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P.S. od Šárky: Původně jsem chtěla napsat mnohem delší 
předmluvu. Několikrát jsem ji už měla i rozepsanou. Kdybych 
ale trvala na svém původním očekávání od sebe samé, dost 
možná by ještě dlouho byla tato knížka jen u mě v počítači.

Předmluva 

Když láska proudí a  teče, většinou nemáme pocit,  
že bychom ji potřebovali ve svém životě probouzet či 
rozvíjet nebo že bychom si potřebovali o lásce cokoli 
číst. Jsou to až ty chvíle, kdy se nám nedaří, kdy nás 
něco zraňuje, kdy nevíme, kudy dál správně jít, a kdy 
saháme po knihách, hledáme vztahovou inspiraci, 
podporu a  přihlašujeme se na různé semináře.My 
sami se Zdeňkem se k tématům obsaženým v této 
knize často obracíme, když se v „řece našeho vztahu 
dostaneme na mělčinu” a ocitneme se v situaci, kdy 
se mezi námi něco zadrhne.

Knížka vznikla jako záznam rozhovorů na téma 
Pouta lásky, kdy jsme spolu se Zdeňkem začali 
spřádat esenci projektu JustLove. V době, kdy jsme 
spolu začali žít. Věřili jsme v  hloubku a  zralost  
naší lásky, přesto jsme si byli jistí, že se nevyhneme 
obtížím, pochybnostem a  všem stínům blízkého 
soužití. Přáli jsme si s  nimi zacházet vědomě 
a  neztratit přitom sami sebe, vzájemnou lásku 
a  smysl společného života. Totéž přejeme i  všem 
čtenářům naší knihy.                               
      Šárka a Zdeněk

http://www.justlove.cz
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Zdeněk a jeho příběh

„Můj život nejvíce ovlivnila láska. Být, cítit se milován 
a  milovat, bylo už od prvních krůčků to, co mě zajímalo. 
Později v dospělosti, kdy jsem se již vědomě vydal na duchovní 
cestu, se mě jeden z  mých učitelů zeptal: ‚Zdenku, co je to 
láska?‘ Ta otázka se mnou zůstala a  pozvala mě na cestu 
objevování. Vím, co je to láska s pouty a jak bolí. v mém životě 
a především dětství bylo hodně lásky, ale lásky spoutávající, 
dusící, podmiňující. Zpráva o lásce, kterou jsem dostával od 
celého světa, byla, že láska není zadarmo, láska bolí, o lásce se 
ve vztazích nemluví, láska se předpokládá, láskyplný člověk 
je naivní blázen. Moje srdce vždy bylo a je větší než má mysl. 
To, co cítím v srdci, je pro mě důležitější než cokoli jiného a žít 
s  otevřeným srdcem je můj záměr číslo jedna. Po 40 letech 
života ve vztazích vám řeknu jednu věc: ‚Žijte vždy tak, aby 
cesta mohla žít a pokračovat a láska vždy zůstat. Tedy láska 
zůstává a cesty se rozejdou a možná se zase sejdou, kdo ví. 
Milovat můžeme jen tehdy, pokud dovolíme, abychom cítili, 
že síla, které říkáme bůh, je zamilována do nás a do každého 
dalšího. Jedině tak můžeme milovat dál.‘ Spolu se Šárkou 
jsme na prahu čtyřicítky našli jeden druhého. Našli se jak jako 
životní partneři, tak zapálenci do kultivace a  rozvoje lásky 
v  našem životě, vztahu a  rodičovství, do povolání poradců 
a mentorů, lektorů, investorů. Milujeme stále se prohlubující 
bytí a žití v lásce spolu s našimi dětmi a teď i s vámi.

Šárka a její příběh

„Můj život je tvořen velmi pestrou mozaikou blízkých vztahů. 
Vyrostla jsem v rodině se dvěma staršími sourozenci z tátova 
prvního manželství a jako jediné dítě své mámy. Vystudovala 
jsem ekonomii a ve své rané dospělosti jsem budovala kariéru 
v  nadnárodních korporacích a  žila sama, v  občasných 
vztazích s  nedostupnými muži. Až ve třiceti letech jsem 
potkala svého prvního dlouhodobého partnera a  po 
porodu syna jsem se začala hlouběji zajímat o  rodičovství, 
principy rodinných a mezilidských vztahů, které mě vždycky 
přitahovaly. Od té doby jsem absolvovala mnoho různých 
seminářů, kurzů a  výcviků a  mnoho hodin jsem věnovala 
své osobní terapii. Po devíti letech soužití jsme s  bývalým 
partnerem naši společnou cestu ukončili rozchodem  
a o našeho syna se společně staráme ve střídavé péči. Nyní žiji 
se Zdeňkem a v našem společném domově se moje i jeho děti 
potkávají střídavě v  různých sestavách. Také spolu vedeme 
semináře a  tvoříme projekty, ve kterých provázíme lidi na 
cestě ke znovunalezení jich samých, jejich hluboké vnitřní 
podstaty, pomáháme jim ošetřit dávná emoční zranění, 
probudit zdroje lásky uvnitř jich samých a naučit je zdravým 
vztahům.“
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jací jsme. Teprve ve chvíli, kdy cítíme, že nás někdo miluje 
i se všemi našimi stíny, study, obavami, rozvody a lidstvím, 
dokážeme milovat ty druhé. 

Umění žít ve vztazích je v  životě to nejdůležitější.  
V opačném případě se z nás stanou jen soutěživí psi, kteří 
neustále běhají dokola. V poslední době se stalo „módní“ 
držet neustálou kontrolu nad věcmi a  lidmi. Umět se 
prosadit, postarat se o sebe, vydělat peníze a především 
myslet – to všechno je v  pořádku, ale jen v  případě, 
když netrváme na tom, že je to celý náš život. Protože ve 
skutečnosti je to tak 10 % našeho potenciálu.

„Nikdy jsem nebyl člověk hlavy. Odmala jsem hrál hokej, 
vyrůstal na severu Čech a byl divoké dítě, které se jen těžko 
dalo zařadit do nějaké škatulky. Porušoval jsem všechny 
předpisy a polemizoval se vším, co mě chtěli ve škole naučit, 
což vedlo k ne příliš dobrým známkám. Jenže já pořád jednal 
instinktivně, ze srdce a  prožil mnoho bolavých zkušeností, 
protože když jednáte skrz srdce, které buduje moudrost, 
učíte se skrze rány života. To mě však nezastavilo. Rozpoznal 
jsem, že věda, znalosti a  celý svět zaměřený na racionální 
zpracování informací a vůli je něco pokřiveného. Viděl jsem, 
jak lidé s  odporem chodí do práce, děti se s  odporem učí 
a všichni jsou ze života vyčerpaní. 
V dospělosti jsem začal podnikat a  dosáhl úspěchu, ale na 

Vstupte a vítejte
JustLove – lidské učení  

o síle, lásce,  
zranitelnosti a humoru

Byli jsme vychovaní tak, abychom potlačovali svoje 
emoce, myšlenky a slepě a tiše přijali věci takové, 
jaké jsou. Abychom nic nedělali a snažili se vejít  

do předurčeného nezměnitelného plánu. Odkloňte 
se od této cesty. Staňte se tím, kým opravdu jste. 
Začněte mluvit, dýchat a vnímat skrz své srdce.

Život je neustálý tanec mezi autonomií a  sounáležitostí. 
v současné době žijeme hodně na straně autonomie, což 
z  nás dělá neurotické bytosti, které se musí spolehnout 
pouze samy na sebe. Mnoho teorií mluví o tom, že ze všeho 
nejdůležitější je nejdřív milovat sám sebe a pak nás budou 
milovat všichni ostatní. To je ale pouze ezoterická touha. 
Jsme sociální bytosti a potřebujeme se potkávat s  lidmi, 
kteří nám nabídnou možnost být přijímáni přesně takoví, 

http://www.justlove.cz
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v určitou chvíli jsem se dostala sama se sebou do konfliktu. 
Jedna moje část zodpovědně a  poslušně vykonávala, co se 
po ní chtělo, ale ta druhá si uvědomovala, že proto, abych 
splnila prodejní cíle, mi nezbývá nic jiného než „ vykrást” cítění 
druhých lidí. V důsledku tohoto poznání jsem se v osobním 
životě čím dál víc vzdávala cesty intelektu, který jsem v práci 
často používala i manipulativně. Poslední roky potřebuji cítit 
rovnováhu a žít nejen skrz hlavu, ale i skrz srdce.“            
       Šárka 

Naše životní zkušenosti nás dovedly k rozhodnutí, že s vámi 
chceme sdílet naše zkušenosti srdcem. Nejde nám totiž 
jen o samotný obsah, ale také o energii, která se dotýká víc 
srdce než hlavy. Hlava je součástí těla, což znamená i srdce 
a  břicha, a  my jsme byli stvořeni pro život v  celistvém 
souladu. Společnost nás však vychovala k  oddělenému 
fungování. Zdánlivě proto, že je bezpečné nic necítit 
a  nemuset pochybovat. Mít otázky a  něco cítit se 
stalo nechtěným a nežádoucím. To je však velký omyl. 
Proto se skrz projekt JustLove snažíme o to, abychom se 
znovu stali celistvými. Ať jsme inteligentní, ale ať zároveň 
používáme moudrost srdce a moudrost břicha. 

samém konci jsem byl vyhořelý, což mě přivedlo k  zájmu 
o sebe a osobní rozvoj. Začal jsem zjišťovat, že lidská bytost, 
pokud chce být pravdivá a  autentická, přirozeně tíhne ke 
sdílení srdcem. 
Srdce má hlídač sociálního zdraví, a  pokud ho neposlou- 
cháme, konáme možná ve svůj prospěch, ale často 
v  neprospěch vztahů a  jejich kvality. Poté jsme možná na 
chvíli zajištění, ale vztahově úplně nešťastní. a pak je tu také 
moudrost břicha, která chce, abychom jednali ve prospěch 
zdraví prostředí, ve kterém žijeme. Když jsem zjistil, že tyto 
moudrosti existují, uvědomil jsem si, kolik lidí kolem mě žije 
odděleně – jenom v moudrosti svojí hlavy. Ta se však orientuje 
pouze na strukturu, paměť a řád, což způsobilo i to, že jsme 
si otrávili svět zvenku i  zevnitř, lidé jsou víc a  víc nemocní 
a chodit do práce už téměř nikomu nepřináší radost.“ 
       Zdeněk

„Vzpomínám si na dobu před deseti lety, kdy jsem pracovala 
coby manažerka ve velkých nadnárodních korporacích. 
Marketingové strategie jsme stavěli na poznatcích 
o  souvislostech mezi vnímáním lidí a  jejich nákupním 
rozhodováním. Byla to tvořivá práce, což mě bavilo, ale 
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že naším nejvyšším životním cílem je láska 

Zajistit se, vydělat peníze a přinést domů něco k jídlu je 
také druh lásky, ale zasytí pouze naše těla, ne naše srdce 
a naše nejhlubší poslání. Na svět přicházíme s hlubokou 

možností rozvinout se ve skutečnou bytost. Jenom 
málo lidí tuto cestu skutečně podniká. My, protože jsme 
hledali svoji nejhlubší vizi a našli ji, podporujeme lásku.

Nepotřebujeme někoho za každou cenu přesvědčit. 
Chceme pouze sdílet naše zkušenosti z  toho, co 
praktikujeme a co se stalo naším nazíráním na život a lásku. 
Je pro nás přirozeně přítomné v  životě takto uvažovat, 
vidět věci kolem sebe a být za ně vděční. Pokud chcete i vy 
rozvíjet něco krásného, čtěte dál.

Pojďte s námi:

1. Znovuobjevit svoji skutečnou podstatu 

Tou je podle nás znovunalezená láska. Nikoli láska 
v kontextu zamilovanosti, ale láska coby životní cesta, 

láska jako postoj a první a konečná odpověď.

 2. Přijmout sami sebe na 100 %

Po malých krůčcích zjistit, že vás lidé přijímají 
a znovu si vybudovat důvěru v to, že se smíte 

rozvíjet do toho, kým opravdu jste. 

3. Otevřít se myšlence, že vztah muže a ženy 
je chrám plný darů a pokladů 

Většina lidí zatím žije mimo tento chrám. K tomu, 
abyste se do něj mohli vrátit, vede cesta přes zdolání 

mnoha výzev a překážek. Společně to zvládneme. 

http://www.justlove.cz
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je pro nás v našem vlastním světě podmínkou k prožívání 
lásky a kterou, když po nějaké době přestaneme splňovat 
(což se většině z nás stane), tak najednou přestaneme cítit 
lásku, přestaneme milovat a také být milováni.

„Pouto je fixace, kdy se zastavíte
v bezpečné ohrádce, na které trucovitě lpíte 
a nechcete se z ní hnout. Takový postoj však 

nevede k žádnému rozvoji, ale pouze  
k tomu, že čím jste starší, tím jste starší, ale 
ne moudřejší a s větším věděním o lásce.“

Zdeněk 

Dva lidé se potkají a  v tu chvíli vědí, že spolu chtějí být, 
a že je to konečně to pravé. Často si ale právě na základě 
tohoto setkání o  druhém vytvoříme určitou představu 
a nedovolíme mu již žádnou změnu. Ale ve třiceti nebo ve 
čtyřiceti letech nejsme stejní jako ve dvaceti. Povolme 
proto svoje představy a připusťme, že to, co dnes funguje, 
se může druhý den změnit. Pokud totiž u  nás změna 
vyvolá jen panickou reakci: „Ouha, ono je to jinak, než to 
bylo včera a než jsme se domluvili. Já to tak nechci,“ před 
možností změny se uzavřeme, pouze lásku spoutáme. Tělo 
se stáhne a vztah mezi námi se zastaví. 

Láska bez pout
Proč lásku poutáme? Děláme to vědomě? 

A jak otevřít dveře svobodě, díky které začneme 
ve vztahu znovu dýchat a neutopíme se v bludišti 

domněnek, stagnace a nedorozumění? 
     

Láska je naším základním stavem, ze kterého vycházíme 
a do kterého se zase vracíme. Každý vztah má různé barvy, 
situace, porozumění a  nedorozumění. Ale pokud to, zda 
někoho máme rádi, je podmíněno splněním nějakého 
našeho očekávání nebo představy o tom, jaký by ten druhý 
měl být, je láska spoutávána a  přestává mezi partnery 
proudit. 

Láska bez pout neznamená, že budeme bezhraničně 
svobodní a  budeme si dělat, co chceme. Jde o  to být 
sami sebou a milovat druhé takové, jací opravdu jsou. 
Zbavit se všech možných představ o  tom, jací by lidé 
měli být. Jsme organické bytosti, a  pokud jimi chceme 
zůstat, měli bychom začít reflektovat, kde právě jsme. 
Nesnažme se ji proto zapasovat do nějaké představy, která  
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https://siladuse.cz/


J e š t ě  v í c e  i n s p i r a c e  o  l á s c e ?  A n o .  K l i k n ě t e .

Ju
st

Lo
ve

  
| 

 L
á

sk
a

 b
e

z
 p

o
u

t 
 |

  
L

á
sk

a
 b

e
z

 p
o

u
t

9

obav. Jenže tím se celý proud vzájemného vztahu zužuje 
na úzkou silnici.

Cítit strach je naprosto v  pořádku. Špatné je, když jej 
potlačujeme a  chováme se tak, jako by nebyl. Potlačený 
strach se v  tu chvíli stane základnou našeho myšlení 
a uvažování. a my si pak ani neuvědomujeme, že všechno 
naše jednání je pod vlivem tohoto nevědomého strachu. 
Žijeme život, kdy spoutáváme okolí. Říkáme tomu láska, 
ale všichni kolem trpí, včetně nás samotných, protože 
vynakládáme velké úsilí, abychom tento svůj svět udrželi 
pohromadě.

Co dělat, když mě ovládne strach?

První krok 
Uvědomte si, že máte strach. Přiznejte si to a podívejte se, 
v jakých situacích se to děje. Tímto autentickým postojem 
přinesete do situace vědomé srdce a strach se začne měnit 
v  určitou bdělost a  střízlivost. Dojde vám, že jednáte na 
základě nevědomého strachu, začnete vnímat i  jiné lidi, 
nejenom sebe, a hlavně začnete dýchat.

Všichni jsme prošli vztahy, kdy jsme se zamilovali do nějaké 
naší představy, jaký by měl náš partner být. Po nějaké 
době jsme zjistili, že náš vztah nefunguje a že kouzlo, které 
mezi námi bylo, kamsi zmizelo. Teď nastala chvíle, kdy je 
potřeba odstartovat cestu k lásce, která nespoutává.

Všimněte si: 
„Neustálá změna je přirozená. I v přírodě se vše 

mění. Všechno roste do výšky, málokdy dolů. 
I když se roční období cyklicky opakují a v listopadu 

strom shodí svoje listí, už nikdy nebude menší 
(dokud nezačne usychat a přirozeně odumírat), 
a ani příští jaro už nebude stejné jako to loňské.“

Proč lásku spoutáváme?

Má to na svědomí strach, ať už vědomý či nevědomý. Naše 
myšlenky směřují k  obavám: „Budu odmítnut/a, nebudu 
přijat/a, nebudu milován/milovaná, nebudu nikam patřit, 
umřu sám/sama a hladová/ý.“ Důvodem je skutečnost, že 
strach aktivuje mechanismus přežití, který má nevědomé 
strategie – kromě toho, že přestaneme dýchat, se nám 
zužuje vidění a  nabídne se nám pouze jediné řešení 
situace, které skýtá příslib rychlého rozpuštění našich 
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dalších lidí. Faktem je, že jsme sociální bytosti, a proto se 
náš strach často uvolňuje až skrze sociální kontakt. Jakmile 
je našemu příběhu nasloucháno a je respektován, může se 
strach osvobodit.

Otázka: 
„Nemám problém vyprávět příteli o tom, co mě ve vztahu 
trápí a z čeho mám strach. On se ale se mnou o takových 
věcech bavit nechce. Vše by nejradši přešel mlčením. To ho 
mám pořád nutit, aby se mnou mluvil?“

Odpověď:
Ve vztahu potřebujeme sdílet svoji zranitelnost. Když 
to neděláme, vytváříme si brnění, které nás chrání před 
tím, abychom cítili nejen bolest, ale i  lásku. Ano, milovat 
znamená neustále riskovat, že budeme z 50 % milovaní a z 
50 % podvedeni nebo opuštěni. Je velice důležité přijmout 
skutečnost, že milovat je riziko. V  opačném případě 
popíráme skutečnou podstatu situace a  láska mezi námi 
přestává téct. 

Druhý krok
Vytvořte si situaci, která vás zklidní. Udělejte cokoli, co 
vám udělá jenom o trochu lépe, než je tomu v dané situaci. 
Strach má totiž tendenci vytvářet extrémní situace, kvůli 
čemuž se začneme chovat neadekvátně. Hledejte proto 
cokoli, co vám pomůže uvolnit se: obejměte partnera, 
běžte se na chvíli projít nebo si vemte knížku. Hlavně ale 
nehledejte hned řešení. 
Žijeme ve velmi rychlé společnosti, a  když dostaneme 
nějaký návod, jsme zvyklí ho na sebe co nejrychleji 
aplikovat. Jenže rychlost je opět hnaná strachem a zužuje 
možnost širšího vidění.

Třetí krok
Uvědomte si, že jste v naprostém pořádku a smíte se bát. 
Toto přijetí sebe sama je velice důležité, protože jenom 
pokud si dovolíte být takoví, jací jste, můžete se posunout 
dál. Jakmile budete mít pocit, že je s  vámi něco špatně, 
strach se vás bude dál držet.

Čtvrtý krok:
Sdílejte svůj příběh. Strach je pocit, který vzniká 
v momentě, kdy je některá z našich potřeb, která udržuje 
náš celkový komfort, ohrožena. Je mnoho potřeb, které 
si můžeme plnit sami, ať už je to potřeba bezpečí nebo 
sytosti. Existují ale i ty, u nichž se neobejdeme bez pomoci 
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Proto se nelze divit tomu, že mlčení ve vztahu vede 
k nenávratnému odpojení a k naprosto nudnému životu, 
který si lidé začnou kompenzovat:
 • kariérou
 • honbou za penězi
 • alkoholem
 • kouřením
 • pornografií
 • jinými vztahy

Ženy se často upínají na:
 • děti
 • nakupování
 • jídlo
 • idealistické snění o mužích a vztazích

Často se ptáme: 

„Proč to mám být zase já, kdo o problému 
začne mluvit?“ Na to je jednoduchá odpověď: 

„Protože můžete.“ 
A je to vaše zodpovědnost, zda situaci necháte být, 

nebo naopak zvednete míček a znovu 
rozproudíte tok lásky.

Co můžete pro partnera udělat: 

1) Podívejte se na svoji stranu hřiště 
Jestliže má váš partner brnění, vy ho někde máte také. 
Situace totiž nikdy není jednobarevná. Představte si 
lásku jako hru – pohyb míčku během utkání softtenisu. 
Je důležité podívat se nejdříve na svůj míček, na to, jak se 
pohybuje po hřišti. Často máme tendenci vykřikovat: „Ty jsi 
ten/ta, kdo za něco může!“ To však svědčí pouze o tom, že 
sami odmítáme vidět svoji stranu hřiště. 

2) Zjistěte svoji část příběhu v dané situaci 
a sdílejte ji s partnerem 

Nenárokujte si něco. Neobviňujte ho. Jen mu vyprávějte: 
„Mně se stalo... Já cítím…“ Často tak otevřete i jeho stranu 
hřiště a on začne vyprávět vám.

Strach a konflikty: Pojď, přejdeme to mlčením

Mlčení v první chvíli způsobí možná nudný, ale pohodlný 
komfort. Rizikem je, když si začneme vytvářet představu 
o tom, jak se ten druhý má. Naše domněnky totiž bývají 
minimálně v 50 % mylné. I lidé, kteří se znají velmi dobře, 
často nevědí, co se s partnerem děje. Jediná chvíle, kdy se 
dozvíme pravdu, je, když se potkáme slovně. 
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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 povznášela, ustoupí do pozadí a  sílí stav, který je 
nepohodlný, čeří emoce a  ve výsledku pouze vyvolává 
hádky. Nakonec to končí tím, 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 samozřejmost, přestaneme 
vnímat a  vidět i  lásku, ona přestane téct, a  tím se začne 
rozpadat i náš vztah. 

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 začneme 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. 
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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 fungovat. 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 následně 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.

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 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
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14Málokdo 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 
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 autentický 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 tomu, 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.

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. Zahoďte 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. Uvědomuji si, že to není samozřejmost.“ 
Důležité je, abyste to mysleli opravdu upřímně. a nebojte 
se přitom mít vlhké oči, protože je to naprosto přirozené. 
Pamatujte na to, že láska nejvíc teče 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. 
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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?

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 proto 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 vyžadujeme ji od ostatních. Najednou stále 
dokola říkáme: „On mi málo děkuje.“ Když si ale vděk sama 
uvědomíte, začnete se dívat a vnímat jinak a partnerova 
duše a srdce to zaregistrují.
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162. 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.

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 pocit – chvíle, kdy je vám dobře u srdce. Následujte 
svůj vnitřní proud, kam 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. 
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na žádnou jinou. V  jiném nastavení nefungují stejné 
strategie toho, co nedrhne, a  toho, co vztah posiluje. 
Vždyť i maminky, které mají dvě a více dětí, shodně říkají:  
„Každé dítě je úplně jiné!“ a přesně to platí i o vztazích. 

Vše, co jsme prožili v minulosti, je pro nás důležité. Je to 
látka, ze které jsme utkaní. Otázkou však je, zda chceme 
ten koberec plést i  nadále stejným způsobem, nebo 
se rozhodneme přidat část, která bude z  úplně jiného 
materiálu a  s odlišnou energií. Je jasné, že původní 
koberec, po kterém se často šlapalo a  drobilo se na něj, 
už nezměníme. Můžeme jej však uctít a uvědomit si, co na 
něm bylo dobrého a užitečného, i to, co nefungovalo. 

Naše psyché má přirozenou tendenci držet se toho, co zná, 
i když to není úplně pohodlné, příjemné a někdy i užitečné. 
Aby nám však bylo dobře a posouvali jsme se kupředu, je 
potřeba z tohoto komfortu, který nic nepřinášel, pomalu 
odejít.

2. Náš starý příběh

V novém vztahu se chovám stejně jako v tom,
 který už je minulostí. 

Proč se na mě za to partner zlobí a láska se vytrácí? 
A co se se mnou děje, když se vracím 

za svými rodiči? 

A. Předchozí vztahy

Lidé jsou částečně tvořiví, ale zároveň líní. Za dobrou 
stránku lenosti by se dal považovat fakt, že díky ní 
vzniklo mnoho vynálezů. Jenže lenost nás vede k  tomu, 
že inklinujeme v  životě ke komfortu, což znamená, že 
dáváme přednost situacím, které „nedrhnou“, a naopak se 
vyhýbáme těm, které odpor způsobují. A tak se často ve 
vztahu s  partnerem chováme stejně, jako jsme to dělali 
v předchozím partnerem. Jenže tím se pouze dostáváme 
do spirály konfliktů a nedorozumění.

Je potřeba uvědomit si, že to, co fungovalo v  jednom 
vztahu, bylo podmíněno tím, jací členové v  něm byli, 
a že tato konstelace byla zcela unikátní a nedá se přepsat 
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Proč se bráníme změně?

1) Prvotní reakcí na to, že něco, co jsme dělali 
tisíckrát a šlo to, 

najednou vyvolává konflikt, je šok. Přijde 
uvědomění si: „Aha, můj starý zvyk tady nefunguje. 

Takže jsou lidé, kteří to chtějí jinak?“

2) Víme, že jsme zvyklí chovat se starým způsobem
 a zatím netušíme, jestli jsme schopni udělat změnu

3) Přichází pochybnost vůči partnerovi: 
„Opravdu to myslíš vážně?“, „Opravdu to chceš jinak?“ 

To, že nová cesta opravdu existuje, v nás vyvolá trochu 
úlevy, ale zároveň úzkost z toho, že si nejsme jistí, 

zda jsme schopni po ní jít. 

4) Může se objevit i moment, 
kdy máme chuť partnerovi říct: „Ty si vůbec nevážíš  toho, 

čeho si vážil předchozí partner!“ 

5) Jakmile přijde rozhodnutí zkusit se zachovat 
jinak, je potřeba nebýt na sebe příliš nároční. 

Je totiž velmi těžké zastavit stroj, který jede v původních 
kolejích, přehodit výhybku a rozjet se znovu a novým 

směrem. Ale je to možné!

Příběh: „Nedávno jsem prošla partnerskou změnou a dodnes 
čelím poznání, jak hluboko v sobě mám nastavené některé 
zvyky z  předchozího vztahu. Jedním z  nich je moje reakce 
na to, když mi partner řekne, že má o víkendu spoustu práce. 
Protože jsem vždycky ctila poslání a práci svého muže, byla 
jsem zvyklá v  takové chvíli vzít dítě a  vymyslet si program, 
aby měl můj muž absolutní volno. Stejně jsem se zachovala 
i vůči svému novému partnerovi, jehož reakce však byla: ‚Já 
ale nechci, abys někam zmizela. Mám rád tvoji společnost 
i ve chvíli, kdy pracuju.“   Šárka

Nové partnerství vyžaduje nový příběh. 
Jakmile máte tendenci jet ve starých kolejích, 

partner se oprávněně zlobí.

http://www.justlove.cz
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B. Rodiče

Lidé se dělí na dvě skupiny: ti, kteří se chovají jako jejich 
rodiče, nebo ti, kteří jejich chování hlasitě odmítají 
a  stávají se jejich přesnou kopií, pouze si toho nejsou 
vědomi. Pravdou je, že máme velmi silné tendence 
opakovat chování otce a matky. Pokud jsme ale schopni 
uvědomit si to, máme příležitost neprospěšné vlivy, které 
od nich pocházejí, utlumit nebo si od nich udržet odstup. 
Pokud si však nejsme vědomi sami sebe a nemáme vlastní 
sebereflexi, pouze opakujeme to, co jsme přebrali, a to bez 
možnosti jednat svobodně.

Každý z nás má během života chuť vystavět vlastní mýtus. 
Otázkou je, zda chceme, aby se v  něm objevilo: „Přežil 
s  rodiči až do smrti a  obětoval tomu zdraví, manželství 
a bohatství.“ Můžeme se rozhodnout i pro jinou cestu. A to 
s vědomím, že rodiče mají vlastní mýtus, a chtějí, abychom 
ho žili také, protože ho považují za jediný možný a správný. 
To však není nutné. 

Jediné, co je potřeba, je elementární úcta k rodičům našim 
i partnerovým a je jedno, jací jsou. Je nutné ctít je, protože 
z  nich pocházíme my, náš partner a  částečně i  naše 
společné dítě. 

Nová cesta

Nový vztah se vždy ponese na základech předchozího 
vztahu. Je ale potřeba si postupně utvořit nové základy. 
Právě rozhodnutí, že spolu půjdete jinudy, přináší 
uvědomění si a  poznání, které souvisí s  tím, že věci se 
opravdu můžou dít jinak. v opačném případě partnerovi 
pouze vnucujete svůj starý příběh. 

Je přirozené, že pro některá jednání a  skutečnosti jsme 
vzhledem ke svým zkušenostem z minulosti ztratili důvěru 
a budeme mít tendenci (velmi často nevědomou) přinášet 
stejnou nedůvěru do nového vztahu. A to i přesto, že se 
věci dějí jinak a my vidíme a cítíme, že je to opravdu jiné. 

Když však budeme naslouchat vnitřnímu smyslu pro 
rovnováhu a  spravedlnost, můžeme si svoje chování 
uvědomit včas a  říct partnerovi: „Přestože mi říkáš, že je 
pro tebe některé chování úplně normální, já někde v sobě 
nevěřím tomu, že to tak je“. Zároveň je potřeba začít 
vědomě a  vůlí dělat věci jinak. Jednou, dvakrát, třikrát 
to bude nejspíš s  obavami. Ale příště už vám to přijde 
mnohem přirozenější. Jen díky změně máme možnost 
předejít situaci, kdy se budeme sami sebe ptát: „Jak je 
možné, že jsem se dostal/a do stejné situace jako s bývalým 
partnerem? Vždyť on je úplně jiný než ten předchozí!“ 

http://www.justlove.cz
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Návštěva rodičů partnera

Příběh:  „Když přijedu za rodiči, jsem zase ten malý, uťáplý 
kluk, po kterém pořád něco chtějí, a už je nezajímá, že bych 
něco mohl potřebovat i já sám.“               Zdeněk

Často se zamilováváme do příběhu svého partnera, který 
se chová určitým způsobem a má návyky, které patří do 
jeho současného příběhu.  Jenže pak se dostaneme do 
situace, kdy se s  ním vrátíme do jeho starého příběhu, 
k čemuž dojde vždy při návštěvě jeho rodičů. A najednou 
před námi stojí někdo úplně jiný. 

Hodně pomáhá vědomí toho, že jako pár jsme silní, protože 
žijeme náš příběh, který v  momentě návštěvy společně 
držíme a jsme jeden pro druhého zdrojem. Je však potřeba 
mít na paměti, že ve chvíli návštěvy partnerových rodičů 
se stáváme pouze pozorovatelem. 

Možná budeme mít tendenci partnera v  některých 
situacích ochraňovat nebo některé věci dělat jinak, ale ve 
výsledku toho moc nezměníme. Můžeme mít jen důvěru, 
že až od rodičů odjedeme, vrátíme se zpět do našeho 
příběhu. 

Příběh: „Po pár hodinách ve společnosti svého táty přepnu 
do mužského režimu – snažím se vše vysvětlit, zařizuji a jsem 
hodně hlasitá. Je to způsob, jakým jsem reagovala jako malá 
holka, abych získala tátovu pozornost a uznání. Jenže se tak 
chovám, i  když přijedu domů, a  trvá mi, než zase vpluji do 
svého nového příběhu, ve kterém je mnohem větší prostor 
pro mou uvolněnou ženskou energii.“     Šárka

Pokud si nejsme vědomi toho, že v sobě máme svůj starý 
příběh pocházející z rodiny, po příjezdu od rodičů v něm 
zůstáváme a  zlobíme se na partnera, proč vůči nám má 
výhrady. Zlobíme se i za to, že nás partner neoceňuje za 
něco, za co nás táta nebo máma vynášejí do nebes. 

Je potřeba uvědomit si, že je velmi složité vystoupit ze 
starého příběhu. Ale jde to udělat vědomě. Je dobré  
uvědomit si, kde se v  nás takové chování  vzalo. Co ho 
podnítilo? a zároveň si po příjezdu domů můžeme říct, že 
tady už není potřeba chovat se starým způsobem.

http://www.justlove.cz
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Často jsme netrpěliví a myslíme si, že když mu řekneme, co 
má dělat jinak, on by s tím měl začít nejpozději druhý den. 
Jenže starý příběh může být velmi silný, a dokud ho před 
námi partner neotevře, vždy je prostor pro větu: „Já budu 
trpělivá/trpělivý a  s láskou ti dám prostor, abys chování, 
které mi vadí, párkrát zopakoval. Ale věz, že spolu můžeme 
dělat věci nově.“

C. Krabice zranění 

Velká část konfliktů vzniká z nenaplněných potřeb, které 
ale většina lidí nezná, protože pocházejí z  dětství. To, co 
ve vztahu způsobuje největší drama, je něco, čemu se 
říká zraněné vnitřní dítě. Je to ta část našeho dětského 
já, na kterou byly okolnosti, které se děly, příliš – cítila 
se ponížená, poraněná, žila v  situacích, které byly velmi 
traumatizující, a nikdo nám v nich nepomohl. Tyto situace 
se staly naší součástí a  na určité úrovni ovládají naše 
prožívání a chování.

Vyrostli jsme a v dospělosti si v sobě nosíme 
krabici, v níž jsou všechna tato zranění ukryta. 

V žádném vztahu, který prožíváme, 
je však nelze minout. 

Důležitou kvalitou v celé situaci je soucit. 
Pokud dokážeme soucítit a uvědomit si, 

jak je pro nás osobně těžké vystoupit ven  
ze svého starého příběhu a psát nové kapitoly,

 můžeme se se stejnou laskavostí dívat na partnera, 
jak se pod vlivem starého příběhu 

na chvilku promění. 

Doma můžeme partnerovi pomoci tím, že mu řekneme, že 
vidíme, co u rodičů prožívá, ale že společně můžeme dělat 
něco úplně jiného. On se v  ten moment uvolní, protože 
může zase volně dýchat a není obviňován za to, jak snadno 
přeskočí do starého příběhu, a řekne si: „Partner vidí, jak je 
pro mě obtížné přeskočit do nového příběhu, a tím se ve 
mně vymazává složitost celé situace.“

Mohou ale přijít momenty, kdy se partner neustále chová 
pod vlivem starého příběhu, a  nám je to nepříjemné. 
v  tu chvíli je na čase říct: „Dost! Tohle chování mě bolí!“ 
Předtím byste si však měli sednout a  sdílet svoje staré 
příběhy. Zkuste to a dřív, než přestanete chování partnera 
akceptovat, si nechte vyprávět. Je totiž dobré uvědomit 
si, že nevíme, co se skrývá za chováním druhého člověka. 
Neznáme důvod, proč je pro něj tak těžké v  učitých 
situacích změnit svoje postoje. 
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JAK REAGOVAT na otevřenou krabici zranění?

Reakce většiny lidí, když se jich něco dotkne, je,  
že vás okamžitě obviní nebo se uzavřou 

a přestanou se s vámi bavit.  

Zkuste to jinak:

Pokud se dotknete zranění druhého, vydechněte, zpracujte  
to na své straně a posléze spolu sdílejte, co se ve vás děje.

Když se otevře vaše krabička, v prvním momentě 
zareaguje vaše tělo. Vy to můžete dát otevřeně najevo: 

„Otevřel jsi mi starou ránu. Teď ještě nevím, 
o co jde, a nechci o tom mluvit.

Dej mi čas, potřebuji s tím být sám/sama.“

Jen tak, že přestanete ignorovat chvíle, kdy se krabice znovu 
otevírá, se můžete osvobodit od neustále stejných vztahů, 

selhání, situací a vytvořit ve svém životě rovnováhu.

Často si kolem sebe stavíme hradbu, aby si našich zranění 
z  dětství nikdo nevšiml. Pokud ale žijeme v  intimním 
vztahu, zranění vždy vyplavou na povrch a  u 99 % lidí 
odstartují drama, protože se jedná o  velmi citlivé věci. 
Dramatu je však možné předejít a zranění z minulosti je 
možné vyléčit. 

Většina lidí si v dospělosti myslí, že je někdo zranil, okradl, 
podvedl a  opustil. Ten někdo ale pouze otevřel box 
bolavých příběhů a situace se sehrála znovu, jen s novými 
kulisami. 
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Tipy:

1. Zkuste se každé ráno podívat na svého partnera 
tak, jako byste o něm nic nevěděli.  

Zkuste se co nejčastěji dívat svěžím pohledem  
a nepředjímejte, co se bude dít.

2. Dovolte si v různých situacích jednat novým  
způsobem – tak, jak jste k dané situaci ještě nikdy 

nepřistoupili či jste si nedovolili přistoupit. 

Představte si, jak byste chtěli jednat jinak. 
Vnímejte, jak na tuto představu reaguje vaše tělo. 

Prožíváte-li při této představě příjemné pocity, 
setrvejte u nich a zkuste je co nejvíce rozvinout. 

Objevuje-li se ve vašem těle pocit úzkosti 
či strachu, inspiraci najdete v kapitole Strach.

OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Jak moc dokážu svého partnera přijímat 
i s jeho tendencí padat do starého příběhu?

2. Jak reaguji na okamžiky, 
kdy se můj partner najednou začne chovat jinak, 

než jak ho znám v jiných situacích? 

3. V jakých situacích já sám/sama upadám 
do kolejí svých starých příběhů?

4. Co dělám ze zvyku či na základě staré 
zkušenosti, protože daný způsob chování kdysi  

fungoval a já předpokládám, 
že bude fungovat stejně i dnes? 

Kdy cítím, že se chci něčemu  
nepohodlnému vyhnout?

http://www.justlove.cz
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přizpůsobit se jim, nás tak přivádí do konfliktů mezi 
návykem být rychlí a  intenzivní, a  být přítomní a  cítící 
neboli prožívající. 

Běh, který nemáme pod kontrolou, ovlivňuje i naše vztahy. 
s  rozšiřujícím se zvykem nemít čas, se v  našem životě 
objevuje nejistota. A  pokud cítíme ve vztahu nejistotu, 
toužíme ji velmi rychle zahnat. Snažíme se ji zaplašit tím, 
že si žádáme okamžitou pozitivní reakci od partnera. 
Jenže tím, že hledáme rychlé a intenzivní odpovědi lásky, 
si nedáváme dostatek času na to, abychom je prožili.

A. Život v přirozeném rytmu vs.  
rytmus přežití

„Přirozený rytmus je rytmus života, který nám dává možnost 
cítit se dobře. Jenže 90 % lidí v  naší společnosti funguje 
v  rytmu přežití, což způsobuje, že naše myšlení, používání 
slov a celkově styl života jsou najednou příliš rychlé. V tu chvíli 
nereagujeme z  roviny života, ale přežití. Aniž to víme, naší 
hlavní motivací je všechno rychle vyřešit a jít dál.“ 
      Zdeněk

Jednou z  úrovní, ve které žijeme a  také vnímáme čas, 
je fyziologická neboli instinktivní povaha. Naše tělo je 

3. Čas
Netrpělivost je zabijákem všeho, lásky  

nevyjímaje. Co to znamená žít v módu přežití? 
Proč nic nestíháme a občas ani necítíme? 

Proč muži mají často snahu racionalizovat 
ženy, děti i svoje mužství?

„Nemám čas!“ Tato věta je dnes slyšet ze všech stran. 
Dáváme všem najevo, že nemáme čas na bolest, na ztrátu, 
na radost ani na oslavu. A pro sebe si to odůvodňujeme 
tím, že na něco takového ani není důvod hledat prostor. 
Vždyť z toho přece nic nedostaneme, nic nám to nevydělá. 

A co si tedy naši pozornost zaslouží? Většinou pouze to, 
co je společensky ohodnocené – práce, výkon, vydělávání 
peněz a jejich následné utrácení. Myslíme také na sociální 
povinnosti, které kdybychom nesplnili, něco v  našem 
životě – ať už vztahy nebo zázemí – by se začalo hroutit. 

Nechali jsme se převálcovat rytmem výkonů a technických 
strojů. To nás nutí využívat čas efektivně a  udělat víc 
a  ještě víc práce. Je však potřeba uvědomit si, že stroje 
mají naprogramovaný pouze výkon. Naše usilovná touha 
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Otázka: 

„Když mi partner na moje otázky vždy 
odvětí, že na odpověď potřebuje čas, zlobím 

se, protože nechci čekat. Co s tím?“

Odpověď:

Když jsme v módu přežití, nedáváme sami
sobě ani druhým dostatek času.  

Jenže tím se dostáváme do začarovaného kruhu, protože 
pokud se partner dostane do situace, kdy po něm 

chceme rychlou odpověď, začne ho strašit myšlenka: 
 „Když neodpovím dostatečně rychle, ztratím lásku.“

Tím pádem ani jeden z nás nemá čas na to 
uvědomit si, co skutečně prožívá – jestli jsme

spokojení, unavení, smutní. 

Všimněte si: 

Pro inspiraci se podívejte, jak funguje společenství 
v  domorodých kulturách. Každý jednotlivec tam 
respektuje svůj vlastní rytmus, ve kterém je mu dobře. 
Ať už je rychlý nebo pomalý, je vždy v  souladu se svým 
časem. Zároveň existuje i společný čas, který však počítá 

živočich, jehož obyvatelem jsme my sami a tento živočich 
má svoje schopnosti regulace a  také svůj rytmus. Díky 
tomu se tělo udržuje v  rovnováze. To mu umožňuje být 
v klidu, přirozeně reagovat na výzvy, být naším skutečným 
domovem. 

Naše tělo je zároveň naším mostem ke všem okolo nás 
–  reaguje a  jeho hlavním cílem je dostávat se nazpátek 
do přirozeného chování. Pokud je však vystaveno příliš 
mnoha intenzivním situacím v příliš krátkém čase, zamrzne. 
Přestáváme tak žít v  přirozeném rytmu a  automaticky 
přepneme do rytmu přežití. 

To nám brání reagovat adekvátně na nově 
přicházející situace, což způsobuje:

a) žádné akce 

Lidé, kteří odkládají řešení problémů na neurčito a nechtějí 
se k  situacím postavit čelem, na ně nemají ve svém 
nervovém systému kapacitu a jsou v módu přežití. v módu 
života jsme totiž vždy schopni adekvátně reagovat.

b) příliš rychlé akce 
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Jenže výsledkem těchto cílů není spokojenost. V  rytmu 
přežití totiž nejsme schopni vnímat radost z  toho, co se 
právě děje. a  tak se stává, že přijedeme s  partnerem na 
vysněnou dovolenou. Na místo, na které jsme se upnuli 
s představou, že nám na něm bude báječně a skvěle. Jenže 
přes všechnu idylu kolem se pocit uspokojení a  štěstí 
nedostaví.

V módu přežití nás neustále zahlcují velmi trvalé dojmy, 
které jsou protknuté pocitem, že nám něco chybí. To v nás 
vzbuzuje nevědomou nutkavost jednat, něco mít či do 
sebe něco dostat. Většinou toužíme po dobrých dojmech. 
Právě proto jsme v poslední době tak závislí na zážitcích. 
Dokonce by se dalo říct, že jsme zážitková společnost, 
a  neustále nám je vnucováno něco krásného, hezkého, 
co lze zkonzumovat, obléknout se do toho, řídit to, zažít, 
bydlet v tom… Jenže, jakmile to získáme, máme pocit, že 
to nestačí. Pocit uspokojení totiž rychle pomine, pokud si 
jej vůbec dokážeme uvědomit na dobu delší než na pár 
minut. Často tak potkáte lidi, kteří mají dost peněz i velký 
majetek, a  přesto jen málokdo z  nich prožívá skutečnou 
hojnost dojmů a může říct: „Můj život je naplněný radostí 
a láskou.“

s rytmem každého člena skupiny. Západní civilizace, které 
jsme součástí, žije opačným způsobem – existuje pouze 
jeden čas, který je primární, a my a s tím i naše nastavení 
stojíme někde na okraji. Společnost nám určuje, kolik 
hodin týdně máme pracovat, kolik odpočívat. Všichni se 
do tohoto času snažíme vejít. Tím pádem jsme ale zcela 
mimo sebe a nedaří se nám sladit se s vlastním rytmem. 
Jenže k tomu, aby nám bylo dobře a naše vztahy i my jsme 
mohli žít svobodně, potřebujeme vnímat svůj přirozený 
rytmus.

Začnu žít, až…

V módu přežití a ve stresu nejsme schopni žít v rytmu TADY 
a TEĎ. Stejně jako zvířata, která se snaží dostat do bezpečí, 
se neustále díváme dopředu, kam můžeme utéct. A často 
se v našich myšlenkách objevuje: 

Bude mi dobře, až:
 • si našetřím
 • pojedu na dovolenou
 • si najdu partnera
 • si mě partner vezme
 • budeme mít děti
 • děti vyrostou
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A. pozice Krále/Královny 
– má sílu; není moc osobní, takže se příliš neorientuje 

na osobní vztah; důraz klade na vedení a vytvoření 
hezkého života společnosti, je moudrý

B. pozice Milovníka/Milenky
 – znalec toho, co je sexualita a milování; znalec 

krás života a spirituální krásy života

C. pozice Kouzelníka/Magické ženy 
– dokáže okouzlit; očarovat; vnímá všechny

možné energie,

D. pozice Bojovníka 
– umí nás chránit; prosadit  svou vizi

Zatímco v  přirozeném rytmu života se archetypy různě 
mění a pracujeme s  jejich silami, v módu přežití dochází 
k tomu, že zamrzáme pouze v jednom archetypu. v něm 
se vyčerpáme, a následně přepneme do dalšího. Nejčastěji 
se upínáme k pozici Bojovníka, který chce všechno rychle, 
hned, násilně, a podle toho vypadá i náš vztah k sexualitě.

V módu přežití nevnímáme ani vztahy ani lásku. 
Jedině, pokud jsme v klidu, můžeme vytvářet 

zdravé vztahy, protože víme, že nás neohrožují. 

V rytmu přežití pouze vyhledáváme pocit bezpečí. 
Proto po druhých vyžadujeme intenzivní odpovědi typu: 
„Máš mě rád, nebo ne? Řekni mi to hned teď, nebo ti něco 
udělám.“ Naše nutkavé jednání a jeho intenzita jsou hnány 
potřebou rozpoznat, co je dobré a  co ne. To nás žene  
i k potřebě prožívaní intenzivní romantické lásky i intenzivní 
sexuality. Zůstáváme pouze v  primárních hodnotách  
a v  různé intenzitě se stáváme zvířaty, jejichž hlavním 
cílem je:
 1. přežít,
 2. urvat si svoje,
 3. dostat se k žrádlu.

Aktivní Bojovník/Bojovnice

Ačkoli máme jedno vědomí, každý z nás má v sobě čtyři 
základní archetypy, které žijeme:
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výsledku i velmi škodlivá), radostně na ni kývneme. Nabízí 
nám totiž bezpečí, což je pro nás v  módu přežití velmi 
důležité. Tím může být cokoli, často jde o  náboženství 
nebo sektu, která dává řád, filozofii a  obsahuje i  energii, 
která lidem dává dobré pocity. 

Jak se vrátit k přirozenému rytmu? 

V extrémních situacích, třeba když ležíme v  nemocnici, 
najednou dostaneme možnost zpomalit. Když se 
stane intenzivní neštěstí, smíme být na nějakou dobu 
nepoužitelní a rozbití. Je to společensky přijatelné. 

Klíč je však v tom naučit se vnímat, že chceme zpomalit 
také v běžném životě. V okamžiku, kdy zjistíme, že nejsme 
schopni prožívat radost a  cítit klid a  bezpečí, je potřeba 
zastavit se a uvědomit si, že zase někam běžíme. V tu chvíli 
je potřeba zeptat se sami sebe: „Co zase dělám příliš rychle?“ 
Když totiž přestáváme být spokojení s  tím, co nás ještě 
před 14 dny uspokojovalo, je to pro nás jasné varování, že 
zase nenasloucháme svému vlastnímu tempu.

(Ne)viditelné nebezpečí 

„Lidé v módu přežití vyhledávají cokoli 
a kohokoli, co nebo kdo jim alespoň na chvíli 
nabídne dobrý pocit nebo dostatečnou míru 

bezpečí. Zároveň se ale stávají na zdroji 
bezpečí totálně závislými.“  Zdeněk

Existují lidé, kteří jsou v  módu přežití velmi aktivní 
a bojovní, což začne být nebezpečné pro jejich okolí. Jsou 
ale mezi námi i tací, kteří nejsou lékařsky diagnostikováni, 
fungují však pouze v  módu přežití a  jejich hodnoty 
odpovídají základnímu přežití. Jejich jediným cílem je 
urvat co nejvíce peněz. Jsou ochotni zničit kohokoli, kdo 
by jim je mohl vzít. Na první pohled vypadají kultivovaně, 
ale po chvíli poznáte, že vás chtějí jenom „sežrat“. Navíc 
jsou schopni, tak jako zvířata v  přírodě, použít jakýkoli 
převlek, aby dostali to, co chtějí.

Navzdory dlouhodobému setrvávání v  módu přežití 
má náš nervový systém kapacitu vrátit se zpátky do 
přirozeného rytmu života. On to i  chce. My jsme se ale 
často tak vzdálili, že módem přežití je ovlivněno naše 
chování, schopnosti i  duchovní vnímání. Stále se však 
nechceme vzdát nalezení cesty zpátky, proto kdykoli, kdy 
na nás dýchne nějaká opora a podpora (která může být ve 
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2. Vědomě se můžete přistihovat v momentech, 
kdy nespěcháte, a dovolit sami sobě v nich nedělat 

nic, nebo alespoň zvolnit tempo: Dovolte si mýt 
nádobí hodinu. Dovolte si jet za rodinou v klidu. 

Jakmile si totiž dovolíte dělat něco pomalu, 
uvědomíte si, jak se ve stavu „pomalu“ máte.

3. Přestat se podřizovat životu v rytmu techniky 
a tlaku na čas můžete jedině, když si uvědomíte, že 

takhle rychle a zběsile už žít nechcete. Když to neuděláte, 
automaticky se spustí potřeba intenzity ve vztahu. 

Už vám nebude stačit jen tak si s partnerem sednout 
a být. Budete potřebovat pořád spolu něco dělat 

a očekávat od sebe intenzivní odezvy v podobě drahých 
dárků, přehnané pozornosti a „nadupaného“ života.

Co se stane, když v módu přežití 
setrváváme příliš dlouho?

Nejvíc upozornění dostáváme na nevědomé úrovni 
v  podobě katastrof, zranění a  úrazů. Je však potřeba 
uvědomit si, že nemoc je v  tomto případě obrovský dar. 
Zavede nás totiž přesně do místa, kde je zároveň náš lék. 
Tím lékem je opět naše cesta. 

Všimněte si: 

Anglické slovo healing se dá přeložit nejen jako léčení, ale 
i  „znovu se spojení“ -  tedy vrácení se domů a do přirozeného 
rytmu. a přesně to je cesta k tomu, jak se dostat z módu 
přežití do přirozeného rytmu života. Je potřeba probudit 
v sobě vlastní léčebný pramínek, který každý máme ve své 
duši. Neexistuje žádná zázračná pilulka ani trik, který by 
to za nás vyřešil. Je potřeba vydat se na cestu sám za sebe 
a  tak se postupně dostat do přirozeného rytmu a  zcela 
přirozeně začít vnímat i další úrovně života.

Dobrou zprávou je, že když si uvědomíme, co nepříjemný 
stav vyvolává a co spouští stres, ve kterém nejsme schopni 
prožívat TADY a TEĎ, ty stejné věci jsou schopné náš vnitřní 
tlak snížit. v tomto případě opravdu platí: „Kudy vede cesta 
tam, tudy vede i cesta zpátky.“ 

Tipy od Šárky

1. Zkuste si představit, že na rozhovor s partnerem 
nemáte jen dvacet minut, ale tolik času, kolik 
jen potřebujete. Co se v tu chvíli stane? Jen 
při té myšlence se automaticky nadechnete 
a budete se cítit méně svázaní a spoutaní.

http://www.justlove.cz
https://siladuse.cz/


J e š t ě  v í c e  i n s p i r a c e  o  l á s c e ?  A n o .  K l i k n ě t e .

Ju
st

Lo
ve

  
| 

 L
á

sk
a

 b
e

z
 p

o
u

t 
 |

  
3

. 
Č

a
s

30

jsem myslela na spoustu povinností. Jenže díky té nehodě 
se čas najednou zastavil. Když jsem ležela v  nemocnici se 
zlámanýma nohama, bylo úplně jedno, že jsem do Brna 
nakonec nedojela. v  tu chvíli záleželo jen na tom, abych se 
dala dohromady a  mohla chodit. Trvalo rok a  půl, než se 
moje tělo dokázalo znovu poskládat dohromady. I přes tento 
zážitek jsem se ale oklepala a běžela dál. Až do chvíle, kdy mi 
bylo 27 let a zemřel mi bratr. V ten moment se čas opět zastavil. 
Celé naší rodině došlo, že i  když byl bratr mladý, úspěšný, 
finančně zabezpečený, byl tátou a mohl mít opravdu, co chtěl, 
nestačilo to k tomu, aby tu chtěl zůstat. Vzal si totiž život sám. 
Dlouho poté jsem čelila syndromu vyhoření, nic mě nebavilo, 
nechtělo se mi vstávat ráno do práce a přestala jsem chápat 
smysl toho, co dělám. Tehdy jsem se poprvé vědomě otočila 
sama k sobě a začala se sama sebe vážně ptát: Čemu chceš 
věnovat svůj čas?“    Šárka

Příběh: „Když mě v  28letech v  nemocnici vezli na lehátku 
s  totálně zablokovaným tělem a  s diagnózou nemocných 
plic, byl to šok. Do té doby jsem fungoval v módu přežití coby 
podnikatel, který pobíhal sem a tam. Nedokázal jsem vydržet 
sám se sebou ani s druhými. Neudržel jsem si vztah, chtěl jsem 
jen vydělat co nejvíc peněz a  dvakrát do měsíce se poprat. 
Najednou přišel zlom a  můj život se změnil. Dostal jsem 
druhou šanci a musel jsem se vydat na cestu zpět.“   
      Zdeněk

Pokud si však z  takové situace ponaučení nevezmeme, 
pouze stočíme svoji pozornost jinam a  pokračujeme 
ve stejném spěchu, zastaví nás život znovu, a  mnohem 
razantněji…

Příběh: „Bylo mi 21 let. Jela jsem po dálnici D1 a  ve 
160kilometrové rychlosti přeletěla tři dálniční pruhy  
a  otočila auto dvakrát přes střechu. Díky bohu se nikomu 
jinému nic vážného nestalo. Rozbitá jsem byla jenom já 
a  moje auto. Když se zpětně podívám na situaci, ve které 
k tomu došlo, dochází mi, proč to muselo přijít. Tehdy jsem 
studovala vysokou a během prázdnin měla brigádu. Pořádala 
jsem různé promoakce, za které jsem byla zodpovědná. Přišlo 
mi přirozené a správné dělat několik věcí najednou. Jela jsem 
zrovna do Brna a chtěla tam být co nejrychleji. Během cesty 
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I nás se Šárkou občas převálcuje žití a  zapomene spolu 
být, ale jeden z nás je vždy schopen zastavit tento proud 
a  vrátit se k  bytí. Pak se jdeme projít, sedneme si vedle 
sebe, prostě jsme. 

Když s žitím nerozvíjíme i bytí, nejsme schopni si život užít. 
Vysvětlím to na příkladu: Přijeli jste na hory zalyžovat si. To 
je přece nádhera! Stačí, když se zastavíte a rozhlédnete se 
kolem po přírodě. Ale pokud člověk není schopen dojmy 
prožít, je to naprostá ztráta času. Padá totiž možnost očistit 
i svůj nervový systém.

Často se také mluví o tom, že je potřeba věnovat dostatek 
času dětem. Když tohle slyším, popadá mě amok. Znám 
spoustu lidí, kteří se svými dětmi tráví hodiny, ale nikdy 
s nimi skutečně nebyli. Je stokrát lepší, když s dětmi hodinu 
jste plně svou přítomností a vnímavostí, než když s nimi tři 
dny žijete. o tom, jak žít, se vydalo tisíc knih, ale o tom, jak 
být?! To můžou dětem předat především jejich rodiče. 

B. My dva a čas

Otázka: 
„Psychologové často partnerům radí, 

aby si na sebe našli čas. 
Souhlasíte s tím?“

Odpověď od Šárky:

Podstatné je nejen najít si jeden na druhého prostor, ale 
také si uvědomit, proč je to tak důležité. Jinak snadno 
sklouznete k  tomu, že se budete snažit vyplnit společný 
čas nějakou aktivitou, místo toho, abyste spolu opravdu 
byli. Je potřeba si také uvědomit, že v aktivitě pozornost 
soustřeďujeme na aktivitu, ne jeden na druhého.

Odpověď od Zdeňka:

Lidé často odlišují žít spolu a být spolu. To, co vás chceme 
v JustLove naučit, je žít a být v  jeden moment současně 
a  pak úvodní otázku vůbec není třeba řešit. Když jste 
a žijete v jeden okamžik, jste spolu neustále. Když jenom 
žijete, tak spolu nejste, přestože jste manželé přes dvacet 
let. 
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3) V dětství se nám často stává, 
že když nedostaneme dostatečný prostor na vstřebání 
nepříjemných pocitů, traumatický zážitek se v nás zastaví 
jako film, který někdo stopnul v  polovině. Normálně 
bychom situaci doprožili a jednotlivé situace našeho života 
by na sebe navazovaly. V tomto případě se nám ale situace 
neustále připomínají prostřednictvím nových, které jsou 
těm neprožitým něčím podobné. Intenzita smutku je tak 
mnohem větší, protože  nereagujeme na jeden moment, 
ale třeba na deset podobných. 

K zamyšlení…

„Každý vztah má svůj proud – 
buď v něm plavete spolu, nebo se každou chvíli 

zastavíte, každý se rozeběhnete  
na jinou stranu břehu, odskočíte si do jiného 

proudu a pak se zase k sobě vracíte. 

Ale jen když jste spolu, můžete proud postupně 
rozšířit a potůček, poté řeku proměnit až 

v moře, kde je dost prostoru k tomu, 
abyste se mohli potkávat, plně se nadechnout, 

objevit spoustu možností a hlavně být spolu 
a zároveň ve svém přirozeném rytmu.“

Šárka a Zdeněk 

Otázka:
„Jakou reakci v nás vyvolá, když po nás partner 

chce, abychom rychle zapomněli na hádku?“

Odpověď: 

Reakce může mít několik rovin:

1) Ze strachu, abychom neztratili lásku, 
budeme chtít partnerovi vyhovět. Spolkneme slzy 
a nebudeme ho smutkem obtěžovat. Tím se ale odpojíme 
sami od sebe, od svého času, který jsme potřebovali na 
to být smutní. a hlavně v sobě posílíme představu, že nás 
někdo může na povel zapnout a vypnout.

2) Pokud v partnerském vztahu nedostaneme 
dost prostoru na negativní prožitky, ale nechceme je 
úplně „spolknout“, hledáme si často náhradní vztah, 
kam můžeme neprožité emoce směřovat. v  určitých 
momentech je užitečné a dobré sdílet problémy s jinými, je 
však velmi důležité se do vztahu zase vracet. Ženy se často 
obracejí na kamarádky. Někdy svými smutky zahlcují i své 
děti a prožívají s nimi pocity, které jim rozhodně nenáleží. 
Často se také stává, že se v takové chvíli objeví nový muž/
žena, který neuhýbá před našimi problémy, a najednou se 
celá naše pozornost na vztah přetočí k tomuto člověku.
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„Hlavním cílem většiny chlapů je utlumit 
všechno nepříjemné, co se v nich děje a mele. 

Ale já neznám nikoho, komu by se 
tenhle program povedl naplnit.“ 

Zdeněk

Muži se často spoléhají na jedinou jistotu – na svůj 
racionálně přemýšlející mozek. Racionalizují tak ženy, 
děti, přírodu i  svoje mužství. Snaží se analyzovat i  svoje 
prožívání, protože je pro ně těžko pochopitelné, že 
prožívání zahrnuje i  přemýšlení. Odmítají přijmout 
skutečnost, že něco prožívat znamená u toho i přemýšlet. 
Brání se připustit si, že nejde o oddělenou budku, ke které 
vede jenom jedna cesta, a  pouští k  sobě pouze to, co je 
bezpečné.

Chování racionálního muže

Nenávidí cokoli, čemu nerozumí –  
rozum technického rázu je velmi strojový, ale 
skutečný lidský život je organického původu.

Aplikuje technické přístupy 
na organický svět, který vůbec nezná.

Přisvojuje si právo dělat se lepším, než je.

C. Muži a pocity

Většina mužů vůbec neví, jak o citech, pocitech a emocích 
mluvit. Vlastně jim ani nedochází, že by něco takového 
mohli dělat. Během svého života často nepotkali žádného 
muže s  otevřeným srdcem, který by byl schopen být 
přítomný ve svém prožívání. Naopak kolem sebe měli 
muže se ztuhlými názory, kteří pouze konali. Proto se 
dnešní muži na základě těchto vzorů snaží dělat všechno 
pro to, aby pocity necítili, nebo se zaměřují pouze na 
vyvolávání příjemných pocitů.

Pokud je navíc muž v módu přežití, nějaké pocity sice má, 
ale neudržuje s nimi kontakt. Větší intenzitu cítí jen tehdy, 
když má sex. Proto, když ho žena opustí, často si toho 
pocitově ani emočně nevšimne. Pocity a emoce se v něm 
sice odehrávají, ale on se na ně dívá, jako kdyby sledoval 
zahradu za plotem. 

Drama začne až ve chvíli, kdy takovému muži „píchnete“ 
do oblastí, se kterými ztratil kontakt. Jaká je jeho reakce? 
Začne vás nenávidět. a  ženy umějí toto bodnutí zamířit 
velmi přesně. Je však potřeba uvědomit si, že tito muži 
nemohou jednat jinak, protože je naučili myslet pouze 
tímto způsobem.
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Cesta ven?

Ano, cesta ven existuje. Je ale velmi dlouhá a těžká, protože 
muži se už hodně vzdálili kontaktu se životem, přírodou 
a ženou. 

Každý muž, který chce začít jinak, nemá jinou možnost, 
než se vydat na tuto cestu. Ženy se v tomto okamžiku snaží 
často tyto muže zachránit, protože cítí, že trpí jako zvířata, 
přestože si to muži sami nepřiznají. 

Ale jediné, co žena pro muže může v takové situaci udělat, 
je opustit ho. Nechat ho na kolenou, protože muž má dnes 
jedinou výživu, a  to od ženy. Žádnou jinou nemá. Často 
se ji sice snaží vyvolávat tím, že si koupí auto, vyrazí si 
zastřílet, ale to je jen chvilková radost. Naopak muži, kteří 
žijí v rytmu života, mají velmi bohatý život plný archetypů, 
romantiky, hudby. Jsou na úplně jiné úrovni a  například 
sex pro ně není sexem, ale stává se milováním. 

„Mám s muži soucit, protože sám vím, 
co je to být mužem v dnešní společnosti. 

Na svých seminářích jich potkávám spoustu 
a vidím, jak trpí kvůli svojí brutální sadistické mysli, 

kterou do nich systém chrlí už od první třídy. 

V módu přežití se u něj navíc aktivuje adrenalin, který 
je zároveň znecitlivuje. Jeho míra prožívání bolesti 
je snížená. Dnešní muži se tak stávají specialisty na 
znecitlivění. Většina z nich chodí do práce, kterou nemají 
rádi, ale nepřestanou s  tím kvůli penězům, manželce 
a  dětem. Aby to vydrželi, nezbývá jim nic jiného než 
znecitlivět se. Za peníze se pak snaží koupit si záblesk 
života – jídlo, sex, dovolenou, elektroniku.

Když je muž ve vztahu s něčím nebo někým, koho 
nebo co nemá rád, koho nebo co by nejradši zabil 

a zlikvidoval, ale nemůže to udělat, tak  
jednoduše znecitliví.

Muži v  módu přežití jsou velmi slabí vůči atraktivním 
ženám, které se rozhodnou, že je za každou cenu získají. 
Takové ženy využívají svoji moc k tomu, aby ulovily toho, 
koho si vyhlédly – vzaly si jeho zdroje a schopnosti. Často 
k tomu využívají moc ženské sexuality. Její síla je obrovská, 
protože na první pohled není vidět a pro muže je velkou 
výzvou, aby jí nepodlehl. 
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Tip:

Zastavte se a vnímejte druhého člověka, když jste  
v jeho přítomnosti a zároveň vnímejte i své vlastní pocity. 

Vnímejte, jak se díky tomu proměňují vaše myšlenky, 
pocity, impulsy k aktivitě, myšlenkám, vyjadřování  

a komunikaci.

Vždyť řekněte klukovi, kterému je šest, aby 
seděl 45 minut v lavici. To může zvládnout jen 
za předpokladu, že se umrtví – sám sebe, svoji 
živočišnost – a stane se z něj polorobot, který 

předměty technicky plní, ale neprožívá je.“  
Zdeněk

OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Jak trávíte čas ve vztazích? 
Převládají aktivní činnosti a zážitky nebo 

bytí a vnímání jeden druhého?

2. Požadujete ve vztahu rychlá řešení 
situací? Jak moc dokážete dát dění časový 

prostor, který situace potřebuje? 
V jakých situacích ve vztahu prožíváte netrpělivost?

3. Jak reagujete ve vztahu, když vás „tlačí čas“?

4. Pokud konflikt (řešení situace) trvá 
delší dobu, než byste chtěli, ztrácíte pocit lásky?
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náš vnitřní obraz o  mužích, ženách a  jejich vzájemných 
vztazích. Předurčili naše primární vztahové vzorce. Je tedy 
přirozené, že hledáváme partnery, kteří nesou podobný 
příběh a energii jako naše matka nebo otec. 

Je však důležité uvědomit si, že partner není náš otec 
a  naše partnerka není naše matka. Ano, mohou jim být 
podobní, ale pořád jde o  naše partnery, ne naše rodiče. 
Pokud po nich chceme, aby nám dali něco, co jsme od 
našich rodičů nedostali, nebo aby nám vyléčili rány, které 
nám rodiče uštědřili, může se vztah rozpadnout.

Často se také stává, že se ve vztahu k dospělému partnerovi 
chováme z pozice dítěte, protože v něm vidíme vlastního 
rodiče. Zamotáváme tak příběh s  vlastními rodiči do 
příběhu s partnerem a vzniká drama.

Příběh: „Zdeněk má dceru Natálku, které jsou tři roky. On ji 
jako táta přirozeně chrání. Já jsem se ale občas neubránila 
pocitu, že ji ochraňuje až příliš. V  momentě, kdy Zdeněk 
projevoval svoji měkkost a utěšoval ji, se ve mně objevil pocit, 
že by byla spíš potřeba pevnost až tvrdost. V tu chvíli jsem si 
ale uvědomila, že tato reakce vůbec nepatří té malé holčičce. 
Začala jsem se sama sebe ptát, odkud se bere? Došla jsem až 
k tomu, že jsem naštvaná na Zdeňka, protože je na ni až moc 

4. Projekce

Koho si nejčastěji projektujeme ve svém partnerovi? 
Kolik péče unese vztah? 

A proč je tak důležité uvědomit si, 
jaká je DNA vztahu?

Nejčastěji si lidé do partnerů projektují svoje rodiče. Muži 
si tak často na nevědomé úrovni udělají z partnerky matku 
– buď co nepodobnější té dobré, kterou měli, nebo úplný 
opak té špatné, kterou měli. a stejně tak si ženy projektují 
v partnerech otce. 

Nejsou to ale pouze rodiče, koho si do partnera promítáme. 
Můžou to být i  další osoby z  našeho života – babička, 
hodný kamarád, sourozenec, který nám chyběl, nebo 
naopak sourozenec, který na nás byl zlý. Platí, že čím víc 
nevědomí, tím více projekcí. Tyto projekce pak mění 
celou dynamiku našeho vztahu.

Promítat si do druhých lidí matku a otce je do určité míry 
přirozené, protože tito lidé v  nás vytvořili tolik (nebo 
tak málo) dojmů o  opačném pohlaví, že díky nim vznikl 
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A. Projekce: partner = dítě

Partneři na začátku vztahu cítí silnou přitažlivost. Často 
se ale stává, že časem se u jednoho z nich objeví potřeba 
pečovat. a  najednou se oba diví, kam se z  jejich vztahu 
ztratila šťavnatost. Jednoduše ji pohltila každodennost 
a pečování. Do určité míry je přirozené prožívat tyto roviny 
vztahu. Když si toho ale nejsme vědomi, může nás potřeba 
starat se o druhého zcela zahltit.

Každá žena má potřebu pečovat. Je však potřeba uvědomit 
si hranici, kolik péče komu patří. Některé ženy si totiž do 
svého partnera projektují dítě. Žene je k tomu jejich silný 
mateřský instinkt, který zahltil jejich osobnost. Ony samy 
o tom často nemají ani potuchy. Nevědí, že se k partnerovi 
staví v  pozici matky. Muži však s  takovými ženami 
nemohou mít radostný vztah, protože jej automaticky (i 
když nevědomě) staví do pozice dítěte. 

Muži jsou navíc ve vztahu k  mateřskému instinktu velmi 
zranitelní, protože matka pro ně byla do určitého věku 
absolutní autoritou – porodila je a měla nad nimi totální 
moc. Přestože jsou dobrými partnery, každý z  nich 
v sobě má zraněné vnitřní dítě, které lze tímto způsobem 
zmanipulovat. 

hodný. A hlavně jsem si přiznala, že bych si hrozně přála, aby 
takhle táta chránil mě, když se cítím slabá a svět se mi nelíbí. 
v tu chvíli jsem si uvědomila, že tu jde o moji dětskou bolest. 
I  přestože můj táta nebyl úplně necitlivý, někde hluboko ve 
mně zůstaly prožitky, že mě nechránil, což se začalo promítat 
nepřiměřenými pocity žárlivosti na vztah Zdeňka a Natálky.“  
       Šárka

Tip od Šárky:

Se Zdeňkem si díky kurzům a  různým výcvikům už 
uvědomujeme, kdy na sebe ve vztahu „nehalekáme“ 
v módu partnera, ale v módu zraněného vnitřního dítěte. 
Máme v sobě rozvinutou přirozenou regulaci a dokážeme 
tyto postoje vidět dřív, než je začneme na druhého 
projektovat. Mě často zastaví moje vnitřní otázka: „Počkej. 
Ještě než to řekneš nahlas, opravdu to patří do této 
situace, nebo je tam něco z tvého příběhu?“ Stáhnu se do 
sebe a dám si čas, abych prozkoumala, která část do dané 
situace nepatří. Ptám se, jaký spouštěč ve mně způsobil 
nepříjemné pocity. s odstupem to můžu se Zdeňkem sdílet 
a říct mu, co mě bolí. Protože pro všechny platí, že když si 
v  partnerství dáme prostor pro sdílení utrpení, najdeme 
tak potřebný lék k jeho rozpuštění. Pokud budeme chtít, 
aby nám partner nahradil rodiče, tato potřeba nikdy 
nebude naplněna. 
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Vyzkoušejte: 

Zeptejte se sami sebe, jaká byla vaše motivace k prvnímu 
setkání? Setkali jste se proto, abyste spolu překlenuli 
nějaké krátké období, nebo spolu prožili celý život? Kdy 
jste se rozhodli spolu žít? 
Pokud zjistíte, že prvotním impulzem vašeho partnerství 
nebylo to, co žijete právě teď, nemáte šanci dojít dál bez 
společného osobního rozvoje, protože v počátečním slibu 
budoucnost vůbec nebyla obsažena.

Příběh: „Zpětně si uvědomuji, že můj předchozí vztah, který 
jsem začala žít poté, co jsem byla osm let sama, bohužel 
naplňoval především potřebu nebýt sama. A  také dokázat 
světu, že zvládnu výzvu společného partnerského podnikání 
v oboru, který nebyl v ničem podobný tomu, co jsem dělala do 
té doby. Ale na takovém DNA vztahu se nedá nic kvalitního 
postavit. Vydrží chvíli a  pak už není k  čemu se vracet. Už 
v  DNA vztahu navíc bylo obsaženo neustálé překonávání 
obtíží a  pocitu osamělosti. Když ale bude DNA vztahu slib, 
že budeme žít naši zranitelnost, i  v  těžké chvíli se k  tomuto 
záměru dá vracet. Někdy může být DNA vztahu i  to mít 
spolu tři děti a být rodina, a je to stejně kvalitní. Taková vize 
má však své časové omezení a až děti odrostou, vztah bude 
potřebovat novou vizi.“                                Šárka

Je to velmi zrádná situace, protože pečující mateřská síla je 
zároveň silnou autoritou. A hlavně pozor: 

Pečující mateřská síla, kterou v sobě ženy mají, 
neaktivuje mužskou sexualitu. 

Stejně tak, když jsou muži příliš otcovští, 
neaktivují příliš sexuální radosti na straně ženy.

K zamyšlení…

V případě projekce je velmi důležitá zpětná vazba, proto 
řekněte partnerovi dřív, než bude pozdě: „Bacha, toho 
tvého pečování je už moc. Něco mi v našem vztahu schází.“ 
Pak je na místě položit si otázku, co postrádáme a  kam 
zmizela ta zábavná partnerka, z níž se najednou stala ta, 
která pořád pečuje.

B. DNA vztahu 

Jedním z  důvodů, proč spolu lidé začnou trávit čas, je, 
že se jeden druhému líbí. Velmi důležitý je také prvotní 
impulz, proč si vybrali právě jeden druhého. Tomu říkáme 
DNA vztahu. k ní se pár neustále vrací. DNA vztahu totiž 
předurčuje budoucnost vztahu a  zároveň je to něco, 
k čemu se lze obracet v těžkých chvílích.
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OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Které reakce vašeho partnera ve vás spouštějí 
staré vzpomínky na vztahy z dětství?

2. Kdy se snažíte „zavděčit“? Touha zavděčit se 
bývá velmi často spojena s naší vlastní vnitřní

projekcí rodičů do jiných vztahů.

3. Které vlastnosti na svém partnerovi odmítáte? 
Nejčastěji to budou ty, které jste měli problém

přijmout u svých rodičů.

Tip:

Dejte si pravidelný prostor pro sdílení toho, 
co se vám ve vztahu nedaří.

Většina lidí, když se jim rozpadne vztah, jen řekne: „Prostě 
to nevyšlo.“ Ženy pláčou, muži si hledají novou partnerku, 
ale málokdo prozkoumává svoji část příběhu. Neudělají 
si prostor pro to, aby prozkoumali vlastní DNA toho, jak 
přistupují ke vztahům. Od nových vztahů pak očekávají 
něco jiného. Přitom však mají stále stejné DNA a  myslí 
si, že najdou někoho, kdo jim dá nového odpověď. Ano, 
možná na chvilku, ale po čase budou stát ve vztahu opět 
se svým nenaplněným nitrem.
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emocí - těch pozitivních. Proto se nelze divit tomu, že když 
si řekneme: „skvělé, život konečně nebolí,“ i  pro radost 
zůstává jen velmi malý prostor. 
V naší době jsme v  západní civilizaci nejvíc obézní, 
zadlužení a medikovaní, co kdy lidstvo bylo. Nejsme totiž 
schopni vnímat radost z malých věcí a potřebujeme velmi 
intenzivní prožitky, abychom byli schopni vůbec něco cítit 
a  prožívat. Jenže tato radost je velmi pomíjivá a  rychle 
splaskne. Navíc to snadno vytváří závislost na opakujícím 
se dočasném prožitku intenzivní radosti. 

Tím, že nejsme ochotni prožívat bolest a  smutek, si 
nevědomky zužujeme schopnost prožívat to dobré. 
Chcete-li tento stav změnit, řiďte se jednoduchou radou: 
Když cítíte radost, smějte se nahlas a upřímně. Když cítíte 
bolest, stočte se do klubíčka a dejte průchod plnému: „Au!“ 
Aby mohla bolest opravdu odeznít, potřebuje se uvolnit. 

Když autenticky pláčeme, 
dostáváme se hlouběji, hlouběji, 
a v jednu chvíli se nadechneme, 

uklidíme a můžeme pokračovat v cestě 
očištění.

5. Bolest
Jak správně zacházet s bolestí? 

Proč jsou slzy a křik tak důležité? 
Co se stane, když ignorujeme banku bolesti?

Společnost nám vnutila názor, že bolest patří jenom do 
nemocnice a do péče lékařů,  ne do našeho těla a našim 
citům. Pravda je ale taková, že bolest je cit a k nám patří. 
My jsme jen zapomněli, jak je vyjádřit, a děláme vše proto, 
abychom je potlačili, spolkli a styděli se za ně. Přitom je to 
stejně hodnotný prožitek jako radost.

Bolest je sestra lásky. Pokud neumíme prožívat 
a vyjadřovat bolest, neumíme vyjadřovat ani lásku.

Americká socioložka Brené Brown říká: „Nelze selektivně 
utlumit emoce.“ A  to je velká pravda. Jenže my se často 
chováme, jako kdyby neplatila. Utlumujeme bolest 
a  smutek vším možným – jídlem, nakupováním, prací, 
někdy i  útěkem do meditací. a  nedochází nám, že tak 
nevědomky utlumujeme i  druhou polovinu našich  
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Běžný přístup je vzít si prášek a  dělat, že se vůbec nic 
nestalo. To ale není řešení.

Vždy je potřeba brát si léky s tím, že jejich spolknutí není 
konečné řešení, a je potřeba zaměřit se na příčinu, proč se 
bolest objevila, a vracet ji tam, kam patří. Zamyslet se nad 
tím, kdy jsme na sebe zapomněli, a uvědomit si, že jsme 
někde chybovali. 

Ženy také často pláčou dlouze, nekonečně, někdy až 
hystericky. To však ve své hluboké podstatě není prožívání 
bolesti, ale spíše bezmocný smutek nad velmi dlouho 
nevyjádřenou bolestí. Takové potlačené bolesti v  sobě 
ukládáme jako úspory do tzv. banky bolesti, která sídlí 
v  našem těle. Když nám do ní někdo ťukne (často je 
spouštěčem dramatická událost), začneme křičet, plakat 
a nedokážeme se utišit. 

Každý z  nás má svoji banku bolesti, ze které je potřeba 
odčerpávat následky traumatické události. Pokud to 
ignorujeme, objeví se v  našem životě určitý symptom 
neboli projev zablokování těla – často jsou to záda nebo 
bolesti v kříži. Bankéř nám to pěkně a zaslouženě spočítá. 
Vleze do těla a  začne klepat. Jeho kladívko je kladívko 
bolesti a dost jasně nás upozorňuje, že je potřeba doprožít 
bolest, která v nás už spoustu let bydlí. Sadistický moralista 

To tě nebolí!

Žijeme ve společnosti, která je velmi selektivní a určuje, co 
smíme a nesmíme cítit. Velký vliv na nás má tzv. sadistický 
moralista, kterého sice nikdo nevidí, ale usadil se v každém 
z  nás. Je to náš vnitřní soudce. Selektuje náš cit a  plete 
se do našeho cítění. Od dětství nám diktuje: „Tohle smíš; 
takhle se nesmíš cítit; takhle se můžeš chovat.“ Žijeme pak 
trochu jako rozdvojená osobnost – sice něco cítíme, ale 
učíme se to necítit. a na druhou stranu chceme cítit něco, 
co necítíme. 

Všimněte si:

 Malé děti umějí úžasně prožívat bolest – když se bouchnou, 
křičí z plných plic. Pak ale přijdou do školky, kde jim učitelka 
začne říkat: „To nic není. To tě nemůže tak bolet.“ Děti to 
slyší jednou, podruhé a  potřetí se bouchnou a  řeknou si:  
„To není bolest.“ V  ten moment se odpojují i  od ostatních 
emocí a  autentických prožitků, mezi něž patří i  láska.  
A  v dospělosti, stejně jako teď my, budou pak hledat zpět 
cestu ke své celistvosti.

Banka bolesti

Občas přijdou momenty, kdy na bolest není čas. Snad 
každá domácnost má v  lékárničce pilulky proti bolesti. 
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Tím, že se opakovaně zříkáme zodpovědnosti, začíná se 
tento přístup stávat společenskou normou. To vede k tomu, 
že se každý z nás snaží vyhnout bolesti druhých, aby z ní 
náhodou nemohl být „obviněn“. Často se pak ale stává, 
že když jsou maminky smutné, jejich malé děti intuitivně 
berou jejich bolest na sebe. Děti jsou totiž jako houby 
a nasáknou do sebe tento styl vnímání bolesti a utrpení. 
Dokážou si pak na sebe vztáhnout i  zodpovědnost za 
rozchod svých rodičů. Tohoto pocitu se pak zbavují mnoho 
let, protože dítě nemá rozvinutou schopnost emoční 
seberegulace jako my dospělí.

Příběh: „Moje dětství bylo prodchnuto stoprocentním 
přesvědčením, že utrpení kolem mě se mnou souvisí.“ Zdeněk

I přes problémy, které se v  rodině objevují, vůbec není 
nutné, aby dítě přebíralo tíhu za problémy svých rodičů. 
Je však potřeba nesměrovat k dítěti energii, která v sobě 
nese poselství, že dítě je zodpovědné za něco ve vztahu 
dvou dospělých lidí. Naopak je třeba dětem v  takových 
situacích dávat jasně najevo, že my dospělí svůj smutek 
a situaci zvládneme.

uvnitř nás s  ním nesouhlasí a  radí nám: „Vezmi si prášek 
a  zapomeň. Radši vydělávej prachy, to je nejdůležitější.“ 
Jenže pokud bankéře bolesti ignorujeme hodně dlouho, 
má mnoho různých nástrojů, jak nám dát vědět, že to myslí 
skutečně vážné – často ve formě těžkého onemocnění. 
v tu chvíli je moralista v nás úplně bezmocný a najednou 
se musí naučit, jaká je podstata utrpení, a zjistit, proč je ho 
tolik.

„Bolestivá situace v minulosti vznikla proto, 
abychom se skrze ni stali moudřejšími  

a evolučně zralejšími. Okolí nám však dlouho  
zakazovalo bolest prožívat a vnuklo nám 
koncept, že bolest patří pouzek nemoci. 

Teď je na čase to změnit!“    Zdeněk

Bolest ve vztahu

Často také odmítáme nést zodpovědnost za svoji bolest 
a  činíme odpovědnými všechny okolo. Tvrdohlavě si 
stojíme na svém, když tvrdíme: „To ty způsobuješ, že 
mě láska bolí! To jsi ty, kdo nenaplňuje moje potřeby.“ 
Nemocní často říkají: „Ten doktor může za to, že mě bolí 
noha, protože mi ji špatně operoval.“ Jenže pravdou je, 
že jsme to my, kdo je zodpovědný za to, jak se staráme 
o svoje tělo, auto a v neposlední řadě i vztahy. 
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OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. V jakých situacích se projevuje vaše 
obranná až agresivní či přecitlivělá reakce?

2. Jakým způsobem reagujete 
na projevenou emoční bolest druhých? 

Umíte ji přijmout a „ustát“? 
Nebo dotyčného litujete 

a snažíte se ji hned ošetřit a zmírnit? 
Cítite se za ni zodpovědní?

Tip:

Když nastane konflikt, když máte potřebu 
proti sobě bojovat, obhajovat se, 

leží pod touto vrstvou téměř vždy potlačená bolest. 

Vezměte každý takový konflikt jako vzácnou 
a cennou příležitost k tomu vyléčit starou bolest, 

kterou ve svém běhu životem přehlížíme, 
přestože ji opakovaně prožíváte.

Příběh: „Jedno sobotní ráno jsem odjížděla na seminář, 
který jsem organizovala. Potřebovala jsem vypravit sebe 
i  syna, kterého si měl vyzvednout jeho táta. Vše mělo svůj 
časový rámec a  já přemýšlela o  mnoha věcech, které jsem 
potřebovala vzít s  sebou. V  jednu chvíli, pár minut před 
odjezdem, mi syn řekl: ‚Mami, ty jsi nějaká nazlobená.‘ A to ve 
chvíli, kdy jsem stroze a mírně odměřeně reagovala na nějaké 
jeho přání. Odpověděla jsem mu, že se potřebuji soustředit, 
abych nic nezapomněla a  vše stihla včas sbalit a  jsem už 
trochu nervózní, protože to vypadá, že budu mít zpoždění.  
s úlevou se ujistil: ‚Takže to nesouvisí se mnou?´ Vděčně jsem 
se usmála, podívala se na něj se slovy: ‚Ne, nesouvisí. To je 
jen moje nervozita, ‚Tak jo,‘ opáčil a  dál se v  klidu věnoval 
hraní. V  tu chvíli jsem si uvědomila hlubokou vděčnost, že 
můj syn už rozvíjí schopnost vnímat emoční hranice, a že si 
již dokáže uvědomit, že může nebýt zodpovědný za pocity 
a  prožívání druhých lidí. V  takových momentech cítím, že 
jsem coby máma dokázala svému synovi předat něco velice 
důležitého.”      Šárka
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Příběh: 
Šárka: „Se Zdeňkem se snažíme respektovat svoji pomalost, 
a proto když jsme spolu v září 2013 začali bydlet, domluvili 
jsme se na tom, že se s rodiči toho druhého potkáme až někdy 
později. Já jsem ale někde v tom rozhovoru zaslechla ze strany 
Zdeňka poznámku, že by to mohlo být před Vánocemi. Tím 
ve mně vzniklo očekávání, že v tento čas se setkání opravdu 
uskuteční. Představa ve mně byla natolik živá, že jsem od září 
žila v domnění, že se to tak opravdu stane.“

Když v očekávání přestaneme být vnímaví, začneme 
nevědomky tvrdohlavě trvat na něčem, co by klidně 

mohlo ještě chvíli počkat, nebo na co ještě  
sami nejsme připraveni.

Zdeněk: „Já jsem o  tomto Šárky očekávání nic nevěděl, 
a  když mi někdy v  listopadu připomněla, k  čemu by mělo 
dojít, začal jsem cítit, že cíl, který jsem si dal, ještě není zralý, 
aby se uskutečnil. Ve svém životě totiž respektuji pravidlo, 
že jedna věc je cíl a druhá je zralost situace, aby mohl být cíl 
opravdu realizovatelný. a pro mě osobně setkání s rodiči není 
obyčejnou návštěvou, ale znamená další krok ve vztahu.“

Šárka: „Po Zdeňkově reakci jsem najednou začala cítit, že 
moje očekávání znovu šťastně napojené rodiny a  naplnění 
očekávání mých rodičů, že tohle partnerství už vypadá jako 

6. Představy a očekávání
Co se stane se vztahem, když tvrdohlavě lpíme  

na tom, co jsme si vysnili?  
Jak podle mužů a žen vypadá ideální partner? 

Jakým způsobem naši lásku spoutává 
společnost, rodiče či předchozí partneři?

Naše představy a očekávání jsou velmi osobní. Dostávají 
se do popředí ve vztazích s přáteli, rodiči a partnery, kdy 
na ně klademe určité nároky, jací by měli být, abychom 
je měli rádi. To však zbytečně zužuje naši pozornost a na 
druhého člověka se pak nedíváme jako na osobnost, ale 
na soubor vlastností, které by měl podle nás splňovat.

Kdekoli, kde máme nějaké očekávání, držíme pozornost 
jen ve dvou směrech: 
 1) kdy to nejde
 2) kdy by to mohlo jít

Jakékoli dění pak aktivně nahlížíme jen skrze tuto optiku. 
Naším rentgenovým pohledem hledáme každou skulinku, 
kdy se jeden z těchto směrů stane realitou, a tím partnera 
poutáme. 
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vyslovíme nahlas bez jakéhokoli očekávání, vždy přijde 
nějaká odezva. a  možná to způsobí ten nejjemnější, ale 
mnohdy ten nejsprávnější pohyb ve vztahu. 

Často i  to, že žena nechá jen téct svoje slzy a  přizná, že 
je unavená a vyčerpaná, způsobí na druhé straně pohyb. 
Takové přiznání však musí být autentické a bez očekávání. 
Jakmile si předem nadiktujeme, co by se mělo dít, 
neumožní to autentický pohyb lásky. Protože až bez našich 
očekávání a  představ může partner opravdu ucítit, co 
chce svému protějšku dát, a to je pro něj mnohonásobně 
přínosnější. 

 Zkušenost Šárky:

„Občas v  našem vztahu se Zdeňkem přijde moment, kdy 
je vidět, jak moc jsme rozdílní a  máme na jednu věc úplně 
jiný názor. Zdeněk má třeba rád, když je ve vztahu určitý 
náboj, a já se spíš přikláním ke klidu. To někdy vypadá jako 
něco absolutně neslučitelného a  já si v  tu chvíli říkám, že 
takhle se nedá dohromady žít. Vzápětí si však uvědomím, 
že je zatím schované moje očekávání: ‚Zvládneme to za 
všech okolností!‘ A  právě tohle očekávání ve mně vytváří 
nutkavou potřebu najít za každou cenu řešení. Jenže nakonec 
to v  patové situaci vždy s  pláčem vzdám. V  tom přijde  
uvolnění a já začnu znovu cítit lásku a vidět věci, které tam 
vždy byly.“

dobré, se začíná bortit. Byla jsem naštvaná, že se neplní 
dohoda, a  začala jsem cítit nejistotu, zda budou naše další 
dohody vůbec platit. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než tuto 
představu pustit a říct si: „Fajn, tak z toho nic nebude. “

Zdeněk: „Jenže v moment, kdy to Šárka přijala, jsem začal 
cítit, že bych si dokázal představit, že bychom k rodičům šli.“

Zapamatujte si 

Čím víc jeden z partnerů 
na něčem utkvěle lpí a nevědomě 

na to pořád tlačí, tím víc druhý člověk říká „ne“.  

Když se partneři dostanou do podobné situace, často je 
ovládnou negativní pocity ve stylu: „Ty jsi mě zradil!“, „Ty 
nedržíš dohody.“ Ale pojďme si upřímně přiznat, že milovat 
znamená být spolu, i když situaci vnímáme rozdílně. Jedna 
věc je dohoda, druhá cíl, ale třetí, a neméně důležité, je to, 
co se děje v životě právě teď. 

Život není statický a  často se mění na základě různých 
okolností a my o tom musíme umět v lásce mluvit. Hlavně 
ženy mají někdy pocit, že když seberou odvahu, budou 
vůči partnerovi autentické a něco řeknou nahlas, nebude 
to mít žádný smysl. Pravda je ale taková, že když něco 
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Představa ženy: Chci pana Dokonalého!

Nespočet žen si na základě různých doporučení sedne ke 
stolu a  napíše detailní seznam, jakého muže by jednou 
chtěly potkat. Jsou schopny vymyslet sto položek o  tom, 
jaký by měl být. Taková žena takového muže pak opravdu 
potká, přejede ho svým „rentgenem“ a poslouchá, co říká. 
Vzhledem k tomu, že její pozornost je zaměřena jen na to, co 
chce slyšet, tak to nakonec slyší a je šťastná, že muž splňuje 
přesně to, co chtěla. Zádrhel je v tom, že to, že si v tu chvíli 
myslí, že je nějaká vlastnost důležitá, se ještě neshoduje 
s tím, že tu důležitost ve vztahu opravdu prožívá. a tak se 
stane, že celou zodpovědnost za to, že budou oba šťastní, 
navěsí na partnera. Jenže najednou se vynoří něco, co si 
v původním seznamu zapomněla přát, a je zle. 
Nebo zareaguje naopak. Když se objeví pan Dokonalý, zahltí 
sama na sebe nesplnitelnými požadavky, aby si ho udržela, 
a přestává být sama sebou. Bojí se totiž, že taková, jaká je, 
si toho úžasného muže neudrží. Kvůli všem představám 
a očekáváním však nezbude příliš mnoho místa pro tok lásky. 

Ženy také sklouzávají k  vysoké aktivitě, což ale vede 
k vyčerpání. Když si to žena uvědomí včas a je ve spojení 
se svým cítěním, zastaví se, rozpláče, protože cítí, že v té 
rychlosti, která jí není vlastní (jde totiž o  mužskou sílu),  
na chvíli ztratila sama sebe. 

K zamyšlení…

Partneři se ve vztahu často dostanou do bodu, kdy svoje 
názory a  postoje vidí jako naprosto neslučitelné a  mají 
tendenci vztah ukončit. Ale právě v  těchto vyhrocených 
momentech je podstatné nedělat žádná důležitá 
rozhodnutí. Možná i  vy jste někdy řekli: „Nám to spolu 
nejde. Končíme!“ Co by se ale stalo, kdybyste sami sobě 
poradili, že nemusíte naplnit očekávání, které jste měli? 
To totiž často přináší velkou úlevu. Díky tomu si sundáte 
klapky z očí a jste schopni vidět, co jste předtím nemohli 
ani zahlédnout.

„Cílem vztahu není přesvědčit druhého, aby 
v dané situaci myslel jako já. To je ta největší iluze. 

Na tohle jsou často specialistky ženy - chtějí po 
chlapovi, aby prožíval to, co ony - aby byl stejně 

naladěný, stejně nadšený a všechno mu připadalo 
stejně důležité. Zároveň existují i muži, kteří jsou 

velice intelektuální a silní v ramenou, a ti mají zase 
tendenci přesvědčit svoji ženu, aby myslela jako 

oni. Lidé, kteří mají tyto sklony, však v sobě skrývají 
obrovskou nejistotu z autentického konfliktu

 s druhým člověkem, bojí se vrátit se sami k sobě 
a přiznat, co opravdu cítí.“    

Zdeněk
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Představa muže: Chci porno ženu!

Muži si nepíší seznamy vlastností, které by měla splňovat 
jejich partnerka. Ke vztahu se ženou je vede primární 
síla, a  tou je sexualita a s ní spojená sexuální přitažlivost 
a atraktivita. Až na druhém místě jsou společné hodnoty 
a  vize. Pokud muž toto pořadí obrátí, vztah většinou 
zkrachuje, protože v  tomto sestavení priorit se ukrývá 
ženská síla. 

Přestože muži žádné seznamy nemají, jejich velkým 
problémem je, že se nevědomě snaží naplnit seznamy 
žen. Většina z nich však velmi brzy selže, protože nároky 
v nich obsažené jsou velmi idealistické a nereálné. Muži se 
pak cítí méněcenní, ale nepřiznají si to, protože je nikdo 
neučil, aby byli autentičtí, co se týká jejich pocitů, a tudíž 
nejsou schopni s nimi pracovat. Zůstávají v nich uvězněné 
a čekají, až je někdo začne rozpouštět. Do té doby se však 
muži motají ve vztazích, které jsou nešťastné.

Muži také často vstupují do vztahu s  očekáváním, že 
jejich partnerka pro ně bude něco jako go-go tanečnice. 
Jsou natolik zmámeni porno sexualitou, že si vůbec 
neuvědomují, že je to naprostá iluze. Pokud se navíc žena 
pokouší muži tuto představu plnit, ztrácí oba svou vlastní 
důstojnost. Proto pozor na to! Možná se to nezdá, ale právě 

Existují ale i  ženy, které se místo slz a  potřebného 
uvolnění odpojí – to znamená, že zůstanou plně aktivní 
a prázdnotu nahradí ještě větší aktivitou. Stává se to často 
ženám v manažerských pozicích, kdy po deseti hodinách 
strávených v práci jdou ještě cvičit a doma do noci uklízejí. 
To je přímá cesta k totálnímu vyhoření, protože zde chybí 
prostor pro moudrost, a  tou je uvolnit emoce, všechno 
pustit, připustit, že něco dělám špatně a začít to dělat jinak. 

Opravdu není dobré nechat se spoutat představou, 
že musíte úplně všechno zvládnout. Často se stačí jen 
partnerovi svěřit: „Jsem unavená, v  tomhle tempu už 
nemůžu dál.“ Jen díky autentickému přiznání se vám může 
dostat pomoci.

Je potřeba začít si přiznávat, 
co skutečně cítíme, a přestat to analyzovat. 

Už jen říct: „Já cítím únavu“, 
přináší úlevu. 

Přebíráme za ni totiž zodpovědnost 
a je na nás, jak s ní naložíme, 

zda půjdeme spát,nebo budeme i nadále pracovat.
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nasměrováni, a  tou je single život. Jedná se o  naprostý 
protipól předchozího modelu, protože jde o lidi, kteří žijí 
sami a jsou velmi silně zaměřeni na kariéru a výkon. Jenže 
výkon je hodnota, kterou společnost zcela akceptuje. 

Velkou skupinu očekávání mají na svědomí i média. 
Především romantismus a  idealismus napáchaly v  lásce 
řadu iluzí o tom, jak mají vypadat vztahy mezi lidmi. Běžný 
život se ale odvíjí podle úplně jiného řádu – jeho důležitou 
náplní je nejen navazování vztahů, ale stejnou měrou 
i jejich ukončování.  

Pokud však ke vztahům přistupujeme tak, abychom se 
jejich prostřednictvím vešli do nějaké společností předem 
schválené škatulky, zužujeme tak velkou měrou možnost 
proudění lásky. Jakmile si totiž začneme dělat škatulky 
a neustále si odškrtáváme, zda partner splňuje to a tamto, 
začneme být čím dál víc ostražití a  čekáme, až to udělá. 
Pokud se to stane, uvolníme se a řekneme: „Super, vybral/a 
jsem si dobře.“ To nám totiž pomáhá myslet si, že sázíme 
na bezpečné partnery a  přátele, tedy na ty, kteří jsou 
společensky přijatelní. 

Existuje řada lidí, kteří si nikdy neuvědomí, že si vybírají 
přátele a  partnery pro život ne na základě srdce, ale 
podle společností určených norem. Je to moment, kdy 

tohle bývá největší zabiják vztahu. Přes veškerou rozkoš, 
radost a touhu totiž dojde každý vztah do bodu, kdy jeden 
z partnerů nebude mít na milování chuť, a v tu chvíli se 
iluze rozplyne. A hrozí, že si muž řekne: „Tohle není láska!“ 
a odejde s cílem najít si další pornohvězdu. 

Očekávání

A. Očekávání formované společností

Existuje několik životních situací, které, když se do 
nich dostaneme, nemusíme nikomu vysvětlovat ani se  
obhajovat a jsme tzv. normální. Jednou z nich je představa 
o  vztahu dvou lidí. a  co je tzv. normální? Muž a  žena se 
poznají, vezmou se, mají děti, dobrou práci a  skvěle 
naplánovaný život až do smrti. Jakmile tento koncept 
splňujeme, všichni jsou spokojení a  nikdo se na nás 
neobrací s  otázkou: „A proč takhle žiješ?“ Mnoho žen 
tak vyrůstá v  představě, že jednoho dne najdou toho 
správného muže, se kterým se vydají na tuto předem 
vystavěnou cestu. Podvědomě vědí, co je potřeba pro 
to udělat, a  tak do té ideální představy „nacpou“ sebe 
i partnera. 

Za posledních patnáct let se do popředí dostala ještě 
jedna situace, kdy si lidé myslí, že jsou díky ní správně 
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šedesát různých vzorů toho, jaký může on sám být. Dnes 
ale většinou žijeme jenom v modelu rodiny: máma, táta, 
sourozenec, případně prarodiče. 

Často se tak stává, že má rodič na základě svých zkušeností 
na nevědomé úrovni určitou představu, jak by měl probíhat 
život jeho dítěte, což způsobuje, že ho střeží v názorovém 
bezpečí a chrání ho před kontaktem s jiným světem. Dítě 
pak vyrůstá ve skleníku, protože rodič má strach, že by 
ho neuměl doprovodit do světa, který není podle jeho 
očekávání a představ. Tím, že to sám neumí a nezažil, se 
snaží ochránit před tímto „neprospěšným“ střetem i svého 
potomka.

Pro naše děti je ale ze všeho nejdůležitější, jestli to, kam 
je doprovodíme; to, co jim ukážeme; a kde s nimi žijeme, 
obsahuje esenci lásky. To je něco, co vyplňuje prostor mezi 
námi. Většina lidí ale žije jen v hlavě a pořád přemýšlí, co 
by mohlo nebo nemohlo dítěti ublížit; kam je dobré ho 
poslat; co je potřeba pro něj ještě udělat. 

Dítě ale primárně potřebuje opravdu jediné – 
 „sosat“ lásku. 

A do této lásky se pak vejde i očekávání 
a neohrožuje nás ani nikoho dalšího.

cítění a myšlení jsou od sebe stále oddělené a my hlavou 
posuzujeme naše vztahy a říkáme si: „Děláme spolu spoustu 
věcí, rozumíme si, dokážeme se domluvit, tak je to přece fajn.“ 
Jenže občas začneme cítit, že bychom to chtěli jinak, a to 
ve dvou situacích:

1) Dostaneme se do společnosti někoho, s kým je nám  
neskutečně dobře, a začneme si to čím dál víc uvědomovat. 

Je to, jako když nám někdo knoflík  
po knoflíku rozepíná kabát  -  uvolňujeme se a cítíme něco, 

co jsme v životě nepoznali.  
Najednou začneme zkoumat, jaké vztahy vlastně žijeme.  

Uvědomujeme si, že s nimi sice nemáme žádný  
zásadní problém, ale fakt, že existuje vztah, který nám  

neskutečně voní a uvolňuje nás, je pro nás  
velkou motivací k posunu.

2) Otřese námi velmi intenzivní životní událost, 
jako je partnerský rozchod, smrt v rodině, ztráta 

zaměstnání nebo nutnost se stěhovat. 

     B. Očekávání formované rodinou

Ve starších kulturách vyrůstal člověk v široké paletě toho, 
co je správné. Měl kolem sebe i šedesát lidí, a tím pádem 
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C. Očekávání formované 
předchozími vztahy

Většina lidí v  novém vztahu očekává něco, co ještě 
nepoznali. Často ale dělají velkou chybu, když stavějí 
partnerství na starých principech, nezpracují si vlastní 
příběh a  nejsou si vědomi toho, že s  pravděpodobností 
hraničící s naprostou jistotou budou po určité době nový 
vztah prožívat stejně, ne-li jako těžší. 

Často z partnerství utíkáme před něčím, v čem nechceme 
vidět svůj podíl zodpovědnosti. Například řekneme 
o  bývalém partnerovi, že byl nespolehlivý při výchově 
dětí, a  proto si budeme hledat partnera, který naplní 
očekávání, že při výchově dětí bude spolehlivý. Jenže za 
půl roku u  něj objevíme něco jiného, v  čem na něj není 
spolehnutí. a pak budeme žít úplně stejný příběh, protože 
jsme neuznali to, co jsme do předchozího vztahu nedali 
my sami a nepoznali jsme, jaký náš příběh se skrývá za tím, 
který označujeme jako nespolehlivý.

Proto, než se po skončení jednoho vztahu přesuneme do 
dalšího, je potřeba se v nějakém časovém úseku podívat 
na sebe a zeptat se: „Co jsem schopen/schopná ve vztahu 
dát, a co naopak ne?“ 

Jak to změnit?

Z pozice dospělého není snadné představy a  očekávání 
jen tak zahodit, protože jde o programy, které jsou v nás 
velice silně zabudované. Je potřeba uvědomit si, že jsme 
žili i dvacet let s rodičem, který prožíval různá očekávání 
vůči okolí, partnerovi i nám samotným a my jsme coby děti 
do sebe toho rodiče s jeho pohledem na svět, představami 
i prožíváním nasáli jako houba. Když se k tomu ještě přidají 
příběhy našich prarodičů, je jasné, že v sobě máme energii 
našich předků, která nás má chránit před světem a naučit 
nás prosazovat se v něm nejvhodnějším způsobem. Ale ve 
světě takovém, jak jej vnímali naši rodiče a prarodiče, ne 
my sami. 
Když začneme žít ve vztazích, začnou se tito staří ochránci 
hlásit ve všech situací s  tendencí opatrovat nás. a chrání 
nás tak silně, že nám brání, abychom objevili, kdo ve 
skutečnosti jsme, a  vytvořili odkaz pro následující 
generace, který by už nebyl jen o očekávání. 

To, co můžeme změnit, je začít naslouchat, vidět, vnímat, 
přijímat a uznávat. Říct jasně: „Potřebuji trochu víc svobody, 
abych si vytvořil vlastní cestu, jak milovat a  žít, protože, 
dokud budu neustále zásobován různými očekáváními ze 
strany rodičů, nikdy nezačnu cítit svoje vlastní autentické 
pocity, a tím pádem nikdy nebudu skutečně milovat.“    
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Neměl jsem v  životě žádnou vizi a  nebyl jsem schopen 
reflektovat, jestli to, co dělám a  říkám, je skutečně pravda 
a zda je to skutečně v souladu se mnou a s mojí vizí, či zda je 
to užitečné pro jiné lidi. 
Vůbec jsem neměl ponětí o tom, že v sobě mám zdroj lásky. 
Měl jsem pocit, že zdrojem lásky je žena a náš vztah. Vztah 
nepochybně může být zdrojem lásky ale pouze tehdy, 
pokud si uvědomuji, že jsem taktéž zdrojem lásky. Jenže já 
žil tak, že jsem se o všem dohadoval. Moje reakce vycházely 
z nevědomých přesvědčení a mně neznámých modelů, který 
jsem nevědomě nasál od rodičů a kamarádů. Reagoval jsem 
jen na základě svých pohnutek, z nichž většina byla mylná. 
Nechtěl jsem cítit. Měl jsem jen chuť na sex a lásku, ale moje 
láska byla podmíněna tím, jestli mě partnerka miluje. Když 
mě nemilovala, cítil jsem k  ní nenávist. Dřív jsem hodně 
zaměňoval touhu a  lásku, což je velmi snadné, protože 
touha je blízká zamilovanosti, kdežto láska nemá žádnou 
podmínku. Ideální stav neexistuje. Můžeme se učit, jak 
obnovovat proud lásky, už to samotné je obrovské umění, 
ale druhá věc je stav lásky. Na to, jak kultivovat lásku, existuje 
plno různých rad – použitelných i  méně použitelných, ale 
na to, jak se dostat zpátky do svého chrámu lásky – a to, že 
takový chrám vůbec existuje, a že láska není nikde na nebi, 
ale vy sami jste chrámem lásky, celé vaše tělo, ať mužské nebo 
ženské, si často nepřipouštíme. Zapomněli jsme, že to tak je, 
a udělali jsme z toho chrámu tržiště. 

Někdy to může trvat i  rok, než se úplně rozvážeme 
z původního partnerství. Je ale potřeba, abychom si dali 
práci s  uvědoměním si, jak nově chceme vytvářet další 
vztah. Když to neuděláme a  nezůstaneme chvílku sami, 
tak v době starého příběhu už prožíváme nové partnerství, 
a  je otázkou, zda tuto nezpracovanou zátěž nový vztah 
unese. Jakmile si totiž někoho vezmeme jen jako záplatu 
na svoji bolest a  prázdnotu, nikdy to neskončí dobře. 
Budeme s ním jen do té doby, než vyčerpáme jeho zdroje. 

Příběh: „Dokud jsem nezačal reflektovat sám sebe, pracovat 
na sobě, zpracovávat svoje stíny, meditovat a prozkoumávat, 
kdo opravdu jsem, a  nezačal léčit svoje rány, chodil jsem 
ze vztahu do vztahu. v  nich se opakovalo to samé, pouze 
s trochu jinými odstíny. Stále jsem hledal léčitelku svých ran, 
která se o  mě bude starat a  která bude doma. Můj vzorec 
z  rodiny byl, že chlap vydělá hodně peněz, přijde domů, 
položí peníze na stůl a jeho žena na oplátku mlčí a toleruje 
jeho chyby. Dokud jsem neobjevil svoje vzorce, nemohl jsem 
s tím nic dělat. Pořád jsem byl zakletý ve stále se opakujících 
situacích, protože jsem si v sobě nesl příběh, který jsem nikdy 
s nikým nesdíle celý. 
Miloval jsem ženy, ale neuměl jsem s  nimi žít. Vůbec jsem 
neměl potuchy o  tom, kdo jsem, a  žil jsem jenom podle 
nějakých programů v následku momentálních rozhodnutích. 
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Změna směru

Když zjistíte, že jste obsaženi v lásce, a ne jen ti, kdo lásku 
neustále hledají, všechna vaše očekávání a  představy 
přestanou dávat smysl. Najednou se totiž ocitnete v pozici: 
„Já mám, já cítím, já miluji, já jsem.“ V tu chvíli nebudete 
potřebovat hledat někoho, kdo vás bude milovat. Přijde 
sám. Navíc se stanete boháčem, protože do vašeho života 
vstoupí hojnost. Už nebudete chodit s  nataženou rukou 
a  prosit o  lásku. Stále tu budou lidská očekávání, což je 
normální, ale už to nebude to nejdůležitější, co určuje 
směr vašeho života. A  hlavně se přestanete spoutávat 
představou, že láska je něco, co můžete získat jen od svého 
okolí.

Chlapů, jako jsem byl dřív já, potkávám mnoho. Bývají 
naprosto v  pohodě, a  ať klidně takoví zůstanou, ale 
nemůžou očekávat, že jejich život bude naplněn radostí, 
láskou a štěstím, protože jen neustále běhají jako oslové za 
mrkvičkou, kterou mají před nosem. Poté, co ji sní, se objeví 
další a další. Já jsem byl dřív osel a stejně tak funguje velké 
množství chlapů. Tou mrkvičkou může být krásná žena, kterou 
zkonzumují a pak jdou za další, nebo nové auto, vyšší pozice 
v práci, víc peněz. Většina chlapů se nachází na této úrovni, 
protože nevědí, kde jsou. a jsou dobře připravení a vzdělaní, 
aby za těmi mrkvičkami běhali. Jenže tohle běhání jim bere 
veškerou energii na to, aby opravdu našli svoji vlastní cestu 
a životní vizi!“       Zdeněk

http://www.justlove.cz
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Tipy:

1. Uvědomte si, s jakými očekáváními 
(přáními/potřebami) druhých vůči sobě 

nejste v souladu a dejte si společně prostor 
k tomu vyjádřit se.

2. Všimněte si, jak často se ve vztahu cítíte
 zklamaní, frustrovaní, 

protože se věci nedějí tak, jak byste chtěli. 

V těchto situacích jsou skrytá vaše očekávání.

3. Zkuste si svá očekávání uvědomit předem 
a vyslovit je nahlas jako svá přání/potřeby. 

Ptejte se druhých na jejich přání a potřeby, aby z nich 
nemohla vyrůst tichá očekávání.

OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Jaká máte sami od sebe očekávání 
ve vztahu?

2. V jakých situacích sami sebe odsuzujete 
se za své prožívání ve vztahu, např.  

„Očekávám, že všechno zvládnu v klidu”?

3. Jaká očekávání na sebe a své 
vztahy přijímáte od svého okolí 

(od rodiny, přátel, dětí)? 

http://www.justlove.cz
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že jsme na tom špatně, a  že v  tomto stylu nedokážeme 
partnerství udržet.

Pravda je taková, že život je celistvý. I  když se nám ve 
vztahu daří prožívat to, co chceme, vždy v něm zažijeme 
i to druhé. v každém vztahu se objeví bolest. Často si také 
myslíme, že láska, kterou od partnera dostáváme, by měla 
být tak velká, že by měla přemoct i  naši vlastní bolest. 
Jenže to není pravda. Když si to neuvědomíme, nadále se 
řídíme koncepty toho, co je dobře. 

Ve chvíli, kdy přijde hádka, nebo se od sebe oddálíme, 
se k  tomu postavíme dvěma možnými způsoby, z  nichž 
ani jeden není nakloněn dlouhodobému láskyplnému 
partnerství:
 1) Ukážeme na partnera a řekneme: 
 „Ty jsi špatný/á, můžeš za to, že nám není dobře!“

 2) Ukážeme na sebe s obviněním: 
 „Já jsem špatný/á, protože nedokážu udržet 
 pohodu ve vztahu.“

Čím víc to nepohodlné a nepříjemné  
vytěsňujeme a snažíme se todo vztahu za žádnou 

cenu nepustit, tím častěji a intenzivněji  
se to v něm objevuje.

7. Koncepty
Proč nechceme přimout, že k lásce patří 

i hádky a nedorozumění? 
Co se stane, když si život malujeme 

jen na růžovo a uvěřili jsme představě, že 
ve vztahu nemá bolest svoje místo?

Často si vysníme, co podle nás láska je. Třeba: „Láska je, když 
mě partner slyší, vychází mi vstříc, je něžný, usmívá se, chápe 
mě a souhlasí se mnou.“  V tu chvíli si uděláme jasný názor na 
to, co chceme prožívat, a z našeho vnímání rázem vypadne 
druhá polovina, kterou odložíme do krabice s  názvem 
„Tohle není láska!“ Objeví se tam hádky, nedorozumění, 
odpojení, nesouhlas, jiný názor a neochota se měnit. 

Co jsou to koncepty? Reakce typu: 
„Já vím a žádná jiná varianta neexistuje!“ 

Naše hlava nám nedává jiné možnosti.

Velký zmatek v  našem vnímání lásky napáchala i  média 
a  společnost. Všude kolem sebe vidíme, že láska je 
vyznačena srdíčky, objetím, dvěma propletenýma rukama, 
úsměvem. Málokdy je ukázáno a řečeno, že k  lásce patří 
i  druhá strana mince. Na základě toho pak máme pocit, 
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Koncepty založené na základě jiných vztahů

Často si dovolíme lásku jen tehdy, když nám ji schvalují 
ostatní. A  tak se stává, že poznáme partnera, o  kterém 
nám kamarád/ka řekne, že je z nějakého důvodu špatný, 
a nechápe, že se nám může líbit. Pokud jsme ovlivnitelní 
a  nejsme spojení s  tokem lásky, můžeme se ze strachu 
nechat ovlivnit konceptem ostatních a myslet si o sobě, že 
jsme divní, když se nám konkrétní člověk líbí.
Další koncepty, jaký by partner měl být, vznikají na základě 
toho, jak se chová partner našich přátel či známých. Říkáme 
si: „Manželka mého kamaráda skvěle vaří, a  ta moje ne,“ 
nebo „Přítel mojí kamarádky si umí sám spravit auto, ten 
můj ani náhodou.“ Tím se ale jen zbytečně dostáváme 
do situace, kdy klademe na partnera nároky na naplnění 
super očekávání.

Problém takových situací je v  tom, že jsme ztratili vyšší 
míru tolerance k různým barvám duhy člověka a nemáme 
ani tendenci podpořit jej v tom, aby je vyjádřil. Po světě tak 
chodí spousta lidí se štětkou namočenou jen do růžové 
barvy a  snaží se všechno kolem sebe přemalovat na 
barvu, která je podle nich ta jediná správná. Přitom jsme 
se narodili proto, aby každý z nás sdílel svůj odstín a svoje 
schopnosti, a ne abychom sebe a ostatní předělávali.

Příběh:  „Vzpomínám si na moment, kdy jsme se se Zdeňkem 
bavili o  tom, že on se občas potřebuje vzdálit a  naplnit 
svoji samotu, ale já se v  tu chvíli potkávám s  pocitem, že 
mě bolí, jak jsme od sebe daleko, a  zdají se mi tyto situace 
jako naprosto neslučitelné Začala jsem přemýšlet o tom, co 
moji bolest a pocit oddělenosti ve mně samotné způsobuje, 
a došla jsem až k tomu, že jsem vlastně nikdy nedala nahlas 
najevo, jak moc mě trápí, že jsme od sebe daleko. Až tento 
autentický cit – to, že mě to bolí, znamená, že miluji a chci být 
svému partnerovi na blízku – mi pomohl vrátit své prožívání 
a náš vztah do své celistvosti.“     Šárka

Pokud zůstáváme uvězněni pod návalem konceptů, co je 
a není láska, nikdy se nedostaneme ve vztahu někm dál. 
Cesta je totiž dostávat se hlouběji a  hlouběji, jako když 
kopáte studnu a hledáte další pramen. 

Koncepty mají v  životě každého z  nás svoji důležitost, 
ale je potřeba rozpoznat, co nám přinášejí, a co kvůli nim 
naopak ztrácíme, a  nahrazovat je vlastní přirozeností. 
Ezoterici často říkají, že láska je všechno. Ale pravda je, 
že láska je ve všem. A my máme možnost najít ji i v těch 
nejbolestivějších situacích, které nás potkají.
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Položte si otázky:

1. Zeptejte se svého vnitřního já a odhalte koncepty, 
které vás drží: 

Jak má vypadat láska/vztah?
Co je a co není láska?

Co v lásce vytěsňujete, 
protože to nepovažujete za prospěšné?

2. Na základě konceptů rozdělujeme 
své prožívání na dobré a špatné, 

žádoucí a nežádoucí.  
Co na sobě/druhých vnímáme jako nežádoucí?

 
3. Co všechno vnímáte ve vztahu jako 

pevně dané a neměnné? 
I to je totiž do určité míry koncept.

4. Co vnímáte jako zaručené?  
Například: 

„Když budu dělat tohle, stane se to a to.“

5. O čem jste pevně přesvědčeni?  
o čem máte pocit, 

že v sobě nemůžete zpochybnit?

Všimněte si… 

Stačí se podívat na Boubínský prales, kde rostou různé  
druhy stromů a rostlin, které se mezi sebou prolínají. Zkuste 
ho porovnat s lesem, který byl vysázen v době komunismu –  
jeden strom vedle druhého vyrovnaný na milimetr přesně 
v řadě. Který z těcht lesů vás inspiruje víc? Kde se skrývá 
opravdový život? Jasně, že v boubínském. I my jsme tu od 
toho, abychom spolu sdíleli svoji jedinečnost, ať už se to 
týká milování, techniky nebo vztahu.

OTÁZKY a TIPY na závěr

Koncepty jsou představy, na jejichž základě si vytváříme  
očekávání. Proto mnoho otázek a tipů souvisí  

s předcházející kapitolou o očekáváních. 

http://www.justlove.cz
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57Zvolte si takový den, který příliš neohrozí váš život 
(třeba víkendový), případně se domluvte s partnerem, 

rodinou a blízkými, že takový den hodláte zkusit. 
 Možná se k vám někdo připojí.  

Během dne si uvědomujte, jak obtížné či snadné pro vás  
je oprostit se od konceptů.  

Na konci dne si všimněte, jaký vliv má takový přístup  
na vaši vitalitu, lehkost, chuť do sociálních kontaktů  

a vůbec radost ze života a další důležité kvality života.  

Máte-li z podobného experimentu obavu,  
ujistěte své seriozní já,  

že je to jen na jeden den na zkoušku.

Tipy:

1. Všimněte si, kolik lidí kolem vás „trpí“  
koncepty, a jak jsou rozdílné. 

O jedné skutečnosti má pět lidí pět různých 
představ a přesvědčení,  

a to každý své vlastní. 
Tak moc jsme ovlivněni tím vytvářet si 

vlastní koncept.

2.Zkuste prožít den bez očekávání.  
Dopřejte si jeden den v představě,  

že jste právě teď přistáli na Zemi a vůbec nevíte,  
jak to tady chodí. 

 
Dívejte se kolem sebe jako malé děti, které se  

každý den učí něco nového o světě, kam se narodily. 
Dovolte si reagovat na situace novým způsobem. 
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Patologická závislost je spojená především se strachem 
a  dlouhodobým nedostatkem lásky. Většina lidí, které 
potkáte na ulici, chodí s  touhou získat od druhých 
trochu lásky – od svých rodičů, partnerů, dětí, přátel, 
zaměstnavatelů. Závislost se odvíjí z  myšlenky: „Když 
všechno kolem mě bude tak, jak já potřebuji, bude mi 
krásně.“ Někde uvnitř sebe se spoléháme na to, že, až 
budeme mít nového partnera, všechno pojede přesně 
podle plánu, nebo až se nám narodí dítě, budeme 
spokojenější.

Příběh:  „Vánoční pocit štěstí jsem ve svém dospělém věku 
zakládala na představě, že na Štědrý den jsou děti doma, 
dárky jsou zabalené nejpozději ve čtyři hodiny odpoledne, 
stihneme zajít v  klidu na procházku, těšíme se na večeři, 
hrají koledy, na rozdávání dárků a na pohádku. a můj příběh 
z  Vánoc 2013? První moment uvědomování si změny přišel 
už v  listopadu, kdy začínalo být jasné, že poprvé nestrávím 
Štědrý den se synem, protože bude se svým tátou. Trvalo mi 
celý měsíc, než jsem se s  tím vyrovnala a  začala se těšit, co 
přijde. 
Ráno 24. prosince jsem přišla k  autu, ve kterém jsem večer 
předtím nechala v  kufru téměř všechny dárky (protože 
jsem je s  ostatním nákupem už neunesla domů) a  zjistila, 
že auto je vykradené. V  ten moment se veškerá očekávání 

8. Závislost
V čem spočívá patologická závislost?  

Co se děje s našimi vztahy a dětmi,  
když jim nedáme možnost svobodně dýchat?  

Jak se odpoutat od přesvědčení,  
že bez druhého nic nezvládneme?

Závislost má dvě roviny.:

a) zdravá závislost
Každý z nás je závislý na mnoha věcech i na lidech a je to 
naprosto přirozené. Jsme závislí na tom, že se nám někdo 
postará o  zuby; odveze odpadky z  popelnic, bude řídit 
autobus, kterým jedeme do práce; učitelé se postarají 
o  naše děti ve školce a  ve škole. Naše tělo je závislé na 
zdravém jídle a  děti jsou automaticky závislé na svých 
rodičích, protože bez nich by nepřežily.

b) patologická závislost
Jedná o nezdravou závislost, která souvisí s neadekvátními 
nároky. Nikam nevede a  vytváří v  lidech pouze napětí. 
Chybí zdravé odhadnutí toho, co můžeme v dané situaci 
po druhém potřebovat a chtít.
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bohatství, schopnost sebeléčení, inteligence a humor. To 
jsou schopnosti, které v  sobě máme od narození, a  není 
třeba je získávat zvenku. Společnost se k nám ale chová, 
jako by bylo nutné tyto schopnosti nejprve někde venku 
objevit, zasloužit si je a pořádně se jim naučit. 

Žijeme pak v bublině, která nám říká: „Až uděláš tohle, získáš 
sílu, až tohle, získáš bohatství, lásku, inteligenci…“ Věda 
troufale tvrdí, že lidé potřebují ke všemu pomoc a nemají 
žádné vlastní zdroje. Ve škole se neustále setkáváme 
s  názorem: „Dokaž inteligenci. Když máš trojky, nemáš 
šanci na úspěch.“ Navíc většina pedagogů na středních 
a  vysokých školách vychovává studenty k  závislosti na 
zaměstnavatelích. Málokdo nás vede k  tomu, abychom 
se díky studiu stali dobrými podnikateli. Říkají: „Dobře se 
uč, ať si najdeš skvělou práci,“ a ne: „Dobře se uč, ať můžeš 
skvělou práci sám vytvářet.“ Tím ale zabíjejí potenciál lidí 
a zavrhují možnost kultivovat ho a probudit, což nahrává 
závislosti. 

Závislost je vpletena i  do mnoha dalších odvětví. Jsme 
závislí na televizi („V osm večer nikam nejdu, protože 
dávají můj oblíbený seriál.“), na informacích a na internetu 
(„Jestli nevíš, najdi si to na Googlu.“), bez čehož se přírodní 
kultury bez problémů obejdou. Oproti nim jsme naopak 
v západních civilizacích vyškrtli závislost na přírodě, což je 

rozplynula a mně nedávalo smysl jít ven, dívat se na pohádky 
a poslouchat koledy. 
Podařilo se mi ale si tuto situaci připustit a  dostala jsem 
snad ten nejkrásnější dárek – Zdeněk se postaral nejen 
o auto a zbytek programu, ale i o mě. Nakonec jsem mohla 
večer sedět u  stromečku a  být spokojená. Kdybych zůstala 
v závislosti na tom, že Vánoce jsou krásné, jen když se splní 
to, co od nich vyžaduji, nikdy bych neměla šanci prožít 
skutečnou podstatu štědrosti a vděčnosti.“     
      Šárka

K zamyšlení…   

V dánské tragikomedii Skagerrak bylo hezky řečeno: 
 „My pořád máme pocit, že štěstí chodí jenom ve velké 
krabici ovázané zlatou mašlí, ale někdy nám pošťák doručí 
štěstí v zaprášené krabici od bot zabalené do zmuchlaného 
novinového papíru.“

Je potřeba si uvědomit, že lidé jsou rádi závislí, protože tak 
byli vychováni. Je to bezpečné, protože je to známé. Tento 
přístup vychází z toho, že naše společnost příliš nedůvěřuje 
v  prvotní zdroje člověka, mezi něž patří síla, láska, 
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zavalíme druhého povinnostmi a jsme  závislí 
na tom, kdy to či ono pro nás udělá. 

Když si ale připustíme, že něco nedostaneme, 
a přestaneme na pomoci druhého lpět, 

ze začátku nám to možná přijde obtížné, 
protože nás zaplaví myšlenky typu:

 „Aha, tak já to mám teď zvládnout sám?! 
A dokážu to vůbec?“ 

Je s tím však spojená neuvěřitelná svoboda, 
kdy to, co chceme, můžeme udělat 

tak, jak opravdu chceme.

A. Závislost na vztazích

Lidé mají potřebu mít širší vztahy než s jedním člověkem. 
Realita je však úplně jiná a nám tak chybí širší komunita, 
v  níž bychom se vzájemně podporovali. Protože je tato 
nenaplněná potřeba velice intenzivní, projektujeme ji 
na svého partnera, který se s  námi sblíží, a  chceme po 
něm, aby nám obsáhl celou komunitu. Je ale naprosto 
nemožné, aby nám jeden člověk zacelil díru po společnosti, 
a partnera proto zbytečně zahltí divné pocity, které nemůže 
identifikovat. Jedním z  nich je: „Já to nedokážu. Vůbec 
nevím, co po mně chce.“ z toho plynou pocity beznaděje 
a také utrpení, protože vidíme, jak ten druhý trpí.

velký paradox, protože tak utlumujeme možnost uvědomit, 
jak moc je důležitý třeba vzduch, který spoluvytváříme 
a zpětně dýcháme. Zato nás láká být stále závislejšími na 
moci („Když mám moc, můžu všechno.“) a na sexu.

Je velice těžké ze svých závislostí vykročit. Ztěžuje to 
i  skutečnost, že je kolem nás příliš málo lidí, kteří se ze 
závislosti osvobodili. Částečně máme strach se závislostí 
pustit, protože nevíme, co se stane. Netuším, co přijde, když 
si na bolest hlavy nevezmeme růžovou pilulku? Málokdo 
důvěřuje tomu, že hlava může přestat bolet sama. 

Otázka: 

„Chtějí se lidé svých závislostí opravdu zbavit? 
Nemají tendenci v nich podvědomě setrvávat?“

Odpověď:

Ano, máme tuto tendenci, protože se 
nám zdá, že je pak všechno snazší. 

Myslíme si, že když budeme něco vyžadovat 
po druhých, bude se nám žít snadněji. 

Jenže ono je to pak paradoxně mnohem těžší.
 Když jsme totiž závislí, vždy když si řekneme: 

„Já to dělat nebudu, to pro mě udělá někdo jiný,“ 
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reakce. Když si ale vlastní závislosti nejsme vědomi, tak 
to, co předáváme dál, je nevědomý požadavek: „Buď na 
mně závislý! Koukej se chovat tak, že jsem ta jediná, kterou 
miluješ.“ A dělá nám dobře, že je bez nás partner naprosto 
bezradný, a my si říkáme: „Pořád mě potřebuje.“ 

Otázka: 

„Chtějí muži podvědomě,
aby na nich byly ženy závislé?“

Odpověď:

Není to tak dlouho, kdy zdravá fyzická a materiální 
závislost mezi mužem a ženou 

byla ve společnosti mnohem více přítomna. 

Muž přinášel domů finance a je stále plno rodin, kde tento 
řád platí. Tento druh závislosti je proto přítomen někde 
v  podvědomí nás všech a  má určitou zdravou rovinu 
založenou na tom, že muž neumí porodit dítě, a proto je 
pro něj přirozené se o ženu postarat po dobu minimálně 
pěti let, než se dítě začne trochu osamostatňovat. Ale 
v dnešní době zaopatřit ženu je pro muže obrovská výzva, 
pod níž často zkolabují. 

Čím je vztah intenzivnější, tím víc se naše závislosti 
projevují. A  člověk trpí, protože nejsou naplňovány. Pak 
platí, že když se děje drama a  neděje se v  podmínkách 
lásky, je to tragédie vhodná pro bulvár. Když tam ale láska 
je, vejde se do vztahu i milý humor. 

Všechny naše závislosti jsou voláním po bezpečí nebo 
projevem jeho absence a  láska proudí pouze v  pocitu 
bezpečí. Když jsme přijímaní, milovaní, může láska volně 
proudit od nás i k nám. Z této potřeby absolutního bezpečí 
pramení naše nevědomá závislost na bezpečné představě 
průběhu situací a my chceme, aby se lidé chovali jenom 
tak, jak jim to dovolíme. Riziko spočívá v  tom, když si 
začneme takové chování nárokovat, tlačíme na situace, 
dění i  lidi kolem nás a naše nenaplněné potřeby začnou 
naše vztahy rozvracet.

Tip od Šárky:

Život se nedá „odterapeutovat“. Některé příběhy s  námi 
budou napořád. Kouzlo zbavení se závislosti je v  tom 
vidět náš příběh, smět ho v pocitu bezpečí sdílet a vědět, 
že něco z  něj s  námi půjde dál, ale jeho intenzita bude 
postupně slábnout. A  jak zacházím se závislostmi já? 
Vědomě se zastavím a přemýšlím, odkud se berou, a pak 
je sdílím s druhými. A hlavně jsem zodpovědná za svoje 
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Je potřeba říct, že tohle je 13. komnata mužů, protože  
bolest způsobená šikanou učit se jemné nuance 
v  neadekvátním věku je neskutečná. V  muži to vytváří 
představu, že je neschopný, k  ničemu a  neustále  
kritizovaný. 

Ženy také často chtějí, aby si jejich partner pamatoval 
všechna výročí a  další důležitá data. Je však potřeba si 
uvědomit, že paměť je spíše ženskou kvalitou. Ženy si 
dokážou zapamatovat neskutečné množství informací, 
kdežto muži téměř nic. A  pak vznikají typické hádky: 
 „Ty jsi zapomněl, že máme dneska oslavu?!“ Muž však 
funguje tak, že zaplní mysl koncentrovanou činností  
a  v momentě, kdy daná činnost skončí, jako kdyby 
přestala existovat. Proto, když se žena zeptá: „Co jsi dneska 
dělal?“ je to podobné, jako kdyby se ho ptala, co dělal  
v minulém století. 

Aniž bychom měli tendenci kohokoli obhajovat, pravda 
je taková, že muž má v  sobě ve své podstatě příjemnou 
prázdnotu, zatímco žena je naplněná energií, touhou 
a  láskou. Proto se mužská láska projevuje spíš činy než 
slovy.  

Patologická touha ženu ovládat a  udělat vše pro to, aby 
byla na muži závislá, nejčastěji vychází z hrůzy a z traumatu, 
které mužům způsobily ženy v  jejich dětství. Nejčastěji 
to byly matky a  také učitelky. Vždyť škola, ve které naše 
generace vyrostla, byla jedna velká matka, která byla 
přísná, necitlivá, často bezcharakterní a jediné, co chtěla, 
bylo, abyste nedělali žádné chyby. 

Do určité míry toto nastavení ve státním školství stále 
přetrvává. Vyžaduje především, abyste měli jemnou 
motoriku a  rozlišovali jemné nuance informací, což je 
pro 70 % chlapců skoro nemožné (tomu zbytku, který má 
rozvinutou ženskou logiku, se říká „šprti“ a  ve výsledku 
z  nich nejsou úspěšní a  bohatí muži, ale spíše dobří 
zaměstnanci). Mužský svět je totiž zaměřen na široké pole 
vnímání informací, na velké kusy a celky. 

Jemné nuance, jako je rozlišovaní „i“ a „y“, patří do  
ženského světa a u mužů se dají rozvíjet až tak od deseti 
let. Jenže to není nikde bráno v potaz, a tak si muži z dětství 
odnášejí velká traumata. A když je muž traumatizovaný 
a něco nebo někdo mu připomíná, co ho bolí, začne s ním 
bojovat. Takoví muži v  sobě v  dospělosti cítí potřebu 
ženu ovládat, aby jim nedělala to stejné, co znají z dětství.  

 „Mark Gungor krásně vysvětluje rozdíly mezi mužským 

a ženským mozkem, najděte si na internetu jeho video.“
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rozpadnou, tak to bolí. Je tady ale spousta další lidí,  
se kterými můžeme být šťastní. To, že si to lidé nechtějí 
přiznat a dokazují to tím, že vykřikují, jak je na nich partner 
závislý, je jen nepřiznání si svých obav, přání a hlavně tu 
hraje velkou roli ego.

B. Závislost na dětech

V tomto případě vstupujeme na velmi tenký led.  
Je potřeba uvědomit si, že děti jsou také jenom lidi a není 
potřeba z  nich dělat něco míň nebo víc. Stejně jako 
my mají svoje emoce, pocity a  také triky a  finty, jak nás  
dostat tam, kam potřebují. My si je však často idealizujeme, 
ony toho využívají, a  v tu chvíli může vzniknout určitý 
druh nezdravé závislosti. Tehdy je potřeba zastavit 
se, postavit se do síly dospělého člověka a  s láskou  
jim vytvářet mantinely. To, že jim je dáváme, jim  
totiž pomáhá zachovat si kontakt s  prvotními  
zdroji, které mají. 

Určitá závislost na dětech je přirozená. Hodně se však 
v tomto ohledu liší přístup mužů a žen. Žena, když její dítě 
onemocní, všechno rázem opustí a stará se o něj, což muži 
příliš nechápou. Žena je ale hluboce vnitřně závislá na tom, 
aby její dítě přežilo a je ochotna za něj položit svůj život. 

Příběh: „Nedávno mi známá vyprávěla, jak po dlouhém 
dni v práci jela vlakem domů a volala manželovi, jak moc je 
unavená. On jí na to moc neřekl a bez jakýchkoli slov útěchy 
zavěsil. Hned poté ale sedl do auta a dojel pro ni na nádraží. 
A to je přesně projev mužské lásky. Muž nepotřebuje mluvit, 
ptát se a rozumovat, prostě koná.“  
       Šárka 

Často říkáte nebo slyšíte od partnera 
věty vyjadřující závislost:

„Beze mě bys nepřežil, 
chodil bys špinavý a o hladu.“ 

„Kdyby mě nebylo, nic si nezařídíš 
a spadne ti  barák na hlavu.“

A jak je to doopravdy?

Podobné věty jsou jen bojem s  vlastním pocitem 
nedostatečnosti. Partner trpí obrovskou nejistotou, zda 
je skutečně hodnotný, potřebný a jestli by se bez něj ten 
druhý obešel. Odpověď je jednoduchá: „Ano, obešel!“ 
Na světě je totiž plno dalších mužů a žen. Když se vztahy 
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a  postojem předáváme dál dětem jako postoj pro život 
prospěšný).
Je naprosto v  pořádku, když se rozhodneme ve vztahu 
zůstat nebo z  něj odejít a  víme, že je to naše osobní 
rozhodnutí. Je však velice nezdravé tuto zodpovědnost 
pustit a ještě prohlašovat: „Dělám to jenom kvůli dětem.“ 
Brzy se totiž může ve vztahu s dětmi objevit jed, který vůči 
nim začneme cítit: „Já jsem chtěl/a žít jinde a jinak, ale kvůli 
vám jsem to neudělal/a. Měly byste mi za to být vděční!“   

Skleníkové děti aneb Závislost na klidu

Západní svět, jehož jsme součástí, se k dětem často chová, 
jako kdyby to byly umělé květiny, které je potřeba vést 
pro život v idealistickém prostředí bez utrpení, klopýtnutí 
a  rozvodů. Toto dítě je ale neschopno plného života, 
protože v dospělosti má tendenci eliminovat všechno, co 
je nějakým způsobem nečisté. 

V takové výchově se skrývá určitá puritánství, které zarputile  
brání, aby děti náhodou neprošly nějakým utrpením. 
Ano, jsou věci, ze kterých se můžeme poučit, a  je skvělé 
vést děti, aby se naučily větší lásce a pochopení. Ale my 
je především potřebujeme naučit to, jak procházet 
údolími, a že je to normální a patří k životu se z nich 
zase umět dostat. Všichni si jimi totiž v životě projdeme. 

Je takto „naprogramovaná“ od jeho samotného početí, 
kdy potřebuje, aby přežilo, protože v  opačném případě 
může zemřít i ona sama. Naopak muži počnou dítě a jejich 
fyzický život to neohrozí ani příliš neovlivní. 

Děti se hodně učí tím, jak jejich rodiče reagují na život, 
a  reagují pak podobným způsobem. Často chceme děti 
vychovávat, a přitom bychom měli nejdřív vychovat sami 
sebe. Stává se totiž, že zapomínáme na to, že dítě je u nás jen 
na návštěvě a zhruba od svých patnácti let se o nás už tolik 
nebude zajímat. A proto je velmi nebezpečné sklouzávat 
k závislosti na dítěti. Je velice důležité, aby každý měl svoji 
vizi (i ženy), která nesouvisí s  rodinou, protože být takto 
silně fixován ve výsledku vede jen k velkému utrpení. 

Pokud to neuděláme a  dojde k  rozpadu partnerství, 
stojí před námi otázka: „Mám s  partnerem zůstat, 
nebo od něj odejít?“ Nezdravá závislost na dítěti často 
ovlivňuje proudění lásky mezi partnery, kdy se přespříliš  
zaměřujeme na dítě, a  tím se vzdáváme vlastní 
zodpovědnosti. Mnoho lidí říká: „Zůstal jsem kvůli dítěti,“ 
anebo „Kvůli dítěti jsem odešel.“ To je ale jen důkaz toho, 
že se dotyčný/á rozhodl/a zbavit se zodpovědnosti  
za své konání tím, že celou situaci nechal ovlivnit závislostí 
na dítěti, což nezdravě ovlivnilo partnerský vztah  
(nemluvě o  vnitřním vzkazu, který svým přístupem 
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svobodu. Zdravý bod je cítit se svobodný i v určité přirozené 
závislosti. Tento moment tak poodkryvá zkušenost, kterou 
si v životě projde mnoho z nás. Závislost, která je přirozená, 
příliš narostla, obsadila příliš místa, až jsme se v ní přestali 
cítit svobodní. Když nás v  životě nikdo neučí mít v  sobě 
obě polohy, jednoho dne dojde k  tomu, že to začne být 
tak nesnesitelné, že utečeme do opačného pólu. 

Ten, kdo vykřikuje, že je nezávislý, se všemožně brání tomu, 
co mu bylo nepohodlné. Sice od toho utekl, ale vydává 
hodně energie na obranu, aby se k  němu to, před čím 
utekl, opět nedostalo. Tím pádem se ale k němu nedostane 
ani to dobré. Je úplně sám bez jakéhokoli kontaktu  
a v určitém momentě se začne cítit vyprahlý a bez lásky. 
Tento nedostatek si začne vynahrazovat něčím jiným –  
sladkým, workoholismem, prostě čímkoli, co mu dá pocit, 
že k němu něco přichází. 

Opravdové odpoutání se od závislosti vede skrze 
uvědomění a přijetí obou pólů v nás, a to až do našeho 
středu a  harmonie. Všichni máme stále s  sebou ten 
nejlepší meč na rozvoj sebe samotného, jen jej nevidíme 
– je to naše čisté vědomí. A jen tak, že se naučíme být sami 
se sebou, nereagovat, nepřeskakovat od jedné myšlenky 
ke druhé, se začneme cítit ve svojí vnitřní rovnováze 
a přestaneme tolik trpět.

Pokud ale dítě nevidí, jak těžké situace zvládali rodiče, 
prarodiče, a celý život jsou chráněné v umělém prostředí, 
jak pak můžou v dospělosti plnohodnotně žít v celé šířce 
svého života? Vždyť zbytečně zamrznou v  drogovém 
opojení štěstí a nenajdou v sobě potřebnou sílu později 
zvládnout obtíže. 

Lidé by měli milovat děti v nedokonalém životě a také si 
sami šlapat svoje údolí. Učit se ze všech svých ztrát, utrpení 
a omezení. A hlavně zbavovat se všech zbytečných iluzí. 
Když se pak děti dostanou do svízelné situace, probudí se 
v nich živost, která jim umožní potíže vzít, transformovat 
je, projít si jimi, zmoudřet díky nim, dozrát a vyživit v sobě 
vitalitu a sílu, které by v nich bez těchto zkušeností stále 
spaly.

C. Kouzlo nezávislosti

Co se skrývá za prohlášením: „Jsem úplně nezávislý/á!“ 
Vždy, když někdo tvrdí, že už něco překonal; už něco 
nepotřebuje; má téma naprosto vyřešené, nevidí, co má 
za zády. 
Člověk, který vykřikuje: „Já už jsem úplně nezávislý,“ o sobě 
dává vědět, že je závislý na nezávislosti. Skutečnost, že 
se ocitl ve druhém extrému, znamená, že nedokázal 
najít střed, tedy přijmout částečnou závislost a najít v ní 
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66Tipy:

1. Sdílejte s partnerem uvědomění 
na toto téma.

2. Vnímejte své tělesné prožitky v momentě, 
kdy si uvědomíte svou závislost na něčem 
nebo vámi vytvořenou závislost druhých 

na vás. 
Pak se zastavte, nadechněte se 

a sami sebe se zeptejte, 
co potřebujete k uvolnění?

OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Bez čeho 
si jen těžko dokážete představit lásku?

2. Co potřebujete prožívat, 
abyste byli schopni cítit lásku a dokázali 

být lásce otevření?

3. Co je pro vás obtížné v lásce 
změnit?

4. Z čeho jste v lásce vytvořili zvyk?

5. Dokážete prožívat lásku 
bez druhých lidí?

6. V čem činíte druhé na sobě závislými?

7. Kde jste se sami vzdali svobody tím, 
že jste se připoutali 

ve vytvořené závislosti druhých lidí na sobě?
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z  našeho zvířete v  nás. Každý z  nás je bytost, která má 
zvířecí podstatu, a  právě díky tomu se v  nás odehrává 
život, buduje se moudrost a rozvíjí se vyšší spiritualita. 

Můžeme být hluboce milujícími, svobodnými a  inte-
ligentními zvířaty, ale s  vědomím, že zvíře má i  svoje 
strachy, obavy a  potřeby. Proto v  nás strach vyvolává 
to samé, co ve zvířatech, a to pocit nebezpečí. Ten v nás 
pak nastartuje jiný fyziologický režim – strategii přežití, 
jejímiž průvodními jevy jsou zúžení vidění a  myšlení,  
v těle startuje energie útoku, boje a úsilí něco překonat. 

A. Strach ze smrti

Za všemi našimi strachy se skrývá ten největší, a to strach 
ze smrti. Je neustále přítomný, protože každý z  nás si 
uvědomuje, že je zranitelný a smrtelný. Smrt je obsažena 
v  jakémkoli konci – konci vztahu, konci tvorby, konci 
společného prožívání. 

Moudré kultury měly velice krásný přístup k  umírání 
a měly velké množství rituálů, jak umírat v lásce. Například 
v Tibetu existují stovky metod, které pomáhají umírajícím 
odejít v míru, a to je velké učení. Protože tím, že se naučíme 

9. Strach
Proč se tak usilovně bráníme 
přijmout, že něco skončilo? 

Čeho se nejvíc bojíme? 
Co stojí za naším strachem z opuštění? 

A jak znovu začít věřit ve svoji sílu?

Strach, stejně jako smutek, nám byl do emoční škály dán 
z dobrého důvodu. Je mnoho ezoterických teorií, které nás 
nabádají: „Rozpusť strach! Neměj strach!“ Ale to je omyl, 
protože strach je přítel, který nám ukazuje, kdy máme být 
opatrní. Funguje jako kontrolka na palubní desce, která 
nás upozorňuje, že je potřeba zaměřit pozornost na malou 
úpravu, kterou se nevyplatí ignorovat. Strach je dobrý, ale 
panika je smrtelná.

Nepsané pravidlo: 

„Když něco neděláme rádi, 
máme strach z něčeho,  

co daná věc nebo událost obsahuje.“

Je potřeba uvědomit si, že všechny pocity týkající se 
strachu jsou velmi animální a  instinktivní, vycházejí 
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Pokud přestaneme mít strach z konce, odpláčeme ztrátu, 
přijmeme, že něco už se nevrátí a otevřeme se budoucnosti, 
vložíme tak důvěru do svého života, ve kterém může znovu 
svobodně proudit láska.

B. Strach z opuštění

Tento strach má dvě strany:
1) Jedna se projevuje jako nutkavé 

přesvědčení, že nedostanu to, co potřebuji. 
To dává průchod očekáváním, nárokům 

a manipulaci. 

2) Druhý moment je, když už se mi něčeho 
dostává, prožívám strach, že nebudu dost dobrý/á, 

abych si přísun této výživy udržel/a, 
aby mi ji nesebrali, a přemýšlím,

 jak zařídit, abych o ni nepřišel/nepřišla. 

Když nás ve vztahu zahltí panika z  toho, že by partner 
mohl někam odejít, náš vztah může najednou definitivně 
skončit nebo přeskakujeme z jednoho vztahu do druhého 
s  hlavní touhou nezůstat sami. To je často spojeno 
s  traumatickým prožitkem, kterým je pod kůži vepsaný 
prožitek z primárního opuštění v porodnici.

ukončovat malé věci v lásce, se připravujeme na tu velkou, 
kterou jednou bude naše smrt. Bohužel naše kultura se 
chová jako pštros, který strká hlavu do písku a dělá, že smrt 
je něco hrozného – snaží se ji potlačit, hřbitovy odsunout 
daleko za město. Když však nepřijmeme smrt, jak můžeme 
přijmout skutečný život?  

Jsme součástí přirozeného cyklu, který se v přírodě neustále 
opakuje: sázení – růst – zánik – umírání. Je přirozené mít 
strach z toho, že zaniknou naše touhy o životě, naše vize 
a cíle, které si představujeme, že v nich budeme obsaženi. 
Není však dobré chovat k  tomuto řádu averzi, nenávist 
a odpor. 

Problém je v  tom, že si neuvědomujeme, že když něco 
končí, okamžitě něco jiného začíná. Když uzavřeme jeden 
vztah, rázem se otevírá možnost pro všechny ostatní. 
Když někdo z rodiny zemře, otevírá to kapitolu pro život 
bez něj. Je mnoho lidí, kteří zůstanou stát v přesvědčení, 
že jim blízký člověk neměl zemřít nebo odejít, ale pak žijí 
zacykleni prožíváním minulosti a nemají šanci začít znovu 
prožívat přítomnost, přemýšlet tady a  teď a  postupně 
směrovat svoje kroky k  budoucnosti. Nemohou ani 
přijímat lásku, protože jsou otočeni ve směru přijímání 
lásky ze zdroje, který už není a vztahově vysychá.
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Podobné chování bylo doporučováno často i při výchově. 
Před lety bylo moderní a  pokrokové tvrzení: „Nech dítě 
vyřvat! Když ho budeš objímat, jen to zhoršíš a rozmazlíš 
ho.“ Jenže pláč malého dítěte je volání o pomoc, když se 
mu nedostává pocitu bezpečí. Miminko přestává brečet, až 
když všechnu svou sílu vyčerpalo a vzdalo snahu zachránit 
se.

Příběh:  „Maminka často vypráví historku, 
jak jsem jako dítě ležela v postýlce a plakala. 

Abych se utišila, odešla na druhou stranu 
bytu. A já jsem coby dítě opravdu mlčela. 

Jenže jakmile se přiblížila ke dveřím, 
spustila jsem znovu a hlasitěji. 

Je jasné, že to bylo proto, že jsem cítila 
blízkost osoby, která mě může zbavit 

strachu z odloučení a opuštění. 
Zároveň si ale uvědomuji, že moje máma 

to tehdy dělala tak, jak nejlépe uměla.“  
Šárka

Poté, co se narodíme, máme potřebu být prostřednictvím 
sání a  přímých něžných dotyků v  neustálém kontaktu 
s matkou, což je pro nás velký zdroj bezpečí. Z bříška jsme 
závislí na doteku, jídle a poslouchání hlasu matky. To, co 
se ale dělo ještě před pár lety a občas se to stává i dnes, je, 
že poté, co se dítě narodí, se ocitne úplně samo – daleko 
od vůně mámy, od zdroje potravy, což v  jeho těle začne 
vyvolávat hormony strachu. Navíc leží vedle dalších 
miminek, která jsou ve stejné fázi šoku, a protože nemají 
ponětí o času, jsou přesvědčena, že tam zůstanou navždy. 
Strach se objevuje opakovaně, když je během pobytu 
v porodnici na půl hodiny přivezou k mámě a po půlhodině 
je zase vezmou pryč. v těle se skrze opakovanou zkušenost 
nedůvěry nastartuje primární životní postoj nedůvěry:  
„Ty tu se mnou nezůstaneš.“

Podobné zážitky se v našem podvědomí vrství a mají vliv na 
naše chování, myšlení a jednání v průběhu našeho růstu. 
v našich základech jsou uložena hluboká přesvědčení, že 
se to bude dít přesně tak, jak jsme prožili, a  že nad tím 
nemáme žádnou moc. Když se rozhodneme to změnit, je 
před námi velmi dlouhá cesta.

Z tohoto postupu v  porodnicích není možné někoho 
obviňovat, protože tehdejší společnost takto jednala 
(nebo ještě jedná) z přesvědčení, že je to nejlepší přístup. 
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Co s tím?

Obavy, strachy a  osobní dramata nás však někdy 
přesáhnou, převálcují a  zničí náš dosavadní život. Proto 
první krok, který je potřeba udělat, je požádat sama 
sebe o  svolení odevzdat se do síly lásky. Někdo tak činí 
prostřednictvím prosby o pomoc Krista nebo Buddhy, ale 
jak říká jedno krásné přísloví: „Buddha je zrcadlem vaší 
duše.“ Když prosíte o  pomoc někoho takového, mluvíte 
vlastně sami k sobě, svému vyššímu já. Požádejte tedy sami 
sebe o pomoc a přestaňte si nalhávat, že musíte všechno 
zvládnout sami. Právě vědomí a síla vám umožní být větší 
než vaše největší obavy. 

Dalším krokem, který můžou udělat hlavně ženy, je otevřít 
se vlastní zranitelnosti a  připustit si smrt. Přiznat si, že 
něco možná nenávratně skončilo, a říct si: „Tak tohle jsem 
nezvládla. Tohle asi nedáme a nejspíš je to fatální přešlap 
a  konečná.“ To, že s  tím přestanete bojovat, se situací 
pohne. Věřte, že není jiná cesta než odvaha coby akt lásky 
– rozepnout si krunýř a vystavit se zranitelnosti. 

U mužů se dokážou otevřít své vlastní zranitelnosti 
v případě, že jsou schopni být v kontaktu se svými pocity. 
Díky tomu si uvědomí, že brzy pominou. Pokud se to 
nestane, je dobré se naučit je s  někým sdílet. Vyprávět 

C. Strach otevřít se druhému člověku

Ve vztahu existuje mnoho pater, do kterých můžete 
vstoupit a otevřít se v nich. Je důležité udělat to vědomě 
po určitých fázích, a nechtít vše najednou. Když to děláme 
nevědomě, máme z důsledků, nad kterými nemáme moc 
ani kontrolu, oprávněný strach. Pokud je u  našich činů 
přítomna naše vědomá mysl, existují nástroje a  metody, 
jak dodat sami sobě bezpečí a vstoupit do hlubší úrovně. 

Příběh:  „Bez průpravy našich učitelů bychom 
se se Šárkou asi moc daleko nedostali. 

Zastavili bychom se před důležitými dveřmi, 
sypali si sůl do rány, pohádali se a možná 

už se dávno rozešli. Vždy, když přijde další krok,
 přijde s ním strach, ale není větší než my sami. 

Je pravda, že čím déle jsme spolu, 
tím hlubší strachy vylézají na povrch a zažíváme 

něco, co jsme spolu ještě nezažili, 
a stojíme znovu a znovu před otázkou,

 jestli to dáme. 
Zatím jsme se ale vždy potkali v naší 

vizi – žít zranitelnost – a prošli si i údolími, 
protože víme, proč spolu jsme 

a že ta hodnota je větší než cokoli jiného.“   
Zdeněk
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2. Co je na druhé straně strachu?
Když se upřeně díváte na svůj strach, 

co máte tzv. za zády, co nevidíte? 

TIPY:

1. Napište si láskyplný seznam všech svých strachů. 
Kdo ve vaší rodině sdílí stejný strach? 

Tady můžete ucítit, odkud váš strach a způsob,
 jak s ním obvykle zacházíte, pochází. 
V momentě uvědomění strach ztrácí 

svou paralyzující moc. 

2. Zkuste ze sebe vymodelovat sochu 
svého strachu a chvíli v něm setrvejte. 

Jak vypadá strach? 
Uvědomte si své tělesné prožívání – včetně dechu, 

zraku, sluchu, napětí svalů, myšlenek. 
Pak dovolte svému tělu pohnout se z této 

pozice způsobem a směrem, kterým má impuls se 
pohnout, a to pomalým tempem. 

Sledujte, co se mění, co se uvolňuje 
i ve vašich myšlenkách. 

Vědomé tělesné prožití nás uvolňuje z moci strachu.

příběh, který prožili. Protože jenom, když si nejsme 
vědomi vlastních strachů a  příběhů s  nimi spojenými, 
lásku spoutáváme. 
 

K zamyšlení…

Strach není opakem lásky, protože láska nemá žádný 
opak. Strach je psychologický prožitek naší osobní roviny, 
kdežto láska je mnohem vyšší a dovolí strachu existovat. 
Nemá potřebu ho potlačovat ani mu propadat. Představte 
si, že láska je oceán a strach je jen jedna malá rybka v něm. 
Kdybychom chtěli následovat teorii, která tvrdí, že strach je 
opakem lásky a že když se chceme k lásce dostat, musíme 
strach úplně rozpustit, dovedlo by nás to jen k  tomu, že 
bychom strach potlačovali a  ignorovali. Ale představte 
si, jak by vypadal oceán bez ryb. Jako neskutečně pusté 
místo. Podstata opravdové krásy je právě v tom paradoxu.  

OTÁZKY a TIPY na závěr

Položte si otázky:

1. Jaký je nejhorší možný scénář, když se stane to,
čeho se bojíte?
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je s  plnou zranitelností – tedy s  rizikem, že vás partner 
nepochopí, odmítne – své emoce vyjádřit. Říct, že je vám 
to líto, že jste smutná, že si připadáte nemilovaná, tedy 
vše, co skutečně cítíte. Nejde jen o to slovně se vyjádřit, ale 
plně to v ten okamžik procítit. 

Sama jsem v  minulosti dokázala všechno tohle říct, ale 
jaksi intelektuálně a  uvědoměle, bez plné zranitelnosti, 
autenticity prožívání, což nemělo šanci otéct až k srdci. Jen 
k mysli, která to dokázala logicky odargumentovat.
Zkuste s  partnerem council sdílení. Je to opravdu srdce 
otevírající zkušenost.
      S láskou Šárka

Čas pro zlepšení, nebo rozchod?

Nedávno jsme se s přítelem rozešli a já doteď nemám úplně 
jasno v tom, jestli konec nebyl předčasný. Byli jsme spolu asi 
dva měsíce. Občas sice docházelo k nedorozuměním, ale já 
jsem to brala jako něco normálního, něco, co souviselo s tím, 
že jsme se ještě pořádně neznali. Chtěla jsem na zlepšení 
pracovat a  brala jsem to jako rozvoj. Jenže přítel měl svoje 
představy, rychlé soudy a  vlastně se mi nikdy nepodařilo 
mu vysvětlit nic tak, abych měla pocit, že moje slova padla 

Odpovědi 
na vaše otázky

Nenaplněná očekávání

Když mi přítel týden nezavolá a  pak se mi mezi dvěma 
jednáními jen ozve, že se druhý den neuvidíme, protože 
musí ráno dojet pro známé, kteří s ním jedou na hory, cítím 
se mizerně. Očekávám, že pokud mu na mně záleží, měl 
by být se mnou. To mu i  řeknu, ale on mi v  klidu odvětí, že 
setkání necháme na jindy a o týden naše setkání posune. To 
znamená, že o mě nemá tak velký zájem jako já o něj. Zdá se 
mi, že moje očekávání a nároky jsou v tomto směru v pohodě. 
Co myslíte vy? Díky. M.

Milá M.,
očekávání jsou v  pořádku, ale pokud se s  nimi pojí 
i „nároky“, rodí se tu uzel a pouto. Se svobodou vlastního 
prožívání je láskyplné dovolit si mít očekávání. Je k tomu 
však zapotřebí plného vědomí, že ani jedno očekávání 
nemusí být druhou stranou naplněno, a  přesto zůstává 
láska nedotčena. Krokem ven z  této opakující se situace 
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Myslím, že velkou překážkou je také velmi propagovaný 
koncept vztahu „až dokonce života“, kdy mnoho lidí 
potlačuje svou evoluci a  evoluci vztahu, jen protože 
chtějí vyjít vstříc tomuto konceptu. Tím ale brání v rozvoji 
a  evoluci vztahů ve všech vztazích v  rodině, tedy ani 
děti se nemohou rozvíjet, pokud jejich rodiče upřímně 
neuznávají evoluční chutě a tendence. Pokud je ale vztah 
synchronní a jsme převážně na stejné vlně, pak různé malá 
zaškobrtnutí a konflikty a údolí vždy slouží k růstu jedince, 
rodiny i komunity. 
       Zdeněk 

Závislost na pozornosti

Šárko a  Zdeňku, v  první řadě děkuji za to, co děláte. Mým 
tématem v  lásce bez pout je jednoznačně téma závislosti. 
v  dětství se mi od rodičů nedostávalo tolik pozornosti, 
kolik jsem chtěl, a tak jsem si vytvořil domněnku, že nejsem 
milovaný a  že si lásku nezasluhuji. Možná je potřeba ještě 
dodat, že mým primárním jazykem lásky je pozornost. 
Mám-li pozornost, například partnerky, cítím se milován. 
a právě v partnerských vztazích se mi to nejvíc zrcadlí, jelikož 
partnerky v rámci této své nenaplněné potřeby stavím do role 

na úrodnou půdu. Proto se chci zeptat, co udělat pro to, 
aby mě ten druhý pochopil? a  jak najít hranici mezi tím, že 
je ve vztahu prostor pro zlepšení, a tím, že už je to přes míru 
a nehodíme se k sobě? M.

 
Milá M.,
ve vztahu jsou dvě základní úrovně – první je potenciál 
vzájemného vztahu a  kvalita vzájemného vztahu. Jde 
o chemie mezi námi a o podobnou synchronicitu. Tady je 
buď šance na rozvoj vztahu, nebo to již od začátku není 
dobře posazeno. Je to taková DNA vztahu. Ve vztahu se 
setkávají dva světy – dva příběhy, které spolu začínají 
tvořit nový příběh. Čím více mlhy, předsudků a skrytých 
nevyřčených očekávání máme při kontaktu s  druhým 
člověkem, tím horší podmínky máme pro možnost 
budování vztahu. Zároveň je tu ale něco jako osobní rozvoj, 
inteligence a růst jedinců ve vztahu. Rosteme každý sám 
a rosteme spolu. Pokud ale jeden ve vztahu zaujímá pozici: 
„Nic neměním, nerostu, všechno, co potřebuji, vím a znám,“ 
popírá evoluci vztahu. Jenže evoluce vztahu je síla, která 
nám dává možnost ve vztahu růst. a  pokud jeden z  nás 
není dostatečně otevřený k růstu druhého člověka i vůči 
svému růstu, začne být jeden z partnerů nervózní, protože 
cítí, že jeho energie, příběh se skrze léčení a sebepoznání 
mění. Pak se jejich cesty rozcházejí a je to tak v pořádku. 
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a  lidskost, a  nesnažme se všechno analyzovat. My vás 
nemůžeme naučit nic nového. Jediné, co můžeme, je 
pomoci otevřít vám oči, abyste viděli to, co už máte. 
       Zdeněk

My dva a dovolená

Zaujala mě vaše úvaha nad výběrem dovolené, kdy jeden 
chce do hor a druhý k moři. Jak to tedy udělat? Kompromis by 
tu nejspíš nefungoval, protože by ani jeden nebyl spokojený.  
P.

 
Milá P.,
já bych volila upřímné autentické sdílení o  potřebách 
na dovolené - co prožívám u  moře, a  co na horách. 
Naslouchala bych srdcem i  tomu druhému. Nehledala 
bych řešení hned, ale nechala to chvilku zrát. A  jsem 
si jistá, že jakákoli zvolená varianta, ať už spolu k  moři, 
spolu na hory nebo každý na své oblíbené místo sám, by 
po sdílení ze srdce byla láskyplnou dovolenou pro oba, 
a  to vědomě zvolenou s  největší láskyplnou svobodou 
pro všechny zúčastněné. To, co je kamenem úrazu, je 
záměrná manipulace. Pak je jedno, kam se jede. Pokud 
jsem dovolenou „zmanipulovala“, stejně na ni nebudu 

matek. Když jsem si dal po webináři meditaci s otázkou, jak 
s  tím pracovat, vybavila se mi slova Zdeňka, že veškeré své 
potřeby si mohu naplnit sám. Že stačí změnit úhel pohledu na 
každodenní činnosti. Čímkoli, co dělám, si dávám pozornost. 
Také děkuji za zvědomění, že cesta, jak si vědomě říct 
o pozornost, když ji opravdu potřebuji, existuje a nemusím se 
snažit se to zabalit do „vznešených“ důvodů. Moc děkuji za 
váš úhel pohledu k tomuto mému sdílení.    Vítek 

 
Víte,
když začneš regulovat svou tendenci k  nutkavému 
vyžadování pozornosti, začneš cítit a vnímat drama, které 
souvisí s dětským příběhem. Dospělé je začít se učit, jak 
toto drama neházet na ženu či druhé lidi, ale poodstoupit 
a chvíli s ním být a přijmout ho. Svým srdcem poskytnout 
lásku svému vnitřnímu klukovi v tobě a tohle dělat stále 
dokola. Po několika letech se to celé uklidní a ty se budeš 
moci uvolnit. 
Čímkoli, co děláš, si dáváš láskyplnou pozornost, 
proto cokoli, co děláme pro sebe, nikdy neberme jako 
samozřejmost, a  buďme sami sobě vděční za to, co pro 
sebe děláme, a  to i  za to, že si vyčistíme zuby, koupíme 
si dobré jídlo, rozhodneme se žít svobodně, tvořit… 
Prvním krokem je dát pozornost sobě, někdy stačí pouhý 
dotek, objetí, pár slov. Probuďme v sobě svou zranitelnost 
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potřeby lehce, se teprve učím a  přiznávám, že někdy je to 
ještě těžké, neboť mám před sebou model své matky, která 
to nedokázala. Tuším, že jde o jeden z generačních programů 
v rodině. Rodiče již nežijí. Jako dítě jsem nasávala programy 
jejich nefunkčního vztahu a  programy mojí babičky, která 
u nás měla velký vliv. Vím, že dělali jen to nejlepší, co mohli. 
Děkuji. T.

To je velice moudrá otázka a  je v  ní mnoho zajímavého 
„materiálu“. Vědomě převzít zodpovědnost za své hladové 
díry a  nenaplněné potřeby, které táhneme s  sebou, 
a vědomě je reflektovat a naplňovat, je samo o sobě již velmi 
zralý čin. Stáváme se tím totiž zodpovědným, vědomým 
dospělým, který se přijímá, jaký je teď, a  ne jaký by měl 
být. To vytváří příležitost k  růstovým skokům, ke kterým 
nedošlo v  minulosti kvůli nenaplněným podmínkám 
pro růst. Velice dobře reflektujete kořeny svých návyků 
a  vědomě si uvědomujete, že je třeba nějakou dobu 
vůlí posilovat nové návyky. Je dobré si získat od starých 
rodinných vzorců, které nejsou funkční, odstup. 
Namalujte si obrázek matky, otce a babičky a napište k nim 
jejich vzorce. Pak namalujte sebe v dostatečné vzdálenosti 
od nich tak, abyste se mohla svobodně rozhodovat a volit 
si své priority ve své době a čase. 
       Zdeněk 

hluboce spokojená. Moje duše mi to nedovolí a ten vnitřní 
nesoulad spustí „pěknou“ materializaci komplikací ve 
hmotné realitě.
       Šárka

Tyto konflikty jsou vždy otázkou toho, jestli, když jsme 
spolu, jsme skutečně spolu. A  když jsme sami, jestli 
jsme skutečně sami. Konflikty tohoto charakteru jsou 
konfliktem uvnitř nás samých – konflikt mezi rozdílnými 
potřebami, jejich naplňováním a  skutečnou vděčnosti 
za čas strávený spolu. Pokud bereme partnera jako 
samozřejmost, je jedno, jestli jsme spolu u moře nebo na 
horách, vždy je to vztahově nenaplňující. Takže jeďte do 
hor a k moři a buďte hluboce šťastní za společně strávený 
čas, za každou minutu i vteřinu a přestanete řešit, kde jste, 
ale jak je cenné být spolu. Prostě být. 
       Zdeněk

Naivní potřeba lásky

Jak kompenzovat dětsky naivní potřebu lásky, aby se nezrale 
neprojektovala do okolí? Lze „dozrát“ k  dospělé formě 
postupnou kompenzací? v mém příběhu jsem při vzpomínce 
na dětství našla hned několik pout. Myslím, že říkat si o své 
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jsem já. Moc si přeji tuto historku přetvořit v něco pozitivního 
a spokojeného, ale nevím si s tím rady. Děkuji za váš vhled do 
mého příběhu.   V. 

Milá V.,
z vašeho příběhu o rukavičkách, který se vám v obměnách 
opakuje, cítím propletení a  emoční zauzlení – důvěra 
a láska se spojují s nepochopitelnou trýzní. Je to jako být 
navázán na dvou protitažných kšandách - nepouští nás to 
plně ani na jednu stranu. z  mnoha možných krůčků, jak 
z  tohoto kolečka ven, zkusila jste tento příběh někomu 
vyprávět (kromě sebe samé)? To je první krok – přijetí vašich 
emocí, že vaše zmatení bylo pro vás tehdy zahlcující, ale 
vnitřní pocity zcela oprávněné. Pokud je dokážete objevit, 
pojmenovat a procítit všechny, v míře, která je únosná –  
nikoli strhující svou pozornost dovnitř intenzivního 
prožitku – nechat se v  těchto pocitech vidět a  láskyplně 
přijmout druhou osobou, je to další krok k  úlevě. Pokud 
dojdete k až momentu, kdy budete mít možnost tyto své 
pocity sdílet v bezpečném nastavení, s otevřeným srdcem 
i  s  maminkou, která vám bude naslouchat plně svým 
otevřeným srdcem i její lásce a strachu o vás, budete s cíli 
Klíč je v tom, jak píšete, že tehdy jste se rozhodla „nedat na 
sobě nic znát“. Dneska byste už mohla, ne? Vaše maminka 

Obnovená důvěra

Šárko a Zdeňku, 
děkuji vám za ucelený výčet a  vysvětlení všemožných pout. 
Mě osobně spoutávají snad všechna. Až mi to vehnalo slzy do 
očí, jak jsem ztuhlá kvůli všemu, co jste popsali. Popravdě mě 
to vyděsilo, protože nevím, s  čím začít, abych byla schopná 
volně žít a  dosytit se láskou, o  které v  posledních dnech 
u sebe pochybuji. Jak se mám zbavit všech nánosů ublížení, 
konceptů a  pochybností o  sobě i  druhých? Jak znovu získat 
důvěru v sebe i ostatní a neutíkat od lidí, kteří mě mají rádi, ale 
kteří mě i zranili? 

Často zažívám pocit opuštění a na to dojíždím i ve vztazích 
s partnery či přáteli. Mnohé z jejich činů si dokážu rozumově 
vysvětlit, ale i  přesto nebo právě proto cítím, že mé srdce 
je zraněné a  osamocené… Dodnes se snažím vyrovnat se 
zážitkem, kdy jsem byla asi v pěti letech svojí mamkou poslána 
hledat ztracené rukavičky v zimě do hlubokého sněhu. Stále 
se mi vybavuje silný pocit opuštění a  nepochopení, zlosti 
a vzdoru, jak tohle dokáže udělat člověk, který mě za jiných 
okolností miluje, mazlí se se mnou a opečovává mě. Pokaždé, 
když si na to vzpomenu, pláču i po tolika letech. Jenže tenkrát 
jsem se zatvrdila a  nedala na sobě nic znát. Tuším, že kvůli 
tomuto zážitku jsem si zadělala na problém v chápání lásky, 
a šla později do vztahů  se stejně „postiženými“ partnery, jako 
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stále ve stavu dítěte čekajícího na příchod lásky, které, 
pokud nemá dostatek lásky „nejen“ od rodičů, ale od 
celé komunity lidí, ztrácí důvěru v  esenci lásky a  uzavírá 
se. Přesto potřeba objevit lásku stále přetrvává, a  jelikož 
je tato část dětská, naivně jí projektuje do dospělých lidí 
kolem sebe, kteří samozřejmě nejsou schopni takovou 
lásku poskytnout v míře, která by uspokojila a ukojila. 
      Zdeněk

Jak se mít víc ráda?

Dlouho jsem žila ve vztahu, který mi úplně nevyhovoval, což 
jsem samozřejmě zjistila až časem. Ale asi naučena z domova 
nejdřív uspokojovat potřeby druhých a  až pak hledět sama 
na sebe, mi to přišlo v pořádku. A tak jsem přišla o kamarády, 
žila jsem tam, kde jsem to neměla ráda, neměla jsem vlastní 
koníčky. Časem se z toho vyklubala úzkost, únavový syndrom 
a skončila jsem na antidepresivech. 
Po nějaké době jsem ze vztahu odešla, ale nedala si čas pro 
sebe a vletěla do něčeho velmi podobného. Už jsem věděla, 
že všechno asi není tak, jak bych chtěla, ale neuměla jsem 
o těch věcech mluvit, a možná jsem si je ani nepřipouštěla. 
Pořád ve mně zůstávalo, že když bude spokojený partner, 

unese vaše slzy i hněv. Unesla je už mockrát, unesla bolest, 
se kterou vás porodila, unese i tyto vaše emoce. Nota bene, 
když už jste „velká“, vyrostla jste docela dobře navzdory 
zmrzlým ručkám bez rukaviček, tedy to, čeho se bála, je 
dávno zažehnáno. Co Vy na to?
       Šárka

Nedostatek lásky rodičů

Jak pracovat se závislostí na vnějším zdroji lásky? Říkáte, že 
vnějším zdrojem lásky mohou být rodiče. Chápu to dobře, 
že v  tomto případě vnímá dítě nedostatek lásky od rodičů, 
a proto později hledá nasycenost venku? K. 

 
Ano. Dítě do určité doby žije v otevřenosti, ale po nějaké 
době se začnou vytvářet krunýře proti bolesti, zraňování, 
a protože to takto jde z generace na generaci, jediný, kdo 
to může zmírnit, jste vy. Dnes, když jste dospělá, je ve vás 
vnitřní dítě, které tyto mechanismy má a disponuje jimi, 
a  to uzavírat se a  být stále závislé na vnějších zdrojích 
lásky. Vnitřní dítě není emocionálně osamostatněné, 
a pokud nebyl ani ve vašem okolí žádný člověk, který by 
byl emocionálně osamostatněný, můžete emočně vězet 
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budete mít nějaký nedoprožitý starý příběh spojený se 
sebehodnotou. Ten váš nápad – napsat si o sobě seznam 
úžasných vlastností – je skvělý. Udělejte to. a  když ho 
budete psát, vnímejte své tělo, jak se uvolňuje.
Zkusila jste už meditaci, kterou máme na webových 
stránkách JustLove nahranou mezi bonusy? Ukotvuje 
tělesné prožívání bezpečí. Zkuste si ji udělat a  uvidíte, 
co vás po ní napadne a co budete vnímat. Intuice určitě 
přinese námět na další krok.
A také si zkuste vzpomenout na člověka, který vám v životě 
důvěřoval, který vás bral takovou, jaká jste, kterému jste 
důvěřovala i vy, a který vás podporoval. a vzpomeňte si, na 
co nejvíce detailů toho vztahu – jak vám s tím člověkem 
bylo (je), jak vás podporoval, co jste s ním dělala, jak by vás 
podpořil ve vaší aktuální situaci…. 
To jsou takové malé praktické návrhy a určitě by se daly 
najít i další. 
       Šárka

Vlastní hranice ve vztahu

Hodně jsem přemýšlela o  očekáváních. Vlastně to byl asi 
zásadní problém mého předchozího vztahu, který tak 
nějak proplouval celým vztahem a  nakonec se vynořil 

budu přece spokojená taky. Dnes už vím, že je to nesmysl. 
Bohužel psychické potíže se mě drží s větší či menší intenzitou 
už osm let. Nakonec jsem ale sebrala odvahu, odešla jsem 
z práce, kterou jsem nemusela, odešla jsem z města, které mi 
nedělalo dobře, a nakonec i z druhého vztahu. 
Teď jsem sama a  řekla jsem si, že teď je ten čas se z  toho 
všeho vyhrabat, najít cestu sama k sobě, neučit se mít ráda 
a  přirozeně se otevřít okolí. Zjistila jsem, že je to pro mě 
neskutečně těžké. Kdykoli mám pocit, že už se mám dost 
ráda, že už mi nemůže nic ublížit, přijde sprcha, a to jenom 
z  nezávazné schůzky. Nevěřím si, mám strach a  pocit, že 
nejsem dost dobrá, že něco zkazím… Prostě ta žena ve mně 
stále není dost silná a dost milovaná. Propadla jsem se teď 
zase hodně hluboko, skoro sahám po prášcích, ale já už 
nechci. Chci to být já, já bez přetvářky, ale ten proces ve mně 
asi ještě neuzrál… 
Teď, když jsem sepisovala seznam vděčnosti, napadlo mě, že 
bych mohla sepsat i seznam všeho senzačního, co o sobě vím, 
a pak si ho vyvěsit na zeď . Možná byste mohli poradit ještě 
něco praktického, jak se rychleji vrátit sama k sobě, k důvěře 
v sama sebe. Děkuji.  S láskou S.

 
Milá S.,
krásně vnímáte sebe a svou situaci. s tím, co píšete a jak 
svůj příběh vnímáte, souhlasím. Tipla bych si, že v  sobě 
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Milá K., 
děkujeme za váš příběh. Jde o  to, že vy a  vaše priority 
a potřeby jsou na prvním místě. Co kdybyste se chovala 
tak, jak to máte ráda vy a ne vaše okolí? Pokud začnete být 
autentická a pravdivá ve svých potřebách a začnete žít tak, 
jak to máte ráda, a to především ve vztahu, pak přitáhnete 
partnera, který vás bude mít rád takovou, jaká jste. Vy tu 
nejste proto, abyste plnila očekávání ostatních, ale abyste 
žila sebe a svou unikátní barvu inteligence a síly – prostě 
žít tak, jak to máte ráda vy. Potom je i  jednodušší se do 
vás zamilovat, protože vás muž vidí a cítí, jaká jste. Když 
jste ženou, která chce plnit očekávání, přitahujete muže 
a  lidi, kteří mají plnou hlavu nereálných a  podmíněných 
očekávání. 
Oplatit stejnou mincí je iluze. My sdílíme svůj život, a  to, 
kdo jsme, s druhými a oni sdílí to, kdo jsou, s námi. Pokud 
máme plnou hlavu očekávání a  neustálou touhu tato 
očekávání naplňovat, děláme z  lásky obchod a  kalkulaci 
výdajů a nákladů toho, kdo co dal a kdo dal méně a kdo víc. 
Láska je nejaktivnější v bytí a sdílení se, a ne v obchodování. 
Je přirozené chtít někomu udělat radost a  pohostit ho, 
pokud je to něco, co máte ráda. Ale buďte autentická, 
divoká a  pravdivá. Nedělejte ze sebe superspolehlivou, 
vždy výkonnou a  stále stejně poskytující službu 
očekáváním druhých. To je cesta k  nemocnému vztahu. 
Pokud chcete mít miminko, pokud chcete rodinu a  být 

při konečném jednání. Začalo to dortem a  vařením na 
narozeniny – očekávání, že koupím dort, když má můj 
partner narozeniny (ani si nevšiml toho, že jsem mu koupila 
několik dárečků a nechala mu je na stole před odchodem do 
práce). Očekávání, že když partner něco chce nebo si myslí, že 
to tak chci i já, tak to tak udělám. Očekávání, že mu v Praze 
připravím program od A  do Z. I  já jsem měla očekávání, 
některá si vybavuji – třeba to s těmi dárky. 
Nakonec ode mě  partner očekával, že za to, že se mi ze začátku 
plně věnoval (trávili jsme spolu většinu času, cestovali, dělali 
spolu různé aktivity, umožnil mi bydlení zdarma, než jsem si 
našla práci), že se situace otočí a já mu vrátím vše, co mi dal. 
Že se  víc otevřu jeho dětem, že s námi budou trávit většinu 
času, že k nám budou chodit na obědy, že se přestěhujeme 
k jejich škole… Jenomže já to tak nechtěla. Chtěla jsem mít 
vlastní dítě a chtěla jsem, aby bylo prioritou pro nás pro oba 
a jeho děti chodily k nám, ale ne tak často. Vlastně si vyčítám, 
že jsem mu to nedala, nevrátila, protože jsem vždycky chtěla 
být dobrá a  hodná. Jak se smířit s  tím, že něco nemůžeme 
udělat, že nám to nejde, že i kdybychom se přetrhli, je v nás 
něco, co nám v tom brání, anebo že to tak nechceme? Jak se 
smířit s tím, že jsme někomu neoplatili stejnou mincí? 
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vztahu  vděčná. Zároveň můžete zaměřit pozornost na to, 
co v tom či onom vztahu pro vás bylo bolestivé. 
Svět venku nezměníme. To, co změnit můžeme, je naše 
prožívání tohoto světa. Pokud nejsme s tímto prožíváním 
v souladu, pokud se proti němu vyhrazujeme, odmítáme 
stav tady a teď, spotřebováváme spoustu energie na boj 
místo na spolutvoření. 
A pak je tu ještě otázka zranitelnosti – jak moc jste chtěla 
v těch mužích za jejich maskami vidět i jejich příběhy? 
      S láskou, Šárka 

Uzavírání srdce

Uvědomuji si, že něco, co partner udělá, mi otevře srdce. Ale 
pak jedná tak, že cítím, že to mé srdce zavírá. Znamená to, 
že jsem v podmíněné lásce? Že nežiji lásku bez podmínek? O.

 
O.,  začněte žít svou autentickou prožívající pravdu. Tím, že 
své city a pocity vyjádříte upřímně, otevíráte proud lásky 
a je naprosto lidské cítit různé pocity a zavírání a otevírání 
srdce. Pozorujte se a  buďte si vědoma toho, kdy se to 
děje. Láska bez podmínek vůči sobě samé a  všem svým 
pocitům, emocím a prožitkům, to je to, o co jde. Dovolte 
si mít se ráda taková, jaká jste, jak jste ukována a stvořena. 
       Zdeněk

matkou, pak v tom buďte úplně transparentní. Berte život 
jako proudící proces, ne jako definitivum. Vaše autenticita 
umožňuje, abyste sdílela svou pravdu teď a tady, a už za 
chvilku ta pravda může dostat nové barvy a kontury. 
       Zdeněk 

Muž jako ničitel

Milá Šárko a  Zdeňku, teď ve svých dvaačtyřiceti letech 
bohužel vidím ve většině mužů více ničitele než tvořitele. Co 
s  tím? Nechci sobě ani mužům lhát a  dívat se na svět přes 
růžové brýle. Děkuju. S láskou M.

 
Milá M., 
být autentická, nic sobě ani druhým nenalhávat a přiznat 
si svůj skutečný pocit, je první krok na cestě ven. Dovolte 
tomuto pocitu být s vámi, aniž byste jej od sebse jakkoli 
odháněla. Chvíli sev tomto stavu pozorujte, vnímejte, 
co s vámi tento pocit dělá. Jaké pocity se u vás objevují 
ve spojitosti s  vnímáním toho, jak vidíte muže? Když si 
připustíme, že jsme spolutvůrci celého našeho světa, jsou 
naše pocityurčující pro naše další vnímání světa. 
A jako další krok mám pro vás návrh. Zkuste najít pro váš 
partnerský vztah něco dobrého, za co můžete být v tom 
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s  mírnou nevolí. To je však i  jejich výzva k  učení. Výzva 
k tomu přestat se spoléhat, že jejich potřeby naplníte vy, 
přebrat zodpovědnost za svůj život. Někdy je obtížnější 
být ten první, kdo začne. Ale vždycky máte volbu – začít 
i s obtížnostmi, nebo nezačít a trpět. Vy jste si vybrala tu 
zdravější cestu. Zdravější pro všechny. To je to, co bych ve 
vašem zrcadle viděla já.
      S láskou, Šárka

Touha po dokonalosti a bolest zad

Ráda bych se zeptala, zda se touha po nezranitelnosti 
a dokonalosti může projevit na našem fyzickém těle? Zrovna 
včera jsem si jednomu známému postěžovala, že mám 
často problémy se zády, jako bych se každé ráno probudila 
s „obrovským krunýřem na zádech“.  K. 

 
Ano, touha po dokonalosti přináší do vašeho života 
neustálou nutkavou pozornost a  kontrolu sebe samé. 
Ptáte se, jestli jste dostatečně podobná tomu obrázku 
o  dokonalosti, který nosíte v  hlavě a  který je do vás 
obtištěný. Neustále se snažíte zapasovat do toho, co do 

Chci změnu. Jsem sobec?

Nějakou dobu pracuji se svojí autentičností a  sděluji  
partnerovi i  méně pozitivní pocity, které jsem dříve více 
potlačovala. Měním se. Stává se mi, že se uzavřu, když mi 
partner říká, že jsem sobecká, protože chci změny k lepšímu 
třeba v  našem starém domě. Nebo když šlo o  pořízení 
notebooku pro mne i  mou dceru, komentoval to slovy: 
„Myslíš jen na sebe.“ Když mi dcera v  konfliktu řekne: „Táta 
má pravdu, jsi sobec,“ dotýká se nějakého mého zranění. 
Někde jste zmínili, že sobec si nedokáže naplnit své potřeby 
sám, ovšem já mám pocit, že si je konečně sama přiznávám 
a postupně naplňuju. Jak číst tato zrcadla? Děkuju. N.

 
Milá N.,
sama cítíte, jak prospěšné pro vás je, že dokážete sdělovat 
i méně pozitivní pocity. a také velmi dobře cítíte, že se vaši 
blízcí dotýkají nějakých vašich vnitřních zranění, která 
pravděpodobně mají kořeny v nějakém dřívějším příběhu. 
Buďte vlídná a pozorná ke svému prožívání a tomu, co se 
začne víc a víc vynořovat ze stínu.
Když začneme naplňovat své potřeby, což může být 
pro naše okolí nezvykle nové (protože bylo zvyklé, že 
se obětujeme, že více upřednostňujeme druhé a  sebe 
zanedbáváme), samozřejmě že na nezvyk reagují 
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pocitům vyjádřit se skrze tělo. Zaměřte se na to, kde ve 
vašem těle se cítíte dobře nebo příjemně a  dýchejte do 
tohoto místa v momentech, kdy na vás jde žárlivost. 
Také pomáhá meditace, kdy si představujete, jak z vašeho 
srdce proudí jasné světlo do vašeho těla, k vašim pocitům 
žárlivosti a potom k partnerovi, na kterého žárlíte. 
       Zdeněk 

Limity v lásce

Chci se zeptat, jakým způsobem můžeme stanovovat v lásce 
limity? Chápu, že bychom neměli druhým manipulovat, 
nemít očekávání, ale v  každém vztahu je něco, co se nám 
na druhém nelíbí, nebo co už překračuje naše hranice, třeba 
zranění druhého sprostými slovy. Jak to řešit? H.

 
Je to naprosto klíčové a  důležité, abyste limity měla 
a  definovala je. To je téma síly, lásky a  zranitelnosti. Sílu 
potřebujeme, abychom rozvíjeli lásku. Takže své limity 
autenticky sdílejte, definujte, a to adekvátně tomu, jaké je 
ohrožení nebo narušení limitů. 
       Zdeněk 

vás bylo obtištěno, co se po vás chtělo, až vaše autentické 
já a vaše autentické prožívání úplně zmizelo. To způsobuje 
řadu bolestí a  psychosomatických blokád. Co kdybyste 
začala vnímat svou tzv. nedokonalost, a to co na sobě i na 
druhých považujete za těžko přijatelné? 
       Zdeněk

Zaměřeno na žárlivost

Mám pocit, že mě ve vztahu nejvíc spoutává žárlivost.  
Jak s ní pracovat?   I.

 
Žárlit znamená cítit strach, že budu opuštěn. Pokud 
žárlíme, tento strach je nutkavě aktivní. Zvu vás k  tomu, 
abyste si uvědomila své zdroje dalších naplňujících 
a blízkých vztahů, o které se můžete opřít. Máte ještě jiné 
blízké vztahy, ať už přátelské nebo rodinné? Najděte pro 
svou vnitřní samotu, ze které žárlivost vychází, zábavu, 
radost a jiné další blízké vztahy. 
Zaměřte svou pozornost k  lásce svého těla a  k sobě 
s  veškerou krásou a  nedokonalostí, kterou máte. Také si 
uvědomte, jaké myšlenky na váspřicházejí, když začínáte 
žárlit. Namísto žárlivosti věnujte pozornost svým pocitům 
v těle, a tomu, co v těle cítíte a prožíváte. Dovolte těmto 
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Děkujeme všem našim učitelům v  mnohých seminářích, 
kurzech a  výcvicích, díky nimž jsme se mohli bezpečně 
potkávat se svými zraněními, léčit je a naučit se metody 
a  přístupy, které jsou pro náš život prakticky použitelné 
a které předáváme v této knize.

Děkujeme všem svým blízkým – našim rodičům za život, 
všem našim předchozím partnerům za sdílení kusu života 
s  námi i  našim dětem za neúnavné šťouchání do našich 
ran a zrcadlení smyslu – práce na sobě.

Děkujeme vyšší síle, která vede naše kroky na naší cestě.

Děkujeme i všem těm, kteří nám pomáhají knihu a pově-
domí o ní šířit do svého okolí.

Děkujeme vám, čtenářům této knihy, že jste si ji koupili, že 
slovům a myšlenkám v této knize věnujete svou pozornost.  
Vy jste pro nás těmi, pro koho tvoříme, s kým se sdílíme.  
Vy dáváte naší práci smysl a hmotné zhodnocení. 

Poděkování
Děkujeme Ivetě Vařečkové, že s  námi vedla rozhovory, 
přepisovala je, upravovala a editovala napsané. Děkujeme 
jí i za to, že jí vydrželo nadšení a chuť knihu vydat, když 
jsme my sami pochybovali.

Děkujeme Haně Kolbe za krásný design a grafickou úpravu 
této knihy, díky níž se vašim očím dobře čte.

Děkujeme Václavu Němečkovi a Janě Langerové za první 
čtení knihy a  jejich podpůrnou zpětnou vazbu k  našim 
sdíleným myšlenkám.

Děkujeme Stáně Mrázkové za inspiraci, jak upravit knihu 
do funkční podoby e-booku.

Děkujeme všem účastníkům prvního otevřeného on-line 
JustLove kurzu, kteří s  námi prošli 7týdenní živou cestu 
JustLove a  prověřili platnost a  prospěšnost našich 
myšlenek ve svých životech.

Děkujeme účastníkům 7týdenní cesty JustLove, kteří 
poskytli souhlas se zveřejněním svých otázek a  našich 
odpovědí, jež jsou součástí této knihy. 

http://www.justlove.cz
https://siladuse.cz/
http://hanakolbe.wix.com/hanakolbe
www.vaclavnemecek.cz
http://www.jak-napsat-ebook.cz/?a_box=99z58r6f
http://justlove.cz/7-klicu-k-lasce-sp/
http://justlove.cz/7-klicu-k-lasce-sp/
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Pokud vám přinese užitek, uvolnění a více 
naplnění ve vašich životech, splnila svůj účel. 

Budeme rádi, budete-li se chtít o své 
prožitky a uvědomění podělit s námi 

e-mailem na info@siladuse.cz

Naše další aktivity můžete sledovat přihlášením se 
do komunity SÍLA DUŠE na našich webových stránkách 

www.siladuse.cz 

či sledováním naší FB stránky JUSTLOVE

Závěrem
Tato kniha vznikla jako spontánní dílo, 

z našich srdcí a chuti se podělit o to, 
co jsme cestou životem posbírali.

 Je plná našich osobních zkušeností a příběhů. 
V žádném případě nemá ambice být “učebnicí“ 

či pravdou vytesanou do kamene. 

Přistupujte k ní jako ke studnici možné inspirace.

http://www.justlove.cz
https://siladuse.cz/
https://www.facebook.com/uceniolasce

