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Muž snů hledá ženu snů... a žijí šťastně a spokojeně - 
realita ovšem většinou vypadá jinak. Co tedy můžeme 
udělat pro to, abychom v partnerství nalezli štěstí, je-li 
to vůbec možné ? 

Pierre Franckh ukazuje jasně: ano, je to možné. Pro něj 
bylo hledání naplňujícího vztahu vždy na prvním místě. 
Díky tomu jsou tato „Pravidla pro šťastnou lásku" také 
ve velké míře popisem jeho vlastních pokusů, omylů 
a chyb, podstatou, kterou se z toho všeho naučil. 

Zde popisovaná pravidla jsou prostá a plně logická a přesto 
z velké části odporují tomu, co ve skutečnosti 
praktikujeme, a tomu, co ve společnosti platí jako normální 
standard. Autor nám zprostředkovává nový úhel pohledu 
a posouvá vztah opět do centra našeho života. Touha 
po vysněném partnerovi nemusí zůstat jenom snem. 
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Můj příběh 

Kdyţ mi bylo jedenáct let, stalo se něco nepochopitelného. Moji rodiče 
se rozvedli. Rodina se rozpadla a my jsme se s matkou přestěhovali 
k pratetě do Essenu. Svého otce jsem od té doby viděl jen tu a tam a právě 
v důleţitém období dospívání jsem vyrůstal bez muţského vzoru. 

Co jsem si nedokázal a hlavně nechtěl představit, bylo, jak je moţné, ţe dva 
lidé, kteří se kdysi tolik milovali, kteří si slibovali věčnou náklonnost 
a věrnost a dlouhý čas pracovali na své společné budoucnosti, se najednou 

vzdali všech nadějí a uţ spolu nechtěli ţít. I přesto, ţe měli dvě děti, které 
si touţebněji nepřály nic jiného, neţ aby rodiče zůstali spolu. 

V mých očích k sobě kaţdopádně patřili. Ale bohuţel v jejich ne. Co se stalo, 
ţe kdysi tak velká láska vyprchala a jim se zdálo být nemoţné strávit spolu 
byť jen jeden den navíc ? 

Tato otázka uţ mě neopustila. Dodnes si ji pokládám. Proč lidem připadá tak 
těţké ochraňovat svou lásku ? 

Protoţe se ve mně nevyvinul ţádný opravdový pocit rodiny, velmi brzy jsem 

se odstěhoval z domu a před maturitou se oţenil. Prostě jsem si přál 
konečně mít rodinu. 

Chtěl jsem ţít sen o rodině. Ale bez skutečného vzoru, bez vyrůstání 
v harmonickém rodinném svazku, a aniţ by se ve mně uloţily nějaké 
uţitečné zkušenosti, jsem vůbec nebyl schopen opravdového hlubokého 
a láskyplného vztahu. Můj vlastní rozvod byl jenom smutným potvrzením 
této skutečnosti. Neustále poháněn touhou po bezpečí a blízkosti jsem tento 
„domov" nakonec hledal v cizích náručích. 

V sexu jsem sice nacházel uspokojení, ale pokaţdé jsem pak byl ještě 
osamělejší a cítil se podstatně ztraceněji neţ předtím. Protoţe jsem nechtěl 
vnímat osamělost, hledal jsem tím častěji a o to úporněji hluboký vztah 
a ţádal od partnerek jejich odevzdání, aniţ bych se sám dokázal odevzdat - 
přinejmenším ne natrvalo, nýbrţ jenom na krátký moment falešné přísahy 
lásky, které jsem sám věřil. 

Nenáviděl jsem ráno, vlak, letadlo, které mě opět odnášelo pryč, současně 
se mi ale v roli osamělého melancholického hrdiny líbilo. 

Ţil jsem jako milenec poskytující rozkoš, jako partner bankrotář. 

Všechno, co jsem se od ţen naučil, mi nepomáhalo vstoupit do opravdového 
a láskyplného vztahu. 

Sex, tedy tělesné splynutí, mě podivným způsobem odvádělo od cíle být 
šťastný. Skutečně pravdivý vztah se mi ztrácel někde v dálce. 
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Vztahů jsem měl hodně, a protoţe jsem jich proţil tolik, byly většinou krátké 
a prudké - a neustále končily rozchodem. 

Jediné, co zůstávalo a bylo trvalé, byla touha po hlubokém láskyplném 
vztahu. 

Jiţ jako mladíka mě tato touha vedla k tomu, abych přečetl všechno, co se 
třeba jen trochu týkalo vztahů - Freud, C. G. Jung, psychologové, terapeuti, 
rádci, výzkumníci v oblasti chování. Abych si mohl poslechnout přednášky 
na zajímavých kongresech, vypomáhal jsem občas při akcích v Německém 
muzeu, neboť peněz jsem tehdy neměl zrovna nazbyt. 

Studium psychologie a medicíny se mi jevilo jako moje jasná cesta. 
Navzdory všem dřívějším hereckým úspěchům jsem vţdycky směřoval 
k tomuto cíli. 

Osud mi ale určil jinou cestu. Po maturitě mi herecký úspěch tak zalichotil, 
ţe jsem nejdříve vyuţil moţnosti nenechat svůj talent leţet ladem a vyměnil 
jsem jeviště za univerzitu. 

Ale jít za hlasem svého srdce bylo stále mým hlubokým přáním. Vedle všech 
hereckých úspěchů vznikal druhý, paralelní ţivot, který jsem proţíval stále 
intenzivněji a důsledněji. 

Téměř patnáct let jsem se věnoval reinkarnační terapii a absolvoval různá 
terapeutická školení. Zabýval jsem se podrobně Hellingerovými rodinnými 
konstelacemi, studoval nespočet alternativních metod léčení, zajímal se 
o rebalancing, rolfing, stejně jako o transcendentální meditaci a jógu a byl 
intenzivně a trvale ovlivněn díly Buddhy, Alice Baileys, Dalai Lamy, Srí 
Nisargadatty Maharaje, Rona Smothermona, Kena Keyese a učením 
východních mistrů. 

Knihy se ke mně dostávaly ve správnou dobu a burcovaly mě, abych 
zůstával bdělý vůči skutečným hodnotám. Díky cestě do Indie se ze 
mě nakonec stal vegetarián a konečně jsem pochopil smysl kaţdodenního 
meditování. 

Přes to všechno můj vlastní obrat nastal teprve s jednou ţivotní krizí. 

Uprostřed období velkých pracovních úspěchů jsem si uvědomil, ţe navzdory 
úspěšnému hromadění sexuálních vztahů, moci a prestiţe, peněz a uznání 
jsem nekonečně daleko od svého opravdového štěstí. 

Jediné pozitivní na této situaci bylo, ţe jsem to hned dokázal naprosto jasně 
rozpoznat a nenechal se uţ oklamat lichotivou slávou. 

Pochopil jsem, ţe uţ nemělo ţádný smysl bojovat. Úplně jsem se vzdal. 
Vzdal jsem se svému osudu a prosil o to, abych se konečně směl dozvědět 
hluboko se ukrývající pravdu, kterou pro mě měl připravenou. Byl jsem 
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přesvědčený, ţe ţivot mi musí nabídnout ještě něco víc neţ jen být slavný 
a povaţovat se za báječného. 

Byl jsem si téměř jistý, ţe v mém ţivotě musí existovat nějaký hlubší úkol, 
nějaký hlubší smysl. Není přece moţné, ţe bych na tento svět přišel prostě 
jenom proto, abych se tady pobavil a pak zase někdy umřel. 

Ať uţ ten hlubší smysl měl být jakýkoliv, byl jsem připravený jej ţít. Byl jsem 
připravený převzít své pravé poslání. 

A pak se stal zázrak. Skrze modlitbu, v úplném odevzdání se, jsem 
se najednou ocitl v jiných dimenzích. 

Po tomto záţitku jsem se na nějaký čas úplně stáhl do ústranní. Pomohlo mi 
v tom angaţmá v Berlíně. Několik měsíců jsem hrál divadlo jen dvě hodiny 
večer a zbytek času jsem trávil o samotě a v meditacích. Šel jsem aţ do 
extrému, vypnul jsem proud, vyhodil z bytu všechno, co by mohlo rušit moje 
myšlenky, ţivil jsem se výhradně ovocem a vodou a zabýval se myšlenkou 
hlubšího smyslu svého ţivota a otázkou, jak bych dospěl ke skutečně 
opravdovému a láskyplnému vztahu. Jak později zjistíte, obojí v mém 
případě spolu úzce souviselo. 

Vytvořil jsem si seznam toho, jak by měl můj budoucí vztah vypadat a s 
hrůzou jsem zjistil, ţe na všechno, co jsem poţadoval, jsem sám nebyl vůbec 
připravený. Všechno, co jsem si tak touţebně přál, jsem nedokázal sám 
nabídnout. Buď proto, ţe jsem to postrádal, nebo jsem toho nebyl schopen. 
Nikdy jsem se nenaučil někomu se bezpodmínečně odevzdat, pustit jej 
k sobě a hlavně rozhodnout se pro jednu jedinou osobu na světě - co kdyţ 
se ale odevzdám té nesprávné ? 

A uţ tu byly zase. Pochybnosti, které neustále bránily hlubokému 
a láskyplnému vztahu. Ne, uţ jsem nebyl ochoten kráčet znovu po starých 

cestách. Kam vedly, to uţ jsem znal. Také jsem nebyl ochoten pokračovat 
dál ve věčném koloběhu: zamilovat se - rozejít, zamilovat se - rozejít, 
zamilovat se - rozejít, zamilovat se - rozejít, zamilovat se - rozejít, zamilovat 
se - rozejít, zamilovat se - rozejít... 

Zní to jako stereotyp. V ţivotě stereotypy děláme mnohem častěji. 

Co ale probíhá v období mezi zamilováním a rozchodem ?  V té době dochází 
ke ztroskotání, debaklu. 

Kaţdopádně jsem uţ nebyl ochoten spokojit se s polovičatostí. Vše, oč jsem 
ţádal, jsem chtěl také dávat. Ale co si počít s tím, čeho jsem ještě nebyl 
schopen ?  (Toho bylo ostatně dost.) Chtěl jsem to přinejmenším nechat 
otevřené. Uvědomoval jsem si: „Ano, má touha tam směřuje, ale nevím, jak 
toho dosáhnout. Úplně mi chybí zkušenost." 

Rozhodně jsem byl na sto procent připravený se všechno naučit a ţít a bylo 
jedno, jak bolestivé by to mělo být. 
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Kdyţ jsem se takto rozhodl, stalo se něco báječného. Přestal jsem pociťovat 
tlak, ţe něco musím udělat. Uţ neexistovalo nic, co bych musel, směl jsem 
být takový, jaký jsem. Bude se dít to správné. Jediné, co platí, je potřeba 

zůstávat stále pravdivý. A upřímný. Všechno sdělovat, ţádná tajemství nebo 
tajnosti, ţádné lsti, ţádné předstírání falešných skutečností, ţádné podvádění 
nebo tajné srovnávání. 

Teorie byla jasná, ale dalo se podle ní vůbec ţít ?  A především - s kým ? 

Rozhodnutí však padlo. A protoţe jsem se tak rozhodl, nebylo uţ nic, co by 
bylo potřeba hledat. Neboť předtím to bylo právě hledání, které způsobovalo, 
ţe jsem nikdy nebyl spokojený s tím, co jsem měl. Uţ jsem nechtěl hledat. 

Byl jsem připravený všechno vpustit do svého ţivota. 

V tomto okamţiku mě osud obdaroval tím největším ponaučením, jaké si jen 
lze představit. 

Já, který se stal skoro poustevníkem, jsem se nechal kolegou přemluvit, 
abych s ním šel alespoň jednou po představení na večeři. I kdyţ jsem nebyl 
zvlášť ochoten k rozhovorům, nechal jsem se přemluvit, seznámil se 
s novými lidmi a mluvil s nimi o záleţitostech, které jsem ještě nikdy nikomu 
neřekl. Samotného mě překvapilo, ţe to někoho zajímá. A pak jsem opět 

zmizel do ústranní. 

O tři týdny později zazvonil telefon. Byla to ţena, které jsem dal ten večer 
své číslo. Uţ jsem přesně nevěděl, jak vypadala. Pamatuji si, ţe měla blond 
vlasy, byla štíhlá a měla velké silné brýle. 

Telefonovali jsme spolu a najednou z toho byly čtyři hodiny. Pak jsem musel 
do divadla. Další den jsme spolu znovu mluvili, tentokrát sedm hodin. 
A protoţe jsme si tenkrát oba byli jisti, ţe se nikdy nesetkáme, navzájem 
jsme si vyprávěli věci, které se vypravují pouze neznámým lidem, a sdělovali 

jsme si svá tajemství. Bylo to báječné. V této otevřenosti byla hloubka 
a důvěrnost, kterou jsem doposud neznal. Dvě duše se navzájem spojily, 
v dojemné upřímnosti, tak blízkým způsobem, navzdory veškeré vzdálenosti 
a bez všech těch obvyklých ochranných plášťů. 

A uţ po třetí noci, po dalších sedmi hodinách, kdyţ pomalu začínalo svítat, 
jsme se cítili natolik blízcí a spojení, ţe jsme se rozhodli strávit společnou 
dovolenou. Dovolenou lásky na malém ostrově. Protoţe jsme se mezitím 
nemohli vidět, já hrál kaţdý večer v divadle v Berlíně a ona v Bonnu, 
zůstávalo i nadále jen u telefonování. Následující den, po dalším intenzivním 
telefonickém hovoru, jsme se rozhodli - protoţe jsme si tak dobře rozuměli - 
ţe po skončení našich angaţmá budeme spolu bydlet. 

Ona dala výpověď ve své práci a z bytu. Byla schopná opravdového 
odevzdání. Za šest týdnů jsme se chtěli v Mnichově nastěhovat 
do společného bytu. 
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Další den jsme šli ještě o krok dál. Chtěli jsme dát dohromady své peníze. A 
po další noci jsme se rozhodli, ţe se vezmeme a budeme mít děti. 

Těch málo přátel, kterým jsem to vyprávěl, mě povaţovalo za blázna. Ale byl 
jsem opravdu blázen ? 

V mých očích domnělé riziko vůbec neexistovalo. Kdybych nedal ţádnou 
šanci této blízkosti a hloubce, kterou jsem s touto ţenou pociťoval, celý svůj 
ţivot bych strávil tím, ţe bych si vyčítal, ţe jsem neproţil svou opravdovou 
velkou lásku. 

„Ale co kdyţ si nebudete vyhovovat ?  Co kdyţ se k sobě tělesně nehodíte ?" 

Potom bychom se stali přáteli. Neboť na duševní rovině existoval hluboký, 
neoddělitelný svazek. Ten nejlepší předpoklad pro bezpodmínečnou lásku. 

Dosud jsem vţdy postupoval jinak. Spojil jsem se s nějakou ţenou tělesně 
a teprve pak jsem pozorněji sledoval, zda se ke mně vůbec hodí. 

Osud mě tentokrát donutil počínat si úplně jinak. Teprve poté, co jsme 
se propojili na duševní rovině a kdyţ padla jasná rozhodnutí, mělo dojít 
ke splynutí tělesnému. Jako odměna pro dva lidi, kteří se našli. 

Ale to ještě na sebe nechávalo čekat. 

Šest týdnů, neţ jsme se konečně mohli vidět. Šest dlouhých týdnů 
neustálých telefonátů, hlubokých rozhovorů, výměn pocitů a tuţeb 
a přirozeně strachu, ţe by se ten druhý přece jen mohl ještě stáhnout zpět. 

Nyní jsem měl tu největší šanci ţít to, po čem jsem tolik touţil: dávat lásku 
bez podmínek, nemít před sebou ţádná tajemství - naprostá vzájemná 
otevřenost. Byl jsem uvolněný a cítil jsem se nesmírně svobodně 
a přirozeně. 

Po šesti týdnech nastal ten významný den. Pronajal jsem si nákladní auto 
a jel do Brém, kde bydlela, abych ji odvezl. 

Ještě dnes si vybavím, jak jsem celý šťastný seděl v nákladním autě, její 
nábytek byl sloţený vzadu na loţné ploše - a ona vedle mě. Ta nejbáječnější 
ţena na světě. Měl jsem hluboký pocit, ţe jsem byl obdarován. Tento pocit 
mi zůstal aţ dosud. I dnes ji vnímám jako dar, kterému je kdykoliv dovoleno 
zase odejít. 

Jsme spolu uţ třináct let. Vzali jsme se a narodila se nám dcera. 

Měli jsme své krize, protoţe kaţdý vztah krizemi prochází, ale nikdy jsem 
neuhnul ani o centimetr od svých rozhodnutí. Tato ţena je v mém ţivotě 
jediná, nebyl jsem a nejsem ochoten uvaţovat o jiných moţnostech. Ţádná 
jiná neexistuje. Hluboké naplnění existuje výhradně v odevzdání se. 
A odevzdání se nelze za něco vyměnit. 
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Opakovaně se mě lidé ptali, jak to dokáţeme být věrní, zrovna my, kteří 
jsme součástí veřejného ţivota, kteří se setkáváme s těmi nejkrásnějšími 
ţenami a muţi, sami v hotelech, na cestách, noci plné touhy a pokušení. 

Ta pokušení neexistují. Kdyţ se člověk rozhodne, ţádné pokušení 
uţ neexistuje. Kdyţ se cítí naplněný, není ochoten se spokojit s ničím 
menším, neţ je naplnění. 

Skutečně je to tak jednoduché. 

A vţdycky, kdyţ o tom vyprávím a také o tom, co nám lidem brání, abychom 
si proţili, jaké to je plně se odevzdat, najdu u otevřeného partnera hlubší 
porozumění. 

Časem takových rozhovorů začalo přibývat. Někteří lidé zcela vědomě 
vyhledávali moji společnost, aby mohli sdílet všechny zkušenosti, které 
ostatní spíše zamlčují - starosti, strachy, pocity méněcennosti. A také, i kdyţ 
vnější zdání budilo dojem něčeho jiného, šlo o nenaplněnou lásku, o důvěru 
a o vztek, ţe člověk vězí ve špatném vztahu, nebo ţe neustále naráţí na ty 
stejné typy nebo ţe ještě vůbec nenašel toho pravého. 

Vedle úzkostí a strachů týkajících se práce šlo při těchto rozhovorech téměř 
vţdycky také o touhu po opravdovém, hlubokém a láskyplném vztahu. A nic 

mé protějšky neohromilo více neţ moje otázka, proč se tedy potom spokojují 
s málem ? 

Bylo zvláštní, ţe tyto rozhovory nebyly jednostranná záleţitost, neboť 
pokaţdé se přihodilo něco báječného: já sám jsem byl obdarován. Naplněný 
tím, co jsem dával, a naplněný také tím, ţe existoval někdo, kdo to dokázal 
přijímat. Stále přirozenějším způsobem jsem začínal ţít svou pravdu. 

Přitom jsem nikdy neměl pocit, ţe jsem to já, kdo to všechno říká, kdo 
poznal, v jakých vzorcích chování je můj protějšek uvězněný. Vţdycky jsem 
měl pocit, ţe to prostě bylo řečeno, protoţe to byla pravda. Mohl jsem dát 
něco, co se nacházelo za slovy. 

Mezi dvěma dušemi probíhala výměna informací, dotýkal jsem se toho 
druhého hluboko v jeho nitru a věděl jsem, ţe se tam nachází pravda. 

Jako bych s sebou nosil neviditelný plakát, díky kterému jsem přitahoval lidi. 
A takových rozhovorů přibývalo. Dokonce i při recepcích nebo jiných 
oficiálních příleţitostech si vţdycky vedle mě našli místo přesně ti lidé, kteří 

skrze palčivé otázky hledali ve svém ţivotě změnu. Postavení osoby přitom 
nehrálo ţádnou roli. Upřímným přáním hluboké lásky jsou si všichni lidé 
rovni. 

Bohuţel někdy ti, kteří se nacházeli v centru zájmu veřejnosti, hledali 
odpovědi moţná trochu obtíţněji, protoţe jim pro rozhovor chyběli partneři, 
se kterými by o tom mohli mluvit. 
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Hned na začátku jsem se naučil to nejdůleţitější pravidlo. Neposkytovat 
odpovědi, kdyţ nejsem tázán, nýbrţ počkat. Klidně a tiše. Něco, co by 
kaţdého odborníka na reklamu muselo dohánět k šílenství - tady ale ţádná 

reklama neexistovala. A přesto tyto rozhovory probíhaly, lidé za mnou 
přijíţděli z Hamburku, Frankfurtu nebo Berlína jen proto, aby se mnou mohli 
mluvit. Jak se zdá, duše ví, kde dostane to, co hledá. Zřejmě existuje nějaká 
„mezigalaktická neviditelná reklamní kampaň". 

A tito lidé zase odjíţděli, naplnění, s nadějí a opět v kontaktu se svými 
hlubokými pocity. 

Všichni máme jednu a tu samou touhu - touhu po štěstí a lásce. Štěstí 
a lásku lze ţít. Jenom se pro to musíme rozhodnout. A přirozeně si také 
musíme uvědomit, co nám brání, abychom se konečně pro to rozhodli. 
Rozhodujeme se neustále. Pro nebo proti, kaţdou minutu, i nyní v tomto 
okamţiku. 

Moje cesta je pouze jednou z mnohých cest. Je to moje cesta. A jedině o 
ní můţu psát a vyprávět. Přesto se pravda ukrytá v mých slovech můţe 
dotknout něčeho uvnitř tebe, můţe probudit tvé dávno zapomenuté vědění 
tak, aby jasněji vystoupila tvoje vlastní pravda. 

Věř jenom tomu, 
co hluboko uvnitř pociťuješ jako pravdu. 
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Silná touha 

najít si správného partnera 

My všichni máme vlastně stejnou silnou touhu - najít si partnera pro ţivot. 
Partnera, který podobně myslí a cítí jako my, který nám stojí po boku a drţí 
s námi, který nás akceptuje takové, jací jsme, se všemi našimi silnými 
i slabými stránkami, a který přirozeně opětuje naši lásku. Tedy partnera, 
který nám odpovídá. 

Nezřídka přesně na takového partnera narazíme. Neboť i jeho touha je právě 
tak silná jako ta naše. Bude tedy právě tak hledat jako my sami. 

Přestoţe se k sobě perfektně hodíme a jsme pro sebe navzájem určeni, něco 
brání tomu, aby naše přitaţlivé síly mohly opravdu také působit. 

Toto „něco" jsme my sami. 

Protoţe navzdory této hluboké touze děláme neuvěřitelně mnoho věcí pro to, 
aby k takovému vztahu v ţádném případě nemohlo dojít. 

Jaké rafinovanosti si vymýšlíme, abychom zabránili opravdovému poznání 
svého pravého partnera, tomu se budu v této knize podrobně věnovat. 
A samozřejmě také tomu, jak dokázat, abychom si konečně dovolili získat 
svou opravdovou lásku. 

Nemusíš svého partnera hledat, 
musíš být jen připraven, aby mohl přijít. 

Smutnou skutečností je, ţe kdyţ pak báječný partner před námi opravdu 
stojí, velmi často děláme všechno pro to, abychom skutečné setkání 
bojkotovali. 

Ale proč to děláme ? 

A proč se mnozí domnívají, ţe i kdyţ mají báječného partnera, jsou tady 
sami ?  Proč se tolik lidí cítí ve svém vztahu osamělých a opuštěných ?  Proč 
se prostřednictvím toho druhého cítí tolik zranění a poníţení ? 

Proč je pro mnohé vztah zátěţí a nikoliv naplněním ?  Proč se obáváme, 
ţe nikdy nenajdeme správného partnera ?  A především, proč si ho 

nedokáţeme udrţet ? 

Dokonce jsou moţná někteří z nás uţ dávno s tím správným partnerem, ale 
naneštěstí to nedokáţou nebo nechtějí vidět. Raději proţívají bolest 
z rozchodu, ke kterému se propracovali, neţ aby zaţili šok z lásky. 

Proč to děláme ? 
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Nebo, a to je v současnosti nejčastější případ, naše velká láska stojí před 
námi a my nejsme volní. 

Když jsi ve vztahu s někým, 
kdo není tvůj pravý partner, 

nejsi volný pro svého pravého partnera. 

V současné době jeden partner střídá druhého zdánlivě bez výběru. Kvůli 
chtíči, z pouhé potřeby nějak trávit čas nebo ze strachu, ţe jinak zůstane 
navţdy sám. 

Mnozí z nás jsou raději osamělí ve vztahu, 
který je o ničem, 

než aby čekali na svého pravého partnera. 

Jak čas plyne, projevují o nás zájem různí lidé. Bohuţel i takoví, které vztah 
ve skutečnosti nezajímá. O tom, ţe by s námi chtěli strávit celý ţivot, nelze 
vůbec mluvit. Mnozí chtějí jenom krátce proţít pocit štěstí a zamilovanosti 
nebo sexuální dobrodruţství, aniţ by chtěli pracovat na změně svých vzorců 
chování nebo na svém vývoji. 

Takoví lidé s námi ve skutečnosti vůbec nepočítají. I kdyţ my na nějaký čas 
uvěříme, ţe ano. 

Když se spokojíš s málem, 
nesmíš se divit, 

že také málo dostaneš. 

Poznání, ţe jsme svou opravdovou lásku nevnímali nebo pro ni moţná nebyli 
volní, můţe zanechat hlubokou bolest. 

Promeškaná šance nás můţe trýznit dlouho, moţná i celý ţivot. 

Chtít vést opravdový hluboký a láskyplný vztah je rozhodnutí. Začni 
se rozhodovat. 
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Pravidla pro šťastnou lásku 

Následující pravidla pro šťastnou lásku jsem vytvořil jako pomocný 
prostředek pro jasný vhled a růst nás samotných a neměla by se proto 
pouţívat jako poţadavky, které klademe na partnera, nebo jako korzet 
pravidel, do kterých sevřeme svůj vztah. 

Neměli bychom tedy nikdy udělat tu chybu, ţe bychom následující pravidla 
vyţadovali po svém partnerovi nebo mu knihu darovali s tichou výčitkou, 
ţe my uţ to všechno stejně víme, zatímco on ne. 

Je to tvoje kniha. Jsou to tvá pravidla. Můţou tě dovést do opravdového 
hlubokého a láskyplného vztahu. Ale pouze tehdy, kdyţ je budeš pouţívat 
pro sebe. 

Vztah můžeš změnit jenom tehdy, 
když se změníš sám. 

Pokud bychom chtěli se svým partnerem o knize nebo o některých kapitolách 
hovořit, pak bychom to měli udělat, ale jedině proto, ţe se s jeho pomocí 

dokáţeme lépe poznat. 

Jsme-li otevření a upřímní, bude mít náš partner šanci se také přidat. 
Nesmíme z toho ale nikdy udělat poţadavek. Jinak bychom chtěli prosadit 
vţdycky jen svou pravdu. A chtít mít stále pravdu způsobuje, ţe pocit 
oddělení mezi partnery narůstá. 

Je to tedy tvoje kniha a tvá touha po naplněném partnerství. Nevytvářej 
z toho ţádnou zbraň. Rozdíl lze totiţ zpozorovat velmi rychle. Pokud 
se budeme se svým partnerem při čtení této knihy hádat, pak zřejmě 
chceme, aby pravidla platila více pro něj a méně pro nás samotné. 
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Pravidlo 1 

 

Sex při hledání partnera nepomáhá 

Na chvíli nebo navždy ? 

Většina z nás sice chce partnera pro ţivot, ale kupodivu nejdříve hledáme 
na tělesné rovině. Přitom víme, ţe tohle dlouhodobě nestačí a nefunguje. 
K vztahu platí jiné hodnoty. A my je známe, jsou to takové, které pro nás 
mají zásadní význam, a pokud se silně odlišují, dochází nezadrţitelně 
k rozchodu. A pak jsme zase tam, kde jsme vlastně nechtěli být. Sami a o 
zklamání bohatší. 

Přitom na tvém partnerovi nebylo nic špatného, 
jenom to prostě pro tebe nebyl ten pravý. 

To jsme přirozeně předtím nevěděli. 

Ale proč ne ? 

Moţná proto, ţe jsme se o to na začátku našeho vztahu ve skutečnosti 
nezajímali. Přirozeně jsme nepředpokládali, ţe proţijeme další zklamání, 
naopak - chtěli jsme z celého srdce, aby to tentokrát vyšlo. Uţ jsme nechtěli 
být dál sami. 

Přání být ve dvou je patrně tak silné, ţe jiné důleţité aspekty přehlíţíme. 
Dostáváme totiţ vţdy jen to, co do svého osobního „vyhledávacího stroje" 
vloţíme. V našem případě: „Nechci být uţ sám." Ţe by měl budoucí vztah ale 
také vydrţet po celý ţivot, to uţ vyhledávací stroj nevěděl. Přesto, proč ne ? 

Co jsme opravdu hledali ?  Partnera pro ţivot. Proč jsme ho nedostali ?  Proč 
se spokojujeme s málem ?  Moţná jsme nevědomě hledali něco jiného. Něco, 
co se nám zpočátku jevilo jako podstatně důleţitější. 

Prioritou moţná nebylo: „Navţdy", nýbrţ: „Na teď !" 

Moţná jsme byli prostě jen šťastní, ţe jsme našli někoho, kdo nás obdivuje, 
zboţňuje a dá nám zapomenout na naši osamělost. Moţná tu byl najednou 
někdo, kdo nás shledal báječnými a lichotil naší duši. V jeho očích jsme 
najednou byli opět krásní, mladí a ţádoucí. Najednou jsme opět dostali 
všechno to, co jsme si tak dlouho odpírali - potvrzení vlastní hodnoty 
a ocenění. Tento pocit byl tak báječný, ţe vše ostatní nám nepřipadalo aţ tak 
důleţité. 
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Moţná jsme prostě touţili procítit své tělo všemi smysly. Moţná jsme také 
chtěli zjistit, ţe jsme ještě pořád atraktivní pro druhé pohlaví. 

Důvodů lze uvést bezpočet, jedno je ale jisté. Hlavní pozornost byla 
zaměřená v podstatě „pouze" na onu báječnou chvíli proţitku, a nikoliv na to 
najít si partnera pro ţivot. To samo o sobě není nic špatného. Moţná jsme 
zaţili aféru plnou vášně nebo láskyplný a něţný románek, který ale 
nezvratně spěl ke svému konci, jakmile tělesná fascinace opět vyprchala 
a bylo jasné, jak velké rozdíly mezi námi jsou. Rozchod byl předprogramován 
a nemá smysl dělat si kvůli tomu výčitky nebo si dokonce na expartnera 
stěţovat. Člověk dostal přesně to, co skutečně hledal. I kdyţ to nechce vzít 
na vědomí, dodávka byla včas a správná, jenom objednávka byla špatná. 

Nebo nepřesná. 

Kdyţ uţ tedy hledáme viníka, nyní nepochybně víme, kde ho najít. Správně. 
U sebe. 

Je to tvůj život, který si utváříš. 
Kdo jiný by za něj měl být zodpovědný ? 

Neměli bychom tedy být zklamaní, kdyţ jsme se zase znovu ocitli tam, kde 
jsme uţ kdysi začali: u hledání partnera, který by nás doplňoval. 

Přesněji řečeno, nestojíme vůbec na startu, nýbrţ o stupeň hlouběji. Neboť 
nyní jsme o další zranění bohatší. Cítíme se vyuţití a méněcenní. Co nám 
po malé jízdě na kolotoči zůstalo, stejně jako předtím, je naše osamělost. 

Co má cenu, 

na to se vyplatí si počkat !¨ 

(Marylin Monroe) 

Kdybychom svého budoucího partnera důkladněji pozorovali uţ od začátku, 
tedy dlouho předtím, neţ jsme si s ním něco začali, všímali si jeho duševních 
rysů, jeho vnitřních hodnot, jeho způsobu uvaţování a přirozeně také jeho 
původu, tak bychom moţná uţ tehdy rozpoznali nulovou šanci pro 
dlouhodobý partnerský vztah a dali od něj ruce pryč. 

Ale to jsme neudělali, a musel pro to existovat důvod. 

Moţná jsme při čekání na „dodávku" uţ prostě budoucnosti nedůvěřovali. 
Moţná jsme uvěřili, ţe uţ nic lepšího nepřijde. Přinejmenším ne pro nás. 

Moţná jsme hluboko uvnitř věřili, ţe si nic lepšího nezaslouţíme, a proto 
jsme se spokojili uţ s tím prvním moţným. Ale to není pravda. Pravda 
vypadá docela jinak. 
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Dostaneš vždycky to, 
o čem se domníváš, že ti patří. 

My sami si určujeme svůj ţivot. My, docela sami. Buď se omezíme 
a spokojíme se s málem nebo se cítíme svobodní a jsme připraveni přijmout 
to nejlepší. 

Pokud ve svém ţivotě chceme opravdu ţít jen to nejlepší, platí zde nutnost 
učinit několik rozhodnutí. První je, ţe v budoucnu budeme hledat 
uţ výhradně to, co opravdu také chceme. 

Ptej se tedy, co skutečně chceš ?  Partnera pro ţivot ?  Potom se zaměř 
přesně na tohle - a neustupuj ! 

Pro většinu z nás 
je volba partnera jako tápání ve tmě. 
Je to zábavné, dokud se nerozsvítí. 

(Ron Smothermon) 

Sex vytváří vazby 

Kdyţ to tentokrát myslíme opravdu váţně, měli bychom při volbě partnera 
postupovat jinak neţ jenom následovat sexuální přitaţlivost. Při hledání 
partnera na celý ţivot je totiţ sex nejdříve druhořadý. I kdyţ později bude 
nesmírně důleţitý. Ale to aţ později. 

My však většinou otočíme pořadí a divíme se, proč jsme se zase tak těţce 
spálili. 

Sex je nedoceněný a pouţívá se pouze k uspokojení potřeb. Ale tělesnost 
vytváří ţádostivosti a také nechtěné závislosti. Navazujeme s druhou osobou 
intimní vztah, sjednocujeme se s ní ještě předtím, neţ víme, kdo opravdu je, 
jaký má s námi úmysl a jaká překvapení na nás čekají. 

Opravdu to chceme ?  I kdyţ to není ten správný ?  Vazba, která při tom 
vzniká, zůstává !  A dlouho na nás působí !  I kdyţ jsme jiţ dávno změnili 
svůj názor a rádi bychom šli vlastní cestou. 

Sex je zábavný, o tom není pochyb. Ale sex při hledání partnera nepomáhá, 
aţ při následné partnerské vazbě. Při sexu vţdycky vzniká hlubší vazba. 

V mnohých kulturách a náboţenstvích jsou partneři po uzavření manţelství 
nebo po nějaké srovnatelné ceremonii vyzváni, aby manţelství nyní také 
naplnili. Uţ celá staletí víme, ţe tělesné spojení činí z muţe a ţeny pár. 
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Mezitím se dokonce zjistilo, ţe ţeny při orgasmu vylučují svůj vlastní sexuální 
hormon oxytocin. Tento hormon se stará o to, aby k milenci následně vznikla 
velmi úzká vazba. Je to čisté lepidlo pro vztah. Ať uţ ţena chce nebo nechce, 

tento hormon působí na psychiku a připoutává ji k muţi, se kterým šla 
do postele. I kdyby uţ s ním sex nechtěla mít. 

Čistě přátelský vztah se uvolňuje snadněji, tělesné spojení ale uková ze dvou 
lidí pár. 

Sexuální akt vytváří vždy vazbu. 

Tuto vazbu uţ nelze po celý ţivot skutečně uvolnit. Jestli je to ten nesprávný, 
jsem připoutaná k nesprávnému. Je to tak prosté. Nesprávný ale zůstává 
pořád nesprávným. Tady ţádné krásné řeči ani myšlenky nepomůţou. 
K čemu je mi, kdyţ uţ sice nejsem sama, ale hluboko v srdci zůstávám 
osamělá ? 

Být připoutaný ke špatnému partnerovi 
tě činí ještě osamělejším, než jsi byl kdy předtím. 

Je-li člověk spojený se špatným partnerem, třebaţe jen na krátký čas, není 
volný pro toho „správného". Ale co to znamená „krátce“ ?  Ze spousty 
opakujících se krátkých období se nakonec stává jedno dlouhé období. A 
„opakující se" znamená hromadění zranění a odmítnutí, aţ člověk jednou 
nakonec zjistí, ţe není vztahu vůbec schopen. 

Častěji ovšem postupujeme kupředu tak, ţe sbíráme tímto způsobem zcela 
odlišné vazby a zranění. Radostí ze ţivota máme stále méně. Nepřibývají, 
i kdyţ to tak moţná nechceme vidět. Neboť s kaţdým neopětovaným 
odevzdáním se, s kaţdou zklamanou nadějí, s kaţdým bolestným rozchodem 

ztrácíme malý kousek nás samých. 

Dříve tedy, neţ nás vůbec napadne jít s někým do postele, měli bychom 
nejdříve zjistit, zda vůbec s tímto člověkem chceme splynout v jednotu, nebo 
zda si chceme pouze navzájem poskytovat rozkoš ? 

Síla sexuality by se při tom neměla podceňovat. Shodují-li se ty 
nejpodstatnější elementy naší osobnosti s partnerem, myslíme-li a cítíme-li 
stejně, potom existuje hlubší spojení, blízkost a důvěra. Potom můţeme 
konečně vše odhodit, nechat spadnout všechny masky. Uţ si nemusíme nic 

víc dokazovat. Můţeme se bezpodmínečně sobě odevzdat. 
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Bezpodmínečné odevzdání 
je ta nejmocnější a nejintenzivnější sexuální zkušenost, 

jakou kdy můžeš mít. 

Kdyţ člověk učiní jednou v ţivotě takovou zkušenost, zjistí, ţe všechno 
ostatní je ve srovnání s tím jenom směšné tělesné cvičení. 

Jinak řečeno, je podstatně krásnější a více vzrušující mít v posteli někoho, 
koho miluji, s kým zaţívám jednotu, na koho se mohu spolehnout a komu 
bych se chtěl opravdu bezpodmínečně odevzdat neţ prostě jen podat dobrý 
fyzický výkon. Ten zanechává prázdno a hlubokou osamělost. 

Správného partnera určitě nenajdeme, kdyţ s někým půjdeme okamţitě 
do postele, budeme mít pár orgasmů a budeme se domnívat, ţe touto 
metodou výběru proţijeme hloubku a opravdovost. 

Láska by pak byla otázkou techniky, sexuální nespoutanosti nebo ochotou 
toho druhého podřídit se našim smyslným přáním. 

Sex při výběru partnera nepomáhá. Jinak by byla naším partnerem na celý 
ţivot osoba, která nás nejlépe uspokojí. Ţe tomu tak ale není, o tom jsme se 
v ţivotě jiţ častokrát na vlastní kůţi přesvědčili. 

Pokud chceme konečně opustit koloběh zklamání, je jediná moţnost - dopřát 
si čas. 

Seznámit se s jiným člověkem, přiblíţit se mu a přesto zůstat sám sobě 
věrný - tímto způsobem se můţe naše bytost plně rozvíjet. 

Kdo je ten pravý/ta pravá ? 

Dopřát si čas neznamená nedat najevo ţádný zájem nebo udrţovat všechno 
ve sféře vzdušných zámků. Naopak. Musíme projevovat zájem. Dokonce 
velmi. Musíme stále více touţit poznat svého potenciálního budoucího 
partnera. Musíme chtít vědět, zda je naše vlastní volba skutečně také 
ta správná. Zda se vůbec k němu hodíme, neţ se mu odevzdáme. 

Měli bychom s partnerem tedy trávit spoustu času. Přitom se dá také nejlépe 
vypozorovat, zda s tím druhým chci být i mimo postel. Budu si s ním vůbec 
mít co říct ? 

Existuje ještě něco dalšího, co máme společné, kromě přání nebýt sám ?  
Myslíme stejně, cítíme stejně ?  Máme stejný ţivotní rytmus ?  Chápeme pod 
věrností a intimitou to stejné ?  S jakými zkušenostmi, přáními a touhami 
vstupuje do vztahu kaţdý z nás ? 

Chtěl by náš potencionální partner utvářet budoucnost právě tak jako 
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my sami ? 

Jak zachází se svými pocity, svěřuje se a umí naslouchat druhému ? 

Také bychom neměli zapomenout pozorovat jeho stinné stránky. Kaţdý 
nějaké má. Budeme s nimi umět zacházet ? 

A důvěřujeme mu ?  I ve chvílích, kdy jsme slabí ? 

V kaţdém partnerském vztahu totiţ nastávají období, kdy se cítíme obnaţení 
a bezbranní. Veškerý náš po léta hromaděný duševní odpad bude mít dříve 
či později vliv na náš ţivot. Potom potřebujeme po boku někoho, kdo nás 
podpoří svým porozuměním a s kým se cítíme v bezpečí. A kdo nám nabídne 

jistotu, ţe nás okamţitě neopustí nebo nevymění. Máme pocit, ţe bychom 
se mu mohli ukázat takoví, jací jsme, i se svými temnými stránkami ? 

A... počítá s námi vůbec ?  Jsme pro něj něco zvláštního ?  Jsme pro něj 
cenní a jedineční ?  Kdyţ spolu lidé tráví hodně času, kdyţ se opravdu 
doplňují, vyvíjí se z první zamilovanosti blízkost a hluboká sounáleţitost. 
Stále více vnímáme svůj protějšek jako svou součást, jako báječné doplnění 
své vlastní osobnosti. 

Objev sebe skrze něj. 

Měli bychom poznat také jeho rodinu a představit mu svou vlastní. Tam se 
o něm dozvíme nesmírně moc. Vidíme, jak vyrůstal a co pro něj rodina 
znamená. Všechno si vzal s sebou do ţivota. Všechno můţe později vnášet 
do vaší malé rodiny. 

Pořádně se dívej, protoţe pokud to s partnerem myslíš opravdu váţně, budeš 
s jeho rodinou mnohem více konfrontován, neţ se nyní domníváš. 

Člověk by ale měl také pozorně sledovat sám sebe. Opravdu je to partner, 
se kterým chci být ?  Nebo se opět vynořuje pouze strach, ţe bez něj budu 
zase sám ? 

Cítím se s ním lépe, nebo hůř ?  Je s ním všechno lehčí nebo těţší ?  Je pro 
mě oporou, nebo zátěţí ? 

Hledá si partnera pro ţivot, nebo jenom na chvilku ? 

Kdyţ člověk nemá pocit, ţe se jedná o jeho „duševního partnera", měl by od 
něj dát ruce pryč. Jinak je konec nevyhnutelný. 

Být v posteli s nesprávným partnerem 
je emočně drahá záležitost. 

Čím častěji se spokojujeme s málem, tím jsme nespokojenější, protoţe 
si nedopřejeme proţít velkou lásku. 
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Nebyli jsme jí hodni. Ale to nejhorší nastane, aţ budeme mít neustále pocit, 
ţe nás opravdový partner minul, protoţe jsme na něj nečekali. 

Partner po vašem boku můţe být ten nejbáječnější člověk, ale pokud se 
k sobě nehodíte, bude to pro vás oba peklo. Potom si budete jedině 
navzájem překáţet a také si navzájem bránit v setkání se svým skutečným 
duševním partnerem. 
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Pravidlo 2 

 

Buď čestný k sobě samému 

Seznam – inventura 

Tento prostředek nám můţe na jedné straně pomoci, abychom prozářili svůj 
současný vztah a měli moţnost jej měnit podle svých přání. Na druhé straně 
nám můţe pomoci, jsme-li momentálně volní, přitáhnout si přesně takového 
partnera, který odpovídá našim představám. 

Ale k tomu bychom měli přirozeně nejdříve vědět, jaké představy opravdu 
máme. A především, zda jsme skutečně připraveni vnášet do vztahu všechny 
naše představy. 

To zjistíme nejlépe pomocí následujícího seznamu. Pomůţe nám 
v následujících bodech: 

•  Je to něco jako seznam přání. Všechno, co by člověk rád ve vztahu 
uskutečnil, tady najde své místo. Tedy všechna vědomá přání a touhy. 

•  Kromě toho ale také pomáhá, kdyţ si uděláme jasno ve svých 
nevědomých přáních. Nejenţe nám ukazují, kde se právě nacházíme, ale 
především proč se nacházíme tam, kde právě nyní jsme. Je to taková naše 
duševní mapa. 

•  Nejpodstatnější na seznamu je jeho třetí aspekt - inventura. Odhaluje 
nám, jak hluboká a upřímná je naše ochota vstoupit do opravdového 
láskyplného vztahu. Současně nám ale také ukazuje, s čím se pak 
ve skutečnosti překvapivě chceme spokojit. Čím upřímnější tedy náš seznam 
bude, tím rychleji a přesněji můţeme rozpoznat svůj pravý stav a přiblíţit 
se svým vytouţeným cílům. 

Jak tedy takový seznam vypadá ?  Docela jednoduše. Nejdříve si uděláme 
dva sloupečky. Do prvního si napíšeme, co všechno si přejeme v partnerství 
najít a co by si partner měl do vztahu přinést. Do druhé rubriky napíšeme, 
co všechno jsme ochotni a připraveni nabídnout, tedy vše, o čem 

se domníváme, ţe můţeme sami dát. 

Nachází-li se člověk momentálně ve vznikajícím nebo jiţ existujícím vztahu, 
udělá si ještě třetí sloupec. Tam si napíše, co všechno mu partnerství 
v současné době skutečně dává. 
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Co si ve svém vztahu přeji 

Přání a představy, které by člověk rád ve svém vztahu realizoval, jistě 
vypadají, jako by nám leţely na dlani. Na první pohled zdánlivě jednoduchý 
úkol. Proč má ale přesto jeden malý háček, na to se později podíváme ještě 
přesněji. 

Jaké jsou nyní tvé představy o báječném vztahu ?  Buď při tom absolutně 
čestný. Nemusíš seznam nikomu ukazovat. Můţeš si jej udělat tajně. Slouţí 
jen tobě, nemusíš jej nikomu vydávat napospas. Přinejmenším do té doby, 
pokud na to nejsi připravený. Tady jde výhradně o to, abys byl k sobě zcela 
otevřený a upřímný. Hlavní je, ţe to uděláš !  Je jedno, jak nemoţný, intimní 
nebo trapný se ti seznam bude zdát. 

Když již takovým způsobem omezuješ sám sebe, 
co teprve s tebou potom udělá život ? 

Začni se svými přáními !  Zapomeň na způsobné děvče, na slušného chlapce, 
zapomeň na to, co by ti řekla matka, kdyby si ten seznam přečetla, nebo 
tvůj kamarád, partner, kolega, otec... Je to tvůj seznam a budeš ho číst 

jedině ty. A pokud chceš, můţeš jej následně také okamţitě zničit. 

Seznam můţe být krátký nebo dlouhý, dopřej si ale čas, stejně ho budeš 
v nejbliţších dnech či týdnech neustále měnit, doplňovat nebo dokonce psát 
nově. Neboť čím přesnější a detailnější bude, tím jasnější se stane tvá 
představa o vztahu. 

Tímto seznamem 
si definuješ svůj zcela osobní rámec, 
ve kterém se má všechno odehrávat. 

Co pro tebe znamená dobrý vztah ?  Co od něj očekáváš ?  Co bys v něm 
chtěl proţívat ? 

Dostatek dobrého sexu, jistoty, klidné usínání, s úsměvem se probouzet, 
harmonii, dvě, tři, čtyři děti, být zamilovaný, mít svůj klid, být vzrušován, 
dráţdivé dobrodruţné dovolené, láskyplnou matku nebo starostlivého otce 
pro své děti, hodně cestovat, překvapení, často spolu chodit do společnosti, 
tancovat aţ do ranního svítání, sounáleţitost, věrnost, vzbuzovat touhu, 
hodně se smát, tantru, vařit a neumývat nikdy nádobí, smět být opět 
dítětem, trampolínu v domě, dobře vycházet se svými rodiči, ne příliš mnoho 
sexu, dostávat masáţ nohou, v ţádném případě nemuset vařit, snídani 
do postele, květiny, pozornosti, tvé narozeniny jako důleţité datum, být 
opečováván ve vaně, absolutní upřímnost... 

Napiš si všechno, co ti přijde na mysl. I kdyţ ti to ještě stále připadá tak 
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nedůleţité. Kdyby to totiţ nedávalo smysl, nic by tě nyní nenapadlo. Prostě 
to všechno napiš. Od srdce. Aniţ by ses nějak omezoval nebo kontroloval. 

Nyní máš svůj seznam přání. To všechno by se mělo odehrávat ve tvém 
vztahu. Cokoliv tě napadlo, je nyní napsáno před tebou. 

Podívej se na pořadí. Co se objevilo jako první ?  A co se nachází v seznamu 
dál ?  A souhlasí to ?  Kdyţ se například domníváš, ţe mnohé věci, které 
se nacházejí na seznamu aţ vzadu, by měly patřit trochu více dopředu, jak 
je to pak ve tvém skutečném ţivotě ?  Moţná v něm stojí také něco 
důleţitého vzadu ?  Moţná jsi něco důleţitého dokonce ještě vůbec nenapsal, 
protoţe se neodvaţuješ. Pokud se to ale „vlastně" má ve vztahu také 

odehrávat, potom to napiš. Zašifruj to, pokud chceš, zkrať to, napiš 
to nečitelně, ale napiš to. I kdyţ si myslíš, ţe je to příliš intimní nebo ţe to 
opravdu není „normální". Napiš to ! 

A prohlíţej si ten seznam stále znovu, aby ti byl důvěrně známý. Jsou 
to tvoje přání. 

Doufám, ţe tam bude stát i hodně docela „nemoţných" věcí. Věcí, za které 
by ses jinak styděl. Neboť jedno je jisté, s pravým partnerem se určitě 
nebudeš stydět společně je proţívat. Samozřejmě, ţe pokud máme přání 

a neplníme si ho anebo se k němu nepřiznáme, nemůţe se tato část 
ve vztahu odehrávat. V tom případě ale nemáme opravdové partnerství, 
ve kterém bychom mohli být celiství. 

Tento seznam přání je probíhající proces. Můţeš doplnit cokoliv, co tě během 
dalších dnů ještě napadne. 

Ale jako vţdycky, i tady existuje opačná strana mince. Všechno, co bychom 
chtěli ve vztahu mít, musíme také sami poskytnout. Neboť dávání a braní 
si udrţuje rovnováhu. 

Určitě také nechceme být s někým, kdo jenom ţádá, ale sám nemá, co by 
nabídl. Pouze něco poţadovat není pro druhého zrovna příliš lákavé. 
Co chceme dostávat, to musíme být ochotni také dávat. A to je jistě uţ méně 
snadné. 

Před námi stojí důleţitá otázka a tou se nyní budeme zabývat podrobněji: 
co jsi ochoten do svého vztahu přinést ? 

Co jsem ochoten sám dát 

Druhý sloupec velmi úzce koresponduje s prvním. Tam napíšeme vše, o čem 
se domníváme, ţe bychom mohli partnerovi nabídnout. 

Bude to jistě podobné tomu, co si přejeme také my sami. Pokud například 
v prvním sloupečku stojí „věrnost", musí se vycházet z toho, ţe věrnost 
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je pro nás důleţitá a určitě chceme být také věrní. Jinak by byl poţadavek 
věrnosti trochu směšný. 

Nebo bychom například chtěli, aby k nám byl budoucí partner neustále 
čestný, tak moţná v levém sloupci stojí - absolutní čestnost. To je tedy to, 
co od svého partnera očekáváme. S ústupky se nespokojíme. Ţádné 
švindlování, ţádné zamlčování, ţádná nevěra, ţádné lţi, ţádné utajování, 
ţádné podvádění a také ţádná tajemství. 

Doposud dobré. Ale co člověk ţádá, musí také sám dát. 

Nyní bychom měli na pravou stranu také napsat slova - absolutní věrnost. 
Tedy to, co přinášíme do vztahu my sami. Ţádné švindlování, ţádné 

zamlčování, ţádná nevěra, ţádné lţi, ţádné utajování, ţádné podvádění 
a také ţádná tajemství. 

Odpovídá výsledek tomu, jak sám sebe vidíš ? 

Je to tvůj požadavek na tebe. 

Pokud člověk něco sám nedokáţe nabídnout, ale poţaduje to po druhém, cítí 
se partner obelstěn. 

Moţná to ale chápeš spíše jako svůj vytouţený cíl. Potom bys to měl 
formulovat: „Cílem mého vztahu by měla být absolutní čestnost a chtěl bych 
na ní pomocí svého vztahu pracovat." Nyní by se ale měla vylepšit také levá 
strana. Tam by se mělo rovněţ vepsat: „Jedním z hlavních cílů našeho 
vztahu by měla být absolutní čestnost." 

Ale proč je nedodáváme ?  Co nám v tom ještě brání ?  Co nás omezuje ? 

Kdo v tobě věří, že se pro Tebe nehodí něco takového žít ? 

Nebo přesnější otázka, jaká osoba v tobě věří, ţe ti něco takového 
nepřísluší ?  Čí mínění skutečně zastupuješ ?  Kdo ti to řekl ?  Čí je to zákaz ? 

Nemusíš na to znát odpověď okamţitě. Dovol si ten luxus nenajit jednou 
ţádnou odpověď. Nechej otázky prostě otevřené. Neboť na mnohé otázky 
rozum prostě nedokáţe odpovědět. Pro mnohé otázky není kompetentní. 
Většinou chce těmto druhům odpovědí dokonce spíše zabránit. Ale otázky 
najdou své odpovědi často samy. 

I přesto, ţe teď něčemu nerozumíš, nepokoušej se nad tím hloubat. Prostě 
důvěřuj tomu, ţe otázky budou vţdycky zodpovězeny. 
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Co ve svém vztahu mám 

Nyní pojďme k části pro jiţ existující partnerství. Přitom pozorujme náš vztah 
jedenkrát z jiného úhlu pohledu. Udělejme si krátkou inventuru. Jaké naděje 
se naplňují a jaké ne ?  Co od svého vztahu dostáváš ? 

Co si ve svém vztahu přeji..................................... 

Co jsem ochoten sám dát...................................... 

Co ve svém vztahu mám......................................  

Teď se v prvním sloupci nacházejí naše představy o ideálním vztahu. Tento 

sloupec by měl být poměrně obsáhlý. 

Ale jak to vypadá vpravo, na naší straně „dal“ ?  Kde máme méně ?  Kde 
více ?  Je třetí sloupec právě tak dlouhý jako ten první ?  Nebo existují malé 
nesrovnalosti ? 

Dostáváme dost toho, v co doufáme a po čem touţíme ?  Je vztah takový, 
jaký jsme si představovali ?  Pokud ne, jsou splněny alespoň 
ty nejpodstatnější opěrné pilíře ? 

Můţe se také stát, ţe namísto toho dostáváme moţná něco jiného, ale přesto 
velmi podstatného ? 

Moţná nás ještě něco dalšího napadne. Dokonce moţná také existuje více 
faktorů, které nás stmelují, neţ těch, které nás oddělují. Jenom jsme si jich 
doposud nevšimli. 

Často je to totiţ tak, ţe z deseti věcí jich devět báječně sedí, my se ale 
neustále zaměřujeme na ten jeden zraněný bod a připoutáváme se k němu. 
Nedostatek tak přirozeně získává na významu a všechno báječné se čím dál 

tím více ztrácí. Pozorujeme-li vţdycky jen to, co se nám nelíbí, přestane 
se nám někdy líbit také celý vztah. 

Neustálý pohled na tvůj nedostatek 
ti zastírá pohled na tvé bohatství. 

Pokud člověk například vlastní auto, které má spoustu předností, ale bohuţel 
příliš malý kufr, můţe být s autem šťastný, nebo na tomto detailu ztroskotat. 
Můţe se kvůli tomu tak dlouho trápit, aţ se mu nakonec přestane líbit celý 

vůz. Vůz byl pořád stejný, s celým bezpočtem svým výhod. Člověk pouze 
jeho výhody nedokázal ocenit. Moţná ale měl ten vůz pro něj učební lekci. 
Moţná s sebou prostě vţdycky vláčí příliš mnoho věcí. Ale přitom nebyl 
ochotný se změnit a raději se vozu vzdal. 

Moţná ţe v podstatě věnujeme příliš mnoho pozornosti negativním faktorům. 
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A moţná ţe někoho nyní prostřednictvím seznamu napadnou 
ty nejpodstatnější ukazatele sounáleţitosti. 

Moţná ţe je jich dokonce mnoho, ale doposud jsme si všímali jenom těch 
maličkostí, které se nám nelíbí. Moţná ţe to příjemné jsme nechtěli přijímat 
ze strachu, ţe by to tak nemuselo zůstat. Pohled na negativní aspekty 
je totiţ taková začarovaná věc. Často si nedokáţeme to krásné vůbec 
vychutnat v očekávání, ţe nastoupí to špatné. 

Pozoruj to, co máš, a ne to, co nemáš. 

Člověk by se měl soustředit na kvality, které dávají vztahu sílu, a dívat se na 
to, co spojuje. Takový postoj posiluje partnerství a nechává podstatné 
elementy narůstat a sílit. Oddělující ukazatele se přizpůsobí, budou stále 
méně významné, aţ pak někdy přestanou hrát roli úplně. Protoţe vztah 
se zaměřil na něco důleţitějšího. 

Co kdyţ ale nyní zjistíme, ţe na pravé straně seznamu lze nalézt jen málo 
z toho, co bychom si ve svém vztahu přáli ?  Potom si poloţme otázku, proč 
tomu tak je. Proč jsme si přitáhli partnera, který neodpovídá našim 
vědomým očekáváním ?  Jak je to tedy s našimi nevědomými myšlenkami ?  
Kdyţ si zcela očividně přejeme něco jiného, proč jsme se potom sešli ?  A 
co nás drţí ve vztahu, ve kterém jsme vlastně ani být nechtěli ?  
Pravděpodobně je to něco velmi podstatného. Jinak bychom přece byli 
uţ dávno pryč. Moţná ţe jeden jediný bod vyvaţuje celý náš zdánlivě 
protichůdný seznam. Moţná ţe bychom měli po tomto bodu pátrat. Někde 
musí existovat vysvětlení, proč ve stávajícím vztahu setrváváme. 

Moţná jsme v našem seznamu přání na něco podstatného zapomněli. 
Na něco, co je dost silné na to, aby nás udrţelo ve vztahu. 

Vysvětlením můţe také být, ţe jsme se ze strachu ze ztráty nebo pocitů 
méněcennosti spokojili s málem. Nebo nějaký z našich nejpodstatnějších 
rysů koresponduje s rysy našeho partnera a tímto způsobem nás k němu 
připoutává. Moţná ţe existuje nějaká vnitřní vina, o které se domníváme, 
ţe ji musíme nést, nebo náš partner zastupuje roli našeho otce či matky. 
Moţná ţe finanční jistota nebo starostlivý otec našich dětí jsou pro nás 
důleţitější neţ blízkost, sounáleţitost a láska. Měli bychom prostě jenom 
pozorovat, o co jde, aniţ bychom to odsuzovali. Třeba skutečně potřebujeme 
finanční jistotu, abychom se vůbec mohli otevřít. Moţná ţe by nám skličující 
boje o přeţití sebraly poslední sílu. 

Vždycky máš takového partnera,  
jakého opravdu potřebuješ. 

Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom uţ dávno za horami. Vše v našem 
ţivotě má svůj hluboký smysl. 
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Kdyţ náš současný vztah neodpovídá našim vědomým přáním, vypovídá to 
v prvé řadě něco o nás. 

Proto ţádné starostlivé vrásky, neboť i kdyţ najdeme více rozdělujících neţ 
spojujících faktorů, musí přesto existovat něco, co nás drţí spolu. Máme 
přesně takový vztah, jaký potřebujeme pro svůj vývoj a jakého jsme 
schopni. Jinak bychom měli nějaký jiný. Pokud tedy nemáme vztah, který 
chceme mít, není to ani dobré ani špatné. Je to mimo všechna posuzování. 
Je to přesně taková zkušenost, kterou máme učinit, aby náš vývoj mohl 
pokračovat kupředu. 

Měli bychom zjistit, proč v našem zdánlivě nemilovaném partnerství 
setrváváme. Lze pro to najít spoustu důvodů, dobrých důvodů. Ţádný vztah 
nezačínáme od nuly. 

Důleţité je, abychom poznali, kde se právě nacházíme. Čím jasnější nám 
bude naše pozice, tím jednoznačněji můţeme klást ty správné otázky. 
Seznam nám při této inventuře pomáhá. Je to ten nejlepší pomocný 
prostředek. 

Ukazuješ se sám sobě. 

Přitom stačí trochu pozměnit úhel pohledu a zaměřit jej novým směrem. 
Odpovědi totiţ nenajdeme u našeho partnera, nýbrţ u nás samotných. 

Pokládej si opakovaně otázky: „Proč jsem ve vztahu s takovým partnerem ?  
Jaký je hlubší smysl ?  Jakou zkušenost mám učinit ?  Je tato zkušenost 
starší neţ vztah ?  Znám tuto emoci uţ z dřívějška ?" 

Odpověď přijde. Zítra, pozítří, příští týden. Měli bychom být pro odpověď 
prostě jenom otevření. Odpověď přijde, pokud se na otázku budeme 

opakovaně zaměřovat. Jestliţe bude odpověď správná, ucítíme to. Odpověď 
nás obohatí. Jestliţe nás odpověď oslabí nebo rozladí, je to jedině naše ego 
nebo rozum, kdo odpovídá. Správná odpověď má sílu a dává nám svobodu. 

Odpověď se skrývá již v otázce. 

Odpověď má spíše emocionální charakter a vychází z našich zkušeností. 
Moţná ţe se nám nebude hned líbit, protoţe se týká více nás neţ našeho 
partnera. Bude to nespíš velmi pravděpodobné. Neboť je to náš ţivot, o 
co jde. Náš partner je sice součástí našeho ţivota, ale pouze proto, 
ţe chceme. Vědomě, nebo nevědomě. 

Tak jak tak bychom měli zůstávat pro odpověď otevření po všech stránkách. 
Můţeme také přijít na to, ţe odpověď nevychází z nás, nýbrţ jsme ji někdy 
od někoho převzali. Jinými slovy, mohla by mít základ v názorech 
a představách našich rodičů, prarodičů atd. 
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Odpověď beztak nevyhloubáme. Prostě důvěřuj tomu, ţe přijde. 

Moţná ţe svůj seznam někdy ukáţeš také svému partnerovi. Proč ne ?  
S kým jiným bys měl hovořit o svém nitru ? 

Pokud je to opravdu tvůj partner, má moţná podobný seznam nebo si chce, 
tebou inspirovaný, nyní vytvořit svůj. 

Moţná ţe se tímto způsobem dozvíš docela hodně o jeho přáních a touhách. 
Moţná ţe je právě tak osamělý jako ty. Moţná ţe ve svém mlčení čeká jedině 
na to, aby ho z něj někdo vyvedl. Moţná ţe čeká od tebe na nějaké znamení. 
Kdo jiný by mu měl pomoci ? 

Kaţdopádně pokud se ti ve vztahu nedaří dobře, nedaří se dobře ani tvému 
partneru. Pokud cítíš odstup a chlad, cítí to on také. 

Tvůj partner bude  
tvým soupeřem jen tehdy,  
když z něj soupeře uděláš. 

Ber ho tedy raději jako důvěrníka a spojence. Moţná si dokonce zhotovíte 
seznam společně. Jak by vypadalo spokojené partnerství mezi vámi ?  A 

co vám brání v jeho realizaci ? 

Moţná narazíte na něco, co oba nemáte rádi a čeho byste se rádi zbavili. 
Rozhodně není nic horšího neţ spolu nekomunikovat. Objevte znovu svou 
vzájemnou lásku. 

Stojíš-li na začátku vztahu nebo hledáš-li řešení, bylo by také velmi vhodné 
ukázat seznam svému budoucímu partnerovi. Tím mu dáš šanci, aby 
tě pochopil v celé tvé hloubce. Současně ho obdaruješ svou důvěrou. 

A ţádný strach, nemůţeš se zesměšnit. Pokud je to ten pravý, je na stejné 
vlnové délce a myslí a cítí jako ty. 

A seznamy si uschovej, i kdyţ si čas od času vytvoříš nějaký nový. 

Kdyţ se k nim po čase vrátíš a porovnáš je, uvidíš, jak razantně probíhá 
tvoje změna. A kolik práce jsi uţ vykonal. Byla to tvá práce, která umoţnila 
tento vývoj. A to je dostatečný důvod, abys byl na sebe hrdý. 
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Existují ve tvém životě situace,  
které se neustále opakují ? 

Hodně jsme toho zaţili. Utrpení, odmítnutí, závist, ţárlivost, nenávist. Během 
let se nahromadila veškerá tato duševní bolest. Nejenom v nás, ale také 
v našem partnerovi. 

Jiţ v raném dětství jsme si vybudovali mechanismy pro přeţití a strategie, 
které nás chránily a které nám dříve umoţňovaly, abychom se s touto 
duševní bolestí vůbec vyrovnali. Tyto ochranné pláště jsme tehdy 
potřebovali, abychom přeţili. Byly pro nás ţivotně důleţité. 

Kaţdému se tak vedlo. Všem. Partnerovi, přátelům a známým, šéfovi 
a přirozeně také nám samotným. Nejsme ţádná výjimka. Nejsme sami, 
i kdyţ se tak někdy cítíme. 

Dobrá zpráva je, ţe jsme to dokázali. Přeţili jsme. Uţ takové mechanismy 
nepotřebujeme. Dnes nás spíše omezují, neţ aby nás chránily. Přesto si je 
stále s sebou neseme a nevíme, jak se jich zbavit. Většinou ani netušíme, 
ţe je vůbec máme. 

Co je to za mechanismy ?  Přestoţe jsou tak zjevné, není snadné je odhalit. 
Ne proto, ţe se tak dobře schovávají, ale proto, ţe je prostě vidět nechceme. 
Nechceme se zdánlivé ochrany z minula jen tak vzdát. Nechceme si přiznat, 
ţe nás dnes uţ nechrání. A díky tomu je vlastně také jasné, kde je můţeme 
najít. 

Jsou to věci, které jsme nutně potlačili a uklidili hluboko mimo dosah naší 
vědomé mysli. Tedy všechno to, co aţ do této chvíle nechceme vnímat. 
Mechanismy lze většinou nalézt tam, kde se cítíme nepochopeni nebo 
opuštěni, vrţeni do chaosu, osamělí, bezmocní, zrazení, vyuţívaní, 

podvedení, naplnění smutkem nebo beznadějí. A to ve smyčce, která 
se věčně vrací. 

Poloţme si jedině moţnou otázku: 

Existují ve tvém životě věci, které se neustále opakují ? 

Neboť mnohé z toho uţ jsi někdy proţil a aţ dosud ses toho nezbavil, ať uţ 
se jevíš jakkoliv dospělý. A přesně tato duševní bolest z naší minulosti nám 
brání v tom, abychom proţívali přítomnost svobodně a šťastně. 

Ještě stále jsme totiţ k těmto starým zkušenostem připoutáni, i kdyţ jsme 
na ně zdánlivě dávno zapomněli. Stále nejsou rozpuštěny. 

Naše dřívější zranění lze stále nalézt tam, kde se dnes znovu cítíme 
zraňováni. Tam jsme pořád ještě dítětem s dětským chováním bez moţnosti 
řídit věci dospěle nebo s nimi zacházet takovým způsobem, jak bychom 
si přáli. 
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Přitom bychom chtěli konečně dospět i v těchto věcech. Kvůli tomu a pouze 
z tohoto důvodu přicházejí do našeho ţivota pořád ty samé lekce, stejné 
pokyny, které se nám opakují přesně ve stejné emocionální velikosti 

a hloubce jako kdysi. 

Tehdy jako děti jsme neměli ţádné moţnosti tyto situace řešit. Ani později 
v mládí. A dokonce ani dnes jsme ještě nenašli ţádné opravdu fungující 
strategie. Cítíme se právě tak bezmocně jako tehdy, zakoušíme stejnou 
bolest, protoţe jsme z ní ještě nevyšli. Dosud nevíme, jak bychom s tím měli 
zacházet a jak bychom se od toho mohli osvobodit. 

Partnerství je nyní tou nejlepší možností, 
jak se dostat do kontaktu s těmito zraněními  

a navždy je vyléčit. 

To je to, co se neustále děje. To je to, o čem se domníváme, ţe to 
nedokáţeme vydrţet. Partner dráţdí přesně tyto dávno pohřbené 
a zapomenuté pocity a probouzí je. Proč ?  Protoţe je to jeho úkol ! 

A naším úkolem je mu to dovolit. 

Všechno, co se v našem ţivotě neustále opakuje, má co do činění s námi. 
Jinak by to v našem ţivotě nebylo. I kdyţ jsou to věci, které se nám nelíbí. 
Budeme je s sebou vláčet tak dlouho, dokud se od nich nedokáţeme 
osvobodit. Jsou to naše lekce. Nosíme je s sebou a musíme se proto od nich 
osvobodit, nikdo jiný to za nás neudělá. Partnerství je tedy ta nejlepší 
a nejrychlejší moţnost, jak poznat, na čem bychom ještě měli pracovat. 
Nikdo jiný se k nám nepřiblíţí tak rychle a tak blízko, aby se nás v této 
hloubce dotkl a zapomenuté rány vynesl na světlo. Náš partner nás 
neúprosně nutí, abychom přiznali barvu a pracovali na sobě. Přirozeně 
to dělá právě tak nevědomě jako my a právě tak málo se mu to zamlouvá, 

neboť i my se dotýkáme všech jeho zranění, na kterých má pracovat. 

Každé zklamání nabízí  
současně ten největší potenciál k osobnímu růstu. 

Ale na čem má člověk pracovat, kdyţ vůbec neví, jaké vzorce nebo strategie 
si s sebou nese ? 

Vlastně je to docela jednoduché. Pozoruj ve svém ţivotě věci, které 
se neustále opakují. 

Ocitáš se často a zdánlivě nevinně pořád v tom stejném začarovaném 
kruhu ?  Zakoušíš zas a znovu to stejné zklamání, čelíš nějaké situaci opět 
hluboce zraněný a bezmocný ?  Nebo opakovaně a naprosto neočekávaně 
naráţíš pořád na stejný typ partnerů ? 

Naráţet ano, ale určitě ne neočekávaně. 



32 
 

Je přece pozoruhodné, ţe ačkoliv jsou to různí lidé, různá místa, různé časy, 
my proţíváme stále dokola to samé. 

Ale jak se to stalo ?  Domluvili se snad oni ?  Aniţ by se znali ?  Je to nějaký 
tajný komplot ?  Jak to, ţe nám úplně jiní lidé přinášejí pořád tu stejnou 
nebo podobnou situaci ?  Vţdyť my ji přece vůbec nechceme !  Ale ona nám 
nedává ţádnou jinou moţnost volby. Přesně. Nemáme ţádnou volbu !  Ale 
jak to, ţe nemáme ? 

Proč se opakovaně dostáváme do stejných bodů zklamání, do stejných 
situací ?  Nechceme je, přesto opakovaně zaţíváme něco podobného. 

Moţná ţe jsou tyto nepříjemné body spojeny s naší nevyřízenou minulostí ? 

Ale kdyţ je minulost tak daleko za námi, ţe uţ si na ni ani nevzpomínáme, 
proč by nás měla stále ještě ovlivňovat ?  To všechno jsme přece uţ dávno 
nechali za sebou. Je to daleko a dávno zapomenuto. Jsme dospělí, můţeme 
se svobodně rozhodovat a ţít svůj vlastní ţivot. Ale je tomu skutečně tak ? 

Dítě, které zažívá lásku, 
je touto láskou naplněno 

a neustále usiluje o to předávat ji dál. 

Dítě, které vyrůstá bez lásky, 
bude stále zoufale tuto lásku hledat. 

Po celý svůj dlouhý život. 

(Neznámý zdroj) 

Kdyţ byla naše láska dítěte vyuţívána nebo odmítána, bude 
to pravděpodobně patřit k úkolům našeho ţivota. 

Jako dítě jsme moţná museli po dlouhý čas zakoušet, ţe nejsme vítáni, 
a proto ve skutečnosti nejsme hodni lásky. Toto zranění se zapsalo hluboko 
do vědomí dítěte, neboť mělo přece jen tuto jedinou zkušenost. Ţádnou jinou 
pravdu neznalo. Jenom vědělo, ţe takové, jaké je, není milováno. Pak 
v určité době dospělo k přesvědčení, ţe to musí být pravda, která se týká 
jenom jeho, a ţe nebude hodno lásky. Někdy potom si skutečně začalo 
myslet, ţe uţ není „hodno lásky". Budoucí chování se této myšlence 
přizpůsobilo. Toto dítě se přestalo mít rádo. V dětství, v mládí, v pubertě. 

Role se rozvíjely: šprýmař, inteligent, drsňák, tajnůstkář, rebel nebo 
potíţista, neboť v těchto rolích byl člověk alespoň přijímán. Ale hluboko 
v nitru jsme se cítili stále více odstrkováni. 

Mnozí dokonce přiberou na váze, aby si sami potvrdili, ţe nemohou být hodni 
lásky. 
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Vlastní příčinu jsme dnes dávno zapomněli, jenom ponaučení ne. To je 
i nadále aktuální. Dnes se chováme podezíravě a bojíme se, aby naše láska 
nebyla znovu vyuţívána a zrazována. A musíme strašně moc dávat pozor, 

dětsky, vzdorovitě, musíme být neustále ve střehu. Skutečně nic jiného 
neočekáváme. Vlastně na to čekáme. Protoţe to jinak neznáme, věříme, 
ţe odmítaná láska patří k ţivotu. 

Nebudeme moci partnerovu lásku přijímat opravdu svobodně a nevinně. 
Vlastně mu nevěříme. Jsme si jistí, ţe nás nebude mít rád, aţ nás pořádně 
pozná. Kvůli tomu se pro jistotu uchylujeme do jedné ze svých rolí. 

Přesněji vzato, čekáme na zákeřný obrat, na podmínku, která musí být 
s jeho láskou spojena, na ránu, která nás neočekávaně postihne. Náš 
partner, kterého opravdově nepřijímáme, začne se svou láskou šetřit anebo 
nás vyzve, abychom mu konečně začali důvěřovat a odevzdali se mu. Nyní 
se ocitneme pod tlakem. Tlak známe. A teď uţ teprve nedůvěřujeme. 
Vzniknou hádky a čím více se budeme stahovat zpět, tím mocněji vstoupí 
tento rozpor do našeho vztahu. Všechny ostatní shody najednou nebudou 
znamenat vůbec nic. 

Časem se bude náš partner stále více stahovat zpátky, protoţe si všimne, 
ţe mu nedůvěřujeme, ţe ho k sobě nepouštíme opravdově blízko, ţe si 

udrţujeme odstup. Nemůţe přece vědět, ţe ve skutečnosti to s ním nemá nic 
společného a ţe to souvisí s naší minulostí. 

Potom přijde okamţik, kdy nám oznámí, ţe nás uţ nemiluje. Něco, co nás 
příšerně rozzuří, protoţe to přesně zasáhne naši bezmocnost. A pak konečně 
vybuchne dávno načasovaná bomba. Vztah uţ dále vlastně nemá smysl. 

Na to jsme čekali. Jak bylo dobře, ţe jsme do toho nešli opravdu naplno. 
Bylo přece jasné, ţe naše láska bude dříve či později zrazena. Následkem 
jsou rozchod, zklamání, slzy a potvrzení, ţe příště bude lepší se do něčeho 

takového vůbec nepouštět. 

Ale co nám ve skutečnosti zabránilo, aby naše láska ţila ? 

Jaké vzory a jaká zranění s sebou ještě dnes vláčíme ? 

Je to pocit méněcennosti, ţe si takovou lásku nezaslouţíme ?  Nebo je to 
strach, ţe jednou zůstaneme zase sami ?  Moţná ţe ještě stále věříme, ţe si 
lásku nezaslouţíme, a v podstatě v nás od začátku vztahu ţije přesvědčení, 
ţe si náš partner dříve či později najde někoho jiného. Moţná se také 

domníváme, ţe nejsme dostatečně krásní, inteligentní nebo vtipní, ţe nejsme 
dostatečně smyslní, sexy nebo vzrušující. Moţná věříme, ţe v posteli 
nestačíme a ţe někdo jiný by byl lepší. 

Ale to není pravda !  Je to jedině naše přesvědčení, které kdysi vzniklo 
a sebralo nám schopnost být v této oblasti ţivota ţivoucí. A ještě i dnes nám 
ji bere !  Otázkou zůstává, co nám sebralo naši ţivost ? 
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Moţná nedůvěřujeme, protoţe si myslíme, ţe vyuţívání citů patří k ţivotu. 
Moţná se naši rodiče nechali rozvést a my věříme, ţe láska nemá ţádné 
trvání. Nebo jsme byli jako děti nevítaní a ještě dnes věříme, ţe po nás nikdo 

netouţí. 

Ať už je tvá představa o vztahu jakákoliv, 
důležité je si uvědomit, 

že tvůj názor na něj je nastavený už předem. 

A tento názor není svobodný. Je ještě stále spojený s nezvládnutou 
minulostí ! 

Kaţdé ztroskotané partnerství nás opět spojuje s našimi zraněními z minula. 
A protoţe tam došlo ke ztroskotání, jsou zranění pravděpodobně nejenom 
potvrzena, nýbrţ navíc ještě posílena. Pouze jsme se v tomto bodu stali ještě 
více nedůvěřivými. 

Kvůli tomu je tak důleţité, abychom si člověka, kterého si chceme pustit 
blízko k sobě, pozorně prohlédli. Neboť také on si s sebou přináší svou 
minulost, kterou s ním pak budeme proţívat. 

Právě proto, ţe s partnerem budeme putovat všemi hlubinami, a obzvlášť 
těmi temnými, a vyplaví se přitom tolik dávno „zapomenutého" duševního 
balastu, neměli bychom se hned při první příleţitosti na někoho vázat. 

Je to člověk, kterému dostatečně důvěřuješ,  
aby tě mohl doprovázet do tvých hlubin ? 

Je to opravdu osoba, která se nám smí přiblíţit natolik, aby se mohla dotýkat 
našich citových zranění a vytahovat je ven na světlo ?  Budou totiţ bolet a 
my nebudeme vědět, jak se z této smyčky zase vysvobodit. 

Jediné, co bychom měli mít neustále před očima, je skutečnost, ţe všechny 
tyto opakující se vzory a lekce v našem ţivotě nám chtějí připomenout něco 
minulého, tedy zranění, která dosud nebyla vyléčena. 

Pravdou je,  
že se svou minulostí bojuješ mnohem více  

než s přítomností. 

Náš rozum přijímá realitu jako pravdivou jenom do té míry, pokud ji uţ zná. 
Filtruje ji tím, ţe ji okamţitě posuzuje. Co bylo v minulosti spojeno 
s negativními zkušenostmi, bude nyní rovněţ hodnoceno jako negativní. A 
je zcela jedno, zda to odpovídá pravdě, nebo ne. Co bylo dříve posuzováno 
jako krásné, bude dnes opět hodnoceno jako krásné, i kdyţ tomu tak 
uţ vůbec není. To znamená, ţe realita je vnímána omezeně. Naše vnímání 
reality filtrují naše zkušenosti. 



35 
 

Ne vţdy je tedy nutné vědět, proč se k nám partner chová právě tak, jak 
se chová. Důleţité je rozpoznat, ţe tato zkušenost je starší neţ vztah. Vztah 
je pouze spouštěčem, nikoliv vlastní příčinou. Jenom obnovené zrcadlení 

starého známého zranění. 

Většina zkušeností je starších než vztah. 

Pro nás je důleţité nově procházet emocemi a přitom se dívat, kam vlastně 
patří, abychom je pak konečně mohli osvobodit, aniţ bychom partnera činili 
zodpovědným za to, co musíme znovu proţívat. 

Není to snadné. Někdy je to jako let bouřkou naslepo, bez navigačních 
přístrojů. A my jsme navíc ještě pilotem. Ale existuje několik orientačních 
bodů. Například náš seznam přání. Ten kupodivu vypovídá hodně o tom, kde 
se nacházejí naše osobní lekce. 

Kamkoliv jdeš, bereš sebe vždycky s sebou. 

Podívejme se jednou pozorně na to, co všechno si přejeme. 

Nyní jsme jasně formulovali naše přání a touhy a s kaţdým z těchto pojmů 
vymezujeme automaticky protiklady, tedy jejich stinné stránky. 

Polaritou čestnosti by například byla leţ, nevěra, podvod atd. To všechno 
se totiţ v našem vztahu nesmí odehrávat. Nebo máme-li například v našem 
seznamu přání slovo harmonie, tak vyčleňujeme hádku, ţárlivost, nesvár 
atd. 

Ale jde to takhle jednoduše ? 

Pozorujme toto „automatické" vyčlenění jednou o něco důkladněji. Uvidíme, 
zda jsou tato témata opravdu tak „automatická" nebo zda nejsou spíše zcela 
cíleně vyčleňována ? 

Hrajme raději hned s otevřenými kartami. 

Napiš, co všechno se ve tvém vztahu nesmí odehrávat. Hádka, nenávist, 
agresivita, ţárlivost, nevěra, nedůvěra atd. Tento seznam půjde určitě hezky 
sviţně. Udělej ho opravdu rychle a spontánně. Nepřemýšlej. Co napíšeš jako 
první ?  Co uţ nechceš zaţívat ?  Uţ nikdy více ? 

Na tvém seznamu se nyní nacházejí situace a pocity, které bys uţ nikdy 

nechtěl zaţívat. Jsou to všechno věci, které jsou ti důvěrně známé, které 
ti uţ někdy velmi ublíţily. Zkušenosti, které jsi musel zakoušet nejenom 
ve svých vztazích, ale pravděpodobně uţ jako dítě. Kdyţ však tyto 
zkušenosti nyní chceme vyčlenit z našeho vztahu, ţádný opravdový vztah 
mít nebudeme. Proč ?  Protoţe tato část naší osobnosti nesmí v tomto vztahu 
být. 
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Pokud jsme například měli doposud ve svém ţivotě pocit méněcennosti nebo 
pocit, ţe nejsme hodni lásky, bezpochyby budeme tento pocit vnášet 
do vztahu. Nebo pokud náš způsob řešení konfliktů spočívá v hádce, 

nenávisti a agresivitě, tak bezpochyby nemáme k dispozici ţádný jiný 
nástroj, kterým bychom řešili své konflikty. Potom si budeme muset tento 
nový nástroj teprve vybudovat. A sice jedině ve vztahu ! 

Kdyţ to nechceme, pak pravděpodobně nevstoupíme do ţádného 
opravdového vztahu. Namísto toho se budeme raději drţet zpátky, budeme 
hrát na jistotu, neukáţeme se ve své celistvosti a zůstaneme pořád tak 
trochu připraveni na to, abychom mohli z celé záleţitosti včas vycouvat. A 
to ještě dlouho předtím, neţ by například hrozilo, ţe budeme muset čelit 

svému pocitu méněcennosti. 

Tyto stránky naší osobnosti dokáţeme vlastně léčit a osvobozovat pouze 
a jen ve vztahu. A teprve poté budeme mít opravdu šťastný a osvobozený 
vztah. 

To znamená, ţe pokud chceme skutečně hluboký a láskyplný vztah, tak 
do toho musíme jít naplno, bez ţádného kdy a ale, se všemi riziky. Budeme 
muset znovu procházet všemi těmito emocemi, které vlastně vůbec 
nechceme mít, a sice tak dlouho, dokud je nevyléčíme a nepropojíme tyto 

zkušenosti s novými, pozitivními záţitky. 

Ať uţ jsme si s sebou přinesli jakékoliv vzory, budou ovlivňovat naši 
představou o vztahu. Náš partner vůbec neví, jaký sbalený obraz 
s představami před ním rozvineme. A bude nucen se našim výčitkám 
a představám vystavit. 

I kdyţ to nebude vţdycky jednoduché. Existuje jenom buď a nebo. 

Partnerství je pomocná ruka,  
abychom konečně mohli osvobodit vše nemilované. 

Kdo jiný neţ náš partner by měl mít odvahu projít s námi našimi bolestmi 
a hlubinami ?  Kdo jiný nám nabídne Paroli* ? 

*  Pozn. překl.: Paroli je systém pro sázení online, jehož podstatou je možnost 

zvyšování sázky v případě, že sázející vyhrává. 

Bohuţel všechno to, od čeho by se chtěl člověk distancovat, si zve přímo 
do svého vztahu. A projeví se to jako explozivní směs emocí a potlačovaného 

vzteku. 

Neboť abychom se něčeho mohli zbavit, musíme to nejdříve mít. A právě 
proto, ţe to člověk nechce, dostane to. Kvůli tomu se náš partner bude 
dotýkat těchto našich bolestivých minulých zkušeností. Můţe ale vynést 
na povrch vţdycky jen to, co v nás uţ dřímalo. Jsou to tedy pořád jenom 
součásti nás samotných. 
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Vraťme se zpátky k našemu seznamu. Moţná bys měl svůj negativní seznam 
nyní pozměnit a napsat, od čeho by ses rád ve svém vztahu osvobodil ? 

Jaké vzory a škatulky bys rád rozpustil ?  Co ještě nedokáţeš rozpustit ?  
Jakou cenu jsi za toto „nerozpuštění" ochoten zaplatit ? 

Kdyţ se tím zabýváš, pravděpodobně vyneseš na světlo hodně starého 
duševního odpadu. Prostě to dovol. Neposuzuj to. Především neposuzuj sám 
sebe. 

To nejlepší na tom je, ţe uţ jen tím, ţe uvaţuješ nad seznamem, mnohé 
si uvědomíš. 

Uvědomování si je léčení. 

Kdyţ si ujasníme, co všechno vnášíme do vztahu a od čeho bychom se rádi 
osvobodili, budeme stále více poznávat, ţe náš partner je v mnohých 
záleţitostech pouhým „zástupcem" pro naše projekce. Ţe naše vzory 
se doplnily s jeho. A tímto poznáním se všechno mění. Došlo k novému 
zamíchání karet. Nyní je máme k dispozici na stole, odkryté lícem nahoru. 

Moţná se dokonce odváţíš ukázat svému partnerovi svůj seznam s nemilými 
vzory. Moţná mu dokonce dokáţeš říct, ţe na tom chceš pracovat. Má to pro 
tebe nesmírnou výhodu. Uţ se nebudeš muset distancovat, schovávat, 
potlačovat nebo ujišťovat. Současně si z partnera uděláš svého spojence. 
To vytváří blízkost. Moţná ţe potom i on dokáţe si uvědomovat společně 
s tebou své stinné stránky. Neboť kdyţ se změníme my, změní se i náš 
partner. 
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Pravidlo 3 

 

Dostáváš vţdycky jedině to, co sám dáváš 

Vztah se neustále nově utváří 

Na začátku se zdá být všechno fajn. Náš partner nám poskytuje pouze 
to nejlepší. Všechno, o čem se domnívá, ţe by se nám mohlo líbit, nám klade 
k nohám. Daruje nám například svůj šarm, svůj sex-appeal, svou 
starostlivost a pozornost a přirozeně také svou lásku, prostě vše, co si tak 
touţebně přejeme. Koneckonců chce, abychom přijali jeho nabídku. 

Přirozeně mu také my budeme něco nabízet. A samozřejmě jen to nejlepší. 

Určitě mu ale neukáţeme všechno. Nechceme ho přece hned na začátku 
vyděsit, neboť existuje ještě dost aspektů, kterými vedle všeho toho 
krásného disponujeme. Ovšem - tuto část mu z pochopitelných důvodů 

nejdříve raději zamlčíme. 

Partner nám o sobě přirozeně také hned všechno neprozradí. Přece chce, 
abychom s ním zůstali. 

Pravdou je, ţe v podstatě neznáš všechno, co si tvůj partner s sebou 
do vztahu přinese. A naopak tvůj partner neví, co všechno ho z tvé strany 
ještě čeká. 

Nejpodivnější na situaci je ale fakt, ţe ani my sami tak přesně nevíme, 
co všechno si s sebou ještě neseme. Lépe řečeno, nemáme o tom ani tušení. 
Kdyby tomu bylo jinak, nezaţívali bychom ţádná překvapení a neprojektovali 
tato překvapení na partnera. 

Pokud chceme nyní zjistit, co všechno s sebou ve skutečnosti vláčíme, 
vědomě nebo nevědomě, potřebujeme jen pozorovat vztah, který v tuto 
chvíli máme. Neexistuje nic, co by vypovídalo jasněji. 
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Ať už tvůj vztah v tuto chvíli vypadá jakkoliv, 
bude vždycky jenom zrcadlit to, 

co sis do něj s sebou přinesl. 

Volba partnera 

První, co si do vztahu přinášíme, je přání mít partnera, který nám bude 
odpovídat. Ideální partner je s jistotou pro nás člověk, který se nejvíce 
podobá naší osobnosti. Neboť potom máme stejné cíle, stejná přání a stejné 

touhy. Jiného partnera vůbec nechceme. S jiným bychom ani nerezonovali. 
To znamená, ţe struktura naší osobnosti předurčuje výsledek volby našeho 
partnera a tím také obsah našeho vztahu. Ve svých partnerstvích se budeme 
bezpochyby vţdycky setkávat s partnery, kteří nám v mnoha aspektech 
nejvíce odpovídají. Jak v pozitivních, tak i v negativních. Dalo by se také říct: 

Tvůj partner je tvým zrcadlovým obrazem. 

To ovšem znamená, ţe pořád budeme jedině s osobou, která je také nejvíce 
podobná naší neúplnosti. Neboť jenom ta s námi můţe projít všemi těmi 
zkušenostmi, které potřebujeme pro svou úplnost. Náš partner je naším 
zrcadlovým obrazem a především naším emocionálním zrcadlovým obrazem. 
Jeho zkušenosti musí v tom podstatném korespondovat s těmi našimi. Jinak 
by s námi nemohl procházet našimi hlubinami, neboť by ho prostě 
nezajímaly. Nebyl by vůbec dobrý spoluhráč. Kdyby byly jeho vzory úplně 
jiné neţ naše, „pracoval" by raději na něčem jiném. 

Kaţdopádně by nikdy nevynaloţil sílu, aby se vystavil našemu tlaku, kdyby 
to nebyly naše společné vzory. 

Proto partner, se kterým jsme, je pro nás přesně ten správný. Učiníme s ním 
přesně ty zkušenosti, které máme učinit a které pro svůj vývoj potřebujeme. 
Neboť díky společné cestě do vlastního nitra můţeme proţít právě ty z částí 
našeho Já, které ještě nejsou celistvé, tedy „vyléčené". A s ohledem na toto 
léčení si přesně vybíráme svého partnera. 

Člověk má určitá přání a představy - vědomé a nevědomé - a přitahuje 
si partnera, kterého si přeje. 

Pokud nás například minulost naučila, ţe je pro nás nejlepší, kdyţ hledáme 
pouze tělesnost a nikoliv přílišnou blízkost, přitáhneme si někoho, kdo přesně 
tomuto vzoru odpovídá. V tomto bodě potom dosáhneme se svým partnerem 
toho největšího souladu. Co pak pravděpodobně dostaneme, je povrchní 
románek bez hloubky a důvěry. Nic víc jsme si neobjednali. 

Na konci románku bude zkušenost, kterou jsme si sami vybrali, přirozeně 
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opět posílena proţitkem, ţe přílišná blízkost by nás byla ještě více zranila. 

Ty sám jsi ten, kdo sám sebe zraňuje. 

Právě proto, ţe uţ nic víc nedovolíme. Moţná ţe se také ocitneme pod 
tlakem, protoţe partner by od nás chtěl více. Ale zranění z minulosti 
intenzivnější blízkost nedovolí. Konflikt způsobuje uvnitř člověka takový tlak, 
ţe se buď zalekne a uteče ze vztahu, anebo překročí svůj vlastní stín 
a připustí více blízkosti. 

Rozhodně se ho bude tento nedostatek dotýkat neustále, i kdyţ o to vůbec 
nestojí. Vznikne hádka, nenávist a agresivita. 

Strach z blízkosti je koneckonců téma, kterým se potřebujeme zabývat. 

Přesně proto si vybíráme takovou osobu, která bude na náš nedostatek 
poukazovat. Neustále znovu. A tato zkušenost můţe dost bolet. 

Budeme ji zaţívat tak dlouho, dokud nebudeme mít plné zuby povrchních 
románků a nebudeme ochotni připustit o něco více blízkosti. To si ţádá 
odvahu. Zkrátka a dobře musíme kvůli tomu překročit své vlastní hranice. 
Musíme trochu slevit ze své představy, jaký by náš vztah měl být, a pustit se 

o kousek dál. I kdyţ nám to připadá těţké. I kdyţ nám to nahání strach. Ale 
kdyţ se do toho pustíme, staneme se o něco zralejšími a odváţnějšími. Naše 
osobnost bude o něco dospělejší. Potom partner, kterého si přitáhneme, 
nebo ten, se kterým uţ jsme, se rovněţ stane o něco zralejším. 

Nezapomeňme, ţe partner je naším zrcadlem. Jinak by u nás nebyl. 

Rozvíjíme-li tedy svou osobnost, rozvíjíme také náš vztah. 

Vztahová témata 

My sami rozhodujeme o tom, jaký má náš vztah být. Jak víme, můţeme 
ve svém partnerství proţívat vţdycky jedině to, co jsme sami připraveni 
do vztahu také vnášet. Něco jiného totiţ vůbec nedovolíme. 

Vycházejme například z toho, ţe se cítíme méněcenní. Potom nám bude 
přesně tento pocit potvrzovat náš partner. Neboť s pocitem méněcennosti 
jsme do vztahu vstupovali. Co jiného tedy můţeme obdrţet ?  Náš partner 

za nás problém s naším sebehodnocením nevyřeší. Tak to nefunguje. Je to 
jedině náš úkol a nikoho jiného. Jde přece o náš ţivot a náš vývoj. V tomto 
případě nám ani to nejkrásnější uznání našeho partnera nepomůţe a pocit 
méněcennosti zůstane. Protoţe buď tomu druhému nevěříme, nebo 
se namísto toho staneme závislí na jeho chvále. Náš partner nám tedy bude 
pocit méněcennosti opakovaně připomínat a neustále jej dráţdit, aby nás 
přiměl tento pocit konečně rozpustit. 
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Přirozeně, že láska hory přenáší,  
ale musí se k tomu vždycky přidat i práce. 

Náš partner nám můţe pomoci. Ne vţdy je to proces, který probíhá 
harmonicky. Moţná ještě jednou zaţijeme pocit méněcennosti kvůli tomu, 
ţe nás partner shazuje. Nebo kdyţ kvůli strachu ze zranění vztah raději 
předčasně opustíme. Tak jak tak se dostaneme do kontaktu se svými 
slabými stránkami. Bude to bolet, dokonce velmi bolet. A připomene nám 
to něco, co uţ známe. Vţdycky to ale bude něco, co jsme si my s sebou 
do vztahu přinesli. 

Cokoliv si s sebou do vztahu přineseš,  
to také dostaneš zpátky. 

Přineseme-li si do svého vztahu jako téma například ocenění, je pro nás 
důleţité, abychom byli oceňováni. Budeme mít vztah, ve kterém věříme, 
ţe za to musíme bojovat, nebo se k tomuto uznání musíme propracovat. Je-li 
náš problém, který jsme si přinesli do vztahu, hádka, pak máme vztah, 
ve kterém se hádáme. Přinášíme-li si s sebou ţárlivost, co dostaneme ?  
Podněty k tomu, abychom mohli být ţárliví. 

Pokud bychom chtěli vytvořit například vztah, ve kterém se cítíme 
podporováni, musíme tedy vztah podporovat a musíme pro něj vytvořit 
rámec a prostor. Nevytvoříme-li tento prostor, ale jen ho poţadujeme, 
dostaneme vztah plný poţadavků, kdy partneři si stěţují na nedostatek 
podpory. Řešení je tedy docela jednoduché: 

Podporuj svůj vztah  
a budeš ve svém vztahu podporován. 

Ať uţ se jedná o cokoliv - lásku, péči, upřímnost, věrnost, zlobu, nenávist, 
zuřivost, pochybnosti o sobě sama atd., podle toho, co dostáváme zpět, 
můţeme rozpoznat, co jsme si s sebou přinesli. 

Panuje-li například v našem vztahu hodně hádek, bezpochyby 
to neznamená, ţe je vztah špatný. Pravděpodobně to jen signalizuje, ţe 
v našem vztahu má kaţdý z nás velkou potřebu mít pravdu, obviňovat toho 
druhého a nemá chuť akceptovat své vlastní nedostatky. Přirozeně 
je mnohem pohodlnější chtít změnit partnera neţ sebe. Ale přesně v těchto 

okamţicích poznáme, kde bychom na sobě měli pracovat. 

Ať uţ se nám vztah, ve kterém se nacházíme, líbí, nebo ne, ať uţ jsme v něm 
rádi, nebo ne - ať uţ vypadá jakkoliv -je určován vědomými a nevědomými 
částmi našeho Já. 

Nejlepší je, kdyţ se prostě přestane s obviňováním. Jednoduché ?  Není nic 
těţšího neţ muset pozorovat své vlastní nedostatky. Vskutku 
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je zapotřebí hodně odvahy pro to, aby člověk akceptoval, ţe on sám 
je původcem všech těch nesnází. Ale kdyţ toto dokáţeš, uţ jsi zdolal 
tu největší překáţku, která je doposud mezi tebou a tvým hlubokým přáním 

opravdu láskyplného vztahu. 

A nejsi sám !  Máš partnera. A sice takového, jakého sis vybral. 

Doposud jsme popírali, ţe máme také své stinné stránky, ţe jsme se kvůli 
tomu dostali do takové obtíţné situace. 

Kdyţ já i můj partner budeme nyní vědět, ţe jsme si je oba zrovna tak 
přinesli s sebou do vztahu, nepotřebuje se uţ nikdo za nic omlouvat. Svou 
velikostí dokonce dáváme svému partnerovi šanci, aby se rovněţ spojil 

s nemilovanými součástmi svého vlastního Já. Jsou to ostatně věci, které 
by on chtěl změnit také na nás. 

Buď prostě takový,  
jaký bys chtěl, aby byl i tvůj partner. 

Přineseme-li nyní do vztahu svou ochotu dozrávat, růst a transformovat se, 
je to přesně to, co budeme dostávat. 

Není kvůli tomu potřeba dělat nějaké velké kroky. Také neexistuje nic, čeho 
by se člověk musel okamţitě chytit. Pouze by měl nyní zaostřit svůj pohled 
sám na sebe. Všechno, co se nám líbí a nelíbí, je naše dílo. Náš partner 
je náš spoluhráč. Bez nás by nedokázal ztělesňovat vše, co se nám tak 
nelíbí. Našli jsme se, protoţe to jsou naše společné části. 

Chceš-li partnera, buď jím. 

Kdyţ se člověk na druhé straně domnívá, ţe by teď rychle měl vzít nohy 
na ramena a poohlédnout se po nějakém opravdovém a správném vztahu, 
měl by si uvědomit, ţe nepotřebuje utíkat daleko, neboť vţdycky najde 
takového partnera, který odpovídá jeho osobnosti a jeho vědomí. A ţádného 
jiného !  Pořád budeme nacházet jen obraz sebe samotného. 

Existuje ještě jeden problém. Kdyţ člověk odmítá akceptovat, ţe právě teď 
má vztah, připravuje tak partnerství vlastně o vše, co přináší. Kvůli tomu 
bude výsledek odpovídat opaku spokojeněho vztahu, tedy stavu, který 
člověk jistě dostatečně dobře zná - hádky, nespokojenost a osočování. 

Tímto způsobem totiţ člověk sice vztah má, ale není to vztah, který by ho 
naplňoval nebo ho naplňuje jen velmi málo. Tento stav je horší neţ ţádný 
vztah, neboť kdyţ člověk má vztah, jehoţ existenci částečně popírá, bude 
neustále touţit vztah mít. 

Kdyţ tedy člověk zrovna neţije v hlubokém, mocném a láskyplném vztahu, 
neznamená to, ţe by se měl stávajícího vztahu vzdát, ale 
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pravděpodobně jenom to, ţe se uvnitř takového vztahu musí něčeho vzdát, 
například svých předsudků, posuzování, mít za kaţdou cenu vţdy pravdu. 

Moţná by se měl také vzdát představy, ţe je zapotřebí partnera předělat tak, 
aby odpovídal jeho vlastním představám. 

Pokud chceme vést opravdu hluboký a láskyplný vztah, měli bychom prostě 
začínat u sebe. 

Dostaneme to, co dáme. Odevzdáváme-li se celí, dostaneme také svého 
partnera v jeho úplnosti. 

A najednou jsme tam, kde jsme vţdycky chtěli být. V báječném láskyplném 
vztahu a... docela blízko nás samotných. 
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Pravidlo 4 

 

Nikdy se ke svému partnerovi  

nechovej jako ke svému vlastnictví 

Moţná ţe jsme se se svým partnerem dohodli. Nebo si vytvořili návyk. 
Moţná jsme také uzavřeli smlouvu a přinesli si poţehnání z kostela. Náš 
partner má nyní patřit jen a pouze nám, ale nikdy nebude naším majetkem 
nebo naším vlastnictvím. 

Patří k tobě,  
ale nepatří ti. 

Všechno, co pro nás dělá - všechno !  - dělá dobrovolně. A také jenom proto, 
ţe se tak rozhodl. Kdykoliv by mohl změnit své rozhodnutí. To vidíme 
u našich přátel a známých. Partneři se neustále rozhodují jinak a vytvářejí 
nové vztahy. 

Tvůj partner je svobodný.  
Může jít, kamkoliv jenom chce. 

To nahání strach. Nechceme, aby se rozhodl jinak a odešel. A přesto to můţe 
udělat, kdyby chtěl. Na světě neexistuje ţádný prostředek, který by mu 
v tom mohl zabránit. 

Kdyţ cítí, ţe musí jít, má pro to určitě dostatečně pádné důvody. Bohuţel 
ne vţdy okamţitě zpozorujeme, ţe nás opouští. Někdy je na odchodu 

uţ dlouho, aniţ bychom si byli něčeho všimli. 

První kroky skutečného odchodu se většinou nacházejí daleko před 
skutečným fyzickým rozchodem. Rozhodnutí k tomu často padlo podstatně 
dříve. 

Ne vţdy musí mít důvod něco společného s tebou. Velmi často lze nalézt 
důvody také v nedostatku vlastní osobnosti nebo ve vnitřní rozervanosti. 
K ukončení vztahu mohou partnera přimět také dávno zapomenuté záţitky 
z dětství nebo jiné negativní zkušenosti. 

Nakonec i tyto faktory jsou v tomto okamţiku nepodstatné. Důleţitý je pouze 
fakt, ţe kdyţ bude chtít jít, tak půjde. Je to jeho ţivot a patří do jeho rukou. 
Jedině on ví, co je pro jeho ţivot nejlepší. My to vědět nemůţeme, neboť 
víme jen to, co je nejlepší pro náš ţivot. 

Přesněji vzato, existuje vlastně jeden způsob, jak mu umoţnit, aby zůstal: 
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Dovol mu být svobodný ! 
Beztak je,  

i když mu nasazuješ pouta jakkoliv pevná. 

Dopřej mu svobodu, aby cítil, ţe můţe kdykoliv odejít. Kdykoliv by chtěl !  
Pouze pak můţe také zůstat. Proč ?  Protoţe má moţnost volby. 
Je všeobecně známo, ţe pokud má náš partner na výběr, můţe se také 
rozhodnout zůstat s námi. 

Samozřejmě pak také platí, ţe můţe zůstat, kdyby chtěl. Důleţité je vědět, 
ţe můţe také kdykoliv odejít. Moţnost volby je tak důleţitá, ţe bychom na ni 
měli myslet kaţdý den. Neboť pokud můţe partner kdykoliv odejít, 
je skutečnost, ţe zůstává, jeho dar. Dobrovolný a báječný dar. 

Tvůj partner je dar.  
Ten největší, jaký ti jenom může dát. 

Dobrovolně si k tobě lehá do postele a dobrovolně se vedle tebe probouzí. 
Dobrovolně s tebou sdílí tvůj stesk a tvé poráţky, snáší tvé nálady, tvé 
starosti a tvůj vztek a večer se k tobě vrací. Tráví s tebou svůj čas. 

Mohl by také odejít a uţ se nikdy nevrátit. Ale on je tady s tebou. Účastní 
se tvého ţivota. Důvěřuje ti, dokonce natolik, ţe se můţe ukázat i jako slabý 
a zranitelný. Obdarovává tě nejen svou vášní, ale také svou intimitou. Jedině 
tobě, nikomu jinému se tak neukazuje... v bezmezném odevzdání. 
Dobrovolně je loajální, věrný, buduje s tebou společnou budoucnost 
a poskytuje ti pocit domova. Daruje se ti !  Někdy se dokonce plně 
odevzdává do tvých rukou a dělá tvůj ţivot svým. 

Neměli bychom v ţádném bodě svého vztahu udělat chybu a myslet si, 
ţe všechno toto je normální, ţe je to něco všedního, nebo naopak, ţe nám 

partner něco dluţí a je nám povinován vděčností. 

Být vlastnictvím nějaké osoby způsobuje pocit nesvobody. Ţivot uţ neproudí, 
všechno nabízené, dokonce i dar intimity je potom uţ jen povinnost 
způsobující tíseň. Kdo chce svůj ţivot trávit tímto způsobem a zdrţovat se 
v takových energiích, ten uţ vnitřně dávno ze vztahu odešel. Co potom 
následuje, jsou inscenovaná dramata, abychom se cítili zdánlivě morálně 
čistí. Pravda je dokonce taková, ţe čím intenzivněji partnera nutíme, aby 
s námi zůstal, tím spíše odejde. 

Nesvoboda si hledá svobodu a je jedno, jak šikovně se ji snaţíme uchlácholit. 
Čím intenzivněji u sebe partnera drţíme, tím silněji se bude chtít osvobodit. 

Proč pak děláme něco tak bláznivého ? 

Protoţe se ve skutečnosti ještě stále cítíme méněcenní. Protoţe nevěříme, 
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ţe jsme hodni lásky. Nevěříme, ţe by u nás někdo prostě jen tak mohl 
zůstat, nevěříme, ţe si to zaslouţíme. Raději vyvíjíme tlak. 

Láska  
se nenechá k ničemu nutit. 

Co z toho máme, kdyţ partner s námi zůstane jen proto, ţe ho k tomu 
nutíme, nebo ho upevňujeme v přesvědčení, ţe by bez nás nedokázal přeţít, 
nebo my bez něho ?  Tímto způsobem nikdy nezakusíme sílu lásky, neboť 
vţdycky dostaneme jenom to, čeho jsme se vlastně chtěli vyvarovat - odpor 
a boj. 

Otevři tedy klec, uvolni mříţe a dej svému partnerovi svobodu. I kdyţ ti to 
nahání strach. 

Proč by měl u tebe zůstávat ? 

Protoţe je to jeho vůle. Protoţe je mu s tebou dobře. Protoţe by byl rád 
ve tvé blízkosti. Protoţe mu dáváš sílu a uznání a on ví, ţe ve tvém ţivotě 
něco znamená. Protoţe dokáţe převzít zodpovědnost. Protoţe se vedle tebe 
cítí chráněný a v bezpečí. Protoţe vedle tebe rozkvétá. Protoţe se v tobě 
poznal, vnímá hlubší smysl vašeho vztahu a ví, ţe je svobodný. Proč by měl 

svobodu opouštět ?  Čím svobodnější člověk je, tím více si dokáţe vychutnat 
blízkost. 

Ponechat někomu jeho svobodu  
je skutečná velikost. 

Pozorujme věci prostě takové, jaké opravdu jsou. Potom budeme celou tu 
„věc" hodnotit úplně jinak. Náš partner je svobodný, můţe kdykoliv odejít, 
nic nám nedluţí a všechno, co dělá, činí dobrovolně. 

Kdyţ máme neustále na paměti, ţe náš partner je ta nejbáječnější půjčka, 
kterou nám můţe ţivot svěřit, budeme v budoucnu jednat v mnoha ohledech 
jinak. 

Buď si tedy neustále vědom skutečnosti, ţe s tebou partner sdílí ţivot pouze 
na určité časové období. Délku si určuje pouze on sám. Kaţdý nový den 
je dar, kaţdé probuzení vedle tebe je dobrovolně poskytovaný dar lásky. 
Také dnes, toto ráno je u tebe a chce se zrcadlit ve tvé lásce. Moţná také 
ještě celý další rok. Nebo celý ţivot. Je to zcela na něm. Svobodně při tobě 
stojí, kaţdý den se ti dává jako dar. 



47 
 

Neexistuje větší dar  
než tady prostě jenom být. 

Dar není nikdy vázán na podmínky, jinak by to byl výhradně obchod. Láska 
se nedá koupit nebo vynutit. 

To nejlepší, co nyní můţeme udělat, je radovat se z toho, ţe je náš partner 
s námi. A jeho přítomnost s vděčností přijímat. 
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Pravidlo 5 

 

Ţij ve vztahu,  

který skutečně máš 

Nacházíš-li se momentálně ve vztahu, znamená to, ţe ses pro něj rozhodl. 
Potom si také za tímto rozhodnutím stůj - a na sto procent. 

Být ve vztahu znamená  

vzdát se všech ostatních vztahů. 

To není pro mnohé z nás dobrá zpráva. Ale je to ještě horší. Musíme 
se dokonce vzdát myšlenek, ţe by nějaké jiné vztahy byly vůbec moţné. 

Žádná jiná cesta neexistuje, poněvadţ chceš-li mít báječný vztah, musíš 
ho také chtít mít !  A sice výlučně tento vztah !  Znamená to, ţe vztah, který 
nyní máš, je jediný, který můţeš mít. 

Je nám jasné, ţe můţeme mít ještě jiné vztahy. A bylo by to pro nás snadné. 
Pravděpodobně snadnější neţ zůstávat ve vztahu, ve kterém se právě 
nacházíme. 

Toho si je vědom přirozeně i náš partner !  Ví, ţe se nám nedá důvěřovat, 
především proto, ţe jsme z našich dosavadních vztahů vţdycky utekli, kdyţ 
to začalo skřípat. Uţ pouhý fakt, ţe jsme nyní v novém vztahu, poukazuje 
na ztroskotání našich předchozích partnerství. Ve ztroskotání se vyznáme. 

Tato pravda je pochopitelně jen teoretická. Můţeme mít další vztahy, mnoho 

jiných vztahů by bylo moţných. A přesně taková myšlenka je fatální. 
Myšlenka, která nám nedovoluje být opravdově zakotven v současném 
partnerství. Pokud pošilháváme po někom jiném, pouze nás to odvádí pryč 
z našeho vztahu. 

Chceme-li tedy skutečně být v tomto jediném vztahu, který nyní máme, 
zbývá jen jedno - vzdát se všech ostatních vztahů. 

Především přestaň myslet  
na jakékoliv další vztahy. 

To znamená vzdát se všech snů, tuţeb a hypotéz, ţe jinde by to bylo lepší, 
neboť kaţdá myšlenka tímto směrem nás jen odvádí od našeho současného 
partnerství. 

Je naivní domnívat se, ţe bychom kdykoliv mohli jinam, kde by nás vítali 
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s otevřenou náručí. V podstatě víme přesně, jak bolestné by to bylo, 
kdybychom skutečně museli odejít. 

To ale náš partner neví. On jenom tuší, ţe si udrţujeme otevřené různé 
moţnosti. Musí proto počítat s tím, ţe kdyţ přijde někdo lepší, bude moţná 
vyměněn nebo přinejmenším podveden. Pro našeho partnera tedy bude 
za těchto okolností přijatelnější, kdyţ do vztahu opravdově vůbec nevstoupí. 
Bude se chovat tak, jak se nám to jistojistě nelíbí, a bude nás posilovat 
v tom, ţe si budeme ještě cíleněji udrţovat výhled také jinými směry. Kdyţ 
si podrţíme byť i tu nejnepatrnější naději, ţe bychom z toho přece jen mohli 
ještě vycouvat a začít někde jinde zase od nuly, nebudeme mít nikdy 
opravdový vztah. 

Proč ? 

Protoţe jsme nikdy do ţádného nevstoupili a protoţe svého partnera rovněţ 
nutíme, aby se na nás v ţádném případě nespoléhal. Co tím nakonec 
získáme, je vztah, ve kterém kaţdý z partnerů pošilhává po nouzovém 
východu. 

Získali jsme sice moţnost mít mnoho, nekonečně mnoho jiných vztahů, 
ovšem potenciál našeho nynějšího vztahu vůbec nevnímáme. 

Ale ani další „báječné" vztahy nikdy nebudeme mít, protoţe do ţádných 
nikdy opravdově nevstoupíme. Protoţe i pak budeme mít strach, abychom 
snad neudělali opět chybu a nerozhodli se zase špatně. Zůstaneme tedy 
u víry, ţe náš vysněný partner běhá někde venku stejně jako předtím. 

Když se nerozhodneš,  
nikdy nenajdeš to, co hledáš. 

Dokonce i kdyţ náš vysněný partner bude stát přímo vedle nás, nepoznáme 
ho. Budeme hledat štěstí vţdycky jen tam, kde právě nejsme. Je jedno, koho 
máme po boku. My budeme vţdycky nespokojení a nejistí a budeme 
si udrţovat směšnou touhu po jiném vztahu. 

Koneckonců, všechno se přece zakládá na myšlence, ţe v našem ţivotě musí 
existovat ten „pravý". Jsme přesvědčeni, ţe někde venku, tam na nás čeká. 
Tato myšlenka nám brání, abychom nyní, v tomto okamţiku, měli ve svém 
ţivotě toho „pravého" a vnímali jej. Zůstaň ve vztahu, ve kterém nyní jsi, 
a poznej, ţe ten „správný partner" uţ v něm také je. 

Kdyby to nebyl ten pravý partner,  
nebyl by s tebou. 

Podstatné ale je, ţe ho dokáţeme vnímat teprve tehdy, kdyţ se vzdáme 
všech ostatních moţností. Navţdy. Prostě neexistují. Existuje jedině vztah, 
který máme v současnosti. Tento vztah není zaměnitelný. Je jedinečný, 
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báječný a hluboce se nás dotýká. Někdy bolí, protoţe partneři jsou si hodně 
blízko, dokonce můţe velmi bolet, protoţe staré vzory chování chtějí být 
transformovány. Ale existuje pouze tento vztah. Jenom tento jediný nás činí 

schopné opravdově milovat. 

Pokud existuje mnoho jiných,  
nemáš ani jeden z nich. 

A tak pokračujeme dál do dalšího vztahu a dalšího... tímto způsobem se ale 
nikam nedostaneme. 

Pouze pokud budeme svůj současný vztah povaţovat za výlučný a jedinečný, 
můţeme v něm najít onu sílu a velikost, kterou neustále hledáme. Právě zde, 
kde se nyní nacházíme. Ve vztahu, který nyní proţíváme. A najednou 
si uvědomíme, ţe náš vysněný partner byl přece po celou dobu s námi. Kdo 
jiný by také s námi měl být ?  Vytváříme ze svého vztahu to, čím je. Děláme 
svého partnera tím, kým je, a čím pro nás smí být - tím nejbáječnějším 
člověkem na celém světě. Anebo právě něco jiného... 

Je-li pro nás ale vyměnitelný, pak se nedivme, kdyţ jednoho dne budeme 
vyměněni my. Proč ? 

Kdyţ si připouštíš myšlenky na další vztahy, které bys mohl mít, co myslíš, 
ţe se nutně musí honit v hlavě tvého partnera ?  Cítí se s tebou bezpečně ?  
Cítí jistotu ? 

Určitě ne. Jak by také mohl ?  Znehodnocujeme ho. Dar, který nám nabízí, 
svůj čas, svou přítomnost, svou lásku znehodnocujeme tím, ţe si toho 
neváţíme. 

Neobdarováváme svého partnera ani uznáním, ani vděčností za to, ţe s námi 
sdílí svůj ţivot, ţe s námi usíná, ţe se s námi probouzí, ţe se s námi hádá 
a vydrţí to, ţe snáší naše stinné stránky, například naše přiznané strachy 
a nedostatky a naši dětinskou touhu po jiných partnerstvích, které by moţná 
mohly být lepší. Náš partner je ten, který s námi hodlá navzdory všemu 
zůstat, protoţe věří v naši sílu a vnitřní krásu, i kdyţ my sami ji v sobě vidět 
nechceme. 

Kdyţ ale člověk neustále touţí po jiných partnerstvích, můţe se stát, ţe bude 
ze svého současného vztahu venku rychleji, neţ by mu bylo milé. 

Pokud ovšem chce v partnerství zůstat, měl by vědět, ţe kaţdý flirt, byť jen 
letmý pohled na někoho cizího s myšlenkou: „Hm, ten by stál za hřích...," 
uţ to ho odvádí pryč ze vztahu. Jak by ses cítil, kdyţ by se tvůj partner díval 
na někoho cizího a přitom o něm tajně snil ? 

Nebo kdyby mu dokonce bylo líto nevyuţité příleţitosti ?  Sníţilo, nebo 
naopak podpořilo by to tvé sebevědomí a tvou radost sdílet vztah ?  Cítil 
by ses povznesený, jistý a uznávaný, nebo zraněný ? 
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Co vztah nepodporuje,  
to jej rozděluje. 

Je to docela prosté. 

Kdyţ ty nejsi ve vztahu, nemůţe tam být ani partner. 

A tvůj vysněný partner zůstane tím, čím pro tebe vţdy byl - pouhým snem. 
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Pravidlo 6 

 

Osvoboď se od minulosti 

Touha po minulosti  
brání prožívání přítomnosti. 

Další jistý a nanejvýš spolehlivý prostředek, jak zůstávat pro všechny 
případy neschopný nového vztahu, je expartner. Pokud chceme i tentokrát 

opakovat svou chybu z minula, pak si s ním udrţujme kontakt. 

Proč ?  Odpověď je docela prostá. Jestliţe jsme ještě pořád k někomu vázáni, 
nemůţeme vstoupit do nové vazby. Můţeme se stokrát domnívat, ţe jsme 
v partnerství naprosto naplnění a neomezení, ale pokud jsme minulé vztahy 
opravdu neuzavřeli, nejsme volní pro vztah nový. 

A nejenom to. Kdyţ s sebou vlečeme všechny své bývalé partnery a vnášíme 
je do vztahu, zatěţujeme tím navíc ještě svého současného partnera. 
Ukazujeme mu, ţe ještě nejsme opravdově připraveni vstoupit do nového 

vztahu. 

Minulost, kterou jsme neopustili, hraje v našem ţivotě stále velkou roli. 

Otázka, kterou si klade i náš partner, zní: „Co nám vlastně ještě brání, 
abychom se úplně osvobodili od minulosti a uzavřeli ji ?" Odpověď se nám 
líbit nebude, protoţe se za tím většinou ukrývá pocit méněcennosti. 

Proţili jsme dobu, kdy jsme byli pro někoho důleţití. A rádi bychom, aby 
tomu tak bylo i nadále. Byli jsme milováni a hluboká láska dávala našemu 
ţivotu smysl. Něco v nás potřebuje pocit uznání a my věříme, ţe bychom byli 
ještě více významní, kdybychom si uchovali ty momenty, ve kterých jsme 
kdysi skutečně významnými byli. 

Zároveň se obáváme, ţe tak báječný vztah uţ nikdy nebudeme mít. Věříme 
spíš na nedostatek neţ na hojnost a nechtěli bychom jednoho krásného dne 
zůstat sami. 

Tím ale dáváme najevo, ţe svému novému partnerství opravdově 
nedůvěřujeme. Ve skutečnosti se domníváme, ţe kdyţ se plně oprostíme 
od minulosti, zůstaneme někdy v budoucnu zase s prázdnýma rukama. 

A právě proto, ţe se nepouštíme starého, zůstaneme jednou v budoucnu 
skutečně s prázdnýma rukama. Spojujeme se s minulostí a tvoříme si - 
pomocí našich expartnerů - pouze odstup od svého nynějšího partnera. 

Existující pouta k expartnerům, ať uţ vědomé, či nevědomé, novou vazbu 
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nepřipustí, protoţe v našem ţivotě stále existuje určitá část, kterou ještě 
sdílíme se svými expartnery. 

Neoprostit se  
znamená nebýt svobodný. 

Navíc ani svým bývalým partnerům neposkytujeme svobodu. Přirozeně jim 
dovolíme, stejně jako oni nám, aby navázali nový vztah. Ale přesto ještě 
pořád chceme hrát v ţivotě toho druhého první housle. Přesněji vzato, 
nejsme ještě vůbec připraveni znovu navázat vztah. Vlastně nemáme vůbec 
chuť začínat zase od začátku, hrát celou tu hru od přibliţování, seznamování, 
přes prohlubování důvěry, budování vlastního příběhu a na konci se opět 
jenom nechávat zraňovat. Snaţíme se o nový vztah jedině proto, abychom 
nemuseli zůstat sami nebo abychom konečně měli zase trochu sexu. 

Bývalého partnera známe pořád ještě mnohem důvěrněji. Rovněţ on zná 
nás, se všemi našimi temnými stránkami. Ještě stále s ním cítíme propojení, 
které s novým partnerem zatím zdaleka mít nemůţeme. Moţná jsme 
zamilovaní, zamilovaní do toho, co je pro nás nové, ale zda někdy budeme 
schopni vytvořit opět prostor pro takovou intimitu, to není jisté. 

Přitom právě lpění na starých, dávno uplynulých vazbách je přesně to, 
co nám brání v dalším ţivotě a nutí nás k pasivitě. 

Měli bychom si to začít uvědomovat, i kdyţ to bolí. Starý vztah je pryč !  
Uţ je minulostí. Je třeba začít zase znovu od začátku. Začít věřit, ţe můţeme 
být pro někoho opět důleţití. Ţe budeme zase někým milováni. A ţe i 
my budeme znovu někoho milovat, pokud si to dovolíme. 

Bylo by proto dobré nechat své bývalé partnery jít a konečně se odváţit 
vyrazit novým směrem. Vracet se a znovu si s nimi něco začínat přece uţ ani 
nechceme !  Vţdyť to máme za sebou a nefungovalo to. Přesto se nechceme 
vzdát lpění na něčem, co se jiţ stalo minulostí. 

Není náhoda, ţe přibliţně v jedné čtvrtině všech nevěr dochází 
s expartnerem. Lze k tomu ještě něco dodat ?  Oprostit se není právě 
jednoduché. Kdyţ se ale nenaučíme minulost uzavírat, pouze ji hromadíme, 
aţ najednou nejsme schopni ţít v přítomnosti. Tím si ale opět potvrzujeme 
své nejhorší obavy. Díky tomu se skutečně nikdy nedostaneme k proţívání 
hlubokého a láskyplného vztahu. 

Proč ? 

Protoţe nemáme odvahu opět riskovat a jít do vztahu naplno, tedy odevzdat 
se a vzdát se všeho, co do našeho současného ţivota jiţ nepatří. 



54 
 

Teprve když opustíš staré,  
můžeš se pustit do nového. 

Pokud s sebou vlečeme stará partnerství, ţijeme v neustálém srovnávání. 
Tady to bylo vtipnější, tam to bylo smyslnější, tady to bylo hlubší, 
romantičtější, čestnější, vzrušivější. Přirozeně, ţe současný partner se tomu 
nemůţe vyrovnat. Ale jenom proto, ţe mu nedáme vůbec ţádnou šanci, aby 
v našem ţivotě něco znamenal a směl se s námi vyvíjet dál. Neotevřeme 
ţádné prostory, aby u nás mohl zaujmout své místo. Mnohé prostě ještě 
stále patří našim bývalým partnerům. 

Většinou jsou to velmi emocionální místa, místa, kde jsme proţili něco 
báječného nebo hluboce dojemného. Často jsou to také místa, kde jsme byli 
hluboce zraněni, tak hluboce, ţe ještě stále nejsme připraveni se od toho 
oprostit. Právě zranění nás velmi často drţí tak pevně připoutané. 

Ale drţí nás také okamţiky, ve kterých jsme zranili my. Není totiţ vůbec 
jednoduché si přiznat, ţe lidé, které jsme kdysi milovali a kteří pro nás hodně 
znamenali, ţe právě tyto báječné lidi jsme hluboce zranili a zklamali. A nyní 
uţ to nelze změnit, nebo dokonce smazat. 

Ale přesně s tím se musíme smířit. Je to pryč. Neexistuje nic, co by šlo vzít 
zpět. Náš bývalý partner uţ tady není !  Rozhodně ne pro nás. Neuzdraví 
naše rány, pouze nám připomíná naše selhání, naši osamělost a bolest 
z rozchodu. A přesně tím si klademe překáţky do svého ţivota. 

Kdyţ se nedokáţeme oprostit od starého a uplynulého, nemůţe náš současný 
partner tato „obsazená" místa nikdy získat. Nemůţe zaujmout své místo 
a být plně ve vztahu. Důsledkem toho je, ţe potom ani jeden z partnerů není 
ve vztahu naplno. To zraňuje a odděluje. Dříve nebo později náš partner 
nutně zjistí, ţe nám nestačí. Ze v určitých bodech pro nás není dostatečně 

velký a ţe mu nedůvěřujeme. 

Lpět na uplynulém současně  
znamená bránit přítomnému. 

Teprve aţ se člověk plně osvobodí od starého partnerství a od zranění 
a smutku ze skutečnosti, ţe znovu ztroskotal, teprve pak má nový partner 
šanci být partnerem opravdovým. 

Osvobodit se znamená osvobodit se úplně 

Při čtení následujících stránek se pozoruj. Čím větší bude tvůj odpor proti 
následujícím doporučením, tím více pout ještě máš. To, co nyní přijde, není 
snadné si přečíst. Kdyţ člověk ale chce mít opravdu hluboký láskyplný vztah, 
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ţádná jiná cesta k němu nevede. 

Jsi na to opravdu připravený ?  Pozoruj se. Jaké odmítavé mechanismy ještě 
přicházejí ?  Z čeho si děláš legraci, co se ti nezdá být důleţité ?  Rozum 
rebeluje nejrozličnějšími způsoby. Nejraději to nepříjemné zesměšňuje. Jaké 
způsoby odporu pouţívá tvůj rozum ? 

Tak začni. Následující stránky si nejenom pročítej, ale nové poznatky také 
uskutečni. 

Přestaň se stýkat se svými expartnery !  Uţ si s nimi nevolej, ani neposílej 
SMS. Vymaţ jejich telefonní čísla ! 

Kdyţ se přestěhuješ, svou novou adresu nedávej. A uţ vůbec ne své číslo 
na mobil nebo svůj e-mail. Od této chvíle nejsi k zastiţení. Rovněţ ani nevíš, 
jak bys mohl zastihnout jeho. Uţ nevíš, co dělá, zda je sám, nebo má nového 
partnera anebo se odstěhoval. 

Znič všechny fotky a dopisy, především intimní poselství a milostné dopisy. 
Udělej to !  Spal je !  Uţ nemají ţádnou hodnotu. Uţ neodpovídají pravdě. 
Kdyţ je čteš, setrváváš znovu v dávno uplynulé emoci. Neustále znovu 
vytahuješ něco, co uţ k tobě nepatří. 

Začni. Odloţ knihu stranou, přines si dopisy ze svého úkrytu a spal je. 
Teprve pak si uvědomíš, jak velmi jsi stále ještě uvězněný v minulosti a jak 
těţké ti připadá se opravdu odpoutat. Udělej to. Budeš ţasnout, kolik 
potlačovaného vyplyne na povrch - smutek, vztek, lítost. Všechno ztracené, 
neopakovatelné, to všechno se na nás lepí jako druhá kůţe. Ale můţeme 
to odloupnout, pokud doopravdy chceme ! 

Dovol si všechny tyto pocity, dopřej si čas a odevzdej je ohni. Uplynulé uţ 
k tobě nepatří. Uţ se k tomu nepřipoutávej. Ţij v současnosti. 

Totálně skoncuj se vším starým. Proveď změny ve svém bytě, najdi si jiné 
místo pro svou loţnici, kup si nové povlečení a nové šaty, rozluč se postupně 
s tím, co tě spojovalo se starým vztahem, tedy s tím, co se tomu druhému 
tak líbilo. Pokud by to měly být kusy nábytku, moţná stůl v kuchyni, 
na kterém jste se milovali, pryč s ním. Vyhoď všechny vzpomínky a začni 
nový ţivot. Děláš to v prvé řadě pro sebe, ne pro svého nového partnera. 
Jinak se odřezáváš od ţivota. 

Všechno minulé tě spoutává, a jestli jsi ještě stále spoutaný, nemůţeš 
vstoupit do ţádného nového vztahu. Pokud chceš, aby všechna ta místa byla 
nově obsazena, musíš je nejdříve vyčistit a vyklidit od starého. Kdyţ s tím 
začneš, budeš se divit, kolik minulosti se ve tvém ţivotě nasbíralo. Všechno 
to neustále vláčíš s sebou. Ale můţeš se od všeho osvobodit, jenom to musíš 
chtít udělat. 

Nikoho se na bývalého partnera nevyptávej, jak se mu daří nebo co s ním 
nyní je. Nepoddávej se lítostivosti. Nepodněcuj dávnou touhu. 
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Uţ se neutápěj v minulosti ani se svými přáteli. Nemysli ani na úţasné 
okamţiky, na příjemné zvyklosti, ani na intimnosti a uţ vůbec ne na zranění, 
která jste si způsobili a která dosud nebyla vyléčena. Zranění svazují silněji, 

neţ si dokáţeš představit. 

Pokud chceš, promluv si se svým novým partnerem o zraněních, která jsi 
utrpěl a způsobil jiným a která tě dodnes pronásledují. On je tady proto, aby 
tě vyslechl. 

Od minulosti se lze nejsnadněji odpoutat tak, ţe vzniklé prázdno zaplníme 
novými záţitky a zkušenostmi.Vrhni se svobodně do nových zkušeností. 
Proţij je společně se svým novým partnerem. Vystavějte si nový společný 

příběh. 

Ale copak se nemohou také z bývalých partnerství rozvinout přátelství ? 

Ovšem. Moţná, někdy !  Ale ne teď !  Mohou vzniknout teprve tehdy, 
aţ bude náš nový vztah upevněný a naplněný naší láskou a my budeme 
opravdu plně osvobozeni od všeho emocionálního. Ale kdy jsme emocionálně 
osvobozeni ?  Podle čeho to poznáme ? 

Jednou bychom si měli dokázat představit následující obraz: náš bývalý 
partner si našel nového člověka, se kterým je šťastný a spokojený, a 

my víme, ţe s ním dnes proţívá všechno, co proţíval s námi. 

Vţdycky to byly ty nejkrásnější, nejintimnější okamţiky. Moţná společná 
procházka v lese, něţný polibek před usnutím, první úsměv po probuzení, 
ranní káva v posteli, společná koupel nebo intimní přísahy lásky, smyslné 
sténání, bezbřehé odevzdání, oddechování vyčerpáním, moţná přání mít 
děti. Nebo právě sex na stole v kuchyni. Ať uţ se jednalo o cokoliv, teprve 
aţ nám bude lhostejné, ţe „naši" pozici nyní zaujímá jiný člověk, aţ nám 
na mysl nepřijde ţádná emoce, ani pozitivní, ani negativní, teprve pak jsme 

opravdu osvobozeni. 

Ale osvobodit se nelze přes noc, chce to svůj čas. Právě proto někdy není tak 
snadné vzdát se minulosti. 

Můţe ale nastat také situace, ţe my uţ jsme se oprostili a jsme svobodní, ale 
náš bývalý partner ne. Potom bude on neustále usilovat, abychom na něj 
mysleli, a bude doufat, ţe náš nový vztah není opravdu naplňující. Tím 
by pro nás byla jeho ztráta jenom větší. Pak by měl ještě naději, ţe náš nový 
partner není za něj ţádná opravdová náhrada. Kdo by také chtěl slyšet, 

ţe následovník je „podstatně" lepší ? 

Ve své rozervanosti můţe vyhledávat kontakt s námi a sledovat pouze jeden 
cíl - zničit nové partnerství. Bude nám chtít podsunout pocit, ţe rozchod pro 
nás znamenal bolestnou ztrátu a ţe v našem ţivotě uţ nikdy nic tak 
hlubokého nevznikne. 
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Proto - stanov si své hranice !  Vedeš nový ţivot a středem tvého zájmu 
je tvůj současný partner. I kdyţ pro tebe není lehké připustit novou lásku, 
je to tvoje jediná šance. 

S takovým předsevzetím umoţníš i svému bývalému partnerovi, aby 
se snadněji orientoval. 

A věř tomu, ţe pokud bude někdy v ţivotě důleţité, abyste se dozvěděli, jak 
se vám navzájem daří, potom se také shledáte. Jako přátelé, se společnou 
osvobozenou minulostí leţící daleko za vámi. 

A i kdyţ dnes ještě není tak docela snadné se oprostit, neboť ještě stále 
touţíme po bývalém partnerovi, pak to tak prostě je. Pocity nelze potlačovat. 

Ale potom bychom o tom měli mluvit se svým současným partnerem a nic 
nezamlčovat. Měli bychom dát najevo, jak se opravdu cítíme a kde jsme 
se ještě neodpoutali. Odpoutat se není právě tak snadné. Ale projev lítost, 
ţe mu jako svému nynějšímu partnerovi nedáváš tento prostor plně 
k dispozici. 

Mluv se svým současným partnerem !  Dovol mu, aby se účastnil tvých 
starostí, tvých strachů, tvých tuţeb, tvých zranění, tvých pochybností 
a tvého smutku. To ho dělá celistvým. A tebe to táhne zpátky do vztahu. 

Tvůj partner ti začíná rozumět a soucítit s tebou. Chápe, ţe to nezáleţí 
na něm, ale jedině na tobě samotném. Nic nezadrţuj. Jenom pak se můţe 
tvůj partner rozhodnout, zda to chce společně s tebou přestát. Jenom kdyţ 
mu poskytuješ svobodu, můţe u tebe dobrovolně zůstat. A jenom kdyţ 
má moţnost volby, můţe opravdu milovat. 

Podívej se na to prostě takhle: trávíš-li čas se svými bývalými láskami - 
i kdyţ je to výhradně ve tvé hlavě - tak netrávíš svůj čas se svým 
partnerem. 

Tvé nové partnerství má opravdovou šanci pouze tehdy, pokud vybuduješ 
nové věci společně. Kdyţ vy oba rozvinete vlastní příběh. Jen pak se budeš 
zase nacházet v báječném vztahu, nezatíţený a oproštěný od minulosti. 
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Pravidlo 7 

 

Mluv se svým partnerem 

Podle statistiky spolu partneři hovoří sedm minut denně. Sedm minut ! 

Do toho spadají věty typu: „Vynesl jsi odpadky ?", „Kdo zaveze dítě 
do školy ?" a „Dones mi, prosím, jedno pivo." 

Sedm minut ! 

A to je pouze průměr. To znamená, ţe někteří spolu dokonce hovoří ještě 
méně ! 

Pokud je to pravda, tak nehledě na organizaci domácnosti, se po určité době 
ve vztazích uţ neodehrává skutečný rozhovor. 

Kdo ale nekomunikuje, nemůţe se svěřovat se svými pocity. Kdo 
se nesvěřuje, ten není chápán. Kdo není chápán, ten se cítí odmítaný 
a nemilovaný. Kaţdý z partnerů si potom ţije svůj vlastní ţivot, zdánlivě 
spolu, přesto hluboce v nitru odděleni. 

Už nemluvíme, necháváme mluvit. 

O večerech uţ doma nemluvíme. Necháváme mluvit. V televizi jsou 
talkshows stále oblíbenější. Jediné, co ještě říkáme, je: „Psst, buď uţ zticha, 
neslyším, co říkají." 

Mluvení přináší lehkost 

Vzpomeň si, kdyţ ses čerstvě zamiloval, měli jste na jazyku tisíce slov - 
se stejným partnerem, se kterým dnes mlčíš. Tehdy jste lehce hovořili 
o kaţdém detailu vašeho ţivota. Kaţdé mávnutí křídel nějakého motýlka bylo 
zajímavé, dokonce i zmeškaný autobus. Sdílení bylo součástí ţivota. Přitom 
nešlo o motýlka nebo o autobus, dalo by se povídat také klidně o něčem 
jiném. Šlo o pocity, které přitom vznikaly. Existovali jste jeden pro druhého, 
brali jste se navzájem váţně. Byli jste pro sebe důleţití. Oba jste cítili, ţe se 
váš ţivot ubírá správným směrem. V této fázi byste pro toho druhého udělali 
všechno na světě. 

Byl tu někdo, kdo naslouchal, kdo projevil zájem a poskytoval porozumění, 
kdo se společně nad něčím rozčiloval a také se společně nadchl pro stejné 
věci. Jeden ve druhém jste spatřovali sebe sama. Objevovali jste ve svém 
nitru stejnou vlnovou délku a skrze ni procítili stejnou hloubku. 
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Nejdůleţitějším prostředkem takového proţívání byla komunikace. Teprve 
ta umoţnila, aby vztah rostl a vzkvétal. Na počátku vztahu mezi vámi 
komunikace volně a dostatečně proudila. A byli jste šťastní. 

Přirozeně !  Neboť páry, které spolu hodně hovoří, jsou šťastnější a vztah 
je podstatně stabilnější. I kdyţ si spolu vyměňují jen nedůleţité maličkosti, 
i kdyţ je společně nadchne jenom plakát na stěně domu nebo oblečení 
nějaké kolemjdoucí. Oba se aktivně účastní společného ţivota, spolu 
se radují i rozhořčují. Mluvení spojuje. Mluvení, mluvení, mluvení a právě tak 
pozorné naslouchání. Při nákupech, před televizorem, v posteli, při sexu, 
u snídaně. Ţivot je potom společná výměna myšlenek a názorů. Smích, 
tlachání, zábava, legrácky. Všechno je dostatečně důleţité natolik, aby se 

o tom společně mluvilo - kamarád, který má nyní ještě mladší přítelkyni neţ 
dříve, komplikovaný automat v dopravních prostředcích, malá dopravní 
nehoda na rohu, vysoký účet za telefon, hloupá otevírací doba na poště. 

Dokud spolu ještě mluvíte,  
existuje naděje. 

Mluvení s sebou nese blízkost. Mluvení znamená účastnit se ţivota. Všechno 
usnadňuje, projasňuje, rozproudí. Někdy se uţ člověk ani nemůţe dočkat, 

aţ bude večer a on bude moci se svým partnerem něco sdílet. Rychle 
k telefonu a uţ to zase proudí. Kdo hodně mluví, ukazuje, ţe má o svého 
partnera zájem. O jeho myšlenky a jeho názory. Pro něho je vztah zábavou v 
té nejlepší podobě. Vztah plyne v proudu. 

Vztah je čistá zábava. 

Klíčové slovo je společné účastnění se ţivota, společné sdílení dojmů. Pokud 
ale mluví pouze jeden z partnerů, vybudoval si ten druhý pravděpodobně 
kolem sebe zeď z mlčení. Hovořící partner mu zastupuje protipól a umluví jej 
k smrti. Pokud partnera jednostranně zatěţuje banalitami, můţou pak slova 
působit na společné proţívání opačně. Vzdalují a zabraňují blízkosti. Partner 
bude pro vyrovnání zesilovat svůj němý odpor, zvětšovat vybudovanou zeď 
mlčení a touţit po klidu. Bude se vyhýbat komunikaci a stahovat se stále více 
do svého vlastního světa, zatímco ten druhý bude zintenzivňovat své 
bezmocné pokusy a komentovat kaţdý detail v ţivotě. Vztah mohou rozloţit 
nejenom zraňující nebo uráţející slova, ale také nic neříkající prázdné 
tlachání. 

Skutečně je takové chování většinou neklamným znamením situace, 
ţe partner uţ ze vztahu dávno vystoupil a uţ jej jenom němě snáší. 

Ale přesně z tohoto němého světa by měli oba partneři zase vyjít ven. Oba 
by měli opět vstoupit do světa slov, aby se společně účastnili ţivota. 
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Jak je důleţité mluvení, i kdyţ třeba jen takové to zdánlivě povrchní, pozná 
člověk nejpozději v okamţiku, kdyţ pestrý ţivot umlkne. Kdyţ se kaţdé slovo 
klade na zlatou misku vah a rozhovor končí jenom ve výčitkách nebo 

nekonečných monolozích. 

Skrze slova vzniká výměna  
a skrze sebe-vyměňování  

může vzniknout také láska. 

Chceme mluvit, chceme si sdělovat dojmy, a kdyţ to nejde s naším 
partnerem, potom hledáme někoho jiného. Budeme sice hodně vědět o cizích 
lidech, ale bohuţel velmi málo o svém partnerovi. Zavání to pomalým 
odcizováním. 

Potom ve vztahu raději nemluvíme, nevyjadřujeme vlastní myšlenky a 
ve své osamělosti se mlčky zabýváme spoustou věcí. Naše touhy zůstávají 
nenaplněny a uţ se s nimi partnerovi ani nesvěřujeme. Ale proč jsme 
se vlastně přestali svěřovat ? 

Vţdycky existují důvody, proč je komunikace zabrţděna. Nedostatek zájmu 
nebo zranění, kterých se kvůli strachu z konfliktů raději uţ nechceme 
dotýkat. Anebo jsou to vzory chování, které leţí podstatně hlouběji. 

Pokud spolu partneři nekomunikují, proţívají osamělost a pocit, ţe uvízli 
ve špatném vztahu. Kaţdý z partnerů si ţije sám pro sebe, vedle toho 
druhého. A jak dny plynou, ono to mezi nimi zatím nějakým způsobem 
funguje. Sny a touhy zůstaly někde venku a ani jeden z partnerů uţ pořádně 
ani neví, proč jsou vlastně spolu. Jejich pocit sounáleţitosti a hlubokého 
propojení se někam vytratil. Jistě toho potom vědí dost o různých zraněních 
a ublíţeních, ale pouze velmi málo jeden o druhém. 

Jen se diví, ţe si spolu stále méně rozumějí. Zdánlivě si uţ nemají co říct. Ale 
to není pravda. Pouze vyšli ze cviku. Prostě si znovu vzpomeň na to, jaké 
to bylo na začátku - kaţdé mávnutí motýlích křídel, zmeškaný autobus. 
Nevzdávej to. Mluv. Právě proto, ţe jste se tak dlouho společně neradovali 
nebo nerozčilovali, je potřeba objevovat a sdílet jakékoliv mnoţství něčeho 
„nového". Musíš jednoduše znovu začít. Tedy vytvoř opět komunikaci. Vypni 
televizor, odloţ noviny, tvůj partner je mnohem napínavější neţ jakýkoliv 
film. 

Tvůj partner  
je tvůj skutečný život. 

Ať uţ si spolu chcete pohovořit o čemkoliv, nic není nedůleţité. Znovu 
se začněte sobě navzájem svěřovat. Zkuste svůj vztah zase rozproudit. 
Vraťte mu opět hravost. Mluvení je pro to ten nejlepší prostředek. 
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Mluvení přináší hloubku 

Existuje ještě další forma komunikace, která daleko předčí báječné a rychle 
se měnící proţívání vzájemnosti. „Opravdová" komunikace přináší ještě více 
neţ pouhé „mluvení". 

Neboť jinak jednoho dne budeme moţná hodně vědět o sousedech a jejich 
posledním krachu v rodině a který kamarád na sebe právě prozradil, ţe je 
gay, ale vůbec nic o pocitech partnera. Jeho opravdová přání, jeho touhy 
a jeho zranění. Jak se mu daří ?  Jak se mu daří s námi ?  Má všechno, 
co potřebuje ?  A jak se daří nám samotným ?  Máme všechno, 
co potřebujeme ? 

Opravdová komunikace  
je pilířem vztahu. 

Kdo ve svém vztahu obecně rád a hodně mluví, má to zdánlivě lehčí. Člověk 
by si myslel, ţe by měl také snadno dokázat mluvit o sobě, protoţe ho dosud 
zajímalo mínění partnera. 

Není tomu ale vţdycky tak. Někdy se obrníme povrchností slov, abychom 
se nemuseli opravdově ukázat. Mnoţství slov můţe být také dobrý úkryt. 
Někteří z nás, kteří toho hodně namluví, se jen zdánlivě účastní společného 
ţivota a nacházejí se ve vroucím partnerství. Ve skutečnosti nesnesou ticho 
a nedůvěřují blízkosti, která by se z ticha mohla rozvinout. Raději „proţvaní" 
jakémkoliv přiblíţení nebo okomentují kaţdou hloupost. Slova mohou být 
také spolehlivou obranou. Plášť zamezující jakékoliv důvěrnosti. Přílišné 
mluvení můţe bránit opravdové komunikaci směřující do hloubky. 

Ale je důleţité, abychom spolu mluvili a svěřovali se právě nejvíce s tím, 
co nám připadá tak těţké. Abychom poodhalili tomu druhému, jak to vypadá 
hluboko v našem nitru. Zranění, strachy, pocity méněcennosti a staré 
omezující vzory. Vše, u čeho máme pocit, ţe nás partner nepřijímá, ţe nás 
odmítá a nechápe. 

Chceme mluvit, ale ne vţdy je to pro nás tak snadné. Někdy býváme velice 
zamlklí, zejména kdyţ jde o naše vlastní potřeby. 

Pokud ale spolu váţně nehovoříme, cítíme se být stále silněji odděleni. Potom 
právě povrchní tlachání pouze zastírá, ţe něco podstatného chybí. A pomalu 

se vkrádá ticho. Nedostatek „opravdové" komunikace totiţ způsobí, 
ţe lehkost se ze vztahu vytratí. V takovém tichu se ale ţádný z nás necítí 
dobře. 

Kdo nemluví,  
ohrožuje vztah. 
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Nevylučuj tedy z účasti na svém ţivotě své nitro. Ten, kdo tím trpí, jsi ty. 
Nevylučuj ze svého ţivota ani svého partnera. Dovol, aby se přirozený proud 
vztahu opět obnovil. 

Kdyţ se všechno zadrţuje uvnitř, stává se porozumění stále těţší a těţší 
a lavinu rozchodu pak uţ nelze zastavit. 

Ale jak začít ?  Po všech těch letech ?  Pokládej otázky. Znovu shledávej 
zajímavým, co tvůj partner říká. Nechej ho vyprávět. Co cítí, co potřebuje, 
co mu chybí, co ho rozčiluje, co ho činí šťastným ? 

Věnuj svému partnerovi  

alespoň jednou takovou pozornost,  
jakou každý večer věnuješ televizi. 

Znovu mu naslouchej, znovu se účastni hovoru a vyzkoušej jednou jeho úhel 
pohledu. 

Pozoruj svět  
očima svého partnera. 

Budeš ţasnout, jak nově a jinak můţe svět vypadat. Kdyţ se přiblíţíš o jeden 
krok ke svému partnerovi, můţeš zjistit, jak on vnímá váš vztah. Ne vţdy 
je to ten stejný pohled jako tvůj. Moţná ses na vaše partnerství díval úplně 
jinak neţ on. 

Abychom jednou mohli zdánlivě známý svět pozorovat jinýma očima, 
nepotřebujeme udělat nic jiného neţ naslouchat, aniţ bychom měli okamţitě 
po ruce připravenou nějakou odpověď. 

A potom, sdílej také opět sebe sama. Sdílej sebe samotného s někým. Dovol 
někomu, ať se účastní tvého ţivota. Tvých snů, tvých tuţeb, tvých přání, 
tvých pocitů nebo bezmocnosti, ţe nedokáţeš mluvit o svých pocitech. 
Vyprávěj o svém dětství nebo o myšlenkách, které se ti neustále vkrádají 
do mysli, o svém strachu, ţe nestačíš, ţe stárneš, ţe nejsi dost krásný, 
ţe něco nezvládneš. Jedině tak má náš partner moţnost se dozvědět, kdo 
opravdu jsme, mimo všechny ty role, které jinak hrajeme. 

Zřejmě zjistíme něco zvláštního. Našemu.partnerovi se pravděpodobně vede 
podobně jako nám. Má stejná zranění, stejná zklamání, vnímá stejnou 
osamělost a stejný pocit, ţe není chápán. 
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Vstoupit do vztahu  
znamená svěřovat se navzájem s tím,  

co se nás hluboce dotýká. 

Kdyţ si opět začneme vyměňovat své opravdové pocity, bez výčitek nebo 
obviňování, budeme moţná zpočátku dojatí, jak je moţné, ţe to mohlo dojít 
aţ tak daleko. Ale pak na nás čeká vytouţená blízkost a důvěrnost. Neboť 
kdyţ probíhá opravdová komunikace, bude náš vztah fungovat. Komunikace 
je sdílení i těch největších tajemství a vzájemné pochopení. 

Hádka může být také formou komunikace 

Komunikace můţe být přirozeně také hlučná nebo prudká, euforická nebo 
v nás také někdy vyvolat pocit odcizení. Komunikace můţe být smutná, 
váţná a bezmocná v případě, ţe mají partneři odlišný názor. Ale pravá 
komunikace vţdycky vytváří přesně to, co člověk tolik postrádá -jednotu. 
Hluboký pocit spojení. 

Bylo prokázáno, ţe partnerství, ve kterých se partneři spolu častěji hádají, 
jsou podstatně stabilnější neţ taková, ve kterých se vyhýbají jakékoliv 
výměně názorů. Kde se doma hádají, tam můţe kaţdý vyjádřit své potřeby, 
naděje, touhy a poţadavky. Probíhá jakási výměna. Náš partner se dozví 
něco o našich přáních a našich zklamáních. 

Hádka není nic negativního. Patří ke komunikaci právě tak jako blízkost. 
Vţdy se pohybujeme jako kyvadlo. Po fázi blízkosti nastává období odstupu, 
po hádce smíření, po symbióze nezadrţitelně přichází také vymezení hranic. 
Odstup a blízkost se neustále střídají. 

Hádka patří do vztahu  
právě tak jako harmonie. 

Svěřujeme-li se partnerovi se svými pocity, dáváme mu tak najevo, ţe ho 
bereme váţně, ţe s ním chceme komunikovat, a kdyţ to musí být, tak 
i bouřlivě. Také náš partner se tímto způsobem cítí více chápán 
a respektován, neboť ani on si nemusí své pocity nechávat pro sebe. Také 
on se můţe svěřovat, jak se ve vztahu s námi cítí. Také on můţe mluvit 
nahlas o tom, co se v něm odehrává. 

Věčný svit slunce  
vytváří pouze pouště. 

Neustálé usilování o harmonii vytváří jenom konflikty, protoţe o mnohých 
choulostivých tématech se nesmí hovořit. Tímto způsobem ustrnou 
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záleţitosti, o kterých se nemluví. Oba partneři se cítí nepochopeni 
a odmítáni. Jednou nejspíš zavládne naprostá mlčenlivost. 

Takţe komunikace v jakékoliv podobě posiluje lásku. Komunikace vzniká, 
protoţe ji dovolíme. Komunikace je tok mezi dvěma lidmi a je jedno, zda 
je hlasitá, nebo tichá. 

Jsi-li tedy názoru, ţe ti něco takového v partnerství chybí, promluv si o tom 
se svým partnerem. 

Domníváš-li se, ţe uţ to déle nevydrţíš, tak mluv. (Horší uţ to beztak být 
nemůţe.) Jsi sexuálně neuspokojený a rád bys více nebo jinak nebo jen 
rozmanitěji. Tak mluv. Nalij svému partnerovi čistého vína. Je jedno, co se 

stane, upřímností vracíš sobě a svému partnerovi důstojnost. 

Když nejsi upřímný,  
nemůžeš očekávat upřímnost  

ani od svého partnera. 

Ani od svého příštího partnera. Partnery můţeš měnit tak často, jak chceš. 
Kdyţ se nenaučíš hovořit o svých pocitech, nedokáţeš to ani se svým dalším 
partnerem. 

Kdyţ nebudeš mluvit, nic se ve tvém partnerství nezmění. Tvůj partner 
potřebuje zpětnou vazbu. Kdyţ neví, jak se ti daří, nemůţe také ani 
reagovat. Dovol mu dozvědět se, co tě trápí. Dovol svému partnerovi 
účastnit se tvého vnitřního ţivota, aby věděl, co se v tobě odehrává. 
Transformuj své problémy společně s ním. Není nic horšího neţ ţít ve lţi, 
i tak tvrdá můţe být pravda. S pravdou se můţe vţdycky nějak zacházet. 
Pravda bude vţdycky osvobozením pro oba, protoţe jedině s ní lze 
dosáhnout hloubky. 

Dokud se mluví, existuje naděje. Nejhorším trestem je nulová komunikace. 

Mluvení beze slov 

V předcházejících kapitolách byl kladen velký důraz na mluvené slovo, 
protoţe právě rozhovor, tedy to vzájemné slovní vyměňování názorů se 
z většiny vztahů časem vytrácí. Statistika sedmi minut zde hovoří jasně. 
Rozhovor je tedy základním předpokladem, jenţ vztah buď udrţí v běhu, 
nebo jej opět vysvobodí a rozproudí, pokud uţ vztah klesl pod bod mrazu. 

Ale mimo slova existuje ještě i jiná forma komunikace. Mluvení beze slov. 

Hluboké štěstí se nedá vţdycky vyjádřit slovy. Řeč někdy banalizuje 
proţívání. 
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My všichni jsme takové momenty uţ jednou zaţili. Kaţdý z nás zná pocit, 
kdyţ se pohledy ponoří do duše toho druhého, kdyţ gesto vytváří hluboké 
porozumění, kdyţ pousmání nebo ruka, kterou neodtáhneš zpět, posiluje 

společné proţívání. 

Tichá, v nitru nás zasahující procházka lesem, společné pozorování západu 
slunce, ráno po báječné noci nebo čas strávený mezi přáteli, řeč duše beze 
slov, kterou v tomto okamţiku vnímají jenom tito dva lidé, je stejně důleţitá. 

Kdyţ je mlčení naplněné pocitem sounáleţitosti, potom se mezi dvěma lidmi 
děje něco velmi mocného. Duše ví, ţe vibruje stejně, cítí stejně, proţívá 
totéţ, cítí se poznávána a chápána. 

V tichu  
se někdy skrývá ta největší síla. 

Tichá komunikace je výměna z hloubky bytí. Ve vztahu je vţdycky přítomna, 
pokud existuje jen jedno, co tam převládá - hluboká láska a porozumění. 

Tichá komunikace tedy není účelové zadrţování slov nebo němé snášení 
nějaké situace. Ani neposiluje ve vztahu mlčenlivost. 

Tichá komunikace je magická výměna, tichý proud plný autentické 
opravdovosti. Poznávání toho druhého v jeho hloubce. 

Umoţňuje nám, abychom se ve společném proţívání jevili velcí a důstojní. 
Jsme šťastní. Cítíme se propojeni. Dokonce i ve chvílích smutku, ve snášení 
nějaké ztráty, dokáţe společné tiché proţívání vytvořit nesmírnou blízkost 
a sounáleţitost. 

K tiché komunikaci se nelze přinutit. Vzniká, kdyţ má prostor a čas. Musíme 
jenom vynaloţit dostatek odvahy, abychom tichu umoţnili vniknout. Potom 

mohou nádherné okamţiky beze slov spojit dva milující v jednotu. Pak 
existuje mezi tebou a tvým partnerem propojení na velmi hlubokých 
úrovních. 

Hluboké porozumění  
podporuje hlubokou lásku. 

Opravdová komunikace vytváří lásku a hlubokou spokojenost. V těchto 
okamţicích jsou si partneři blízcí. Blízcí tomu druhému a blízcí sami sobě. Tak 

lze pocítit šťastný vztah. Začneme být autentičtí. A náš partner rovněţ. 
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Pravidlo 8 

 

Mluvte o tom, o čem se nemluví  

- o sexu 

Ty určuješ,  

jak naplněná má být tvá sexualita 

O sexu se skoro nikdy nemluví. Přinejmenším ne o tom vlastním. Dokonce i 
po letech společného ţivota se partneři baví jen zřídka naprosto jasně 
a otevřeně o tom, co by ten druhý opravdu rád chtěl. Neúnavně 
se okrádáme o vášnivou radost, dovolujeme si jenom bezpečný a známý 
stereotyp, aniţ bychom opravdu věděli, zda to našemu partnerovi 
ve skutečnosti vyhovuje. Mnohé je pro něj moţná vzrušující asi tolik jako 
hnětení těsta. A přesto ti to neřekne ! 

Ačkoliv je sex přirozenou potřebou jako jídlo a pití, často víme téměř 
všechno o kulinářských zálibách partnera, ale nic o těch sexuálních. Čím déle 
zamlčujeme naše potřeby, tím křečovitější náš sex bude. Především proto, 
ţe se ho budeme pokoušet stále častěji vyvarovat. 

Chybějící sexuální naplnění budeme ale pociťovat stále silněji. Nemůţeme 
ho potlačit. Potlačování sexu v nás vyvolává podráţděnost a nespokojenost. 
Dříve či později nás ţene do náruče jiné osoby. Svěřovat bychom 
se rozhodně měli. Beztak si také rádi povídáme o tom, jaké jídlo dělá 

našemu tělu dobře. Tak proč se nebavit o tom, jaké laskání máme rádi ? 

Svěřovat se vytváří důvěru,  
obzvlášť při sexu. 

Svěřovat se mimo veškerý falešný stud je opravdové schválení intimity. 

Náš partner s sebou do vztahu přináší rozmanitou škálu nabídek, která nás 
činí bohatšími a úplnějšími. Nedívej se výhradně na nedostatky. Rozpoznej 
také bohatství. 

Odhalit sám sebe  
v jednom tichém okamžiku  

je ten největší dar. 

Součástí bohatého vztahu můţe být tak velká partnerská důvěra, kdy 
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můţeme svému partnerovi ukázat vše, co naše tělo miluje a co nám 
například pomáhá k orgasmu. Ale měli bychom mu přirozeně také říct, 
co naše tělo tolik nevzrušuje anebo co nás spíše odpuzuje. Kaţdý člověk 

reaguje jinak, kaţdé tělo vnímá odlišně. Náš partner nemůţe vědět, co se 
nám opravdu líbí, kdyţ mu to neřekneme. 

Bez tvé pomoci je tvůj partner bezradný. 
Nezbývá mu než odhadovat. 

Moţná ţe zná jenom triky, které pouţíval u našich předchůdců/ předchůdkyň. 
My ale máme rádi třeba něco úplně jiného. Kdyţ ho nenavedeme, určitě 
nemá vůbec tušení, jaké jsou naše potřeby a věčně bude jen přehrávat svůj 
repertoár. 

Náš partner kaţdopádně přesně ví, co on má rád, ale pravděpodobně se 
o tom odvaţuje mluvit právě tak málo jako my. Neboť kdyţ nebudeme 
mluvit o sexu my, nejspíš to neudělá ani on. 

Tímto způsobem se ale nikdy nedozvíme, co všechno by s námi rád dělal, 
kdyby jenom směl. A on to chce s námi proţít. S nikým jiným. Pouze se to, 
bohuţel, nikdy nedozvíme. Neboť my se ho také nezeptáme. Z obavy, 
ţe bychom mu snad nestačili. Za tím se ale ukrývají jenom pocity 
méněcennosti a strach, ţe nebudu milován. 

Láska není  
otázka správné techniky při sexu. 

Jinak budeme právě tak jako náš partner nespokojeně běhat kolem dokola, 
dokud jeden z nás náhodou nenarazí na „správného" partnera se správnou 
technikou. Nemusí to ale ani zdaleka být člověk, se kterým bychom si po 

jiných stránkách rozuměli. Celá ta rozmrzelost a nespokojenost vznikla 
jedině proto, ţe jsme se nenaučili o tom mluvit. 

Čím déle se ale zdráháme, tím obtíţnější to bude. Neboť kdyţ jsme se na 
počátku, kdy to bylo nepochybně snazší, nebavili se svým partnerem o svém 
těle a jeho opravdových potřebách, bude to později ještě těţší. 

A o to víc, pokud se naše přání a touhy změnily. 

Měnit se musí v kaţdém případě. 

Záliby se mění 

Naše sexuální touhy byly určeny dlouho před tím, neţ jsme poznali 
současného partnera. Mnohé naše zkušenosti, ať uţ pozitivní nebo negativní, 
jsme získali uţ před dlouhým časem a nyní skrze tělo opět oţívají. 
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Sexuální záliby jsou tedy jednou z těch nejlepších moţností, jak staré 
zkušenosti proţívat tak dlouho, dokud se nerozpustí. 

Dospělost je jen zdánlivá,  
sex ještě stále vězí v pubertě. 

Svázáni strachy a tabu jsme potkali svého partnera a s ním jsme plni 
zvědavosti rozvíjeli tuto „omezenou" sexualitu. Časem jsme se osvobodili 
od mnohých strachů a předsudků, které nás dříve zatěţovaly. Postupem času 
se člověk totiţ miluje ve vztahu svobodněji. 

Stali jsme se dospělejšími a zralejšími. Také v sexualitě. Ztrácíme mnohé 
zábrany a odkládáme omezení první sexuality. Ríkáme-li ano své rozvíjející 
se sexualitě, rosteme. Nové fantazie a záliby jsou stále zřetelnější a jasnější, 
odvaha chtít vyzkoušet něco jiného, i kdyţ tabuizovaného, na nás doléhá 
stále více. 

To, co pro nás bylo na počátku moţná fascinující nebo vnímané jako tabu, 
můţeme dnes brát uţ jako naprosto normální a běţné. Mnohé z dosavadních 
vzorů stejně chtějí být zrušeny. 

Současně ale narůstá také stud sdělit tyto fantazie partnerovi. Přece bychom 
nechtěli, aby si o nás myslel, ţe jsme perverzní, a odmítl nás. Navíc kdyţ 
nyní, po letech tichého souţití, sníme najednou o nových, úplně jiných 
milostných hrátkách, neodvaţujeme se přirozeně narušit osvědčený 
a sehraný styl. Nechceme přece svého partnera nějak ranit. 

Pravda je ale taková, ţe záliby se během času mění. Tvé i tvého partnera. 

A právě teď se dozvíš, jak důleţitý je správný partner. Máš-li totiţ partnera, 
který není ochoten k ţádným změnám, partnera, kterým se necítíš absolutně 

přijímaný a milovaný, kterému nedůvěřuješ ani v jiných věcech, pak 
mu sotva svěříš své nově odhalené přání z nejintimnější oblasti. 

Ale tato přání budou vznikat stále, neboť jsou součástí tvé osobnosti. 

To, čeho se dnes neodvážíš,  
může být zítra tvou největší touhou. 

Vztah se vyvíjí. My se vyvíjíme. Náš partner se vyvíjí. Naše sexualita rovněţ. 
Abychom si dovolili změny, a především je také vyjádřili, potřebujeme pole 

sounáleţitosti a blízkosti. 

Přesto i potom to chce ještě odvahu sdělit své intimní přání partnerovi 
a spolu to také vyzkoušet. Ale kdyţ to neuděláme, ohroţujeme náš vztah, 
protoţe mezi námi bude stát pořád něco, co nás odděluje. Především v naší 
nejintimnější oblasti. Zamlčujeme totiţ svému partnerovi část naší osobnosti. 
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A kdyţ uţ nás sex opravdu neuspokojuje, budeme se mu čím dál častěji 
vyhýbat, aniţ by s tím náš partner měl šanci něco udělat. Přirozeně bude 
naši proměnu vţdycky vztahovat na sebe. Bude se domnívat, ţe uţ po něm 

netouţíme. Nemůţe přece vědět, ţe se „pouze" změnily naše přání 
a představy. 

Proto i s rizikem, ţe mě odmítne jako zvrhlíka, bych měl hovořit o svých 
přáních. Lépe vypadat jako „zkaţený" v očích svého partnera, neţ se kaţdý 
den omezovat a partnerovi něco předstírat. To uţ by člověk nebyl sám 
sebou. A partner by nedostal šanci, aby tě opravdově poznal. Moţná ţe má 
stejná přání a touhy jako ty. Moţná ţe jen čeká na tvé znamení. Kdyţ 
se člověk ukáţe v celé své sexualitě, dovolí také partnerovi, aby s ním 

skutečně sdílel sebe sama. 

Neodděluj se od svého partnera. Sdílej s ním sám sebe, aniţ bys z toho 
ovšem dělal poţadavek. Na druhé straně tvůj partner nemusí být tak 
sexuálně svobodný jako ty nebo se nevyvíjel stejným směrem jako ty. 
Moţná potřebuje hodně lásky a ještě o něco více bezpečí, aby tě mohl 
následovat do neznámého terénu. 

Pokud jste spolu ještě nikdy nemluvili o opravdu intimních přáních, potřebuje 
partner moţná trochu více času, aby se s tebou vydal na nové neprobádané 

cesty. Také my máme za sebou vývoj, který jsme prodělali mlčky, sami 
v sobě, a tento vývoj rovněţ potřeboval svůj čas. 

Mluvte tedy spolu o vašem strachu a o vašich příšerných tabu. 

Tabu je vždycky pociťováno hluboce emocionálně. 

Zranitelnost a nebezpečí odmítnutí jsou mocné. Buď opatrný. Ale dej jasně 
najevo, ţe jsi vesměs připravený odváţit se věcí, které ti byly doposud cizí. A 
ţe by ses těchto věcí odváţil pouze s jedním jediným člověkem - se svým 
partnerem. 

Ať uţ tvůj partner zareaguje jakkoliv, nyní má opět moţnost prohloubit váš 
vztah. Protoţe ty ses odváţil do větší hloubky jít. Nyní ví, co cítíš. A ty víš, 
co cítí on. Oba jste upřímní. 

Váš vztah je v této oblasti opět harmonický. 
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Pravidlo 9 

 

Nepodřizuj se ţádné normě,  

a uţ vůbec ne při sexu 

Sex je jedním z nejmocnějších pudů člověka, neboť zajišťuje přeţití našeho 
druhu. Sex je tak mocný a všudypřítomný, ţe se jím pořád budeme zabývat. 

Přitom je úplně jedno, zda se nám sex líbí, nebo ne, zda o něm chceme 

mluvit, nebo raději mlčet. Sex bude hrát v našem ţivotě vţdycky jednu 
z nejdůleţitějších rolí. 

Buď kvůli tomu, ţe máme příliš málo sexu, nebo moţná vůbec ţádný anebo 
naopak příliš. Moţná jsme jím přímo posedlí, nebo sex vlastně vůbec rádi 
nemáme a nejraději bychom se ho vyvarovali. 

Vypočítat všechny varianty by jistě zaplnilo celou knihu. Ať se nám to líbí, 
nebo ne, ať o tom mluvíme, nebo se halíme do mlčení, ať uţ ho máme, nebo 
se ho snaţíme vyvarovat, sex bude vţdycky jednou z nejpodstatnějších 
součástí našeho ţivota a našich vztahů. 

Někdy dokonce právě díky tomu, ţe o něm nechceme mluvit. 

Nikde nejsme tak zranitelní  
jako ve své sexualitě. 

Nad tím, co se nás skutečně hluboce dotýká a co si tajně přejeme, leţí 
většinou závoj nevýslovného studu. Ať uţ se projevujeme rázným muţským 

způsobem nebo jemně ţenským, o skutečných touhách ve své sexualitě 
se většinou neodvaţujeme hovořit. Fantazie jsou ze strachu z odmítnutí 
drţeny v tajnosti. Dokonce náš vlastní partner často neví nic o našich tajných 
přáních a představách. Sexualita tedy podléhá enormnímu tabu. 

Ačkoliv se navenek jevíme tak svobodomyslní, nenaučili jsme se otevřeně 
hovořit o své vlastní sexualitě. Ani se svým partnerem. 

Dokud ale neţijeme se svou sexualitou skutečně v souladu, bude vţdycky 
existovat něco, co z ní vylučujeme. Vůbec to nesouvisí s tím, zda sex 

potlačujeme, odmítáme, povaţujeme za odporný nebo ho akceptujeme, 
vyţadujeme nebo jsme na něm dokonce závislí. Jen málo lidí ţije úplně 
spokojeně se svou vlastní sexualitou. Dokonce i ve fázi, kdy máme báječný 
a naplňující sex, budeme mít strach z toho, ţe tato fáze jednou skončí, a 
my zase všechno ztratíme. 

Sexem se tedy v myšlenkách zaobíráme neustále. Aby se ale lidé mohli 
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zabývat i jinými věcmi potřebnými pro přeţití, byl sex velmi často 
potlačován. Ve skutečnosti pro to ale existuje ještě jiný, mnohem 
podstatnější důvod: 

Sex se perfektně hodí k manipulaci. 

Právě proto, ţe pud je tak výrazný. Vězíme ve svém těle. Zakoušíme sebe 
sama skrze vlastní tělo. A sex je ta nejintenzivnější tělesná zkušenost, kterou 
vůbec můţeme zakusit. Proto lze se sexem po celý náš ţivot manipulovat, 
jak pozitivně, tak i negativně. Sex vnímáš v kaţdém svalovém vlákně, 
v kaţdé buňce svého těla. Sex je tedy to nejintenzivnější tělesné potěšení, 
které jinému člověku můţeme poskytnout. Nebo také odmítnout. 

A tím se dá sex mocně zneuţívat pro všemoţné účely. Sexem lze partnera 
ovládat, připoutat jej k sobě, vyrovnat rozdíly nebo vykonat silný nátlak, 
toho druhého poniţovat, dát mu zakoušet jeho pocity méněcennosti, anebo 
ho udrţovat v pocitech viny. Kdyţ chceme, tak ho můţeme učinit šťastným 
a poslat do sedmého nebe. 

Čím větší je kontrola a potlačování, tím větší je zadrţovaná hnací síla, která 
nesmí být zaţívána svobodně a uvolněně. A s tím se dá skvěle hrát. 

Opravdové boje  
se odehrávají v posteli. 

Tam ţeny rozhodují o blahu a utrpení muţů. A obráceně. Tam se rodí 
poraţení a hrdinové. Zaţíváme tam nejhlubší a nejtěţší zranění, největší 
poráţky nebo nejkrásnější a neopakovatelné okamţiky svého ţivota. Jsme 
závislí a chceme, aby druzí byli závislí na nás. 

Většina věcí,  
které jsou spojeny se sexem, 

s ním vlastně nemá vůbec nic společného. 

Právě proto, ţe se sexem můţeme tak perfektně vykonávat kontrolu, bývá 
sex tak často zatíţen mnoha jinými věcmi. 

Spojujeme si jej s hledáním partnera, abychom mohli někoho vlastnit, mít 
nad ním moc, vytvořit závislost, koupit si jistotu, provádět kontrolu jako 

důkaz lásky. Sex se pro nás stává poslední záchrannou kotvou, abychom 
kompenzovali vinu, přiměli toho druhého, aby zůstal, a abychom mu nasadili 
pouta. Sex pouţíváme jako obchod, jako konzum, jako pomstu, jako zbraň, 
abychom měli vše, co potřebujeme, a mohli si tak dokázat svou vlastní 
velikost nebo si potvrdit svou prohru. 

Někdy ale také k tomu, abychom vůbec něco pociťovali. 
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Jen zřídkakdy chuť se rozmnoţovat... 

Sex většinou sleduje cíl. Bez záměru je málokdy. Se sexem jsou často 
spojeny podmínky, o kterých se mlčí. Podmínky, které tam vlastně vůbec 
nepatří. 

Protoţe tomu tak je, bylo by zajímavé poloţit si jednou následující otázky: 

Čeho bych rád(a) sexem dosáhl(a) ? 

Co si spojuji se sexem ? 

Jaké podmínky ?  Jaké cíle ? 

A co bych chtěl(a) pro sebe kromě toho, ţe mě to má bavit. Necítit se uţ 
méněcenný(á). Uţ nebýt sám(a). Vnímat, jak jsem ţádoucí. Cítit se jako muţ 
(ţena). 

Kdyţ si ujasníme své podmínky a cíle, které máme se sexem spojeny, 
objevíme rychle návnadu, na kterou se pravidelně necháváme chytit. Ano 
přesně, ty i já. Neboť právě skrze podmínky a cíle jsme nádherně 
vypočitatelní. Našemu protějšku úplně stačí, aby důvěryhodně přistoupil 
na naše podmínky, i kdyţ třeba jen zdánlivě, a my mu na to okamţitě 

ochotně skočíme. Ve skutečnosti jsme se chytli na svou vlastní návnadu, 
kterou nám ten druhý opět předhodil. 

A to jenom proto, ţe věříme, ţe prostřednictvím sexu něco takového 
můţeme získat. 

Sex je stejně pomíjející jako čas 

Ať uţ chceme pomocí sexu dosáhnout čehokoliv, neuvědomujeme si, ţe to 
nemá ţádné trvání. 

Čeho sexem dosáhneme, se nedá zakonzervovat. Strach, ţe všechno opět 
ztratíme, zůstává. Především strach, ţe kdyţ náš sex-appeal jednou vyprchá, 
nebudeme uţ moci vykonávat skutečnou kontrolu. 

Vţdycky se budeme obávat, ţe aţ nebudeme dost dobří, přijde někdo jiný, 
kdo bude lepší. Nebudeme-li uspokojovat tělesné potřeby svého partnera 
dostatečně dobře, nebude on mít ţádný důvod, aby s námi zůstával. Ještě 

horší je bláhová představa, ţe s povadlým tělem nemůţeme uţ vůbec získat 
ţádného partnera. Strach, ţe jednou nebudu atraktivní, je mocný a určuje 
náš ţivot. 

Všichni známe důleţitost sexu. Především víme, jak důleţitý je pro našeho 
partnera. Proto doufáme, ţe své nedostatky budeme moci vyrovnat jinými 
výkony. Strachu, ţe pro partnera uţ nejsme dost dobří, se v současné době 
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náleţitě vyuţívá. 

Co má auto společného  
s nahou ženou ? 

Minerální voda s odhalenými ňadry ?  Nebo přívěšek na klíče s půvabnými 
křivkami nahého ţenského zadečku či muţného bicepsu ? 

Proč nám toto spojení nepřipadá vykonstruované ?  Inu, jak víme, v ţádné 
oblasti se tak příšerně nemanipuluje jako v sexu. Neboť ho chtějí mít všichni. 
Někteří více, jiní méně. Má to v tobě navodit pocit méněcennosti - snaţí se o 
to skoro všichni, reklama z toho přinejmenším vychází - údajně můţeš 

chybějící sex-appeal kompenzovat hmotou. 

No, kdyby nás hmota a peníze dělaly opravdu sexy, mohli bychom 
si spokojeně zamnout ruce. Kdyţ uţ nejsme sexy - a přesněji vzato, 
to nejsme nikdy, jak tvrdí reklama - tedy potřebujeme určité produkty. 

Tímto způsobem se nám vnucuje auto, poţitek z minerální vody a přívěšek 
na klíče. Pozoruhodné bývá, ţe auto je pak dodáno bez nahé ţeny... 

Ve skutečnosti nikomu nezáleží na tom,  

abys žil v souladu se svou sexualitou. 

Jinak by ses mocně vzdálil vlivu, který na tebe lze mít. Sex přece jen 
nejbezpečněji zaručuje vysoké procento sledovanosti pořadů, enormní 
náklady a prodej naprosto neuţitečného konzumního zboţí. Nahá muţská 
a ţenská těla patří právě tak do naší mediální krajiny jako do obrazu našeho 
města. Naše vědomí je neustále udrţováno v jedné určité rovině. Kaţdý 
časopis, kaţdý film, kaţdý plakát jsou toho plné. 

Neustále nás udrţovat v sexuální pohotovosti a vnucovat nám představu, 
ţe sex je měřítkem všech věcí, má jeden jediný smysl - pěstovat v nás 
neustálou nespokojenost. Neboť pouze kdyţ jsme nespokojení, jsme také 
skutečně připraveni konzumovat. 

Přitom jsme přímo nabádáni, abychom se orientovali podle ostatních. Ostatní 
určují, co je dobré, čeho je příliš a čeho naopak málo. 

Sex náš vezdejší dej nám dnes. 

Ale cena za neustálou sexuální pohotovost je vysoká. Platíme za ni 
nesmírným výkonnostním tlakem. Jsme dost dobří ?  Jsou jiní lepší ?  
Co dělat, kdyţ někdy nemáme chuť ?  Můţe se to vůbec stát ?  A co kdyţ 
to ten druhý zjistí ?  Je potom ohroţeno naše sociální postavení ? 

Úspěch v posteli zjevně rozhoduje nejen o partnerstvích, ale také o prestiţi 
osoby. Proto musejí být neustále odváděny vysoké výkony. Neustále 
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se pokoušíme zjistit, jak dlouho a jak často odpovídá společenské normě, 
abychom se alespoň trochu vyrovnali. 

Podivné je, ţe skoro nikdo této normě nestačí. To by také dopadlo fatálně. 
To bychom totiţ byli spokojeni a tím pádem mimo dosah. Pravidla 
společenské normy jsou tedy těsnější. Jde to přirozeně docela snadno a aniţ 
bychom to zpozorovali. Prostě se nám podsouvá pocit, ţe nestačíme a 
ţe nedokáţeme s ostatními udrţet krok. A protoţe beztak máme ustavičně 
pocit, ţe nejsme milováni, kdyţ jsme takoví, jací jsme, budeme dělat 
všechno pro to, abychom udrţeli krok s udávanou normou. 

Muži mají neustále pocit, že mají málo sexu, 
ženy většinou, že je ho příliš. 

V pozdějších letech se to otočí přesně naopak. 

Kvůli tomu muţi začnou uţívat viagru a ţeny mají milence. Místo aby 
se přizpůsobili rytmu a hlubšímu smyslu vztahu nebo se chovali způsobem 
odpovídajícím jejich věku, je podporována výlučně iluze věčného mládí. 
Věčně naţhavený, věčně ve vrcholné kondici a neustále připravený 
kopulovat. 

Ještě nikdy jsme tolik netrénovali, nepotili se a nevěnovali se různým 
pošetilým aktivitám, aby nám mladost co nejdéle vydrţela. Naše tělo musí 
být sexy a je jedno v jakém věku. 

A protoţe takoví, jací jsme, přirozeně nejsme sexy, přinejmenším si to 
myslíme, navštěvujeme plastické chirurgy, necháváme si do těla vkládat 
implantáty a odsávat tuky. 

Abychom se i nyní cítili, jak jsme sexy - náklady a všechna ta námaha 
se přece musí vyplatit - uţívá si mezitím šedesát procent muţů a ţen svou 
vášeň při nevěře. Sex uţ má jenom částečně co do činění s partnerstvím. 
Je často dokonce důleţitější neţ partnerství samo. Sex nyní slouţí výhradně 
k uspokojení své vlastní ţádostivosti. Ţádostivost, která se neustále 
stupňuje, se stává nutkavější a uvolněnější. Člověk se jiţ neodvaţuje 
svěřovat partnerovi svá vlastní nová a tajná přání nebo mu nedůvěřuje, 
ţe by je mohl splnit, a proţívá si je raději anonymně s cizími milenci. 

Čím více muţů a ţen zahýbá, tím více to jejich partnery nabádá k tomu, aby 
to udělali rovněţ. Úroveň zábran rapidně klesá. Mít druhého milence je 

v módě. Vzpomeňme si na společenskou normu a její pravidla. Funguje 
to tak jednoduše. Ničemu jinému se nevyplatí věnovat tolik úsilí jako 
moţnosti si uţívat. 

Mezitím skutečně začneme věřit, ţe partnerství uţ nemusí být jediným 
výhradním dodavatelem našeho kaţdodenního sexu. Přitom jsme přirozeně 
přesvědčeni, ţe jiní mají sexu nepochybně více neţ my. 
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A protoţe u toho nemůţeme být, nevíme to jistě a jsme odkázáni 
na domněnky. 

Nikde se tolik nelže 

Sex druhých je vţdycky mocnější, větší, úţasnější, více vzrušující, smyslnější 
a přirozeně také podstatně častější. 

Vlastní sex oproti tomu je stále nudnější, střídmější, více rutinní a všední. 
Člověk časem začne věřit, ţe s ním něco není v pořádku. 

Kdyţ hovoříme o sexu s ostatními, lze si vyslechnout spoustu pozoruhodných 
věcí. Především lţí, chvástání a přehánění. 

Neboť při ţádném jiném tématu se tolik nelţe, jako kdyţ je řeč o sexu. 

Přesto tomu věříme. Věříme totiţ téměř všemu, co se nám o sexu navypráví. 
Přinejmenším se obáváme, ţe náš partner tomu všemu věří. Proto i 
my musíme být v posteli právě takoví úţasní hrdinové. Důsledkem je, ţe i 
ve svých nejintimnějších chvilkách podléháme výkonnostnímu tlaku. Za tento 
výkonnostní tlak platíme nedostatkem intimity, lţí a předstíráním falešných 

proţitků. A to všechno jenom pro to, ţe jsme začali věřit, ţe jinak bychom 
nestačili. 

Nejhorší na situaci je, ţe budeme mít často pocit, ţe se od svého partnera 
nedozvíme celou pravdu. Nemůţeme si být přirozeně jisti, zda rozkoš, kterou 
partnerovi věnujeme, mu opravdu připadá tak báječná, jak tvrdí. Vlastně 
o tom spíše pochybujeme. 

Předstíraný orgasmus je totiţ v našich postelích skoro uţ na denním 
pořádku. 

Čtyři z pěti ţen někdy předstíraly orgasmus !1) Většinou uţ častokrát. 
Některé ho dokonce předstírají pokaţdé. Ale proč ? 

1)  Zveřejnění od ABARIS, institutu pro psychoterapii ve Stuttgartu 

Raději dvě minuty sténat,  
než celý večer diskutovat. 

Tento argument se zdá být vesměs pochopitelný, především kdyţ známe 
muţskou ješitnost. Která ţena by chtěla být povaţována za neschopnou 
orgasmu ?  To raději bude partnerovi předstírat svůj vrcholný proţitek. Neboť 
všechny ostatní ţeny ho přece mají, ten úţasný sex. A my přirozeně 
nechceme, aby partner chodil pro sex tam, kde je údajně podstatně lepší. 

Hrané sténání má ale bohuţel jednu obrovskou nevýhodu. Příští večer přijde 
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od partnera zase ta samá nabídka, protoţe přece byly vyslány signály, jak 
to bylo zatraceně dobré a vzrušující. 

Čím byla předstíraná akce velkolepější, tím horší sex bude. Pro oba. Oba 
pocítí hluboký nedostatek porozumění. 

Kdo podvádí,  
podvádí jenom sám sebe,  

především v posteli. 

Jedině my sami si ubliţujeme. Sami sebe podvádíme podstatně více neţ 
svého partnera. Nesdílíme s ním tento úţasný okamţik. Jak nádherné by to 

muselo být, a především, jaká blízkost by mohla vzniknout, kdyby se člověk 
svému partnerovi otevřel a mimo veškerý stud a falešné zábrany mu ukázal 
něco, co doposud ještě nikomu neodhalil ? 

V těchto chvílích neexistuje ţádný tlak, ţádný výkon, ţádná norma. 

Přesto tomu většinou uţ nevěříme. Raději se podřizujeme slavné 
společenské normě. 

Neboť koneckonců chceme být milováni. Chceme drţet krok s ostatními. 
A nechceme, aby nám partner odešel tam, kde je to zdánlivě podstatně lepší. 

Pochopitelně si přejeme jen to nejlepší, ale ve skutečnosti se svému 
partnerovi stále více vzdalujeme. Klameme ho a zanecháváme ho ve falešné 
víře. Namísto vroucnosti a blízkosti vzniká bolestný odstup. Hluboce 
se zraňujeme. Hlouběji, neţ si myslíme. 

Neboť pokaţdé sami sebe trochu zrazujeme. Dokonce ani v tom 
nejintimnějším okamţiku se uţ neodvaţujeme nechat padnout všechny 
masky. Neoddáváme se svobodně a uvolněně. Opravdové odevzdání 

je moţné jenom stěţí. 

Také institut pro racionální psychologii v Mnichově zjistil, ţe devadesát sedm 
procent sexuálně aktivních ţen „občas nebo vţdycky" svému partnerovi 
předstírá orgasmus. Skoro vţdycky !  Pro mnohé je taková hra v posteli 
uţ běţná záleţitost. 

Není tedy divu, ţe jednou z nejoblíbenějších vět, kterou muţi chtějí slyšet, 
je: „Ty jsi první, kterému jsem orgasmus ještě nikdy nepředstírala".2) 
Přirozeně poté, co to mělo být „tak skvělé jako ještě nikdy". Na druhém 

místě se ostatně nachází věta: „Ach boţe, uţ zase budu." 

2)  Studie univerzity v Kalifornii 

Tak jak tak, pokud uvěříme ostatním, musí být rozkoš pokaţdé úţasná, 
šíleně silná, závratná a maximálně uspokojující. Kdo by se divil, ţe se 
v nočních postelích hraje divadlo, předstírá a lţe, aţ se sloupky postele 
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prohýbají. Vţdyť to přece musí být přinejmenším právě tak divoké 
a přirozeně právě tak časté jako u všech ostatních. 

Pozoruhodné přitom je... 

Pro ostatní patříš také ty k těm „ostatním". 

Orientují se totiţ také podle tebe. Nevidí, jak moc se snaţíš a neustále 
předstíráš vysoké výkony. Věří ti. Tak jako ty věříš jim. 

Pravda ovšem vypadá úplně jinak ! 

Je taková, jakou jsi pravděpodobně vţdycky tušil. Pouze jsi nikdy neměl 

odvahu tu přetvářku opravdu prohlédnout. 

Sex není tak častý, jak by se mohlo zdát 

Ti ostatní se mu ve skutečnosti vůbec nevěnují tak často, jak tvrdí. 
Statistikové mezitím přestali věřit svým vlastním statistikám. Dokonce i kdyţ 
jsou dotazníky ještě stále anonymní. Vţdyť kdo by chtěl přiznat, ţe sex se 

u něj ve skutečnosti odehrává jen zřídkakdy. 

Zatímco ostatní to dělají třikrát denně v kuchyni, na botníku, v převlékací 
kabině, v autě nebo kde je zrovna napadne, jsou nespoutaní a řítí se od 
vrcholu k vrcholu, ty nechceš přiznat, ţe tvůj vlastní vrchol se odehrává 
uţ jenom v hlavě a sex je téměř výlučně konzumován prostřednictvím 
erotických televizních pořadů. 

Abychom se o malý kousek přiblíţili pravdě, byli účastníci jedné studie 
univerzity v Chicagu aţ 15krát dotazováni.3) A vida, kaţdý čtvrtý muţ neměl 

v uplynulém roce vůbec ţádný sex. 

3) Studie univerzity v Chicagu. Téměř 500 zúčastněných bylo dotazováno 

až 15krát. Výsledek: třetina žen a čtvrtina mužů neměli v uplynulém roce 
vůbec žádný sex. Další čtvrtina jen několikrát. V Anglii se třetina pracujících 

matek cítí na sex příliš unavená. 

Podle této studie neměla jedna třetina ţen a jedna čtvrtina muţů 
v uplynulém roce sex vůbec ţádný ! 

Další čtvrtina několikrát !  Jedna třetina pracujících matek v Anglii se cítí 
na sex příliš unavená !  Mnohé ţeny jsou natolik přetíţené, ţe chuť na sex 
ani vůbec nemají. 

Tyto studie mimoto ukazují, ţe svobodným není co závidět. Vynakládají totiţ 
neuvěřitelně velké úsilí na neuvěřitelně málo sexu. Ve skutečnosti mají sex 
méně často neţ páry. 
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Pravdou ovšem také je, ţe v pevných vztazích počáteční sex během času 
postupně ochabuje. Týdny klidového stavu se střídají s krátkými fázemi 
probuzení. Kdyţ přijde na sex, je rutinní, všední, často hraný a uţ vůbec 

ne tak vzrušující. Dráţdivost a vzrušení bohuţel vymizely. Předstíraný 
orgasmus patří právě tak k pravidelným jevům jako předstírání chuti na sex 
s řadou výmluv, proč by k tomu vlastně vůbec nemělo dojít. 

Ale kdo by toto přiznal ve společnosti, která je téměř výlučně zaloţená 
na sexu ? 

A tak šedá realita stojí proti předstírané potřebě lidí stále baţících po rozkoši, 
neustále připravených kopulovat, všude a v kteroukoliv dobu. I kdyţ věčně 

mladé tělo a neustálá ochota k sexu jsou velké a nehorázné lţi, lidé se zuby 
nehty drţí. Pravda ovšem vypadá úplně jinak: 

Žádná norma neexistuje 

Sex je tak rozmanitý a jedinečný jako lidé sami. Někteří potřebují sex kaţdý 
den, někteří jedenkrát za měsíc, někteří jenom dvakrát za rok. A někteří 
ho mají ještě méně často. 

Nemít ţádnou chuť na sex je tedy právě tak normální jako mít ji neustále. 
Mazleni můţe být právě tak intenzivní, intimní a vzrušující jako testování 
nových neznámých triků. 

Důvěřuj prostě svým pocitům. Co by také mohlo být na tvých pocitech 
špatného ?  Je to přece tvoje tělo. Ty přece nejlépe víš, co potřebuje a co ne. 
Důvěřuj si. Důvěřuj svému cítění. 

Naslouchej si. Kdo říká, ţe musíš mít sex dvakrát týdně ?  Nebo dvakrát 
denně ?  Opravdu to chceš ?  Je to opravdu tvůj pocit ?  Nebo jsi to jenom 
převzal od druhých ?  Naslouchej jedině sobě. Sex je přirozená potřeba. 
Můţeš ho mít kaţdý den nebo jen občas. Ptej se svého těla. Ono ví. Nikdo 
tě nezná lépe neţ ty sám. 

Kdyţ tedy pociťuješ chuť na sex jenom málokdy, je to úplně normální. A jak 
uţ víme, také úplně „v normě". I kdyţ bys nepociťoval chuť na sex třeba celé 
týdny. Nebo dokonce měsíce. Kdyţ se do toho vcítíš, poznáš, co je to pro 
tebe to správné. 

Jiní moţná nechtějí vzít na vědomí, ţe nemusíme být k dispozici. Jiní nás 
moţná chtějí vyuţít a pokusí se námi manipulovat, pokusí se nám vnutit 
špatné svědomí. Chtějí, abychom uvěřili, ţe naše chování prostě nemůţe být 
normální. 

Ale to je jejich pravda. Ty zůstaň u své pravdy. Co ty cítíš, je vţdycky 
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správné. Nikdo jiný nemůţe posuzovat tvé pocity a odsuzovat je, to uţ vůbec 
ne. 

Všichni ostatní, kteří v tobě probouzejí pocity méněcennosti a chtějí, abys 
uvěřil, ţe s tebou není něco v pořádku, o tobě vlastně nic neví. Neznají tvé 
tělo, tvou duši, tvůj vývoj, tvé touhy, tvé obavy a strachy. Neznají tvůj 
původ a tvé dětství. A neznají tvého partnera. 

Nenechej se vystavovat tlaku. Ani statistikami, ani filmy, ani časopisy. 
Četnost sexu nevypovídá nic o tvé schopnosti milovat. Ani nikoho nepřivádí 
k cíli jeho vlastní touhy - vést hluboký a láskyplný vztah. O tom ale sní 
většina lidí, celých sedmdesát čtyři procent.4) 

4)  Dotazník institutu Gewis, Hamburk. 
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Pravidlo 10 

 

Nezaměňuj sex za lásku 

Oni spolu spí a zůstávají si při tom cizí 

Láska nutně neznamená sex. Dokonce i kdyţ se nám nechce věřit, ţe by nás 
partner také mohl milovat bez toho, aniţ by se na nás neustále vrhal. 

I kdyţ bychom si to byli přáli, tělesné splynutí není ţádným důkazem lásky 
našeho partnera. Láska nepotřebuje ţádné důkazy. Kdyţ věříme, ţe sexuální 
akt má být důkazem lásky, tak podléháme největšímu omylu všech dob. 
Vţdyť sexualita bez lásky se praktikuje skoro všude a neustále. A pak 
se ještě divíme, ţe ve svém ţivotě pociťujeme stále méně spokojenosti 
a naplnění ! 

Sex bez lásky způsobuje osamění. 

Po staletích potlačování, došlo v šedesátých letech k sexuálnímu osvobození. 
Volná láska byla výrazem mladistvé rebelie a kyvadlo se muselo nutně 
vychýlit na druhou stranu. Putovali jsme od jednoho extrému k druhému. 
Do té chvíle byla sexualita tabu, byla špatná a ďábelská. Dnes je sex 
to nejdůleţitější, stal se absolutní nezbytností hodné největšího úsilí. Kdo 
nemá chuť na sex, údajně není zdravý. Medikamenty povzbuzující chuť 
na sex jsou v módě a některé dokonce hradí zdravotní pojišťovny. Nechuť 
k sexu je povaţována za nemoc. 

Nemáme-li tedy chuť, není s námi něco v pořádku. 

Novinkou jsou lékařské poznatky, jak je sex zdravý a důleţitý pro náš pocit 
pohody. To lze připustit, ale podivné je, ţe právě neustálá ochota mít sex bez 
souladu s vnitřními pocity zanechává fádní příchuť a stále více lidí trpí 
nejistotou a pocity méněcennosti častěji, neţ kdy předtím. Sex sám o sobě, 
zbavený vroucího partnerství a proţívání lásky, nevede k vytouţené intimitě 
s jiným člověkem, ale mílovými kroky směřuje k jednomu jedinému cíli - 

osamělosti. 

Mnozí zdánlivě nechtějí mít vůbec žádného partnera,  
chtějí mít k dispozici jen sex. 

Dokonce i v té nejţhavější, nejintenzivnější nebo nejvzrušivější sexualitě 
mohou oba zůstávat uzamčení sami v sobě, navzájem si cizí, aniţ by se 
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vnitřně sblíţili nebo se sobě s důvěrou otevřeli. Kdyţ je po sexu, stojí proti 
sobě opět dva cizí lidé, kteří nepociťují jakoukoliv sounáleţitost. Dokud 
nepůjdou opět do postele. Můţeme tedy sex proţívat ryze ţivočišným 

způsobem, aniţ bychom partnerovi otevřeli také své nitro. Zní to podivně, 
ale sex bez vnitřní sounáleţitosti se neustále praktikuje. 

Kdyţ jsme s tím spokojeni, měli bychom v tom pokračovat. Pokud ne, měli 
bychom se rozhodnout pro opravdu kvalitní sex. 

Jak se dostanu k dobrému sexu ? 

Mnozí dnes pohlíţejí na sexualitu jako na základní předpoklad fungujícího 
vztahu. Takovým způsobem předávají svému tělu a svému libidu výhradní 
pravomoc rozhodovat o tom, zda vztah má cenu, nebo ne. 

Ba, co víc, sex je rozhodujícím faktorem, zda vůbec do vztahu jít. Ale 
do jakého vztahu ?  Jaké lidi budeme asi potkávat ?  Vţdycky budeme 
přitahovat výhradně protějšky, kteří myslí a cítí podobně jako my, kteří 
se tedy také jistým způsobem cítí bezcenní a sexuálního partnera povaţují 
za něco výměnného. 

Pak se ale nedivme, ţe se s kaţdým ztroskotaným vztahem stále více 
vzdalujeme od partnera, se kterým bychom jinak proţívali hloubku a intimitu 
našeho společného vztahu. 

Aţ nakonec úplně přestaneme věřit, ţe taková osoba v našem ţivotě můţe 
vůbec existovat. 

Skutečností je, ţe my sami jsme kdysi takovou osobou byli, a přestali jí být. 
Ale proč jsme jí přestali být ?  Protoţe jsme uvěřili, ţe nejsme správní, 

ţe nejsme takoví jako ostatní, ţe nevyhovujeme společenské normě. 

Jak víme, sexuální styk vytváří hlubší vazbu. Přesto se necítíme být k ničemu 
zavázáni. Naopak, často své sexuální partnery střídáme. Vyměňujeme 
si semeno, tedy genetickou informaci, s úplně cizími a v podstatě 
nevhodnými lidmi. Pokud by došlo k těhotenství, byli bychom šokováni. 

Sex je zdravý a je bezpochyby jednou z těch nejkrásnějších zkušeností. Ale 
jedině s člověkem, kterého milujeme. Kdyţ dojde k sexuálnímu sblíţení, aniţ 
by to lidé spolu mínili váţně, následné zranění citů je rozhodně hlubší, neţ 

tušíme. Duše se cítí být nepochopená, nepřijímaná a vyměnitelná. 

Skrze pouhou tělesnost nikdy nedosáhneme naplňujícího sexu. 

Naopak. Čím častěji máme sex s různými partnery, tím méně citlivou se naše 
sexualita stává a tím směnitelnější se stává celá ta záleţitost. A všechno, 
co je vyměnitelné, je nedůleţité. 
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Abychom toto vykompenzovali, hledáme stále větší dráţdění smyslů. 
Chybějící hloubka vztahu je vyrovnávána záplavou dráţdivosti. V naději, 
ţe prostřednictvím vyměnitelnosti najdeme nové dráţdivé podněty, vznikají 

kluby pro vyvolené, soukromé sexy party a schůzky naslepo. 

Místo sexuálního vyzrávání a osvobozování se od společenského tlaku 
a norem se stále více poniţujeme skrze střídání sexuálních partnerů. 

Sex se přitom stále více bere jako obyčejná sportovní disciplína, která 
se týká jenom těla. Přitom ani nepostřehneme, jaká hluboká duševní zranění 
tím způsobujeme jiným lidem a sobě samým a nedozvíme se, jak velkou sílu 
by přitom sexualita vlastně mohla mít. 

Sex nás může stále více odvádět od nás samých. 

Čím bezuzdnější jsme, čím více se domníváme, jak jsme v souladu 
se společenskou normou, tím méně jsme schopni blízkosti. Údajná 
nevázanost vede ke stále většímu odstupu. Výsledek vidíme v naší 
společnosti - stále více singles a osamělých, stále více rozvodů a svobodných 
matek. 

Prapůvodní pravda byla totálně přetočena a obětována konzumu. Slavná 
sexuální revoluce nás zavedla do izolace a pocitu osamocení. Sexualita 
se oddělila od partnerství a od ţivotních svazků. 

Ale co je nám platná ta nejdivočejší orgie v posteli, kdyţ zůstáváme 
osamělí ?  Čím jsme starší, tím panika více narůstá. Tělesná atraktivnost 
a výkonnost nakonec vymizí. Budeme se ohlíţet zpátky na promrhaný ţivot. 
Smutný výsledek. Nešli jsme v ţivotě do hloubky, nebyli jsme zodpovědní. 
Ani vůči sobě, ani vůči druhým. 

„Dobrý" sex 

Super-skvělý sex s neuvěřitelným orgasmem, který je stále hlubší 
a vzrušujícím způsobem nový, divoký, smyslný a dráţdivý a přirozeně 
se neustále opakuje s ještě větší intenzitou, takový existuje pouze v naší 
fantazii. Sex, který se veřejnosti vnucuje, je fantazijní produkt. 

Budeš mít totiž vždycky jenom takový sex,  
jaký si dovolíš. 

Sex od určitého bodu znamená ztrátu kontroly. A na to se člověk musí 
nejdříve připravit - uvolnit se, odloţit masky, zábrany odsunout stranou, 
zapomenout na programy svých rodičů, rozpoznat bloky jako takové, 
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překročit vlastní hranice, ukázat svou slabost a zranitelnost a vzdát 
se strachu, ţe nebudu krásný a dostatečně vzrušující. 

K tomu je zapotřebí partner, se kterým si člověk dovolí všechno to 
„neuvěřitelné". 

K dobrému proţitku sexu tedy patří pocit sounáleţitosti. A směs vášně 
a prokazování přízně. 

Jinak neustále jedeme podle výkonnostního programu, který odpovídá 
představě, jaký by měl sex být. 

„Ten sex" ale neexistuje. Existuje výhradně náš sex. A to je ten, který 
máme. 

Kromě toho jsme při sexu jenom zřídkakdy sami. Kaţdý vztah má tedy nutně 
svou zcela osobitou erotiku, která vţdy probíhá tak, jak probíhá partnerství. 
Je plná důvěry a blízkosti nebo prosáklá mocenskou hrou a nepřístupností. 
Nebo je to pestrá směs toho všeho. 

Struktura našeho vztahu se totiţ subtilním způsobem projevuje také 
v posteli. Koneckonců potkáváme tam stejné lidi, svého partnera a sebe. 
Jsme takoví, jací jsme. Náš partner je takový, jak to odpovídá jeho 

osobnosti. V sexualitě tedy budeme se sebou zacházet podobně. Starostlivě 
a něţně, divoce a vášnivě, blízce a důvěrně, nebo odmítavě a nepřátelsky, 
s odstupem a mlčící nebo egoisticky a bojovně. 

Přitom nehraje ţádnou roli, jaké sexuální praktiky upřednostňujeme. Hloubka 
a důvěra existuje u kaţdého způsobu hry. 

Čím více důvěřuješ,  
tím více se odvážíš. 

Pokud se ale zaměřujeme na to, ţe nám má náš vztah zajistit dobrý sex, 
moţná ve svém vztahu dobrý sex budeme mít. Gratuluji. Ale jakmile 
to vzrušující a nové zevšední a náš zájem ochabne, budeme zklamaně 
pošilhávat po něčem novém a hledat to mimo vztah. 

Ve vztahu nebudeme mít ţádný dobrý sex opravdu natrvalo. Něco bude 
vţdycky chybět. Pak se ocitneme opět tam, kde jsme se uţ nacházeli - 
v nešťastném vztahu. 

Přitom je cesta z této léčky docela prostá. 

Vždycky máme takovou hodnotu,  
jakou sami sobě určíme. 

Pokud se neustále podceňujeme, ztrácíme na ceně. Ztrácíme svou 
jedinečnost. Pro nás samotné i pro našeho partnera. 
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Dej určitou cenu sexualitě, kterou bys opravdu rád měl. To je rozhodnutí. 
Naprosto vědomé. Jenom ty je můţeš pro sebe učinit. Nikdo jiný to pro tebe 
udělat nemůţe. 

Mimochodem, neučinit ţádné rozhodnutí je také rozhodnutí. 

Představme si, ţe se jednou seznámíme s člověkem, pro kterého je sexualita 
něco zvláštního, něco cenného. Rád by ji daroval jedině tomu, s kým 
by opravdu chtěl být. Jeho postoj propůjčuje sexualitě jistou důstojnost. 
Uţ jenom tím se vztah s ním můţe stát i pro nás něčím cenným. Tento 
nádherný člověk nás nakonec povaţuje za dostatečně hodnotné, ţe s námi 
sdílí své tělo a svou intimitu. S námi - a s nikým jiným. 

Čím méně intimity s různými lidmi máme, čím méně se zbytečně zaplétáme 
do mnoţství vztahů, tím báječnější, kvalitnější a intenzivnější bude pro nás 
sexualita s naším partnerem. 

Kdyţ nedovolíme, aby sex slouţil pouhému sebeuspokojování, ale budeme 
jej proţívat výlučně s člověkem, kterého milujeme, stane se nejenom 
naplňující, ale také se nás bude dotýkat na velmi hlubokých úrovních. 

Kromě toho se cítíme v ţivotě podstatně svobodněji, kdyţ si svou sexualitu 
uchováváme pouze pro svého partnera. Nejenţe cítíme sílu vlastního vztahu, 

ale uţ si také nepotřebujeme kaţdý den něco dokazovat. Uţ nebudeme mít 
zapotřebí hru na „Dokáţu ještě zapůsobit a okouzlit ?". 

Kdo chce skutečně vstoupit do opravdového hlubokého a láskyplného vztahu 
a rád by proţíval skutečně naplňující sex, neměl by příliš spěchat s tělesným 
sblíţením. A uţ vůbec ne ze strachu, ţe by si nedokázal toho druhého k sobě 
včas připoutat. Za tím se skrývají zase jen pocity méněcennosti a obava, 
ţe nebudu dost dobrý. Pokud je to ale ten správný partner, tvůj duševní 
příbuzný, potom u tebe bude chtít zůstat. Protoţe myslí stejně jako ty. 

Protoţe pozná, jak jedinečný můţeš pro jeho ţivot být. 

Jak uţ mezitím víme, jsou to společné zájmy, stejné názory a stejné úhly 
pohledu, co propůjčuje partnerství faktickou cenu, sílu a výdrţ na delší dobu. 
Sexualita je potom korunou nejhlubšího odevzdání a nejintimnější důvěry. 
Teprve s partnerem, kterého milujeme, se sexualita stává báječnou, lehkou, 
harmonickou a obšťasňující příleţitostí, která partnerství stále více 
prohlubuje. Sexualita se pak stává naplněním. 

Obzvlášť další ráno, kdyţ člověk otevře oči a cítí, ţe je milován. 
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Pravidlo 11 

 

Jsi milován takový, jaký jsi 

Když se vydáváš za někoho jiného, 
bude někdo jiný milován. 

Totiž ten, za kterého se vydáváš. 

Zdá se ti těţké tomu uvěřit ? 

Potom věříš svým rodičům, svým přátelům a svému okolí více neţ sám sobě. 
Potom dáváš za pravdu svým předsudkům, aniţ bys věděl, odkud přicházejí. 
Potom věříš raději všemu tomu špatnému, co kdy o tobě bylo řečeno, neţ 
abys viděl v sobě to dobré. 

Pocit, ţe nejsem milován, vznikl, protoţe se s námi neustále znovu 
manipuluje. 

Chce se po nás, abychom dělali jisté věci, které bychom jinak nikdy 
nedopustili. Jako odměnu dostáváme uznání a podporu. Jako trest naopak 
odmítnutí a nepříjemný pocit, ţe nejsme milováni. Tento pocit se do nás 
hluboce vryl, a tak jsme dělali všechno pro to, abychom lásku dostali. 

Ve skutečnosti to ale láska nikdy nebyla. Šlo vţdycky jenom o úspěšný pokus 
manipulovat s námi a dostat nás tam, kde jsme vlastně být nechtěli. 

Od určité doby jsme začali věřit, ţe jsme milováni jedině tehdy, kdyţ děláme 
určité věci, které jiní povaţují za správné. Začali jsme se chovat tak, 
abychom se ostatním zalíbili. Naše okolí, rodiče a přátelé s tím byli přirozeně 
velmi spokojeni, neboť nyní k nám měli přístup a mohli nás formovat tak, jak 
uznali za vhodné. 

Kdyţ jsme fungovali způsobně a poslušně jako loutka, dávali nám pocit, 
ţe jsme milováni. Ale co ve skutečnosti milovali ? 

V ţádném případě ne nás. Vţdycky pouze loutku, kterou vyrobili podle svých 
přání. Projevil-li člověk svou vlastní vůli, vlastní přání nebo touhy, které 
mířily proti představám ostatních, odmítali mu uznání dát. 

Nikdy tě tedy ve skutečnosti nepoznali, viděli v tobě vţdycky jenom to, 
co vidět chtěli. Tedy vţdy jen to, co jim bylo uţitečné. 

Abys byl svými blízkými milován, musel jsi svou opravdovou povahu, sám 
sebe, popírat a potlačovat. 
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Že to nikdy nebyla láska,  
toho sis až dosud nebyl vědom. 

Pokud to ale budeme i nadále povaţovat za lásku, nikdy se svému partnerovi 
neukáţeme takoví, jací opravdu jsme, a to ze strachu, abychom opět 
nenarazili na odmítnutí. 

Hluboko do našeho nitra se vrylo: jsem-li takový, jaký opravdu jsem, nejsem 
milován. To ale také znamená, ţe ten druhý také nesmí být takový, jaký je, 
jinak ho nebudu milovat. Co je to za začarovaný kruh ?  Přitom neexistuje 
nic, co bychom museli udělat, abychom byli milováni. 

Lásku si nemusíš zasloužit. 

Nepotřebujeme ani Porsche ani vypracované svalnaté tělo ani zářivý úsměv 
ani sexy zadeček ani nic jiného, čím bychom se mohli podbízet, nebo dům, 
zahradu, děti, peníze, krásu ani předstíranou přátelskost. Nepotřebujeme 
se stát samaritány, nemusíme být sečtělí, extrémně sportovně zaloţení, 
intelektuální, vtipní, milovat opery nebo obzvlášť dobře vypadat. Také 
se nemusíme stát poskokem toho druhého. 

Všechno to jenom nás posiluje v pocitu méněcennosti a v našem 
přesvědčení, ţe bez toho všeho nejsme hodni lásky. 

Ve skutečnosti jsme se kdysi přestali povaţovat za hodné lásky. 
Ve skutečnosti jen sami sebe popíráme. Nemáme se rádi takoví, jací jsme, 
a děláme vše pro to, abychom byli jiní. 

Když sám sebe nemáš rád,  
kdo jiný by tě měl mít rád ? 

Kdyţ se cítíme méněcenní, ostatní to vycítí a budou toho vyuţívat. Proč ?  
Protoţe jsme tak nádherně manipulovatelní a ochotní plnit jejich přání. 

Přirozeně, ţe nikdo nechce, abychom se změnili. Naopak, celá průmyslová 
odvětví ţijí z našeho pocitu méněcennosti, reklama na něm staví. Usiluje 
rovněţ o to, abychom uvěřili, ţe budeme milováni teprve tehdy, aţ budeme 
něco určitého vlastnit. 

Je to přirozeně leţ, ale odhalí se teprve tehdy, aţ člověk drţí vytouţený 

objekt konečně v rukou a uvědomí si, ţe se ani o kousek neposunul blíţe 
k cíli. Naštěstí ale existuje zase něco dalšího, co se vyplatí mít, abychom 
se konečně cítili hodni lásky. 

Ale nedělej si ţádné iluze. Budeš-li se cítit méněcenný, nikdo tě nebude 
milovat, bude tě vţdycky jedině vyuţívat. Tví přátelé, kolegové z práce, tvé 
okolí a především tvůj partner. A kdyţ uţ tě nebude moci vyuţít nebo 
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se najde někdo lepší, vymění tě. To by tě ale opravdu nemělo překvapit, 
pouze se tím potvrdí tvá vnitřní přesvědčení. 

Protoţe jsme inteligentní, přirozeně se tomu pokusíme předejít. Abychom 
nebyli vyměněni, snaţíme se učinit nepostradatelnými. Protoţe je to však 
natrvalo velmi namáhavé, napodobíme onu techniku, která uţ tak spolehlivě 
zafungovala na nás. Dáme ostatním pocit, ţe nejsou milováni, kdyţ 
se nechovají podle naší vůle. 

Připadá ti to povědomé ? 

Ovšem, protoţe se ještě pořád domníváš, ţe něco musíš udělat, abys byl 
milován. Všichni ostatní kolem tebe se na základě toho musí příšerně snaţit, 

aby dostali tvou „lásku". „Láska se totiţ musí zaslouţit." Přinejmenším se to 
domníváme. 

Tato cesta ovšem vede přímo do slepé uličky. Protoţe dokud se chovám 
zmanipulovatelně a neukazuji svou skutečnou povahu, nemá můj partner 
vůbec šanci mě poznat. Jediné, co pozná, je člověk, který se ve skrytu duše 
cítí méněcenný, ale chová se podle nálad ostatních. 

Mínění ostatních je pro nás důleţitější neţ naše vlastní. Strach, ţe mě ostatní 
opustí, je větší neţ snaha zůstat se sebou samým. 

Přesto jsou to všechno jenom posuzování, názory a předsudky, které na nás 
byly uvaleny s cílem zformovat nás podle přání ostatních. 

Co můţeme udělat ? 

Nejdříve bychom měli rozpoznat, ţe tomu tak je. Ţe jsme byli pro ostatní 
jenom míčkem na hraní. Ţe my sami jsme dovolili, aby se z nás míček 
na hraní stal. 

To my jsme volali: „Hej, udělám všechno, co chcete, jen kdyţ mi řeknete, 
ţe mě pak budete mít rádi !" Tímto způsobem jsme si přitáhli přesně 
ty partnery, kteří nás v iluzi posilovali. A čím poslušněji jsme se chovali, tím 
směšnější jsme byli a tím méně úcty se nám pochopitelně ve skutečnosti 
dostalo. Kdo by nám také měl prokazovat úctu ? 

Jenom si vzpomeň na svá školní léta. Kdo tam byl obdivován a uctíván ?  
Jedině ti, kteří uţ měli vlastní sílu se prosadit. 

A kdo byl zesměšňován ?  Ti vyuţitelní, co vţdycky odpověděli ano, ti, kteří 
poslušně skákali, jak ostatní pískali. Proč by tomu mělo být u dospělých 
jinak ? 
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Když si sám sebe nevážíš,  
neváží si tě nikdo. 

Jak to ?  Všichni vidí vţdycky jen to, co v sobě vidíš ty sám. Kdyţ ale nyní 
konečně pochopíme, ţe jsme hodni lásky a vţdycky jsme byli hodni lásky 
takoví, jací jsme, budou všichni ostatní nuceni vidět to v nás taky. 

Mnozí lidé v naší blízkosti to přirozeně nebudou chtít vzít na vědomí, budou 
se dál snaţit s námi manipulovat, budou se hádat, říkat nám, ţe se mýlíme, 
vyvíjet na nás nátlak, anebo, pokud nebudou chtít hru na zneuţívání moci 
vzdát, prostě z našeho ţivota zmizí. 

Nech je jít. Bez nich ti bude lépe. Tvůj ţivot doposud jenom omezovali. 
Do tvého ţivota vstoupí místo nich jiní lidé, kteří odpovídají tvému novému 
energetickému poli. Náš ţivot bude krásnější, svobodnější a bude více 
proudit. Lidé s námi budou zacházet s úctou, uznáním a láskou. Budou nás 
obdivovat, protoţe kdo není manipulovatelný, je pro ostatní silně přitaţlivý. 
Konečně budeme svobodní a samostatní. 

Láska odpovídá tvé skutečné podstatě. 

Ostatní budou cítit, jak velmi si váţíme sami sebe, a budeme se setkávat 
s takovou úctou, kterou ţádáme. Budeme vyzařovat, jak velmi se ve své 
pravé podstatě milujeme, a budeme zaţívat stejnou lásku i ve svém okolí. 

Uţ nebudeme s ostatními lidmi manipulovat ze strachu, ţe by nás jinak 
opustili. Uţ nebudeme mít strach, ţe by mohla být odhalena některá naše 
tajemství. Uţ nebudeme pobíhat kolem dokola a nahlas křičet: „Prosím, 
milujte mě". Staneme se magnetem a přitáhneme si přesně toho správného 
partnera. 

Na druhé straně budeme ostatní rovněţ respektovat takové, jací jsou. 
Konečně se i oni budou moci projevit ve své podstatě takoví, jací opravdu 
jsou. Báječní láskyplní lidé, kteří jsou přirozeně ještě plní strachu a starostí, 
které je omezují jako přítěţ na cestě. Ale nyní, protoţe víme, odkud tyto 
problémy přicházejí a jak vznikly, můţeme i na ně pohlíţet s láskou a péčí. 

A co se potom stane ? 

Budeme milováni. Náš partner, naši přátelé, naše okolí budou stát na naší 
straně. A navíc ochotně a rádi. Budeš milován, a to všechno kvůli tomu, 
ţe sebe samotného, tedy takového, jaký jsi, vnímáš jako člověka, který 
je hoden lásky. 

Jenom proto, ţe víš, ţe ti láska náleţí a její energie odpovídá tvé skutečné 
podstatě. 
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Pravidlo 12 

 

Opravdová blízkost vzniká odevzdáním se 

Proč je odevzdání se tak obtížné ? 

Odevzdání se hluboce dotýká toho druhého v jeho duši. Cítí se přijímán. Ví, 
ţe něco tak hlubokého a čistého ve svém ţivotě nikdy nezakusí. 

Odevzdání všechno mění. Teprve odevzdáním vzniká tato nesrovnatelná 
jednota mezi dvěma lidmi. Odevzdání je to nejbáječnější, co milující mohou 
proţívat. Odevzdání je největší poklad, který lze nalézt, esence, ze které 
můţe vztah čerpat veškerou svou sílu. Přesněji vzato, teprve odevzdáním 
se stává ze dvou lidí pár. Neexistuje-li ţádné odevzdání, zůstávají si cizí. 
Pokud ale při odevzdání opakovaně proţíváme zklamání, zraňování nebo 
odmítání, schopnost odevzdat se se během času stále více vytrácí. Potom 
bude neuvěřitelně těţké obnovit důvěru, znovu se zamilovat se stejnou 

intenzitou a odevzdat se druhému. Člověk se obává, ţe bude znovu zraněn, 
a uţ nechce padnout znovu tak hluboko. Nepůjde tedy příště do vztahu 
opravdově a naplno, nýbrţ se bude chránit a budovat si jenom domnělou 
blízkost. Raději tohle, neţ zase s partnerem vybudovat hlubokou vazbu. 
V nitru pak neustále zůstává něco, co odděluje. 

Jako děti jsme byli schopni úplného odevzdání. Byl to náš přirozený stav. Ale 
jak často bylo naše odevzdání zraňováno nebo přinášelo zklamání ?  A jak 
to bylo pak později s naší první láskou ?  A se vztahy, které po ní následovaly 

a které pokaţdé tak bolestivě ztroskotaly ? 

Zranění se v našem ţivotě neustále opakovala, opravdový pocit odevzdání 
byl stále více opomíjen, aţ nakonec úplně zmizel. 

Od určité doby jsme úplně zapomněli, jak vůbec chutná. Zdánlivou blízkost 
jsme začali povaţovat za skutečnou hloubku a uvěřili jsme, ţe tato přetvářka 
uţ je ta největší schopnost odevzdat se. 

Odevzdání se je spíše zesměšňováno, neţ aby se o ně usilovalo. Mnozí 
se obávají, ţe se odevzdáním ztrácí samostatnost. Ale jaká ?  Nikdy předtím 
neexistovalo tolik zmatených lidí hledajících konzum a zábavu. Samostatnost 
se projevuje určitě jinak ! 

Zlehčovat důleţitost odevzdání je jenom dalším fenoménem současnosti, jak 
lehkomyslně zacházíme se sexualitou a partnerstvím. Sexualita 
je povaţována za vynikající způsob, jak trávit čas, za zdroj zábavy číslo 
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jedna. Dnes vyzkoušíme tohoto partnera, zítra jiného. Co nedostanu tady, 
vezmu si jinde. 

Co jsme tedy získali s moderním postojem ?  Sexuální zkušenost. 

A k čemu nám je ?  Technické dovednosti se lze naučit, osoby lze vyměnit. 

Raději se tedy zeptejme, co jsme ztratili. 

Schopnost poskytovat hlubokou lásku. A schopnost hlubokou lásku přijímat. 
Ale především schopnost odevzdat se. 

Pokud tedy v našem ţivotě existovalo více partnerů, nebo jich dokonce 
současně vícero existuje, naše schopnost odevzdání se někam úplně 

vytratila. Vlastně jsme ji nabídli komukoliv, není tedy výjimečná a nutně 
uţ postrádá opravdovou hloubku. 

Láska ale směnitelná není. Právě tak málo jako odevzdání. Moţná tedy to, 
co cítíme, vůbec není láska, ale jenom potřeba. Potom musí být naše potřeba 
ukojena. Na to ale nepotřebujeme ţádného partnera, stačí jakýsi dodavatel. 
Dodavatele lze snadno střídat. Není také třeba se jim odevzdávat, stačí jen 
tvářit se jako. Co ovšem od svého dodavatele nikdy nedostaneme, jsou 
hluboká láska a blízkost. To není úkolem dodavatelů. 

Pozorujme věci prostě takové, jaké jsou, i kdyţ vzpomínka bolí. Naše 
schopnost odevzdání, kterou jsme původně měli, byla kdysi tak hluboce 
zraněna, ţe jsme ji stáhli zpět čistě proto, abychom mohli sami sebe chránit. 
A protoţe jsme naši bolest uţ nechtěli vnímat, vyměnili jsme lásku za prostý 
konzum a ze svého partnera učinili dodavatele, který je libovolně 
vyměnitelný. Tímto způsobem ale nikdy nezakusíme vytouţenou blízkost. 

Odevzdání se nelze směňovat. 

Hlubokou lásku lze pocítit pouze tehdy, kdyţ se člověk opět odevzdá. Kdyţ 
se opět otevře této hluboké emocionální zkušenosti a zranitelnosti. Hluboká 
láska totiţ vylučuje směnitelnost. 

Svůj ţivot vkládám do tvých rukou, bez výjimky a neodvratně. Bez 
jakýchkoliv kdyţ a ale. Musím se úplně odevzdat. Kaţdou buňkou svého těla 
a svého rozumu. Ještě více, celou duší. Odevzdání se je láska, která si ničeho 
neţádá, protoţe ví, ţe všechno je správné. Není ţádný obchod, nic za svou 
lásku nechci. Musím přijmout riziko, ţe ze mě nic nezůstane, pokud by celý 

vztah ztroskotal. 

Ale jedno je jisté: kdyţ se drţíme zpátky, dopadne to špatně v kaţdém 
případě. 

Neměli bychom si také dělat ţádné iluze, odevzdání se činí člověka 
zranitelným. Velmi zranitelným. Zraňuje, kdyţ nás ten druhý odmítá, bolí, 
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kdyţ mu ubliţujeme my, dokonce nás bolí, kdyţ on sám sebe zraňuje, a vrhá 
nás to do propasti, kdyţ od nás odchází. 

Proč bychom se toho měli přesto odváţit ? 

Protoţe jenom skrze naše opravdové odevzdání můţeme také dostat 
partnerovo odevzdání. A jenom kdyţ se dva lidé vzájemně odevzdají, 
uzavřou svazek na celý ţivot. 

Bez odevzdání není důvěra, 
bez odevzdání není blízkost, 

bez odevzdání není sounáležitost, 
bez odevzdání není láska. 

Bez lásky není důvod spolu zůstávat 

Čím více se člověk svému partnerovi odevzdá, tím větší bude důstojnost, 
kterou vyzařuje. Našel svou cestu, uţ se beznadějně nezmítá sem a tam. 
Uţ není s „nějakým" partnerem, nýbrţ se „svým" partnerem. Oba jsou jedno. 
Oba dávají najevo, ţe v ţivotě stojí neochvějně spolu. Člověk si klade otázku, 
jak to jen dělají. Zatímco jiní se štvou od jednoho partnera ke druhému, 
neustále mezi euforií, depresí a beznadějí, oni ţijí spolu svorně a v 
naplňujícím klidu. 

Jedním rázem prohlédli svět polovičatostí, ve kterém ţijí jiní lidé, s jejich 
váhavými, nikoliv váţně míněnými slovy vyznávajícími lásku, přesto neustále 
v naději, ţe konečně naleznou toho správného partnera. Partnerství je pro 
ně směnitelné a konzumní zboţí. 

Oni však ţijí v hojnosti svých pocitů. A především ve své opravdové velikosti. 
K úplnému odevzdání totiţ patří nesmírná síla a důslednost, jejíţ potenciál 
lze nyní ţít. 

Na druhé straně je tato síla a důslednost zapotřebí k tomu, aby bylo vůbec 
moţné přijmout partnerovo odevzdání. Neboť toto vydrţet a převzít 
zodpovědnost je rovněţ velká výzva. 

Mnozí jsou totiţ vyděšeni partnerovou schopností odevzdat se. Právě proto, 
ţe je tato schopnost tak mocná, tak výjimečná, a nese s sebou obrovskou 
míru zodpovědnosti. Odevzdat se je mocné rozhodnutí. Přijmout je a vystavit 
se důsledkům rovněţ. Kdyţ člověk dokáţe projevovat svou opravdovou 
velikost a schopnost odevzdání jak dávat, tak i přijímat, opět našel sebe 
sama. Svou skutečnou sílu. Jenom prostřednictvím odevzdání se se člověk 
skutečně osvobodí. 
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Existuje ještě něco, co by nemělo zůstat utajeno. Kdyţ si sáhneme tak 
hluboko, stane se něco nečekaného. Poznání se slzami. Člověk je udělá. 
V hloubi duše existuje totiţ místo, v němţ všechno mizí, člověk 

se osvobozuje od svých rolí, které doposud hrál. Co přitom nastoupí, 
je smutek. Hluboký osvobozující smutek. Nad dětstvím, dospíváním, 
z minulých vztahů a z té spousty zranění, které člověk zaţil i přivodil 
druhým. Ještě stále jsou v našem těle. Konečně si můţeme po této zmatené 
dlouhé cestě tyto zahrabané pocity připustit a osvobodit se od nich. Se svým 
partnerem. V hluboké důvěrnosti. 

Odevzdání rozpouští vše, co rozděluje. 

Náš partner nás jako spojenec uchopí v celé naší celistvosti. Dovol si ten 
smutek. Je rozloučením se starými „přáteli", které uţ nepotřebuješ. 

Dovol smutek i svému partnerovi. Není namířen proti tobě, jenom ti ukazuje 
hlubokou důvěru, kterou ti prokazuje. Ukazuje, ţe se i tvůj partner otevřel 
hluboké pravdě v sobě. Dopřej těmto pocitům prostor. 

Dovolit smutek tomu druhému si příliš neţádá. Pouze klid, porozumění, 
naslouchání a ţádné komentáře. Muţi mají často sklon věc velmi rychle 
komentovat, jít na racionální rovinu a hledat rychlá řešení. Tento smutek 
má jinou kvalitu, prostě tady jen chce být. 

Ţeny zase tíhnou k tomu upadnout velmi rychle do emocí. Nabídni prostě 
pouze svou přítomnost, své ticho a naslouchej. 

Daruj svému partnerovi to, co doposud nedostal. Porozumění, bezpečí a... 
odevzdání. 

Skrze odevzdání vzniká jednota. Děti se rodí i z čistě sexuálního aktu. Ale 
teprve prostřednictvím odevzdání vzniká rodina s pocitem sounáleţitosti. 
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Pravidlo 13 

 

Nauč se brát 

Partnerství znamená  
stejnou měrou dávat i brát 

Schopnost dávat nám většinou připadá snadnější, protoţe se pak cítíme 
trochu povzneseni. Poučovat, pomáhat, předávat dál zkušenosti a ukazovat, 
čím vším disponujeme - díky tomu se cítíme silní. Se svým rozumem, 
vzděláním a majetkem vést druhé k závislosti, to nám slibuje pocit moci 
a kontroly. Cítíme se silní a jistí. I kdyţ ta moc, jak je zcela patrné, nemůţe 
trvat věčně. 

Neboť kdyţ všechno umíme, všechno víme a jenom poučujeme, kdyţ 
nechceme nebo nemůţeme přijímat dárky a talenty svého partnera, 
neexistuje ţádný důvod, proč by s námi vůbec měl zůstávat. Zcela očividně 

ho nedoceňujeme a potřebujeme ho pouze k tomu, abychom si dokazovali, 
jak jsme dobří. Tím ho ale degradujeme na pouhou loutku, která chválí, 
a znehodnocujeme ho tak nejenom v našich očích, ale brzy také v jeho 
vlastních. 

Je pozoruhodné, ţe jednou z největších, ale také nejtěţších učebních lekcí 
ve vztahu je vyrovnat „dávání". Znamená to „umět přijímat", dovolit si něco 
nového, souhlasit se zkušenostmi někoho jiného, vyměňovat si informace 
a zkušenosti a především učit se od partnera. Dříve nebo později nebude 
moţné tuto zkušenost opomíjet, protoţe jinak naše partnerství ztroskotá. 

Za nutkáním neustále muset dávat se ve skutečnosti bezpochybně ukrývá 
zase náš pocit méněcennosti, který se pokoušíme zaplašit tím, 
ţe předstíráme svou velikost. 

Čím více se předvádíme, tím menší se ve skutečnosti cítíme a vroucně 
doufáme, ţe si toho nikdo nevšimne. Ještě stále věříme, ţe takoví, jací jsme, 
si nezaslouţíme lásku. Ţe ve skutečnosti nejsme dost dobří na to, abychom 
si udrţeli partnera. Uţ jenom proto se vychloubáme tím, co všechno víme 
a umíme. 

Kdyţ nejsme schopní přijímat, nemůţeme se bohuţel otevřít ničemu 
novému. Uţ si jen trváme na svých neměnných názorech a přesvědčeních. 
Nikdy ani nebudeme moci předávat cokoliv „nového", protoţe jsme ustrnuli 
na místě a nevyvíjeli se. 
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Opravdová velikost se ukazuje v tom,  
jak moc dokážeš připustit, že jsi také malý. 

Dokáţeme nechat někoho druhého, aby byl větší neţ my sami ?  Kdyţ 
by chtěl mít člověk opravdu hluboký a láskyplný vztah, měl by to dovolit. 
Neboť jen tehdy, kdyţ partner můţe také něco dávat, vládne rovnováha. 
Můţe ale dávat, kdyţ ty dokáţeš brát. Kdyţ odmítáš všechno, co od něj 
přichází, zahanbuje to nejenom jeho, ale současně to zamezuje plynulému 
toku energie mezi vámi oběma. 

Pouze dávat a nic nepřijímat přivádí vztah na silně šikmou plochu. Partner 
ztrácí svou nezávislost. Cítí se zavázán, zatímco ty se domníváš, ţe si můţeš 
klást poţadavky. Konec vztahu je předurčen. 

Kdyţ se ale jednou necháme svým partnerem vést i tam, kde jsme nejistí, 
kde cítíme své slabosti a zraněná místa, můţeme se neuvěřitelně mnoho 
naučit. Kdyţ důvěřujeme, partner nás bezpečně provede neznámým 
terénem. Ví o našem strachu a pocitech méněcennosti, zná je totiţ z vlastní 
zkušenosti, kdyţ vstupuje do našeho zaminovaného terénu. 

A bude-li náš partner opakovaně vstupovat do našeho vnitřního světa, 
budeme s ním zacházet zcela jinak, protoţe nyní známe na svou vlastní kůţi 
nástrahy a nejistoty, které ho provázejí. Takový postoj vytváří blízkost, péči 
a lásku. Především ale rovnocennost. 

Ale jaké jsou to oblasti, které jsou nám údajně neznámé ?  No, je to vţdycky 
tam, kde bychom raději nechtěli být a rádi se tomu vyhnuli. Tam, kde 
se partner s námi opakovaně dostává na své hranice. Například, kdyţ 
si dovolí pocity nebo rozhovor, který směřuje hlouběji a dotýká se zraněných 
míst, moţná ale také hledání jiné formy sexuality. Znáš určitě místa, 
do kterých si rád rýpneš. 

Kdyţ jsou partneři silní, kaţdý v jiných oblastech, mohou se navzájem 
podporovat, doplňují jeden druhého a stávají se nádhernou jednotou. Vztah 
bude velmi silný jak uvnitř, tak i ve vnějším světě. 

Kdyţ oba dávají a berou stejnou měrou, vyuţívají silných stránek toho 
druhého a se slabostmi zacházejí opatrně a s láskou. Bude růst důvěra 
a rozpustí se stísňující pocit, ţe všechno musím zvládnout sám. Nauč se znát 
svět svého partnera. 

Využij šance protipólu. 

Tvůj partner si s sebou do partnerství přináší spoustu nového. Nepromrhej 
potenciál vašeho vztahu, pokus se od svého partnera učit. Zná tvá slabá 
místa. Moţná je dokonce umí vyrovnávat a transformovat. Ale musíš 
ho nechat. Překonej svůj stud a pocity méněcennosti. Svěř se do vedení 
svého partnera. Nikdy nezapomínej, ţe je na tvé straně. 
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Pravidlo 14 

 

Pečuj o svůj vztah 

Břímě táhnoucí ke dnu 

Na začátku vztahu bylo všechno prima. Byli jsme šťastní, ţe jsme si našli 
partnera. Byli jsme zamilovaní a spokojení. Začínali jsme, snaţili se a měli 
s partnerem jasné společné cíle. 

Přesto se postupem času něco změnilo. Plíţivým krokem a takřka 
nepozorovaně se vloudila všednost. Sex uţ nebyl tak vášnivý, tělesná 
zvědavost uţ byla uspokojena a dokonce i něţnosti se postupně vytrácely. 
Stejně jako uznání a obdiv. Nezbylo uţ nic nového, co by se dalo obdivovat. 

Postupně jsme pak úplně zapomněli, jak nadšení jsme zpočátku ze svého 
partnera byli, jak jedinečným a hlubokým způsobem jsme se tehdy 

navzájem ve svém nitru dotýkali. To zvláštní časem prostě zevšednělo. 
Láska se začala ztrácet v organizování kaţdodenního ţivota. Pravděpodobně 
jsme byli báječný tým, ale všechno to skvělé se nakonec stávalo stále více 
samozřejmým. 

A dnes ? 

Skutečnost si uvědomíme, aţ se jednou všechny ty příjemné chvíle vytratí. 
Uţ dávno mezi námi neexistuje uznání a obdiv. Naopak, dnes si jeden 
druhému dokazujeme, co všechno kaţdý z nás pro vztah sám dělá, jaká 

břemena na sebe bere a jak je podstatně více zatíţený neţ jeho partner. 
Stalo se z toho soupeření o volný čas. Jen v ţádném případě neustupovat... 
ustupovat znamená méně spánku, více práce v domácnosti a méně času pro 
sebe. Je důleţité dávat najevo, jak jsme přetíţení, neboť platí, ţe kdo si více 
stěţuje, ten si pro sebe urve více volného času. 

Každý tedy tomu druhému ukazuje, 
jakou zátěž pro něj vztah představuje  

a jak zdánlivě málo obdrží zpátky jako protislužbu. 

A ten, kdo zjevně tak málo dostává zpět, stále více utíká a stále méně 
do partnerství investuje, coţ má za následek, ţe skutečně také stále méně 
dostává. 

Krásné okamţiky se stále více vytrácejí a my ve vztahu spatřujeme uţ jenom 
námahu a problémy. Časem problémy a stres narůstají. Práce, šéf, 
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kolegové, škola a ten zatracený bloček s pokutou. Ale čím více negativity 
do vztahu vnášíme, tím více je náš partner nucen nezůstávat pozadu. 
Všechno se počítá. Vţdyť jde přece o to, kdo má větší právo na horkou vanu. 

Rozčilujeme se tedy kvůli hádce s dodacím termínem ve firmě a navíc ještě 
jsme dnes ráno museli zavézt chlapce do školy. 

Tak - kdo teď smí do vany ?  Nejlépe oba současně. Ale na to uţ dávno ani 
jeden nepomyslel. 

Je přirozené, ţe si stále častěji stěţujeme na chybějící něţnosti a nedostatek 
sexuality, přitom ani nezpozorujeme, ţe jsme chyceni v začarovaném kruhu, 
který jsme si sami vytvořili. 

Zcela upřímně. Co jiného lze také očekávat ?  Kdyţ se svlečené ponoţky, 
ještě čerstvě zapocené, válejí v koutě, je pro partnera poněkud obtíţné 
vnímat svůj protějšek jako ten nejpřitaţlivější model západní polokoule. 
Smyslnost to probudí asi sotva. Člověk také musí být pořádně sexuálně 
vyhladovělý, aby dokázal dostat partnerovy nohy ze stolu, vypnul televizi, 
zapomněl na hádku, neviděl ten chaos kolem, a přesto s ním ţádostivě skočil 
do postele se starým páchnoucím povlečením. 

Intimní něţnosti ve starých roztrhaných boxerkách nebo s odlupující 
se zkrášlovací maskou na obličeji nejsou zrovna vzrušující. A uţ vůbec ne, 
kdyţ se hlavou honí daňové přiznání, ztracený mléčný zoubek toho 
nejmladšího nebo ten zatracený lístek na parkování. A právě tak není 
v pořádku, pokud jsme sex degradovali na rutinní záleţitost. 

Není divu, ţe se nutně dostaví moment, kdy nám všechno přerůstá přes 
hlavu. Ţivot vnímáme uţ jen jako dřinu a vztah jako práci. Uznání 
se nedočkáme. Zahlceni poţadavky a obviňováním uţ nevidíme, za co by se 
vyplatilo bojovat. A najednou zjistíme, ţe mimo vztah se nám vlastně daří 

mnohem lépe. 

Od té doby se podstatně více staráme o svou práci a o své přátele, 
se kterými si dobře rozumíme a kteří nám nic nevyčítají. Doslova prcháme 
tam, kde se nám dostává uznání. Tam jsme nezatíţení a šťastní, můţeme 
se opět smát, osvobozeni od věčných povinností. A pak... ? 

Pak přijdeme domů a děláme to, čemu se říká „uvolnit se". Vypneme a uţ se 
nesnaţíme. Vyčerpaně z nás všechno spadne. Jen ţádné diskuze a vyptávání 
se. Partner se zákonitě uraţeně stáhne zpět. 

A potom někdy proneseme: „To je zvláštní, s ostatními si báječně rozumím, 
jsem s nimi šťastný a svobodný a jenom s tebou doma se není čemu 
zasmát." 

Neměli bychom ale zapomínat, ţe jsme to my sami, kdo ze sebe doma 
odhodil všechen ten stres. 
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Tvůj vztah je to, co z něj uděláš. 

Tedy platí, nejenţe se náš partner málo namáhá, uţ také i my vypínáme. 
Většinou uţ se neoblékáme tak, abychom zaujali, nedbáme o svůj zevnějšek 
a vše nepříjemné z uplynulého dne ponecháváme doma. Jsme příliš unavení 
na nějaký povzbuzující rozhovor nebo na důvěrné chvíle ve dvou. Ani nás 
nenapadne, ţe by náš partner mohl mít novinky, které by nám potřeboval 
sdělit. 

Intimita uţ není ono báječné kouzlo malých objevů. 

Opravdu si náš partner tohle zaslouţil ?  Chtěl něco takového ?  Chtěli jsme 
se mu takto ukázat ?  Sami si můţeme za to, jaký vztah nyní je. 

Buďme k sobě upřímní. Kolik pozornosti vyţadujeme a kolik úsilí mezitím 
vynakládáme, abychom zazářili někde jinde a předvedli své krásné stránky. 
Jinde skutečně ţijeme úplně jinak. Svobodněji, nenuceněji, šarmantněji 
a dobře naladěni, tam jsme příjemným společníkem. Je jasné, ţe nás tam 
mají rádi a cítíme se chápáni. 

Ale kdysi to bylo jinak, přinejmenším na začátku našeho partnerství. Přitom 
bychom měli mít neustále na mysli, ţe ti ostatní, ti tam „venku", nás 

nezraňují jen proto, ţe jim k tomu prostě nedáváme moţnost. Nepouštíme 
si je totiţ k sobě příliš blízko. 

Vezmi si zase zpátky to,  
na čem jste se oba dohodli 

Spadli jsme do vlastní léčky, protoţe jsme začali věřit tomu, ţe vztah 
je namáhavý. Ve skutečnosti je pravda většinou taková, ţe kaţdý pracovní 
den je velmi stresující a člověk se večer vrací domů unavený a vyčerpaný. 
Tam z něj veškeré napětí spadne a nemá přirozeně energii na to, aby ještě 
vedl rozhovor, který má jít do hloubky, nebo přistoupil na nějaké 
kompromisy. Kompromisy musel beztak dělat celý den v práci. 

Mylně věříme tomu, ţe je to vztah, co nás stojí síly, a přitom je to pracovní 
stres, který z nás teď večer padá a který nám nedovoluje, abychom 
se věnovali partnerovi. To je důvod, proč od sebe svého nejbliţšího 
odháníme pryč a divíme se, ţe najednou máme spoustu problémů. 

Měli bychom dát partnerství znovu prostor a čas, jaký jsme pro ně měli 
na začátku, to znamená rozpomenout se na okamţiky, které pro nás byly 
kdysi důleţité. 

Měli bychom vnést do vztahu opět lehkost a humor a odevzdávat se zase tak 
jako během prvních dnů. Jak báječného člověka jsi tehdy měl po svém boku. 
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Máš ho i dnes. Je tím největším darem ve tvém ţivotě. Zkus znovu vyvolat 
pocit štěstí. 

I báječné se stane obyčejným,  
když obyčejné už není báječné. 

Udělejte si z vašeho vztahu hru. Začněte si kaţdodenní ţivot utvářet znovu 
nějak neobyčejně. 

Nic jiného jsme na začátku našeho vztahu nedělali. Je přece jasné, ţe doma 
uţ to známe. Někdy nám chybí moţná jen trochu vzrušení. To je ale 
normální. Je tomu tak v kaţdém vztahu. Kdyţ se díváme pořád na stejný 

film, tak ať je jakkoliv napínavý, začne nás rychle nudit. Vyvolá v nás 
netrpělivost a podráţděnost. Docela podobné je to s hudbou. Chceme 
neustále objevovat nové kousky. Ale nová hudba není vůbec aţ tak nová. 
Jsou to vţdycky ty stejné noty skládající se ze sedmi tónů, jenomţe v jiném 
pořadí. Také ve filmu proţívají pořád ti stejní herci, které tolik milujeme, 
stále jiná, nová dobrodruţství. Nic jiného bychom neměli dělat ani my. 

Ve tvém vztahu nemusejí být vyměněni „herci",  
nýbrž dobrodružství. 

Pokud nám tedy jde na nervy ten věčně stereotypní kolotoč práce-televize, 
nemá to co do činění s potenciálem našeho vztahu jako spíše s jeho kvalitou, 
kterou mu dopřáváme. Měli bychom se vrátit k původní kvalitě a začít 
do našeho vztahu opět vnášet legraci a bohatství nápadů. Především ale také 
lásku, úctu a pozornost. 

Kdyţ si uvědomíš, co všechno pro tebe tvůj partner dělá, nebude ti to muset 
neustále předhazovat. Pokud si ho váţíš, váţí si také on tebe. Vzpomeň si na 

to, jak jsi začínal. Moţná jsi prostě jenom zapomněl, jak cenný tvůj vztah je. 

Neboť pokud jste ještě stále spolu, 
i když jste mezitím shledali, 

že jste si navzájem nesnesitelní, 
potom byste klidně mohli být spolu i celou věčnost, 

když se začnete opět vzájemně shledávat báječnými. 
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Pravidlo 15 

 

Udělej svému partnerovi  

místo ve svém ţivotě 

Místo, které můţe zaplnit jenom on. Jenom on sám. Nikdo jiný. Kdyţ smí být 
něčím výjimečným v našem ţivotě, bude rád stát na naší straně. 

Kdyţ ovšem svému partnerovi dáme pocit, ţe by nám bylo lépe bez něho, 

nemá ţádný důvod, aby s námi i nadále zůstával. 

To nejlepší, co tedy pro svůj vztah můţeme udělat, je dát svému partnerovi 
najevo, jak nevýslovnou cenu má pro náš ţivot. Kdyţ pochopí, kde nás můţe 
podpořit, kde doplňuje náš ţivot a činí jej bohatším a také ţe je nikým jiným 
nenahraditelný, přinese to hluboké uspokojení pro oba. 

Nejde ostatně o to, co všechno pro nás partner dělá. To dělá tak jako tak. 
Jde o to ukázat mu, ţe víme, co všechno pro nás dělá. Jde o uznání. Takové 
uznání bychom mu měli dát pocítit kaţdým pórem jeho těla. 

Dělá pro nás víc, neţ si jen dokáţeme představit, i kdyţ to v našich očích 
bude vţdycky příliš málo. Moţná ale, ţe uţ se na něj prostě nedíváme 
správně. Neboť kdo s námi prochází našimi bolestmi ?  Kdo s námi prochází 
našimi smutky a naší nemocí ?  Naší touhou, pocity méněcennosti 
a strachy ?  Naším zpackaným dětstvím ?  Kdo unese naši pravdu, kdyţ 
všechny masky spadnou ?  Kdo nám odpustí naši pošetilost 
a malomyslnost ?  Kdo navzdory všemu věří v náš potenciál a podporuje nás 
a kdo je neochvějně připravený transformovat se společně s námi, rozpustit 

staré vzory a neohroţeně vytrvat po našem boku navzdory všem bouřím ? 

Ukaţ svému partnerovi, ţe se povaţuješ za více neţ šťastného člověka, kdyţ 
máš vedle sebe někoho tak báječného a jedinečného, jako je on. Místo 
na tvé straně získává jenom skrze jedno - skrze tvé uznání. 

Na začátku vztahu pokládáš za štěstí, 
že je tvůj partner s tebou. 

Někdy později začneš věřit, 
že tvůj partner může být rád, 

že jsi s ním. 

To je většinou okamţik, ve kterém tiše a potají stáhneme své uznání zpět. 
Doslova svému partnerovi podtrhneme ţidli pod zadkem. Pak bychom se ale 
neměli divit, kdyţ najednou budeme mít velké problémy. Chceme-li náš 
vztah ukončit skutečně ţalostným způsobem, stačí neposkytovat našemu 
partnerovi uţ ţádné uznání. 
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Pokud bychom ale chtěli opravdu silný a hluboký láskyplný vztah, měli 
bychom mu přistavit nejen ţidli, ale dokonce to nejpohodlnější křeslo, 
nejlépe celou pohovku s pohodlnými polštáři. 

Tvůj partner patří na trůn tvého života.  
Jenom tak můžeš bezpečně sedět na tom svém. 

Jak jsme poznali, dostáváme vţdycky jedině to, co jsme ochotni také sami 
dát. Je-li pro nás partner v ţivotě to nejdůleţitější, budeme také my stejně 
důleţití pro něj. Nejlepší tedy bude, kdyţ mu dáme najevo, ţe náš ţivot 
nesmírně obohacuje, ţe bez něj to nejsme my a ţe jsme si naprosto vědomi 
síly a podpory, kterou nám poskytuje. 

Kdyţ svému partnerovi ukáţeme, ţe v našem ţivotě zaujímá toto jedinečné 
postavení, budeme mít něco, co jsme si vţdy přáli - pevný a odolný vztah. 

A to všechno opět získáme, kdyţ náš partner bude pro nás v ţivotě zase 
něco znamenat. Vezmi si zpátky sílu svého partnera. Uznání je k tomu ten 
nejdůleţitější klíč. 
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Pravidlo 16 

 

Podporuj svého partnera 

Každý úspěch tvého partnera  
je také tvým úspěchem 

Raduj se z kaţdého pokroku svého partnera, jako by to byl tvůj vlastní 
úspěch. Neboť všechno, co posiluje tvého partnera, posiluje také tebe. 

Rozhodně na tom máme větší podíl, neţ si asi myslíme. Je to také náš 
pokrok. Uţ jen kvůli tomu, ţe jsme dokázali rozvinout dostatek své velikosti, 
abychom dovolili růst svému partnerovi. Uţ pouhý fakt, ţe jsme mu dopřáli 
svobodu, aby se mohl rozvíjet, ukazuje naši velikost. 

Kdyţ svého partnera podporujeme, a je zcela jedno, jaký názor vlastně 
zastáváme, kdyţ z jeho přání činíme své přání, cítí se náš partner chápán 
a podporován. S námi si je jistý Důvěřuje naší radě, protoţe ví, ţe pro něj 
chceme jen to nejlepší. Ví, ţe nechceme bránit jeho věcem kvůli nějaké 
malichernosti. Tím posilujeme nejenom svého partnera, ale současně také 
upevňujeme partnerství. 

Na druhé straně, pokud neexistuje ţádný vývoj, partnerství vázne a jednoho 
dne se nám to přestane líbit. Nejpozději tehdy, aţ se budeme chtít dál 
rozvíjet my sami. 

Chceš-li po svém boku silného partnera,  
tak ho podporuj. 

Náš partner chce a potřebuje naši podporu. 

Nejlepší je, kdyţ z přání svého partnera uděláme svá vlastní přání. Neměli 
bychom být tím nejostřejším kritikem, který jiţ ten nejmenší rozkvět nových 
nápadů zadupe do země. 

Většinou se to děje ze strachu ze změny a z nějaké dřívější zkušenosti, ţe by 
se to pak mohlo obrátit proti nám. Potom se pokoušíme udrţovat svého 
partnera malého jen proto, abychom se my sami mohli cítit velcí. V silném 
vztahu ovšem pro takovou malichernost neexistuje místo. 

Pokud panuje bojová síla uvnitř vztahu, nezbývá uţ příliš mnoho energie pro 
aktivity ve vnějším světě. Kdyţ se v partnerství neustále navzájem 
blokujeme, stojí nás to oba hodně sil. 
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Budeme mít pochopitelně pocit, ţe nás vztah vysiluje, ţe se musíme 
překonávat, ţe je pro nás překáţkou. Coţ skutečně jednou také bude. 

Nedostaneme se k tomu, co jsme vlastně chtěli. A někdy později začneme 
přemýšlet, proč bychom v takovém partnerství vlastně měli zůstávat. 

Kdyţ má člověk pocit, ţe ho vztah omezuje, cítí se partner teprve omezován. 
A to všechno kvůli tomu, ţe se ho neustále pokoušíme udrţet malého 
a nedovolujeme mu ţádný další vývoj. 

Tím ale udrţujeme malý také náš vztah. Ve skutečnosti tedy člověk omezuje 
jenom sám sebe, protoţe tímto způsobem stále zůstává v „nesvobodném" 
vztahu. 

Měli bychom se tedy radovat z kaţdého úspěchu svého partnera. A pokud 
je náš partner chytrý a rozpozná skutečnou hodnotu vztahu, naše uznání 
nám oplatí a ze svého úspěchu udělá společný úspěch. 

A pokud jsi dost chytrý a rád bys měl podporu svého partnera, uděláš 
ze svého úspěchu také jeho úspěch. Neboť bez něj by se ti to nikdy 
nepodařilo. 

Koneckonců, pokud oba víte o silných stránkách toho druhého 
a bezpodmínečně je podporujete, máte to, co jste si vlastně oba přáli - silný 
a pevný vztah. 
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Pravidlo 17 

 

Nemluv o svém partnerovi špatně 

Mluv se svým partnerem,  
ne o něm 

Milujeme svého partnera, jsme s ním rádi, a přesto si mnozí z nás neodpustí, 
aby ho před ostatními neshodili. My všichni známe příběhy, ve kterých z toho 
vypravěč vyjde dobře a ten druhý špatně. 

Známe takové situace také od spřátelených párů. Kdyţ je pozveme 
na návštěvu a oni se u nás pohodlně usadí, pokoušejí se dělat si z partnera 
legraci nebo ho dokonce shazovat. Dozvíme se jen tak mimochodem, ţe on 
je špatný vypravěč vtipů, stejně jako ţe je hodně vznětlivý, nikdy nevaří 
a ani není schopný správným způsobem naskládat nádobí do myčky. 
Slýcháme o nedostatečných řidičských dovednostech, o věčném civění 

na televizi, coţ uţ jde jednomu na nervy, o jeho chrápání nebo o její 
neustálé nespokojenosti a haštěření. 

Na jedné straně se tyto historky zdají být neškodné, ale svým celkovým 
dojmem skýtají obraz, ve kterém se partner, o němţ se tímto způsobem 
hovoří, určitě necítí bezpečně a příjemně. 

Takové příklady by zaplnily celé stránky. My všichni to známe. Známe také 
svou reakci. Smějeme se, jsme pobaveni a dáme k lepšímu také nějakou 

tu vlastní historku. 

Ani my tedy neukazujeme, jak jsme šťastní, jak jsme hrdí, jak jsme naplnění 
a vděční. Ne, reptáme, vše zesměšňujeme, nacházíme společné atributy jako 
„vţdycky", „neustále", nebo „nikdy" a divíme se, kdyţ náš partner cestou 
domů reaguje podivně cize nebo uraţeně. 

I když je to vyřčeno zdánlivě v legraci,  
zraňuje to. 

Proč se tolik z nás pokouší udrţovat svého partnera nicotného a ukazuje 
ho před ostatními ve špatném světle ?  Proč zrazujeme naše malé intimní 
štěstí ?  Proč neukazujeme, jak šťastná byla naše volba ? 

Obyčejně jdeme dokonce ještě o krok dál. Za partnerovými zády, pod slibem 
mlčenlivostí a v důvěrném rozhovoru si povídáme nejen o našich 
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soukromých věcech, ale především také vyzradíme ty nejintimnější 
nedostatky vlastního partnera. 

Svými historkami  
si jenom zvětšuješ odstup od svého partnera. 

„Dobří" přátelé vědí většinou ještě více neţ partner sám. Dozví se, co mu 
chybí ve srovnání s jeho předchůdcem, jak je v posteli nemotorný nebo jak 
překvapivě málo dokáţe uspokojit, jaké podněty a vzrušení potřeboval, jak 
nás zase jednou zranil, jak je skoupý na slovo, jak je vytrvale malicherný 
a neústupný v maličkostech. Přátelé se dozvědí, jak málo toho partner 
ve skutečnosti o nás ví a jak málo vynakládá námahy, aby nás poznal. 

Každá z těchto historek je malá zrada. 

Někdy se naši přátelé dokonce dozvědí věci, které svému partnerovi zcela 
vědomě zatajujeme. Slýchají o naší tajné nevěře, o našich nenaplněných 
touhách a přáních, které v tichosti sdílíme s někým jiným neţ s partnerem. 

Za zády svého partnera si tedy zcela bez zábran sdělujeme intimnosti, 
zatímco před partnerem jsme němí jako ryba a necháváme ho v tichosti 

zmítat se v pochybnostech. 

Přátelé dokonce vědí většinou dříve neţ on, kdy se ho chceme zbavit. 

Zní tohle jako láska ?  Jako důvěra a bezpečí ?  Jako hluboce vytouţená 
jednota ?  Jako důstojnost a síla ? 

Chceš-li intimitu,  
musíš ji umět také dát. 

Kdyţ nedokáţeme uchovávat ţádná tajemství, nebude nám nikdo ţádná ani 
svěřovat. 

Náš partner se nám také neotevře. Proč by nám také měl svěřovat své 
nejhlubší nitro, kdyţ se vzápětí stane zábavným námětem k rozhovoru ?  
Kdo by se chtěl stát hlavním hrdinou ve vtipech, kterými bavíme své 
přátele ? 

Pravda je bohuţel taková, ţe vyprávěním těchto historek sledujeme většinou 
jediný cíl: obdiv své vlastní osobnosti a potvrzení, ţe máme pravdu. 

Mít pravdu ti lásku nepřinese. 

Mít pravdu znamená, ţe ten druhý pravdu nemá, aniţ by měl moţnost se 
v naší jednostranné verzi příběhu nějak bránit. Mít pravdu za kaţdou cenu 
vyvolává rozpory a rozpory produkují rozchod. 
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Přátelům a známým nejenţe vyprávíme vlastní verzi příběhu, ale dokonce 
se jich ptáme na názor. 

Pozoruj někdy, jak velmi nás zajímá a ovlivňuje mínění ostatních o našem 
partnerovi. Jak často porušíme důvěru pod záminkou, ţe potřebujeme radu. 

Co si o něm myslíš ?  Hodí se ke mně ?  Myslíš, ţe to se mnou myslí váţně ?  
Mám s ním zůstat ?  Bude to s ním na delší čas ? 

Jako by ti druzí, kteří se nikdy nedostanou k našemu partnerovi tak blízko 
jako my sami, nám na to dokázali odpovědět. Jako by ti druzí mohli vidět, 
jak se vůči němu ve skutečnosti chováme. 

Začneme-li to zcela vědomě pozorovat, moţná zjistíme, ţe pokud nám 
takové historky vyprávějí druzí, tak nejenţe s nimi běţně souhlasíme 
a dáváme jim za pravdu, ale rovněţ vyrukujeme s historkami vlastními. 

Jednou své historky nevyprávěj. Jenom naslouchej a zjisti, jaké to je, kdyţ 
ten druhý před tebou vysype svůj zcela intimní odpad. 

Moţná zpozoruješ, jak velká je tvoje zvědavost dozvědět se něco negativního 
a intimního o ostatních, protoţe ti to dává pocit moci. 

Ale jakmile s tím jednou přestaneme, moţná také zjistíme, jak nepříjemné 
takové chování je. Vede nás k oddělení. Láska hovoří jinou řečí. 

Moţná se bude člověk cítit lépe, kdyţ se takového rozhovoru nebude vůbec 
účastnit. Časem totiţ v jeho přítomnosti takové téma úplně vymizí. 

Moţná se bude divit, jak moc byl dosavadní ţivot určován těmito historkami. 

Přátelé vědí, na jakou strunu mají zabrnkat. Jsou celí ţhaví na naše 
intimnosti. Tím více, pokud se pobaví na účet našeho partnera. Pak také 
přece mohou přispěchat se svými dobře míněnými radami. 

Ano, pomlouvání je lidské. Neustále se bavíme o druhých, posuzujeme, 
odsuzujeme a tlacháme o těch nanejvýš intimních nebo zraňujících věcech, 
především s lidmi, kterých se to vlastně vůbec netýká. 

Ale kdyţ se s tím pokoušíme přestat, s úţasem zjistíme, jak často jsme 
ve skutečnosti mluvili s ostatními o svém vztahu. 

Nerozšiřuj mezi svými přáteli žádné intimnosti. 
Existují věci, které se týkají jenom tebe  

a tvého partnera. 

Nemluv tedy o svém partnerovi špatně. Nevyměňuj si s přáteli názory 
na něj. Neposuzuj ho, ani nepřijímej soudy. 

Nemluv špatně ani o svých expartnerech. Jak jinak ti můţe tvůj současný 
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partner důvěřovat a nepředpokládat, ţe jednoho dne nevyzradíš všechno 
také o něm ? 

Kdyţ ti někdo nabídne pikantní historky, tak řekni, ţe je nechceš poslouchat. 
Nepřistupuj na takové rozhovory, které přinášejí jednostrannou polopravdu 
a které porušují důvěru a intimitu. Kdyţ chtějí ostatní svůj odpad 
bezpodmínečně někde vyloţit, ať to udělají, ale ne u tebe. 

Nechtěj vědět nic, co vlastně není určeno pro tvé uši. Jenom proto, ţe tvoji 
přátelé nezacházejí se svým vztahem důvěrně, není důvod, abys ty dělal 
to samé. 

Beztak uvidíš, jak překvapení lidé budou, kdyţ uţ takové historky nebudeš 
chtít poslouchat, jak se budou cítit přistiţeni, jak se budou obhajovat: „Ano, 
normálně o něčem takovém pochopitelně nemluvím." 

Věř mi, že bys nechtěl být při tom,  
když o tobě bude tvůj partner  

někde vybalovat pravdu. 

Existuje totiţ i jiná věc. Jistojistě bys nechtěl být při tom, kdyţ se tvůj 
partner někde baví na tvůj účet a vytahuje na světlo tvé stinné stránky. 

Historek o tobě by se určitě našlo víc neţ dost. 

Jak by ses cítil, kdyby tě takto zrazoval ? 

Energie následuje pozornost. 

Na co člověk zaměřuje svou pozornost, to narůstá. V tomto případě všechno, 
o čem se tak bez zábran tlachá. Kdyţ zaměříš svou energii na všechno, 
co ruší a odděluje, bude toho přibývat, protoţe se tomu dodává energie, tedy 

pozornost. 

Kdyţ člověk zaměří svou pozornost na něco báječného ve svém vztahu, bude 
právě to báječné zesilováno. 

Prostřednictvím těchto historek, které jsou ostatním dávány k lepšímu, náš 
partner nyní ví, co si o něm ve skutečnosti myslíme. 

Všechny oblasti, ve kterých s námi tak báječně rezonuje, patrně v našich 
očích nic neznamenají. Naši přátelé se nedozvědí, jaké mimořádné štěstí nás 

v něm potkalo, ale výhradně to, jak statečně to zvládáme po jeho boku. 

A tak časem budeme mít před sebou partnera s takovými vlastnostmi, 
s jakými jsme ho předtím navenek přátelům představovali. 

Vţdyť je to tak jednoduché. Je to vlastně jako u dětí. Kdyţ se pokoušíme 
něco zdolat násilím, narůstá odpor. Začneme-li něco povaţovat za báječné 
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a projevíme nad tím své nadšení, děti nám toho budou nabízet stále více. 

Proto zaměř svou pozornost na to, co chceš, aby narůstalo, a nikoliv na to, 
co chceš změnit. Dávej energii těm věcem, které se ti líbí, buď nadšený, 
ukaţ svou radost a těchto skvělých věcí bude přibývat. 

Neposiluj svou energií to, co nemiluješ, a uvidíš, ţe toho bude stále méně, 
aţ nakonec to úplně vymizí. 

Nemluv tedy o svém partnerovi špatně, ale vţdycky jen pěkně. Ukazuj jeho 
kvality, ukazuj svou spokojenost v těchto věcech a tvůj partner dostane 
ve tvém ţivotě hlubší smysl, oprávnění být po tvém boku. Udělá to rád, 
protoţe se bude cítit přijímaný. 

A především uţ nebude ani on mluvit špatně o tobě, ale bude rovněţ 
ukazovat pouze tvé nejlepší stránky. 

A také tví přátelé s tebou budou chtít v budoucnu drţet krok. Kdyţ jim 
ukáţeš, jak jsi šťastný s tím, koho sis vyvolil, začnou se i oni pídit po dobrých 
stránkách svého partnera a prezentovat ti je. 

Vztah se posílí. A to je nakonec cíl, který si všichni přejeme. 
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Pravidlo 18 

 

Nehraj si s ohněm 

Flirt - vstupní droga pro nevěru 

Na první pohled se flirt jeví jako způsob mocenské hry. Stálému partnerovi 
ale signalizuje: „Můţu být i bez tebe. I pro druhé jsem ţádoucí. Kdyţ se tedy 
nebudeš snaţit, pravděpodobně ti brzy uteču, jiní by mě okamţitě brali." 
Je to jasný varovný signál, aby se námi partner necítil aţ příliš jistý. 

Vztah bez jistoty vytváří odstup. 

Opravdu to chceme ?  Opravdu bychom si chtěli ve svém partnerství budovat 
odstup ? 

Nebo bychom chtěli prostě jen vědět, zda u druhého pohlaví ještě máme 
nějakou šanci ?  Zda jsme ještě vůbec ţádoucí ?  V našem vztahu se nám 
tohoto pocitu pravděpodobně uţ dlouho nedostává. Tam se cítíme spíš malí 
a nepochopení. 

Po tak dlouhé době strádání můţe flirt jiţ téměř zapomenutý pocit 
sebehodnoty vskutku opět silně probudit. Konečně jsme zase v centru obdivu 
a cítíme se na několik vteřin ţádoucí. Tento pocit je více neţ opojný. 
Obzvlášť v obdobích, ve kterých si spíše nedůvěřujeme a doma se cítíme 
znuděni. Přirozeně, ţe flirtování lichotí našemu egu. Cítíme, ţe působení 
na opačné pohlaví ještě nepominulo, ţe jsme ještě stále přitaţliví a sexy, 
ţe ještě stojíme za hřích. 

Jít do postele, to ano, ale šli by s námi rádi také do vztahu ? 

O tom se nic nedozvíme. 

Zato my vysíláme signály, ţe ačkoliv máme vztah, jsme vlastně k maní, 
ţe naše partnerství asi není sexuálně uspokojující a ţe bychom dost dobře 
mohli potřebovat malé erotické vzrušení. 

Co vztahu neprospívá, to mu škodí. 

I kdyţ máme váţný vztah, dáváme na obdiv někomu jinému své svůdné 
stránky a děláme mu tajné naděje. Ukazujeme, jakou smyslnou osobou 
bychom vlastně mohli být, pokud bychom jen směli. Přitom nasazujeme svůj 
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tělesný půvab a hrajeme si s city, něţnými pohledy, zdánlivě nahodilými 
doteky, tichými náznaky a nevyslovenými sliby. 

Připustíš možnost,  
že svého partnera opustíš.  
I když jenom na jednu noc. 

Přesněji vzato, při flirtu se probouzejí emocionální očekávání, která vlastně 
vůbec nechtějí být uspokojena. 

To ale tvoje „oběť" nemůţe vědět. Moţná si ten druhý slibuje podstatně více. 
Moţná to pro něj není pouze flirt. Moţná by nás chtěl vidět znovu. Moţná nás 

chce poznat blíţe. 

Náš protějšek neví, ţe jsme si chtěli jen otestovat sílu své přitaţlivosti, ţe je 
to pro nás pouhá hra. 

Ať uţ je pohnutkou k nezávaznému flirtu cokoliv, jiného člověka pouţíváme 
k tomu, abychom si zvýšili své vlastní sebevědomí. 

Chceme si jenom pohladit své vlastní ego. Přitom je jedno, co ten druhý 
skutečně cítí, jaké naděje a touhy se v něm probouzejí, nebo jaká zklamání 

na něj čekají. Také tady nehraje ţádnou roli, ţe se nakonec on opět ponoří 
do anonymity. 

Každý příslib probouzí naděje. 
Flirt je takový příslib, 

který ovšem nechce být dodržen. 

A kdyţ to nejvíc vře, zanecháme svou „oběť" samotnou. Čím více 
je zklamaná, tím více úspěšní se cítíme. Probuzená touha a zmatenost 

v citech dělá právě flirt v našich očích tolik úspěšný. Ať si klidně o nás sní, 
o naší smyslnosti a našich nedodrţených dvojsmyslných náznacích. Její 
touţebná očekávání v nás vyvolávají pocit moci a síly. 

Cílem bylo jenom dát tomu druhému pocítit, jak jsme ţádoucí a jaká škoda 
pro něj musí být, ţe nás nakonec nemůţe dostat, ţe ve skutečnosti nejsme 
k ničemu svolní. Rozvíjíme jeho fantazii, abychom ho nakonec poslali 
samotného domů, a to ve chvíli, kdy jeho touha po nás dosáhla vrcholu. 

Bohatě nám to stačí, abychom se na nějakou dobu vznášeli ve stavu 
blaţenosti. 

Let ve výšinách ale nelze zastavit. Nakonec se přece jenom ukázalo, 
ţe současný vztah pro nás nic neznamená. Vlastně jsme z něj uţ dávno 
odešli. 
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Věrnost a intimita nemají žádná odstupňování.  
Buď jsou plně přítomny, nebo vůbec. 

Flirtování dnes patří k dobrému tónu, ke kaţdodenní zábavě. Ale flirtování 
signalizuje, ţe se zajímáme o druhé. Flirtování směřuje ke svedení, je uţ 
součástí umění svést. Úspěšný flirt je většinou předehrou sexu, hranice 
nejsou pevně stanoveny. 

Flirtem přitom můţe být všechno - pohled, úsměv, vzhlédnutí, zdánlivě 
neškodný rozhovor. Je to záměr, který z toho dělá více. Flirtování má na 
někoho zaměřit pozornost. Flirtem signalizujeme, ţe se nebráníme tomu, 
abychom toho druhého poznali, dokonce také intimněji. 

Co bys chtěl ?  Flirtování, nebo hluboký, opravdový a láskyplný vztah ? 

Pozorujme to celé o úroveň hlouběji, potom objevíme myšlenku, moţná 
příčinu, která je v nás ještě stále hluboko zakořeněná: „Moţná ţe přece jen 
existuje ještě někdo lepší. Vlastně ještě pořád hledám. Vlastně jsem se ještě 
vůbec nerozhodl." 

Flirtování je tak příjemné, konečně máme pocit, ţe o nás zase někdo stojí. 
Přesto je flirt pouze ukazatelem faktu, ţe ve svém současném vztahu nejsme 

opravdově a plně přítomni. 

Stále jsme otevřeni novým příleţitostem a moţnosti najít si někoho lepšího. 
Ve skutečnosti jsme vůbec ve vztahu pořádně nezakořenili, nebo uţ z něj 
chceme zase vyskočit. Naše partnerství byla jenom testovací fáze, malá 
zkouška při hledání toho „správného". Prostě se nezdá, ţe by tím „správným" 
byl ten současný partner. 

Partnerství je pro nás obchodní dům, jehoţ regály musejí být neustále plné. 
Nyní se nám však zdají být prázdné. 

Naše flirtování ukazuje, ţe ve vztahu nedostáváme dostatek toho, co bychom 
vlastně rádi. Touhy a naděje zůstávají nenaplněné. Domníváme se, ţe my 
sami máme dost důvodů k tomu, abychom směli uniknout. 

Přivádí tě flirt blíže ke tvému partnerovi, nebo tě vede ze vztahu pryč ? 

Flirt je vždycky forma lži. 

A to především, kdyţ jsme k někomu vázáni. Jednomu z nich něco 
nalháváme. 

Místo abychom svůj šarm a svůj sex-appeal vnášeli do vztahu, pouţíváme je 
k získání obdivu a uznání od jiných lidí. 

Přitom je v podstatě snadné, abychom zpočátku působili atraktivně 
a ţádoucně. Kaţdý nás tak bude vnímat, pokud se budeme ukazovat pouze z 
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té přitaţlivé stránky. Vzpomeň si, ţe tvůj partner byl tebou zpočátku také 
fascinován. Ale v trvalém vztahu nakonec odhalujeme všechny své stránky, 
nejenom ty smyslné. 

Flirt je vstupní drogou pro nevěru. 

Je snadné působit omamně na cizí, kteří o nás nic nevědí, vůbec nás neznají, 
netuší nic o našem skutečném charakteru a nevnímají naše stinné stránky. 
Především, jde tu „pouze" o sex. Jedině pro tento krátkodobý zisk se jiţ 
vydáváme na stezku rozchodu. 

Letmým okamţikem flirtu odhazujeme z našeho vztahu vybudovanou důvěru 
a bezpečí intimity. A vrací se nám ţárlivost a odstup. 

Kromě toho můţe flirt obsahovat podivnou vlastní dynamiku. Ten velkolepý 
pocit, ţe jsme opět ţádoucí, dává křídla a propůjčuje člověku pocit, ţe znovu 
ţije. Nerozpoznáme pomíjivost takového stavu. Naopak, začneme jej vnímat 
jako reálný a srovnávat se svým starým vztahem, který tomu přirozeně 
nemůţe čelit. 

Nyní nám samozřejmě o to více bije do očí všednost našeho starého vztahu, 
který se zcela očividně nachází v krizi, jinak bychom se nenechali ke flirtu 

strhnout. 

A později, doma, ve spárech kaţdodennosti, se ohlásí rozum s veškerými 
svými argumenty. „Byl tu někdo, kdo rozpoznal naši jedinečnost, to zvláštní 
v nás - sílu, smyslnost, báječnou duši. Tento někdo v nás spatřil všechny 
kvality, které našeho partnera uţ dlouho nenapadly. Jaké by to asi bylo, 
kdybychom pokročili dál, kdybychom šli s touto jinou osobou domů ?" 

Budeme se stále hlouběji zaplétat do světa fantazií a mít stále menší zájem 
o realitu. Realitou je ale náš současný vztah, na kterém bychom vlastně měli 
pracovat. Ale od toho jsme nyní na míle vzdáleni. 

Zapomínáme, ţe náš partner to všechno v nás také dříve viděl. Ale během 
času jsme mu představili i jiné své kvality. 

Přesto má sílu, aby vydrţel i tyto naše stránky. To ovšem nechceme uznat. 

Přesněji vzato, nechceme to vůbec vzít v úvahu. Nechceme uznat své vlastní 
„stinné stránky", nechceme vnímat, ţe my sami jsme součástí krize. 
Nechceme vidět, ţe ve skutečnosti z toho utíkáme sami před sebou. 

Kdo z toho utíká sám před sebou,  
utíká do prázdna. 

Mnohá nevěra začíná zdánlivě neškodným flirtem. 
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Neboť abychom znovu dostali onen pocit bezmezného obdivu, půjdeme 
příště o malý kousek dál. Půjdeme dál také ze svého vztahu, který 
se přirozeně stává obtíţnějším. 

Rozpaky jsou stále menší, dráţdivá touha stále větší. 
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Pravidlo 19 

 

Věrnost je tvůj nejdůleţitější kapitál 

Docela obyčejná nevěra 

Nevěra je jenom variantou odchodu. Umoţňuje nám, abychom nedovolili 
ţádnou blízkost. 

A abychom nedovolili blízkost, potřebujeme drama. Na to je nevěra jako 
stvořená. Přitom nepozorovaně porušujeme dohody, přivlastňujeme si jiné 
lidi, zatajujeme pravdu, způsobujeme zmatek v ţivotě lidí, kteří jsou nám 
nejbliţší, včetně dětí, ovlivňujeme i zcela neznámé lidi. Současně si chceme 
přitom všem zachovat důstojnost. 

Jak to má vypadat ? 

Navzdory nejlepším snahám se buduje obraz světa, který se uţ nezakládá 
na emocionální hloubce, nýbrţ pouze na pudu a ţádostivosti. 

Opravdu se domníváme,  
že díky podvádění můžeme být šťastní ? 

Jedna nevěra způsobí hluboká a bolestivá zranění - a sice pro všechny 
zúčastněné. Štěstí se nám pak obloukem vyhne. 

Přesto se tvrdošíjně drţíme dvou tvrzení, která podporují přesvědčení, 
ţe nevěra prý pevnému vztahu prospěje. 

Zdánlivé výhody a skutečné důsledky 

Tvrzení číslo jedna: „Partnerství po nevěře opět rozkvete." 

Pokud partner ve svém prvním zděšení nechce všechno zničit, naopak 
se pokouší zachránit, co se ještě zachránit dá, bude vztah prostřednictvím 

nevěry pravděpodobně opravdu zpočátku stimulován. Nikoliv z lásky, ale 
proto, ţe byl partner vystaven šoku. Kvůli strachu ze ztráty vyzkouší 
všechno, aby si toho druhého získal opět zpět. Bude mu nadbíhat, věnovat 
mu pozornost a bude se snaţit, aby byl právě takový fantastický milenec 
jako jeho sok. 
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Nikdy to nezaměňuj s láskou. 

Za tím vším se skrývá panika, hluboký strach ze ztráty a vědomí, ţe nestačil. 
Kdyby nám partner stačil, tak bychom si přece k sobě do postele nikoho 
jiného nepustili. Kaţdopádně se cítí méněcenný a pokouší se to vyrovnat 
přetlakem. Není divu, ţe s tím druhým nikdy nedokáţe udrţet krok. Zranění 
se usadí hluboko. Co vůbec ještě můţe nabídnout ?  Euforický pocit 
zamilovanosti ve srovnání se starým a známým vţdycky vítězí. 

Neměli bychom ale zapomínat, ţe opojení slastným tokáním šálí zrak. 
U milence či milenky se předvádíme nově a neopotřebovaně, ne jako doma. 
Stinné stránky neukazujeme, ty zná jenom vlastní partner, který chce 
navzdory všemu ještě zůstat. 

A protoţe nás nechce ztratit, bude přirozeně „stimulován". Ale co je to za 
motivaci ?  Kvůli nevěře partnera jsou všechny jeho jistoty pryč, je tvrdě 
zatlačen do kouta, úplně ztracený ve volném pádu, musí nejenom nasadit 
přívětivou tvář, ale demonstrovat tu největší zamilovanost. A to i přesto, 
ţe partner, v náhlém opojení jedinečného pocitu být ţádoucí, uchvácený 
a přemoţený, hodil přes palubu vše, co si kdysi slíbili. 

Kdyţ šok opět ustoupí - nebo dokonce úplně zmizí - a do vztahu se vrátí 
zdánlivá normálnost, ustoupí rovněţ i tato „zamilovanost". Co ale zůstane, 
je hluboký pocit zrady. Nyní uţ zrazený partner ví, co od toho druhého můţe 
očekávat. 

Partner, kterého údajně miluješ,  
je pro tebe ve skutečnosti docela snadno vyměnitelný. 

I kdyţ se zase dáme dohromady, nebude nám partner uţ tolik důvěřovat. 
Především těţko stráví to, ţe my jsme si uţívali, zatímco on ţil v nejistotě. 

Partnerství je nyní v nerovnováze. 

Pokud ale raději zvolíme onu slavnou variantu absolutního mlčení 
a zatloukání, i přesto se ve vztahu něco změní. 

I kdyţ se budeme chovat tak velmi rafinovaně, partner intuitivně vycítí, ţe se 
mu pomalu vzdalujeme. Kdyţ nás miluje a chce si nás udrţet, bude o nás 
opět usilovat. To je jistě něco, co se nám líbí, neboť nyní máme ve svém 
ţivotě dva lidi, kteří se ucházejí o naši přízeň. 

Za těchto okolností se můţeme utvrzovat v přesvědčení, ţe naše podvodné 
jednání bylo v pořádku. Opravdu uvěříme tomu, ţe nevěra napomáhá 
partnerství. Ve skutečnosti ţádné opravdové partnerství nemáme, 
vybudovali jsme si jen lţivý obraz. Zneuţíváme lidi kolem sebe, abychom 
uspokojili své potřeby. Především zneuţíváme svého partnera, kterému 
předstíráme, jak ho milujeme, a současně před ním šikovně zatajujeme svůj 
skutečný charakter. 
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Proč vlastně setrváváme v „láskyplném vztahu", kdyţ svému ţivotnímu 
partnerovi lţeme a podvádíme ho ?  Jak by ses cítil ty, kdyby se to stalo 
tobě ? 

Tvrzení číslo dvě: „Já mu přece nic neberu." 

Ale ano, děláme to. 

Při nevěře se totiţ musí před partnerem utajovat tolik pocitů, ţe uţ není 
moţné, abychom byli ve vztahu plně přítomni. Unikáme. Uţ nejsme vůči 
svému partnerovi otevření a upřímní. 

Nejhorší je, ţe jsme porušili důvěru a tajně podvádíme. 

Předstírání falešných skutečností odděluje silněji, neţ tušíme. Neboť 
obelháváme svého partnera, který je nám tak blízký jako nikdo jiný, a 
on nám to oplácí tou největší moţnou důvěrou. Leháme si vedle něj, 
ukolébáváme jeho jistotu, vyuţíváme jeho oddanost a krademe jeho 
intimitu. 

Našeho partnera bezesporu hluboce poznamená, kdyţ vyjde pravda 
na světlo. Uţ nikdy nebude tak bezstarostný, naivní a bez předsudků. Ani 
s námi, ani se svým budoucím partnerem. Jakákoliv forma odevzdání bude 

v budoucnu těţko moţná. 

Zamlčovaný podvod zanechává hluboké rány. Zaplatit za to musí především 
náš partner, a sice ztrátou důvěry. A nejen dnes a zítra, ale uţ na celý ţivot. 

Uţ pro něj nebude snadné dokázat se plně odevzdat. 

Je to podobné jako u dětí. Zpočátku nás dojímá jejich naivita a nevinnost, 
ale kvůli všem těm zraněním, která během času utrţí, začnou být stále 
opatrnější a mazanější. Stejným způsobem se také u našeho partnera zničí 

tato nevinnost a připravenost se plně odevzdat. A sice navţdy ! 

Kromě toho partnerovi sebereme jeho jedinečnost. Stal se vyměnitelným. 
Byl degradován na konzumní zboţí. Nefunguje-li uţ tak, jak to odpovídá 
našim představám, vezmeme si z regálu jiný balíček. Tímto způsobem 
partnerovi upíráme jakoukoliv formu úcty. 

Také mu sebereme moţnost, aby s námi proţíval sexualitu. Tento hluboce 
propojující pocit sdílíme tajně s někým jiným. 

Tím partnera připravujeme o šanci, aby s námi léčil a transformoval stará 
zranění a vzory, které se skrývají v jeho sexualitě. K tomu je důleţitá důvěra 
a odevzdání. Tuto důvěru nám partner prokazoval, šanci léčit bereme ale 
nám oběma. 

Ztráta intimity, která vzniká tajnou nevěrou, vytváří stále větší odstup mezi 
partnery. Proţívat v sexualitě hloubku se tedy stává stále obtíţnější. Kvalita 
vztahu očividně umírá. 
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Nakonec ztrácí vztah to nejlepší - lehkost, hravost, nevinnost a vzájemnou 
důvěru. Mlčky vymizí jakákoliv forma jistoty, bezpečí a útočiště. Partner 
to jen ještě netuší. A neţ to zpozoruje, my si mezitím posbíráme argumenty 

pro budoucí rozchod, které později pouţijeme proti svému partnerovi. 
Skutečně odebíráme vztahu sílu a partnerovi bereme moţnost ve vztahu 
dozrávat, léčit se a růst. A navíc svého partnera nyní permanentně 
srovnáváme. 

V neustálém srovnávání  
se ukrývá největší nespokojenost. 

V našich očích uţ s sebou partnerství nenese nic jedinečného. 
Je vyměnitelné. Náš partner stojí, aniţ by to tušil, na našem zcela osobním 
ţebříčku a je kriticky srovnáván s jiným nebo s jinou. My konzumenti zatím 
usilujeme o uspokojení svých potřeb, aniţ bychom věděli, kam vlastně 
patříme. 

Nejhorším trestem je mít partnera, na kterého není ţádné spolehnutí. Jsi i 
ty takovým partnerem ? 

Jak to,  
že se náš vztah vůbec dostal do tohoto bodu ? 

Kaţdý vztah probíhá podobně. U tebe tomu nebude jinak. Většinou začíná 
zamilovaností, která bere dech, uchvácením tělesnou atraktivitou a přirozeně 
sexem, sexem, sexem aţ do úmoru. Přesto potom, téměř plíţivě, přichází 
kaţdodenní všední ţivot. 

Nové se nakonec stává stále více všedním a dostavuje se první vystřízlivění. 
Přirozeně, ţe časem opadne i ono chvění v sexualitě. Vţdyť uţ dnes víš, kde 
a jak budeš mít za dva týdny opět sex, a tak nelze očekávat nějaké závratné 
extatické vrcholy. Mnohé se postupně stane nudným. Začnou být nápadné 
první nedostatky a divíme se, ţe jsme si jich nevšimli uţ dříve. Stále častěji 
jsme ve stresu, chceme prosadit svou pravdu a obhajujeme si své vlastní 
teritorium. Potom většinou následuje odmítání náklonnosti a důvěrnosti, 
aţ jednou s úţasem zjistíme, ţe nakonec uţ není ţádný sex, nýbrţ pouze boj. 
Někdy aţ do krve. Narůstá vzájemné obviňování a vzájemné zraňování, 
aţ zbudou uţ jen hádky. A ocitneme se v nepřekonatelně hluboké krizi. 

Kaţdý vztah tak probíhá. Tvůj není ţádnou výjimkou. 

Bude tomu tak i s dalším partnerem. Výměna partnera tedy přinese opět jen 
krátkodobou výhodu, nevěra znamená ještě větší komplikace. 
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Krize jsou tady k tomu, abychom je překonali. 

Úloha nyní spočívá v tom být větší, neţ je krize. Teprve po jejím překonání 
čeká vytouţená vnitřní hloubka, důvěra a v neposlední řadě také bezpečí. 

S tajnou aférou ovšem připravujeme sebe i svého partnera o šanci na vztahu 
pracovat, prohloubit jej a navázat na časy, ve kterých jsme kdysi byli šťastní. 

Kvůli čemu jste se potkali ?  Jak to, ţe jste se našli a poznali mezi milióny 
lidí ?  Co jste si vybrali ?  Existuje společný ţivotní úkol. I kdyţ bys jej 
nechtěl přijmout. 

Na začátku partnerství vás ani nenapadne, abyste se vzájemně podváděli. 
To jste si neujednali. Vzájemně jste si důvěřovali a na této důvěře 
vybudovali vztah. Tato důvěra byla vaší základnou. Existovala dohoda, která 
vám oběma dávala jistotu a sílu. 

Kdyţ se nyní domníváme, ţe uţ dohodu nemůţeme dodrţet, je to v pořádku. 
Nikdo nás nemůţe nutit dělat něco, co bychom sami nechtěli. Ale musíme si 
o svých záměrech promluvit s partnerem, aby byl v obraze. 

Pokud to neuděláme, naše slovo uţ neplatí. Nelze se pak na nás spolehnout. 
Nelze nám uţ dál důvěřovat. 

Kdo podvádí, podvádí jen sám sebe. 

Říká se, ţe jak sami smýšlíme a jednáme, takové chování přisuzujeme 
i ostatním. V tomto případě to znamená, ţe partner bude nejspíš také 
odsunutý na vedlejší kolej, jakmile uţ nebude dostatečně vzrušující. Co tedy 
člověk dělá druhým, dělá sám sobě aţ téměř k sebezničení. Upírá sobě 
i všem svým budoucím vztahům důstojnost a úctu. Po čem touţí - hloubce, 

blízkosti a bezpečí - uţ nebude sám zaţívat, protoţe v budoucnu si z obavy, 
aby sám nebyl podveden, nikdy nedovolí jít tak daleko. Přece nepoběţí 
do své vlastní pasti. Určitě uţ nebude schopen se tomu druhému plně 
odevzdat. Naopak, vlastní strachy mu v tom zabrání. Čím lstivěji došlo 
k porušení důvěry, tím rafinovanější způsoby bude s ohledem na tuto 
zkušenost od svého partnera očekávat. Tyto myšlenkové pochody probíhají 
většinou na nevědomé úrovni. 

Někdy se projeví ţárlivostí, nedůvěrou, pocity méněcennosti nebo citovým 
chladem. Zajímavé je, ţe většinou ani nejsme schopni na celé situaci 
rozpoznat svůj vlastní podíl. 

Je úplně jedno, zda v tomto nebo v příštím partnerství - hluboko v nás něco 
čeká na to, ţe nám partner rovněţ zahne. Odevzdání by bylo v tomto 
případě přirozeně absolutně pošetilé. Pravděpodobně budeme dokonce chtít 
tomu druhému nadbíhat z obavy, abychom nebyli opuštěni. 
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Dalším důsledkem toho bude, ţe i náš příští partner nám uţ nebude 
důvěřovat. Poznal, čeho jsme schopní. Koneckonců ví, jak se vedlo jeho 
předchůdci. Ví, ţe kdyţ nebude fungovat, jsme okamţitě u dalšího. Naše 

budoucí vztahy moţná budou zábavné a veselé, ale nikdy nepůjdou 
do skutečné vnitřní hloubky. 

Varianty v chaosu: další důsledky 

Kdyţ se rozvine tajný milostný poměr, máme na první pohled zdánlivě 
vztahy dva. Jeden, který se vztahuje k tělesné rovině, a druhý k rovině 

duševní. Za ten druhý nese zodpovědnost stálý partner. 

Ale jde to vůbec ? 

Nyní se v první řadě musíme rozloučit s iluzí opravdového a hlubokého 
láskyplného vztahu se svým stálým partnerem. Na to vzniklo mezi námi 
uţ příliš mnoho odstupu a vytratila se intimita. 

Ale i „tělesný" partner je nyní pouhým touţebným přáním. 

Jak víme, „spát spolu" ve skutečnosti totiţ neznamená jenom proţít spolu 
vášeň, nýbrţ - na prapůvodní rovině - také přivlastnit si. Muţ si bere ţenu 
za ţenu, ţena muţe za muţe. Ať uţ to chceme, nebo ne, vzniká při tom 
vţdycky hlubší vazba. Tuto vazbu nelze ve skutečnosti rozpustit. A od té 
chvíle patříme ještě někomu jinému. 

Můţeme to romantizovat nebo zlehčovat, jak chceme, ale fyzickým spojením 
s druhým člověkem přibíráme tohoto milence/ milenku ke svému partnerovi. 

Platí to i dnes v našem moderním světě. Je tomu tak i u tajného sexu, 
u nevěry. Proto to bude mít vţdycky fatální důsledky, ať uţ to zlehčujeme 
jakkoliv. 

U tajného sexu si přisvojuješ druhého člověka,  
aniž bys o tom informoval svého partnera. 

Pokud bylo sexuální dobrodruţství úchvatné, bude uţ navţdy uloţeno v naší 
mysli. Bude narůstat fantazie a touha. Obzvlášť pokud to jiţ nemůţeme mít. 
Myšlenka na dráţdivou rozkoš, na smyslné potěšení ze zakázaného ovoce sílí 

také prostřednictvím spojující síly tajemství, kterého se uţ nezbavíme. 

Často své touze mít nového a nevyzkoušeného partnera podléháme natolik, 
ţe sexualita uţ do stávajícího vztahu nepatří. Uţ ji nechceme proţívat 
s vlastním partnerem, který tím jen ještě více ztratil na atraktivitě, 
uţ patříme někomu jinému, aniţ by náš stálý partner něco tušil. 
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Pokud nás ovšem sexuální dobrodruţství zklamalo, jistě převládnou pocity 
viny. Budeme si připadat méněcenní, špinaví, nedůstojní a budeme 
nespokojení ještě více neţ předtím. Uţ na sobě nenajdeme nic krásného 

a budeme se cítit stále bídněji. 

Na jedné straně budeme partnerovi připisovat vinu za svou vlastní 
nedůstojnost, do které jsme se sami vnutili. Protoţe kdyby byl náš partner 
jiný a sice takový, jakého bychom ho rádi měli, nedošlo by k této poniţující 
nevěře. 

Na druhé straně jsme si oloupili vlastní partnerství o blízkost a hloubku, aniţ 
bychom dostali vysněné sexuální naplnění. Nacházíme se tedy ještě hlouběji 

neţ předtím. Situace se stala beznadějnou, protoţe ke vší naší 
nespokojenosti se přidal i pocit viny. Partnerství se dostalo na další šikmou 
plochu. Nejtěţší zkoušky stojí před námi. 

Když má nevěra následky 

To znamená, ţe mnohé aféry nezůstanou bez následků. Je zajímavé, ţe se 
zjistilo, ţe mnohé ţeny na to dokonce vědomě spoléhají. Neboť velký, silný, 

mocný, zdravý a především potentní muţ zaručuje zdravé potomstvo. 
Nedostatkem takového typu muţe je, ţe není skutečně věrný a pro výchovu 
dětí nepřichází v úvahu. 

Každé desáté dítě je kukaččí. 

O výchovu dětí se má tedy postarat podvedený. Přirozeně o tom nesmí 
vůbec vědět, jinak by tak lstivě nastrojený „obchod" nefungoval. Na fakt, jak 
se zvětšuje nedůvěra otců, poukazuje zvýšená poptávka po genetickém testu 

otcovství. Experti odhadují, ţe kaţdé desáté dítě je kukaččí. V Německu ţije 
milion dětí, které nepocházejí od domnělého otce. Ročně se takhle 
v Německu narodí čtyřicet tisíc dětí. 

Jaká dramata a zranění jsou s tím spojena, si lze stěţí představit. 

Dříve nebo později je dítěti „otec" sebrán. 

A muţům je mnohdy ukraden smysl jejich ţivota. O právních důsledcích ani 
nemluvě. A to všechno kvůli jedné nevěře s následky. Ţivot je vybudovaný 
na podvodu a zradě. Hlouběji uţ člověka zasáhnout nelze. A sice člověka, 
kterého milujeme. 
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Milostný trojúhelník se zřídkakdy týká jenom tří 

Nevěra je moţná zpočátku vnímána lehkomyslně a neuváţeně, ale 
ve skutečnosti spouští velmi hluboce zasahující události. Nedotkne se totiţ 
jen nás, našeho partnera a milence či milenky. 

Nevěry se zřídkakdy účastní pouze tři. Někdy má milenec/ milenka také 
svého partnera, potom uţ jsme čtyři. 

Moţná my sami máme také děti, tchána a tchyni nebo přátele, kteří nás 
povaţují za vzor. Moţná mají milenec či milenka také rodinu s dětmi, která 
je najednou nucena strachovat se o svou existenci. 

Nevěra dává vţdycky vzniknout hlubokým dramatům. Lidé jsou nechtěně 
vtaţeni do hry, jsou vystaveni šoku a do budoucna zůstávají s námi a naším 
příběhem ţalostně propleteni. Zasáhli jsme do existujících vazeb 
a traumaticky změnili ţivoty, aniţ bychom za to chtěli převzít opravdovou 
zodpovědnost. Zasaţeno je určitě mnohem více lidí, neţ se nám chce uvěřit. 

Když je rozchod nevyhnutelný 

Rozchodu se někdy nelze vyvarovat. I kdyţ bolí a hluboce zasahuje všechny 
zúčastněné, lze jej provést slušně a důstojně. 

Způsob rozchodu řekne velmi mnoho  
o tvém skutečném charakteru. 

Kdyţ se domníváme, ţe ve svém vztahu nemůţeme růst a ţe nám uţ jenom 
překáţí v našem vlastním vývoji, kdyţ cítíme, ţe bezpodmínečně 
potřebujeme proţít něco jiného, a proto se rozhodneme, ţe partnerství 
opustíme a kdyţ jsme z nejhlubšího srdce přesvědčeni, ţe toto je ta správná 
cesta pro nás a našeho partnera, končí tento vztah. 

Ale potom bychom to měli udělat se všemi důsledky. Vědomě a jasně. Měli 
bychom svého partnera informovat o tom, ţe veškeré dohody vypovídáme 
a chceme z partnerství odejít. 

Žij nejdříve chvíli sám. 

Zjisti, jaké jsou tvé skutečné představy a co potřebuješ. Uzdrav svá zranění 
a ujasni si, co tentokrát probíhalo špatně. Udělej to dříve, neţ se se stejnou 
neschopností vrhneš k dalšímu partnerovi. Dokonči rozchod důstojně 
a zodpovědně. Lidé, kteří tě milují, si zaslouţí alespoň slušný rozchod. 
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Nevěra je skutečně vţdycky špatný způsob, jak dovést vztah k rozchodu. 

Ještě horší pro všechny zúčastněné ale je, kdyţ děláme jako bychom měli 
ještě stále vztah, zatímco si tajně budujeme druhý. Je jedno, zda na jednu 
noc nebo trvající déle. Tajným milostným poměrem se oddělujeme 
od partnera, aniţ by on něco tušil. 

Tak si můţeme pohodlně brát hned od dvou lidí. Tak dlouho, aţ si jednoho 
dne snad budeme konečně jisti, co vlastně chceme. Pokud ovšem dříve 
nevyjde všechno na světlo. Tento způsob rozchodu ukazuje na značné 
opovrhování partnerem. 

Uţ ale pouhá skutečnost, ţe máme v pozadí náhradu, je zahanbující nejen 
pro našeho partnera, ale především pro nás samotné. Poněvadţ bez 
jakékoliv zodpovědnosti vandrujeme z jednoho vztahu do druhého, přičemţ 
potřebujeme třetího člověka, který by nám rozchod usnadnil a vyvedl nás 
ze stávajícího vztahu. 

Jediné, co v takovém okamţiku ovládá náš ţivot, je ţádostivost a chtíč. Nové 
partnerství na sebe hned od začátku naloţilo pocit viny. Ţijeme nové štěstí 
na náklady expartnera, který moţná nyní zůstal sám, nebo dokonce 
s dítětem. A to přinese následky, jak ještě uvidíme. 

Zodpovědný člověk rozhodně nikdy nezasáhne do existujícího vztahu. Přesně 
to ale nový partner udělal. Jak si asi myslíme, ţe se bude takový vztah 
vyvíjet ? 

Pokud jsi si jistý, ţe se chceš fakticky rozejít, měj odvahu a buď upřímný. 
Buď vůči sobě i vůči partnerovi upřímný. Jasné rozhodnutí pomáhá zbavit 
se maximální měrou lpění a závislostí a je pro tebe tou nejlepší výchozí 
základnou pro budoucí vztah. 
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Pravidlo 20 

 

S koncem aféry začíná práce na vztahu 

Nic nelze vrátit zpět. I kdyţ by člověk třeba rád. Vztah jiţ není nevinný. 
Pravděpodobně ztratil i na své lehkosti. Také ono hravé, dětské a naivní 
se na dlouhou dobu vytratilo. S jistotou ztratil vztah také na vroucnosti, ale 
neztratil lásku. Láska se nemůţe ztratit. Nikdy. Naopak. 

Překonané krize posilují lásku. 

Přirozeně, ţe ve vztahu něco umřelo, ale z krize můţe vzniknout také něco 
nového. Vztah nyní můţe získat něco velmi podstatného. Má nyní šanci 
dospět. Pokud to oba ještě chtějí. Můţe získat na velikosti a nabýt zcela jinou 
kvalitu. Pokud chceme, můţe se nyní partnerství pozvednout na jinou 
úroveň. 

Je to samozřejmě těţké, neboť je potřeba odpustit. Je to těţké, neboť jsme 
zraněni. Ale pozoruj to přesně: ty jsi zraněný, tvé ego je dotčené, ale 

ne tvoje láska. 

Se ztrátou zamilovanosti zmizelo totiţ také zaslepení. Dnes vidíme partnera 
takového, jaký skutečně je a jaký vţdycky vlastně byl. Nyní jsme nuceni 
přijmout jej i s jeho nedostatky. Uţ déle netrváme na své zdánlivé pravdě. 
Tím, ţe se dva lidé vzájemně poznají, mohou se také konečně ukázat ve své 
opravdovosti. A to vytváří blízkost a vnitřní hloubku. 

Kdyţ jsme ve vztahu opravdoví a nic nepředstíráme, porozumění a intimita 
se prohlubují. Vztah můţe probíhat svobodněji a uvolněněji. 

Ale výhradně pokud to také chceme ! 

Odnesl sis z toho rány, aniţ by byly zahojeny jizvy. Kdyţ nyní odejdeš, 
vezmeš si tyto rány s sebou a budeš je oţivovat v dalším vztahu. Jestli teď 
odejdeš, existují jenom poraţení. 

Neodpustit znamená  
ponechat si vztek a nenávist. 

Víš to. A to bolí ještě víc. 

Někdy se vzteku a nenávisti budeme chtít opět vzdát. Odpuštění má tedy 
v prvé řadě co činit s námi a s tím, jak dospělý vztah chceme mít. 

Nyní k tomu máme tu nejlepší příleţitost. Nyní můţeme zjistit, jaké 
velkorysosti jsme opravdu schopní. 
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Ale jedině kdyţ svého partnera zprostíme viny. Proto musíme uznat, 
ţe nejen on, ale my oba neseme za celou tu věc odpovědnost. To není 
vţdycky snadné, přesto je to tak. Pouze kdyţ oba dva chtějí v partnerství 

odstranit nedostatky a problémy, má smysl pokračovat. K tomu ale musejí 
oba rozpoznat, jaké nedostatky se ve vztahu projevovaly, nebo ještě 
projevují. Co bylo příčinou nevěry ?  Jaké touhy, jaké naděje zůstaly 
nenaplněny ?  Byla nějaká tabu nebo zranění ? 

Třetí osoba můţe do vztahu proniknout výhradně tehdy, kdyţ je vztah 
porušený. 

Proto je tak důleţité, aby „podvedený" akceptoval na celé té záleţitosti svůj 
podíl a dal vztahu opět pevný základ. 

Fénix z popela 

Náš partner nás podvedl. Cítíme se zranění a zrazení. A přesto je to přesně 
to, co jsme si vybrali. Zvolili jsme si takového partnera, abychom učinili 
přesně tuto bolestnou zkušenost. Dohnali jsme to aţ k tomuto bodu, 
abychom se opět na něco rozpomněli. I kdyţ je to ještě stále velmi bolestné, 

je to pocit, který je nám důvěrně známý, pocit, který musíme znát. 

Tyto rány jsou starší než tvůj vztah. 

Moţná pocházejí z tvého dětství, dospívání nebo z prvních vztahů. Tato lekce 
se v našem ţivotě stále opakuje, a kdyţ teď nic nepodnikneme, bude 
v našem ţivotě i nadále pokračovat. Tak často, kolikrát i vyměníme partnera. 
Pravda je dokonce taková, ţe kdyţ nyní vyměníme partnera, zase jednou 
utečeme od příleţitosti něco se naučit, pochopit a v sobě vyléčit. Za vší tou 

bezmocností a zranitelností se totiţ skrývá také naše největší šance, 
abychom konečně vyléčili staré rány ze své dávno zapomenuté minulosti. 

Krize pomáhají transformovat vztahy. 

Ale pocity viny a výčitky jsou pro to špatným základem. Naopak, většinou 
je dokonce podvedený ten, kdo vnáší do vztahu rozbroje a trvale jej 
poškozuje. Protoţe ani po letech nedokáţe odpustit a stále ještě lpí 

na starých chybách, nechce připustit změnu a udrţuje partnera v roli viníka. 
Tím ale nenabízí ţádnou moţnost, aby se vztah mohl transformovat. Vztah 
stagnuje a ztrácí na ţivotní kvalitě. A partner, který je i nadále nucen hrát 
roli viníka a zrádce, jej můţe opět podvést. Vlastně to od něj podvedený 
partner dokonce očekává, neboť by to potvrdilo jeho pozici „oběti". 

Kdyţ tě partner podvedl, je podvod zcela určitě také tvá ţivotní lekce. Začni 
hledat pravý původ. 
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Nebude to lehké, to jistě ne. Konec jedné aféry je vţdycky teprve začátkem 
práce na vztahu. Poté, co první šok pomine, dostaví se ţárlivost, strach 
ze ztráty, pocity méněcennosti a chybějící důvěra. 

Nic uţ není takové jako předtím. Přirozeně, ţe ne. Ale kdyţ nyní svou 
zranitelnost přiznáme a vydrţíme ji společně se svým partnerem, máme 
moţnost tyto rány vyléčit. Navţdy. Pro teď a uţ napořád. Léčíme sami sebe 
a svou minulost a naplňujeme svůj ţivot novými pozitivními hodnotami. 

Také partner má moţnost vyléčit svá zranění. Nezapomeň, ţe nevěra 
je jedním z největších zranění, které si člověk můţe způsobit. 

Kdyţ ale partner opravdu vidí, do jakého zmatku všechny zúčastněné uvrhl, 
a opět si uvědomí svou lásku k nám - ona se ve skutečnosti nikdy neztratila - 
budou oba moci vést hluboký a důvěryplný vztah. 

Láska tady vždycky je,  
jenom je někdy překrytá něčím jiným. 

Někdy ji prostě musíme znovu vyhrabat. Někdy jsme na ni navršili celou 
horu duševního odpadu a zranění. Vyproštění je namáhavé. Moţná právě 
něco takového zaţíváš. 

Partner má nyní moţnost pochopit, ţe jedna chyba nemá sílu všechno zničit, 
protoţe láska je mocný svazek, který dva lidi poutá k sobě a nedá se jen tak 
lehce roztrhnout. Do vztahu se vrátí hluboká sounáleţitost a důvěra. 
A dokonce ještě ve větší míře. 

Odpustit totiţ znamená: 

Také ty můžeš udělat chybu,  

aniž by tě za ni hned někdo zavrhl. 

Nebude to snadné. Ale stojí za to usilovat o to mnohem více, neţ zakládat 
partnerství nové. Zase od začátku... A moţná zase aţ k tomuto bodu... 
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Pravidlo 21 

 

Dej svému partnerství hlubší smysl 

Základní chybou v mnoha partnerství je domnívat se, ţe vztahy mají co činit 
výhradně s radostí, rozkoší, zábavou nebo příjemným trávením času. Kdyby 
to byl opravdu jediný smysl a hodnota nějakého vztahu, byl by se 
neuvěřitelně rychle vyčerpal. A přesně toto se v častých případech také děje, 
neboť lidé vztahu přisuzují právě jen tuto jedinou hodnotu. 

Bez hloubky ale zůstává partnerství vţdycky povrchní. Bez hloubky budeme 
stále připoutáni k povrchnostem, a aniţ bychom věděli proč, budeme 
si stěţovat na její nedostatek. Přitom jsme to my, kdo nedokáţe dát 
partnerství podstatný smysl a naplnit ho. Budeme se ohlíţet po jiném smyslu 
našeho ţivota. Mimo náš vztah. Jedno je zřejmé. Nechceme ve svém ţivotě 
klopýtat beze smyslu. Ale přesně to děláme, kdyţ svému partnerství 
nepropůjčujeme ţádný hlubší smysl. Partnerství rychle vyčerpá svůj 
potenciál a postupem času zevšední. Potom se uţ jenom znuděně potácíme 
časem a cítíme se stále prázdnější a přejeme si, abychom ţili v „naplněném" 
vztahu. 

Hlubší smysl v partnerství je právě to jediné, co vztah trvale popohání 
a bezpečně jej provede jakýmkoliv úskalím. On je tím vlastním motorem, 
jehoţ energie se nikdy nevyčerpá. On je tím tajemstvím, které dva partnery 
poutá k sobě a také v kritických dnech nechává naplněné. 

Touhu udělat ze vztahu něco zvláštního, učinit z něj jedinečný tvůrčí akt mají 
všichni. Jak ale dát partnerství tento hlubší smysl ? 

Hlubší smysl už ve tvém vztahu je. 

Vţdycky tam byl. Jinak bychom se vůbec nepotkali. Musíme ho jen znovu 
najít. Toho jsme schopní, ale pouze my. Nikdo jiný. Je to náš ţivot, náš vztah 
a náš zcela osobní ţivotní plán. 

Hlubší smysl se tedy v našem vztahu uţ nachází. Ale musíme ho nejdříve 
objevit, abychom ho také dokázali ţít, a náš vztah tím neztrácel smysl. 

Jak však nyní dokáţeme vycítit náš zcela osobní, hluboký smysl v našem 
vztahu ? 

Skoro jako vţdycky v ţivotě - pomocí otázek. 
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Bez hlubšího smyslu  
je tvé partnerství vyměnitelné.  
Především ty jsi vyměnitelný. 

Zjisti, kvůli čemu tvůj vztah existuje a proč by měl existovat dál. Pokus 
se přijít na kloub následujícím otázkám. Nehledej ţádné rychlé odpovědi. 

Uvaţuj o otázkách. Zas a znovu. Tímto způsobem se hlubší smysl partnerství 
vykrystalizuje. Tím, ţe se otázkami zabýváme, noříme se stále hlouběji 
do svého úkolu. 

V kaţdé otázce by se mohl skrývat docela osobní hlubší smysl. 

Proč je tvůj partner s tebou ? 
Co z toho má ? 
Co jej dělá větším ? 
Co ho posiluje ? 
Na jakou úroveň mu můţeš pomoci se dostat ? 
Jak mu pomáháš s osvobozováním se od starých zranění ?  A bez vytváření 
závislosti ! 

V jakém směru můţe partner po tvém boku dozrávat ?  Co bys s někým 
jiným nikdy neproţil ?  Proč by měl tvůj vztah dál pokračovat ? 

Neohraničuj odpovědi příliš silně. Mysli také na širší souvislosti. Moţná 
ţe smyslem společného bytí je například léčení. Léčit staré rány tvého 
partnera. Nebo si nechat pomoci, aby ses mohl léčit ty. Moţná je smyslem 
tvoje usmíření se starými vzory z dětství. Nebo s rodinou. Moţná je smyslem 
vzájemně se podporovat ve společném vývoji. Nebo si moţná vytvořit nový 
ţivot a mít spolu děti ?  Moţná ţe ve tvé rodině existuje něco, co bys měl dát 
zase do pořádku, moţná existuje nějaký vnitřní úkol. 

Neměli bychom se spokojit s prvními rychlými odpověďmi. Opravdový smysl 
leţí vţdycky ještě o něco hlouběji. Musíme tedy pátrat ještě o něco hlouběji. 

Kdyţ nedokáţeme jít se svým partnerem do opravdové hloubky a zjistit 
pravý smysl našeho vztahu, je náš partner vyměnitelný. Potom jsme také 
my vyměnitelní. Celé partnerství je potom vyměnitelné. Naše partnerství 
není nic zvláštního. Nikdo z nás není jedinečný. 

Kdyţ neproţíváme pravý smysl svého partnerství, dojde jednou k jeho 
rozpadu, protoţe vlastní hnací motor vztahu chybí. A věř mi, ţe kaţdé 

partnerství svůj hlubší smysl má, jen si ho partneři zatím nejsou vědomi. 

Pokud se ovšem domníváme, ţe hlubší smysl našeho partnerství spočívá 
pouze v tom, abychom si usnadnili ţivot, měli sex nebo uspokojili jiné 
potřeby, tak vztahu nepřisuzujeme ţádnou opravdovou hodnotu, která by jej 
činila jedinečným. Konec uţ je na dohled. 
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Protoţe jakmile uţ nejsou potřeby uspokojovány v dostatečné míře, a k tomu 
dříve či později dojde, musí vztah získat novou hodnotu, nový smysl, jinak 
se rozpadne. Proč bychom spolu také měli zůstávat, kdyţ uţ v tom nevidíme 

ţádný význam. 

Většina lidí v tomto bodu vztah opouští, protoţe v něm nedokáţou spatřovat 
ještě nějakou jinou hodnotu neţ proţívání tělesných rozkoší. Jakmile ale toto 
proţívání ztratí na přitaţlivosti, nastoupí nespokojenost ještě silněji. 
Zpočátku uvnitř partnerství, později také mimo něj. 

Většina rozchodů se tedy neděje z nedostatku vášně nebo potěšení, ale 
proto, ţe ve vztahu chybí vlastní hloubka. 

Tím, ţe nepřekročíme svůj vlastní stín, jsme stále menší, místo abychom 
rostli. To nás nemůţe v dlouhodobém měřítku uspokojit a vinu dáváme 
nikoliv sobě, ale svému partnerovi. 

Potenciál vztahu přitom nebyl ani rozpoznán, natoţ vyčerpán. 

Vztah má takovou hodnotu, jakou mu dáš. 

To, co od vztahu čekáme, předurčuje také jeho konec. Má-li například náš 
vztah přinášet do našeho ţivota radost a legraci, bude vztah trvat tak 
dlouho, dokud radost a legraci budeme dostávat. 

Má-li náš vztah smysl proto, abychom přivedli na svět děti a vychovali je, 
bude mít vztah tak dlouhé trvání, dokud děti nevyrostou a neodejdou 
z domu. 

Definujeme tedy obsah a rozsah vztahu a tomu odpovídající začátek a konec, 
smysl a směřování. 

Dej svému partnerství větší pole působnosti. 

Hlubší smysl vztahu by se tedy neměl příliš silně vymezovat, protoţe kdyţ 
je dosaţeno plánovaného cíle, naplnil vztah i svůj účel. Potom uţ doslova 
není potřebný. Uţ je přebytečný a v našem ţivotě uţ neexistuje ţádná 
potřeba, abychom v tomto vztahu i nadále pokračovali. Děti jsou velké, dům 
splacený, sex zevšedněl. Vztah je u konce a nezadrţitelně se rozpadne. 

Můţe se ale stát, ţe velmi rychle objevíme nový hlubší smysl, který můţe 
naše partnerství v našem ţivotě zaujmout. Tomu se říká transformace. 

Transformuj tedy svůj vztah, neustále jej nově vytvářej. 

Čím hlouběji a výstiţněji svůj vztah definujeme, tím hlouběji a bohatěji 
budeme ve svém vztahu ţít. Vţdy to záleţí výhradně na člověku samotném. 

K otázkám se tedy neustále vracej !  Hledej odpovědi a nové obsahy. 
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Vztah je kaţdopádně mnohem, mnohem více, neţ si člověk zpočátku dokáţe 
představit. Vztah jde podstatně hlouběji a zúčastněným otevírá netušené 
šance. Poskytuje nejen moţnost léčit se a rozpouštět staré vzory, ale je 

v něm skryta i příleţitost uvědomovat si všechny naše pozitivní vlastnosti, 
které v nás dřímají, a uplatnit je. 

Mnohé z těchto netušených kvalit můţeme vynést ven na světlo vědomí, 
vytvořit hluboký a láskyplný vztah a ţít v něm. Spolehlivost, sounáleţitost, 
věrnost, pravdivost, péče, ochrana, dobrota, velkorysost uţ pro nás nejsou 
ţádná prázdná slova, ale proţívaná skutečnost. Čím více se tomu otevřeme, 
tím více se dostaneme do kontaktu se sebou samým a svým vnitřním 
ţivotem. Vztah dává člověku šance vnímat sebe sama v celé své velikosti. 

Je-li vztah potom jednoho dne vnitřně silný a pevný, můţe převzít také větší 
úkoly. Neboť kaţdý vztah působí nejen směrem dovnitř, ale také směrem 
ven. 

Vyšší cíle 

Tyto cíle se mohou nacházet stejně tak dobře uvnitř vztahu, jako i vně. Kdyţ 
uţ partneři zvládli všechny vnitřní boje, díky potenciálu svého vztahu budou 
chtít působit také ve vnějším světě. S jistotou budou naráţet na překáţky, 
které ale nyní mohou překonávat společně. Kaţdá překonaná překáţka 
se ještě zmenší. 

Ale vztah by si nikdy neměl nechávat svůj potenciál sám pro sebe. Neboť 
kdyţ prostřednictvím svého partnerství podpoříme také ostatní, získáme 
na síle a obsahu. 

Lidé, kteří vynakládají své síly také pro druhé, jsou milováni. Lidé, kteří 
se starají jenom sami o sebe, jsou moţná obdivováni, ale nikdy ne milováni. 

Vztah je tady k tomu,  
abychom dosáhli společných cílů. 

Zjisti, pro jaký vyšší cíl jste se potkali. 

Jak to, ţe jste se našli ? 

Co můţe tvé partnerství ve vnějším světě ovlivnit ? 

Je váš vztah příkladem pro ostatní ? 

Vytváříte společně něco, co bys ty sám nikdy nedokázal ? 

Vytváříte spolu pro lidi, pro celé společenství, něco, co ty sám bys v této 
podobě neuskutečnil ? 
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Pozvedni své partnerství z prachu všednosti. Nedopusť, aby se staralo čistě 
samo o sebe. Dej mu hlubší smysl. Jako poděkování se vám dostane 
nesmírné síly a důstojnosti, která bude váš vztah zásobit neomezenou 

energií. 

Pouţijte sílu svého vztahu pro vyšší cíle. Působte směrem ven. 

Život v lásce a bohatství je promarněn, 
pokud ostatním nedovolíš, 

aby se toho s vámi také zúčastnili. 

Poděkování 

Chyby jsou našimi největšími učiteli 

Děkuji všem těm, kteří se na mě obrátili s prosbou o radu a kteří mi dovolili, 
abych pocítil, jakou sílu jsem jim byl schopen dát. 

Děkuji také těm, kteří mě inspirovali svým příkladem a kteří mi v dlouhých 
a dojemných rozhovorech poskytli dostatek uznání, abych konečně našel 
odvahu psát o hlubokých pravdách ve vztazích. 

Děkuji všem ţenám, které mě - chtěně, či nechtěně, vědomě, či nevědomě - 
o sobě tolik naučily. 

Děkuji všem svým známostem na jednu noc a všem svým neuspokojivým 
vztahům, které mě opakovaně upozorňovaly na prázdnotu a osamění, abych 
konečně dokázal najít cestu. 

A nakonec děkuji všem těm, kteří vedli „nenaplněný" vztah a s důvěrou 
se na mě obrátili a zeptali se, jak z takového začarovaného kruhu opět ven. 

A přirozeně děkuji své dceři Julii a Michaele, mé velké lásce a naplnění 
v tomto ţivotě. 

Bez vás bych nikdy nedokázal cítit svou sílu. 
Bez vás by tato kniha nevznikla. 
Láska spojuje. My všichni jdeme stejnou cestou. Zas a znovu. 
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O autorovi 

Pierre Franckh stál na jevišti už jako dítě a svůj filmový debut měl 
ve snímku „Lausbubengeschickten" (Příběhy všiváků), režiséra 

Helmuta Käutnerse. Od roku 1958 hrál v mnoha kinofilmech a objevil 

se ve více než 200 televizních produkcích. Od roku 1996 se však 

ve větší míře věnuje své autorské činnosti. V roce 2000 velmi 
úspěšně debutoval jako autor a režisér s kinofilmem „Und das ist erst 

der Anfang" (A to je teprve začátek). 

Tématy psychologie a práce se vztahy se zabývá už několik let a díky 

tomu vznikla i kniha „Pravidla pro šťastnou lásku". 

 

Další knihy Pierra Franckha 

Jak si správně přát: 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 

Utvářet si svůj život tak, aby člověk dostal ve správnou chvíli to, co právě potřebuje - 
partnera, auto, bydleni - kdo by to nechtěl !  Pierre Franckh nám 

na základě 7 praktických pravidel ukazuje, že se tato přání mohou stát skutečností a 
že každý může získat schopnost dostávat od života jen to dobré. Z této jedinečné knihy 

se dozvíte, jak máte svá přání formulovat, jak odbourávat negativní očekávání a jak 

tyto a další překážky překonávat. Krok za krokem tak procvičujete úspěšná přání. 
Praktická knížka Pierra Franckha, obohacená o četné příklady z autorova vlastního 

života, nabízí cestu ke změně vašeho života. Jen se schopností umět si úspěšně přát 
získáte důležitý klíč ke šťastnému a harmonickému světu. 

Přejte si jednoduše, ale úspěšně ! 

Kniha "Přejte si jednoduše, ale úspěšně !" je pokračováním Pierrovy nejprodávanější 

knihy "Jak si správně přát". V této nové knize autor ukazuje, jak se i opravdu velká 

přání mohou plnit, jaké jsou běžné chyby při přání si a jak se jich vyvarovat. Navíc jsou 
přidány příběhy lidí, kteří si úspěšně přáli zdánlivě nemožné. Pierre Franckh odpovídá 

na často kladené otázky, podává praktické rady a navrhuje nejlepší formulace, jakými 
si přát. Autor píše rovněž o svých velmi osobních zkušenostech a právě tak také o tom, 

jakými slovy si přál svou ženu, svůj dům, peníze a úspěšnou kariéru. Tato kniha 
je zajímavá pro všechny, kdo si chtějí něco přát, ale neví jak na to. A všichni, kdo 

už jsou přáním si zaměstnáni, zjistí, že je kniha jedinečnou podporou k tomu, aby 
dosáhli toho, v co doufají. 


