiného a podlomila se 
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jim z toho kolena. Čím větší byla jejich pýcha a arogance, tím delší byla jejich 

cesta ven ze zlomenosti. Tito muži často začali ze všeho obviňovat svoji ženu 

a  dělají to možná po zbytek svého života, protože nikdy nepřijali vlastní 

bolest a spoluzodpovědnost ve vztahu.“     

                                                   Zdeněk

Zeptejte se sami sebe: 
„Jak bych se cítil/a, kdybych neměl/a 

nic z toho, co pro mě partner dělá, 
a já to považuji za samozřejmost?“

Nová cesta

Často si vděčnost uvědomíme až ve chvíli, kdy věci přestanou fungo-

vat. Ženy říkají partnerovi: „Jsem tak ráda, že jsi zajel s rozbitým autem do 

servisu.“ Ale co chvíle, kdy se partner stará o auto kontinuálně, a právě 

díky tomu je v  pořádku a  jezdí? Mužům zase musí dojít všechny čisté  

ponožky nebo musí prožít týden o párcích ke snídani, obědu i večeři, aby 

si uvědomili, co jim scházelo. 

Začněme ve vztahu posilovat skutečnost, že láska není samozřejmost, 

dřív než bude pozdě. Zkusme se vrátit od samozřejmosti k  vděčnosti. 

Naučme se životnímu postoji: „Nic není samozřejmost.“ Protože násled-

ně cokoli, co pro nás někdo udělá, se stane darem. A my začneme být  

mnohem šťastnější, přirozeně šťastnější. A když jsme šťastní z toho, co 

máme, a nezahrnujeme se neustále nutkáním mít stále víc a víc na úkor 

ostatních, naše láska roste svobodně mnohem přirozeněji.



Lásko, děkuji
Možná uplynula už spousta dní od chvíle, kdy jste se nedívali na to, co 

pro vás dělá váš muž, či vaše žena jako na samozřejmost a nevíte, jak teď 

dát partnerovi najevo, že si toho vážíte. Zkuste vsadit na upřímnost. Za-

hoďte pro jeden večer ovladač od televize, sedněte si naproti partnerovi  

a  řekněte mu: „Potřebuji, abys mě na chvíli poslouchal/a. Chtěl/a bych 

ti říct, že celou dobu vidím, jak se o  mě staráš, a  co pro mě děláš. Uvědo-

muji si, že to není samozřejmost.“ Důležité je, abyste to mysleli oprav-

du upřímně. A nebojte se přitom mít vlhké oči, protože je to naprosto  

přirozené. Pamatujte na to, že láska nejvíc proudí skrz vlhké oči, ať už ze 

strany ženy, nebo muže. 

Každý den se najde spousta okamžiků, kdy si můžeme uvědomit, co pro 

nás partner dělá z  lásky. Rozhodně však není potřeba za ním neustále  

chodit a  opakovat mu, jak jsme mu vděční. Často stačí jen říct slovo  

„děkuji“, při jehož vyslovení budete cítit, že do tohoto jednoho slova by 

se vešlo celé vaše srdce. 

Málokdo ví, že slovo „děkuji“ nám naši předci dali jako dar a skrývá se 

za ním prohlášení: „Celou svojí bytostí jsem ti vděčný/á za to, že jsem 

mohl přijmout to, co jsi mi dal/a. Jsem hluboce vděčný/á za to, že  

s  tebou můžu žít, být v  tento moment s  tebou a  že jsme se mohli  

setkat.“ Stejně tak za následným slovem „prosím“ se skrývá: „Bylo mi 

potěšením a  dělal jsem to s  radostí.“  Vraťme těmto slovům jejich 

význam.

„Děkuji“ nemusíme vyjádřit jenom slovy, ale i  pohledem, pohlazením 

nebo zvukem. Jakmile si uvědomíme svoji vděčnost, najdeme i  svou  

přirozenou cestu, jak dát najevo své „děkuji“. Každý z  nás má svůj  
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osobity způsob vyjádření. Proto není dobré úzkostlivě čekat na to, až 

partner vyřkne „díky“, protože v  tu chvíli si na to začneme dělat nárok  

a přestaneme být vnímaví vůči všem směrům, odkud může láska téct. 

Začne nám unikat, jak se na nás partner dívá nebo jak se cítí. Slovo 

„děkuji“ se může skrývat i v jeho úsměvu nebo pohledu.

Otázka: 
„Partner už dlouho bere vše, co dělám, jako samozřejmost. A  že by mi za 

něco poděkoval? To ani náhodou. Co s tím?“

Odpověď: 
Vztah je velmi často zrcadlo, do kterého je potřeba se podívat. Když si 

uvědomím, že mi na partnerovi něco vadí, často útočím nejen na jeho 

stín, ale mám za sebou i svůj vlastní, který nevnímám. Zeptejte se pro-

to sami sebe: „Jsem opravdu upřímně a  ze srdce vděčnáý/á? Co jsem 

přehlížel/a? Na co jsem zapomněl/a?“ Protože je pravidlem, že jakmile my 

sami přestáváme cítit vděčnost, začínáme ji hledat venku a  vyžaduje-

me ji od ostatních. Najednou stále dokola říkáme: „On mi málo děkuje.“ 

Když si ale vděk sama uvědomíte, začnete se dívat a vnímat jinak a part-

nerova duše a srdce to zaregistrují.



OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Jak bych se cítil/a, kdybych neměla 
nic z toho, co pro mě partner dělá?

2. Co všechno jsem v našem vztahu 
přijal/a za samozřejmost?

3. Jakými způsoby umím vyjadřovat 
a vyjadřuji svoji vděčnost?

Tipy:

1. Zeptejte se sami sebe, za co jste 
ve vašem vztahu partnerovi vděční. 

Vezměte si papír, tužku a pište. Ze začátku se to může zdát jako náročný 

úkol. Budete mít pocit, že najdete nanejvýš tři věci. Možná vás napadne, 

že byste měli napsat jen velké činy. Nenechte se ale zastavit. 

Jděte kousek po kousku. Začněte něčím, s čím je spojen váš dobrý po-

cit – chvíle, kdy je vám dobře u srdce. Následujte svůj vnitřní proud, kam 
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vás vděčnost vede, a najednou si uvědomíte, že toho je opravdu hodně. 

Často se na tuto otázku začnou lidé sami sebe ptát až v momentě, kdy se 

jim vztah rozpadá, nebo už vedle sebe mají nového partnera. Udělejte to 

dřív, než se o vašem vztahu bude mluvit jen v čase minulém. 

2. Každý den před usnutím si napište nebo 
alespoň uvědomte čtyři věci, které se staly ten 

den a za které můžete být vděčni. 

Zkuste najít jednu skutečnost pro každou z následujících oblastí:

 a) události/věci, které se ten den staly

 b) za co jste vděčný/á sám sobě

 c) za co jsem vděčný/á někomu jinému

 d) laskavost, kterou jsem ten den udělal/a

3. Zkuste každý den vědomě děkovat. 

Při každém vyslovení slova „děkuji“ si uvědomte hloubku tohoto  

aktu – to, za co děkujete, komu děkujete a  že daná věc opravdu není  

samozřejmostí.



Místo pro Vaše poznámky:


