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ÚVOD

Milí čtenáři, dovolte, abych vám představila další knihu, kterou
jsem pro vás napsala. Tentokrát jsem se zaměřila na partnerské
vztahy, včetně komunikace mezi lidmi, jíž se v knize též podrobně
věnuji a jejíž zásady vysvětluji. Téma vztahů jsem zvolila proto,
protože nás provázejí celým životem, bohužel málokomu se podaří
nalézt v nich skutečné naplnění a skutečný klid. Přitom všichni po
lásce, náklonnosti, souznění s druhým člověkem i klidu toužíme.
V čem je tedy chyba? Proč se nám vztahy rozpadají? Proč nám
nefungují? Proč se cítíme stále nepochopení nebo osamělí?

Partnerské vztahy se nám rozpadají proto, protože v nich dě-
láme spoustu hloupostí a chyb, které donekonečna opakujeme, a vli-
vem toho jsou naše vztahy stále problémové. V životě nám totiž
neškodí to, co děláme správně, nýbrž vždy jen ty projevy chování,
jež nezvládáme, a dokud nebudeme chtít slyšet, co nezvládáme,
a nezačneme své postoje dobrovolně měnit pozitivním směrem, ne-
můžeme se ze svých potíží nikdy vymanit.

Dalším problémem bohužel bývá, že nedokážeme často vůbec
rozlišit, co správné je a co ne, a které postoje drží vztahy při životě
a které je naopak ničí, a protože nevíme, co přesně máme měnit,
jednáme stále nedospěle a nevyzrále, a tím si vztahy sami kazíme.
Chceme-li kvalitní partnerské vztahy mít, budeme se muset vyvarovat
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spousty chyb, jichž se ve vztazích dopouštíme, a budeme se muset
začít chovat tak, jak by se měl dospělý, vyzrálý člověk doopravdy
chovat, a o tom všem se budu v knize postupně zmiňovat.

Když se s někým seznámíme, měli bychom počítat s tím, že
druhý člověk je jiný než my. Má jinou povahu i jiné zkušenosti,
může mít jiný přístup k životu i k lásce a situace může prožívat
nebo vnímat též jinak, než je prožíváme my. Mohl vyrůstat v rodi-
ně, kde měli jiné zvyky než v té naší, mohl zažít různé úspěchy
i pády, které ho nějak ovlivnily nebo poznamenaly… Chceme-li
však s někým žít, měli bychom se naučit s ním žít, měli bychom se
naučit mu rozumět a vztah s ním pomalu a trpělivě budovat. Jenže
právě toto často nezvládáme. Žijeme v domnění, že vztah bude
automaticky fungovat sám od sebe bez jakéhokoli našeho přičině-
ní, a právě tato mylná představa je jednou z příčin našich pozděj-
ších zklamání. Počítat bychom měli také s tím, že kvalitní vztah
s někým nevybudujeme za rok ani dva. Práce na vztahu vyžaduje
mnohaleté (někdy celoživotní) úsilí, důležitá je poctivá snaha obou
partnerů, ale také víra v partnera i v budoucnost vztahu a tyto
předpoklady často též nesplňujeme.

Do vztahů navíc přenášíme mnohá naprogramování z dětství,
jimiž se neustále řídíme a podle nichž se chováme, přestože jsme se
některých těchto naprogramování měli již dávno zbavit (hlavně
těch, která jsou nesprávná). V dětství nás hodně ovlivnili svými
názory, postoji, stylem života, výchovou i chováním rodiče, babičky,
dědové, strýcové, tety nebo jiní blízcí příbuzní, ale také učitelé
nebo jiní lidé. Ti všichni nás v mnohém ovlivnili a někteří také
poznamenali, a my, aniž si to na vědomé úrovni připouštíme, podle
toho, co jsme s nimi zažívali, dodnes myslíme i jednáme a bohužel
nerozlišujeme, co z toho nám škodí a co ne. A protože jsme minu-
lostí poznamenaní, jsou poznamenané i naše vztahy, ale také naše
děti, které ve vztazích vychováváme. Jenže dnes jsme již dospělí,
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a rozhodujeme si o svém životě sami. Odpovídáme za všechny své
myšlenky, slova, emoce, rozhodnutí i skutky a jen na nás záleží,
jak s tím vším naložíme.

Měli bychom si také pamatovat, že vztah nevybudujeme jen
hezkými slovy (i když ta jsou ve vztahu též potřebná a příjemná),
ale především činy (tolerancí, citem, úctou, nasloucháním, pocti-
vostí, pozorností, schopností věnovat druhému svůj čas, schop-
ností mu pomoci, když nás potřebuje…). Slova „Miluji tě,“ která
často vyslovujeme, jsou sice hezká, vůbec nic ale neznamenají, ne-
jsou-li podložena láskyplným a poctivým jednáním.

Praxí mám také ověřeno, že si často vůbec neuvědomujeme
smysl partnerských vztahů, proto v nich mnohdy hledáme jen vá-
šeň, sex, pobavení nebo dokonalé naplnění. Všechny vztahy, jimiž
během života procházíme, navazujeme především proto, abychom
se prostřednictvím nich zdokonalovali a učili, a naší snahou by
mělo být, stávat se postupně kvalitnějším a lepším člověkem.
A protože k určitým učebním úsekům potřebujeme partnerské vzta-
hy, setkáváme se s různými lidmi, prostřednictvím nichž nás život
prověřuje a zkouší, zdali určité lekce zvládáme či ne.

Kdybychom rozuměli tomu, jaký smysl vztahy mají, nestřídali
bychom tak často partnery, a snažili bychom se učební úseky zvlád-
nout s tím partnerem, s nímž žijeme. Jenže my raději volíme jed-
nodušší cestu. Jakmile nastanou ve vztahu problémy, práskneme
dveřmi a odejdeme v domnění, že další vztah bude lepší. Po čase
ale zažíváme rozčarování, protože zjistíme, že máme stejné nebo
jiné problémy a že nový partner ani vztah není tak bezproblémo-
vý, jak jsme se domnívali. Takto jdeme z jednoho vztahu do dru-
hého, což nás značně vyčerpává, a dochází-li k podobným
zklamáním opakovaně, začneme pomalu ztrácet naději a začneme
si myslet, že nemáme šanci ještě někdy kvalitní vztah najít.

Nenaučíme-li se situace ve vztazích správným způsobem řešit,
můžeme se na základě různých zklamání časem zcela uzavřít nebo
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dávat vinu partnerům či osudu za to, jak jsme dopadli, sami sobě
ale málokdy přiznáme, že jsme si svůj život zničili svými postoji
sami.

Vybudovat kvalitní vztah není snadné a vybudovat jej dokáží jen
dva vyzrálí, rozumní lidé, kteří si uvědomují, že přežití vztahu zá-
leží na odpovědném přístupu obou partnerů, kdy oba vědí, jak se
mají ve vztahu chovat, a oba se tak po celou dobu trvání vztahu
skutečně chovají.

Proto se budu v celé této knize zaměřovat na to, jak můžeme kva-
litních vztahů dosáhnout (takových vztahů, v nichž bude oprav-
dová láska, tolerance, úcta i spokojenost obou partnerů). A jelikož
jsem sama prošla nelehkými partnerskými vztahy, v nichž jsem
zprvu též určité věci nezvládala a v určitých směrech jsem tápala,
ale také jsem se prostřednictvím těchto vztahů mnohému naučila,
věřím, že vám mám co nabídnout.

V první části knihy budu popisovat projevy chování, jichž bychom
se měli vyvarovat, chceme-li se ke kvalitním partnerským vztahům
dopracovat. Výčtem chyb nechci nikoho zraňovat, urážet ani na-
padat. Jde mi pouze o to, abyste si postoje, jež vztahy ničí, začali
jasně uvědomovat a toho lze docílit pouze tím, dokážete-li je přesně
pojmenovat. Pak už bude záležet jen na vás, co si z daných infor-
mací vezmete a jak s nimi naložíte. Dokážete-li se chyb, jimž sami
podléháte, vyvarovat, ručím vám za to, že se vaše vztahy výrazně
zlepší. Bohužel, některým lidem nestačí jasné informace ani jasné
návody, aby s určitým jednáním přestali. Někteří lidé potřebují
zažít důsledky nesprávného chování na vlastní kůži a potřebují zažít
mnohé pády a mnohá zklamání, aby se konečně probudili a začali
se měnit. Jsou ale i tací, kteří se nemění ani po mnoha selháních.
Tito lidé pak nemívají problémové jen partnerské vztahy, nýbrž je
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problémový celý jejich život. Každý jsme jiný, což je také na našem
myšlení, jednání i životě vidět. Protože ale máme svobodu rozho-
dování, záleží jen na nás, co se svým životem uděláme a jak nako-
nec dopadneme.

Za výčtem slabin naleznete mnoho důležitých zásad týkajících se
partnerských vztahů a poslední část knihy jsem věnovala mezilid-
ské komunikaci, protože ta rovněž velkou měrou rozhoduje o tom,
budou-li naše vztahy s lidmi kvalitní či ne. Do knihy jsem chtěla
vsunout také velké množství testů, které mám připravené. Protože
by ale kniha byla příliš objemná a mohla by čtenáře svým rozsa-
hem odradit, rozhodla jsem se tyto testy zařadit do některé z dal-
ších knih.

Mohu-li vás poprosit, čtěte jednotlivé kapitoly pozorně a knihu si
přečtěte vícekrát než jednou, protože hlubokého pochopení do-
sáhnete až opakovaným čtením. Nebojte se v knize podtrhávat,
a pokud vás něco zaujme, klidně si to zvýrazněte.

Nyní si již pojďme o jednotlivých tématech knihy povídat.
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JAKÉ CHYBY DĚLÁME, NEŽ DO
NĚJAKÉHO VZTAHU VSTOUPÍME

13
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NEZNÁME DOBŘE SEBE ANI SVÉ
ŽIVOTNÍ HODNOTY

„Nic neovlivní náš život tak výrazně, jako to, když
pochopíme a změníme sami sebe.“

MIROSLAVA HOLOUBKOVÁ

Proč se ale dobře neznáme? Protože se odmítáme sebou samými
poctivě a do hloubky zabývat. Neznáme dobře svou povahu, neví-
me, co chceme ani koho chceme, nedokážeme jasně pojmenovat,
co má pro nás cenu a co ne, nedokážeme pojmenovat, proč reagu-
jeme tak, jak reagujeme, nebo proč se chováme tak, jak se chová-
me, a čím je to vše ovlivněné, a nedokážeme si odpovědět na mnoho
dalších otázek.

Nevyznáme-li se dobře sami v sobě, pak se nemůžeme vyznat
ani v druhých lidech, a když se s někým seznámíme, nepoznáme,
je-li pro nás dobré to, co nám druhý člověk nabízí. Začneme s ním
chodit nebo žít, pořídíme si s ním děti, a po čase zjistíme, že nám
partnerova povaha nebo jeho způsob života vůbec nevyhovuje. To
už ale bývá mnohdy pozdě na taková zjištění. Kdybychom lépe
rozuměli sobě, nemuselo by k podobným zklamáním vůbec do-
cházet. Přitom jsme si tato zklamání přivodili sami tím, že jsme
sami sebe dobře neznali, a tím pádem jsme nedokázali na začátku
vztahu správně odhadnout, zdali se k nám druhý člověk skutečně
hodí (názory, reakcemi, stylem života, postoji…).

Stejně tak platí, že se druzí nevyznají v nás, protože se jim
měníme před očima z hodiny na hodinu a ze dne na den jako
chameleóni. Jeden den něco říkáme, druhý den už to neplatí nebo
to popíráme. Jeden den něco chceme, druhý den ale chceme něco
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zcela jiného. Jeden den jsme šťastní a říkáme svým partnerům, jak
je milujeme, druhý den jsme ale naprosto zoufalí a chceme se s nimi
rozcházet. Ti, kteří s námi žijí, se jen diví, s kým že to vztah navá-
zali, protože jsme naprosto nevyzpytatelní.

Nyní se podívejte, jak málo sebe samé známe a jak často své před-
stavy i svá rozhodnutí měníme:

� Žijeme sami, protože se ale nedokážeme vyrovnat se sa-
motou, toužíme se s někým seznámit. Když pak někoho
poznáme a začneme s ním žít, toužíme opět po samotě,
které jsme se dříve tolik báli. Tímto způsobem jdeme ze
vztahu do vztahu a jsme stále nespokojení.

� S někým se seznámíme a obdivujeme jeho schopnosti. Když
pak náhodou poznáme někoho lepšího, už se nám schop-
nosti partnera nelíbí, a kvality, které jsme dříve uznávali,
vnímáme nyní jako nevyhovující.

� Žijeme s partnerem, který je příliš dominantní nebo agre-
sivní, což nám nevyhovuje, proto začneme toužit po někom,
kdo je více ohleduplný a tolerantní. Po čase se s partnerem
rozejdeme a navážeme vztah s člověkem, jakého jsme si přáli.
Ten nám ale také nevyhovuje a připadá nám příliš slabý.
Proto začneme toužit zase po někom ráznějším. Takto jdeme
ze vztahu do vztahu a stále nevíme, co vlastně chceme.

� Někdo nám vychválí kurzy, na které sám chodí, a tak je
začneme též nadšeně navštěvovat, aniž bychom se zamýš-
leli nad tím, zdali nás daná oblast skutečně zajímá. Na místě
pak zjišťujeme, že nás kurz vůbec nezaujal nebo nám při-
nesl zklamání. Takto projdeme mnoho oblastí a směrů
a žádné z nich se stejně nevěnujeme, protože jsme zatím
nepřišli na to, co je to pravé pro nás.
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� Rozhodneme se podnikat, po čase ale zjistíme, že nám tento
způsob života (kde je více starostí a větší odpovědnost) vů-
bec nevyhovuje. Proto se necháme znovu zaměstnat. V práci
si zase stěžujeme, jaké je to zaměstnání hrozné, a toužíme
se ze zaměstnaneckého poměru opět vymanit. Kdybychom
si dopředu ujasnili, na co máme a na co naopak ne, kam
nás to táhne a kam naopak ne, co jsme ochotni případnému
povolání obětovat a co již nikoli…, činili bychom mno-
hem vyzrálejší rozhodnutí. Protože ale nevíme, co chceme,
střídáme jedno zaměstnání za druhým a jsme stále nespo-
kojení, nebo se naopak držíme celý život v jedné práci, pro-
tože nevíme, co bychom dělat doopravdy chtěli. Tato situace
bude trvat tak dlouho, dokud si neujasníme, oč nám v životě
doopravdy jde.

Stejně jednáme ve všech oblastech života a ne jen v partnerských
vztazích. Proto jsem v příkladech uvedla i jiné směry. Podobně
tápeme v oblasti koníčků, studií, bydlení nebo kdekoli jinde. Nyní
se ale vraťme k partnerským vztahům.

Nevyznáte-li se dobře v sobě, nevydržíte v žádném vztahu, protože
vždy objevíte něco, co vám nevyhovuje nebo vadí, anebo bude
naopak lákavější a lepší. Chcete-li se vyvarovat podobných zkla-
mání, měli byste v prvé řadě přijít na to, kým jste doopravdy vy
sami, ale také, jaké hodnoty uznáváte vy sami, a těchto hodnot
byste se měli vždy držet. Například:

� Víte-li, že byste se nedokázali smířit s přílišným pracov-
ním vytížením partnera, kdy mu již nezbývá čas na nic
jiného, pak si velmi uškodíte, když do vztahu s takovým
člověkem vstoupíte.
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� Máte-li tendenci partnera vlastnit, pak se hodně napláče-
te, navážete-li vztah s někým příliš svobodomyslným nebo
nezávislým anebo zadaným v jiném vztahu.

� Víte-li, že by vám vadily partnerovy děti, přesto vztah
s daným člověkem navážete (protože vás přitahuje třeba
sexuálně nebo finančním zajištěním), pak velmi hazardu-
jete nejen se svým životem, ale také se životem druhých
lidí.

Tyto příklady opět ukazují, že nevíme, co chceme, anebo to víme,
jen se tím v mnoha případech vůbec neřídíme.

Zamyslete se proto nad tím, znáte-li dobře svou povahu (své kla-
dy, schopnosti, vlohy i nadání, ale také své nedostatky a slabiny
v oblasti myšlení, komunikace, emocionálních reakcí i jednání),
víte-li, co chcete a co od života očekáváte, a umíte to vše bez zavá-
hání vyjmenovat. Až se těmito otázkami začnete hlouběji zabývat,
možná zjistíte, jak málo toho o sobě víte. Když jsem tyto testy
dělala s lidmi na kurzech, najednou mnozí zjišťovali, že se vůbec
neznají anebo se znali, ale jen povrchně, svými názory a potřebami
si ale nebyli vůbec jistí.

Já osobně považuji kvalitní sebepoznání za základ veškerého
životního úspěchu. Proto na toto téma kladu velký důraz jak
v osobních sezeních, tak ve svých knihách a věnuji mu hodně času
i na kurzech. Navíc na toto téma připravuji celou samostatnou
knihu.

Nyní ale pojďme k dalšímu bodu a podívejme se, jaké další chyby
děláme, než do nějakého vztahu vstoupíme.
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NEVĚŘÍME, ŽE MŮŽEME NAJÍT
PARTNERA,  JAKÉHO K SOBĚ

POTŘEBUJEME NEBO CHCEME

„Náš život je takový, jakým ho učiní naše
myšlenky.“

MARCUS AURELIUS

Mnohokrát jsem se setkala s lidmi, kteří pochybovali, že mo-
hou najít partnera podle svých představ, a tímto přesvědčením si
vztahy hned ze začátku sami blokovali. Ani já jsem v minulosti
nevěřila, že se mi podaří najít partnera, jakého bych chtěla, a podle
toho mé vztahy také vypadaly. S tímto způsobem myšlení je pak
jedno, víte-li, co chcete, protože když nevěříte tomu, že něco mů-
žete mít, zcela určitě to nedostanete. O vlivu myšlení na náš vlastní
život jsem psala velmi podrobně v knize „O svém životě si rozho-
dujeme sami“ a možná by vám pomohlo, uvažujete-li podobným
způsobem, kdybyste si dané téma důkladně přečetli.

Budete-li neustále tvrdit, že všichni kvalitní partneři jsou již roze-
braní, že ve vašem věku se kvalitní partner již těžko hledá, že vás
bude stejně každý jen využívat anebo vás dříve nebo později stejně
opustí, pak se budete setkávat jen s tím, čemu věříte, a to se bude
dít tak dlouho, dokud své názory jednou provždy nezměníte a ne-
začnete věřit názorům jiným. Je to tvrdé, ale je to tak a opět si za
to, co dostáváme, můžeme sami, protože jsme věřili tomu, že to
nemůže být jinak.

Tento způsob myšlení vás také zbavuje vlastní svobodné volby,
a tím pádem si nevybíráte vědomě sami, nýbrž jen čekáte, kdo na
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vás zbude. Někteří lidé tvrdí, že je jedno, kdo to bude, protože
toho pravého stejně nepotkají. Tyto věty nemusejí nahlas vůbec
vyslovit. Úplně stačí, že takto přemýšlejí, a problém je na světě.

Pamatujte, že po světě chodí mnoho lidí vám podobných a pro vás
vhodných, proto máte velkou šanci podobnou povahu k sobě na-
jít. Musíte tomu jen věřit (skutečně věřit), měli byste pro sezná-
mení také sami aktivně něco dělat a ne jen pasivně čekat, kdo si
najde vás, nebo na vztahy dokonce rezignovat, a ve svém úsilí byste
měli být trpěliví a důslední. Také si pamatujte, že nejste povinni
nikdy přijímat nic, co neodpovídá vašim představám. V těchto
bodech ale děláme velké množství chyb, které si jen nechceme při-
pustit, proto se o některých z nich začnu hned v následujících ka-
pitolách zmiňovat.

Nesprávných názorů na sebe, na partnery nebo vztahy máme mno-
ho, jen si nějak neuvědomujeme, že jsou to názory nesprávné. Proto
se jimi stále řídíme, a ony ničí dál náš život. Uvedu několik pří-
kladů:

1. Mladá žena byla v dětství silně ovlivněna svou úspěšnou tetou,
která často říkala, že chce-li být člověk úspěšný, nesmí se bavit se
žádným póvlem, a musí se obklopovat jen úspěšnými a vysoko-
školsky vzdělanými lidmi. Když tato žena dospěla, rozpadaly se jí
všechny partnerské i přátelské vztahy kvůli tomu, že považovala
každého za póvl, s nímž nemá cenu se zahazovat. Proto jí také
žádný partner nebyl hoden, protože sama byla vysokoškolsky vzdě-
laná. Než pochopila, jak nesprávně na lidi (kvůli názorům, které
převzala od své tety) nahlížela, zažila mnoho zklamání a cítila se
hodně osamělá. Ve chvíli, kdy si souvislost mezi současným myš-
lením a dětstvím uvědomila, začala svůj názor na lidi měnit a od té
doby začaly její vztahy lépe fungovat.
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2. Jiná žena žila v přesvědčení, že sex je něco nečistého, protože ji
k tomu vedli nábožensky zaměření rodiče. Kvůli tomuto názoru jí
partnerské vztahy nefungovaly, protože sexem opovrhovala.

3. Jeden můj klient, který měl též problémové vztahy, vyslovoval
stále větu, že může být rád, že s ním vůbec nějaká partnerka žije.
Když jsem se začala zajímat o jeho dětství, vyšlo najevo, že mu
matka celé dětství i dospívání říkala: „Ty budeš jednou rád, když
s tebou s tím tvým vzhledem vůbec někdo bude.“ Když pak do-
spěl, myslel si, že na lepší partnerky nemá, proto navazoval vztahy
se ženami sociálně slabšími, které o sebe nedbaly, nestaraly se o do-
mácnost ani děti…

4. Jedné mé klientce, která je od dětství postižená, říkala matka
stále dokola tuto větu: „Musíš si hledat zase jen někoho postižené-
ho, protože zdravý člověk si tě nevšimne.“ Protože tomu tato žena
dlouhé roky věřila, zavrhovala automaticky jakékoli vztahy se zdra-
vými lidmi a hledala si jen partnery postižené, přitom sama byla
naprosto soběstačná. Chodila si nakupovat, dokázala si uvařit,
domácnost měla ve vzorném pořádku, a navíc byla inteligentní.
Přesto se cítila méněcenná a neschopná navázat plnohodnotný vztah
se zdravým mužem.

Vidíte, jak silně mohou nevhodné nebo nepravdivé poznámky
druhých náš život poznamenat? Proto se zkuste tématem svého
myšlení hlouběji zabývat. Rozhoduje totiž z velké části o tom, jak
se vám bude v životě dařit a jakým směrem se bude váš život ubírat.

Než se začnu věnovat dalším kapitolám, ráda bych zmínila pojem
víra. Víra je silné vnitřní přesvědčení, které nám říká, jak něco
bude nebo dopadne, a zásadně ovlivňuje naše reakce i náš život.
Skutečná víra ale mnohým z nás chybí. Často tvrdíme, jak něčemu
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věříme, když se ale setkáme s realitou nebo zažíváme těžké chvíle,
naše víra se okamžitě rozplyne, jako by nikdy nebyla. Ona opravdu
žádná nebyla, protože kdybychom nějakou měli, vydržela by nám
i v těžkých obdobích. Já osobně patřím k lidem se silnou vírou.
Vždy jsem věřila, že se z těžkých situací, které jsem v životě zažíva-
la, dostanu, budu-li je trpělivě a správně řešit, a tato víra mě vždy
držela nad vodou. Díky tomu jsem také nikdy nepropadla depre-
sím, neřešila jsem problémy alkoholem, antidepresivy, sebevražed-
nými úmysly, drogami ani jinými úniky. S osudem jsem se vždy
prala, a i když mě osud zkouší neustále, víru jsem nikdy neztratila.

Zkuste se proto zeptat sebe samých, jak silná je vaše vlastní víra
v okamžicích, kdy se vám nedaří (ve vztazích, v práci, finančně,
zdravotně, při studiích, sportu nebo kdekoli jinde), a hned uvidí-
te, jaká přesvědčení sami zastáváte. Zjistíte-li u některé z oblastí,
že vám zde víra chybí, vypište si věty, které vyslovujete nebo si
myslíte, v přesném znění, jak je vyslovujete, a něco s těmito názory
dělejte. Nevíte-li si rady, návod naleznete též v knize „O svém ži-
votě si rozhodujeme sami“. Tam je téma bloky v myšlení, v němž
jsou popsány návody, jak se bloků a nesprávných přesvědčení ve
své mysli můžete zbavit.

Nyní pojďme k dalším bodům.
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JAKÉ CHYBY DĚLÁME
PŘI SEZNAMOVÁNÍ A NA ZAČÁTKU

VZTAHU

23
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PŘI PRVNÍCH SCHŮZKÁCH
KOMUNIKUJEME NEKVALITNĚ

„Není třeba říct vždy všechno, to by byla hloupost.
Ale co se řekne, má být tak, jak se to myslí.“

MICHEL DE MONTAIGNE

Dopracujeme-li se do stavu, kdy se začneme s někým častěji
vídat, děláme další chybu, která má na vztah negativní dopad. Místo
abychom se snažili člověka, s nímž se stýkáme, lépe poznat, bavíme
se na schůzkách o nepodstatných záležitostech, které nám k lepšímu
poznání druhého vůbec nepomohou. Bavíme se o tom, co hrají
v divadle, co kdo v práci řekl nebo udělal, bavíme se o počasí, o po-
litice, o tom, jak banky nebo cestovní kanceláře krachují, jak žijí
naši sousedé nebo známí…, o sobě ani o druhém člověku ale ne-
mluvíme, a pokud ano, tak jen minimálně. Přitom nám jde o to,
abychom si našli kvalitního partnera pro život. Zřejmě je pro nás
důležitější vědět, kolik bank zkrachovalo nebo kam jezdí lidé na
dovolenou, než zjistit něco o druhém (o jeho povaze, představách,
životě, životním stylu…). Podle toho pak naše vztahy vypadají.

Proč se bojíte otevřeně ptát na věci, které jsou pro vás důležité?
Vždyť si vybíráte partnera pro život a možná i otce nebo matku
pro své děti. Někteří lidé si myslí, že je nevhodné vyptávat se dru-
hého na jeho život, na jeho názory nebo soukromí. Věřte, že je to
mnohem vhodnější než navázat vztah s někým, o kom vůbec nic
nevíte a s kým byste nakonec mohli zažít mnohá trápení nebo zkla-
mání. Proto čím víc budete o druhém člověku vědět, tím lepší
obrázek si o něm můžete udělat a na základě toho se pak můžete
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snadněji rozhodnout, chcete-li se s ním dál stýkat, nebo vztah s ním
raději ukončit.

Samozřejmě, že není možné přijít na schůzku s blokem a tužkou
nebo s diktafonem v ruce a začít se druhého vyptávat jako u výsle-
chu, protože by mohl vzít nohy na ramena již při prvním setkání.
Při jednotlivých schůzkách je ale naprosto nezbytné, abyste se ne-
báli sdělovat si navzájem důležité informace o sobě a nebáli se jeden
druhého otevřeně na cokoli zeptat. Své dotazy můžete navíc vždy
taktně vsunout do příjemného a nenuceného hovoru. Je-li druhý
upřímný, nebude nic tajit a bude o sobě mluvit zcela otevřeně, což
je jeden z ukazatelů, který též odhaluje charakter druhého. Větši-
nou o sobě zatajují informace lidé neupřímní, nemající čisté svě-
domí, lidé citově nespolehliví nebo nečestní, ale také lidé uzavření
a nejistí. Chcete-li ale po někom, aby se vám otevřel a řekl něco
o sobě (o své povaze, o svých představách, o svém životě, vztazích,
rodině…), měli byste být schopni toho samého, protože vzájemná
upřímnost vašemu vztahu jen prospěje.

Jedné mé klientce se rozpadají vztahy z toho důvodu, že odmítá
s partnery o čemkoli otevřeně hovořit, a i když jsem jí mnohokrát
říkala, kde dělá chybu, stále v ní pokračuje, proto dopadá stále
stejně. Tato žena tvrdí, že je trapné a neslušné se někoho vyptávat
na jeho život, protože jí se prý partneři též na nic neptají, a právě
kvůli tomuto postoji se jí všechny vztahy rozpadají, protože part-
nery, s nimiž vstupuje do vztahu, vůbec nezná. Dokud tento ná-
zor, ale také postoj v komunikaci s partnery tato žena nezmění,
bude zažívat stále dokola stejná zklamání.

Přestaňte si proto myslet, máte-li podobné názory, že je trapné,
nebo dokonce nevhodné ptát se druhého na důležité věci týkající
se jeho osoby nebo jeho života, protože právě tyto informace vám
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nejvíce napoví, má-li cenu do vztahu s druhým vstupovat či ne.
Mnohem trapnější dle mého názoru je, když se pak lidé rozvádějí
a tahají se o děti, dělají si naschvály, pomlouvají se navzájem, různě
si škodí nebo dělají jiné nechutné věci. Toto trapné opravdu je.
Abyste ale měli o druhém člověku dostatek informací, na to máte
plné právo a je to pro vztah naprosto žádoucí.

Když se s někým seznámíte, již na první schůzce nebo během ně-
kolika dalších setkání můžete o druhém člověku zjistit mnoho in-
formací, na základě nichž se pak můžete snadněji rozhodnout,
chcete-li se s dotyčným dál stýkat či ne. Důležité je nejen otevřeně
komunikovat, ale také si dobře všímat a pozorně naslouchat a vnímat.

1. První, čeho si můžete všímat, je, chodí-li druhý na schůzky včas.
Je velmi nepříjemné, musíte-li na druhého neustále čekat, a on
přichází stále pozdě, nebo také vůbec ne. Pozdě může přijít občas
každý. Je-li to ale u někoho na denním pořádku, a navíc, neláme-li
si druhý svou nedochvilností hlavu, už to před něčím varuje. Bu-
dete-li takové chování přehlížet nebo trpět, stane se později ve
vztahu každodenním pravidlem. Proto se nebojte druhému včas
říci, že vám jeho nedochvilnost vadí. Stojí-li o vztah s vámi, začne
se nad svým jednáním zamýšlet a bude se snažit tento nedostatek
odstranit. Bude-li ale vaše připomínky přehlížet, naznačuje tím, že
není schopen kvalitní vztah budovat anebo o vás příliš nestojí.

2. Všímejte si také, jak váš protějšek chodí na schůzky oblečený
(je-li jeho oblečení čisté, není-li upocené, potrhané, sledujte jeho
styl oblékání…).

3. Ptejte se otevřeně na jeho představy o partnerovi i vztahu. Chtějte
vědět, jak si představuje partnera, s nímž by chtěl žít, jakou má
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představu o vztahu (touží-li po vážném vztahu, který by chtěl bu-
dovat, po nezávazném vztahu, kdy si chce jen užívat, stačí-li mu
jen přátelství...), zjistěte, jaký má názor na věrnost…

4. Zjistěte, jakou má představu o životě, který by chtěl žít (jakou
má představu o práci, rodině, dětech, volném čase, zájmech, byd-
lení…), a jeho představy porovnejte se svými. To vám pomůže
rozhodnout se, je-li to člověk, do kterého byste chtěli investovat
svůj čas i své city. Možná zjistíte, že uznává jiné hodnoty a má jiné
představy než vy, a pak nemá cenu se s takovým člověkem zaplé-
tat. Můžete přijít také na to, že vůbec neví, co v životě chce, čeho
chce docílit nebo jaký styl života by měl zvolit. Soužití s takovým
člověkem by bylo velmi problematické, protože když neví, co chce,
na začátku vztahu, nebude to vědět ani v jeho průběhu. Během
soužití pak může být stále nespokojený a vinu za to, jak žije, může
dávat vám. Jednou může také odejít a vám zůstanou jen oči pro
pláč. Proto si nezačínejte nic s lidmi, kteří nemají jasnou představu
o svém životě ani o tom, jak chtějí žít.

5. Nebojte se zeptat na jeho minulost a dřívější vztahy. Zjistěte,
proč se mu vztahy rozpadaly, sledujte, co o svých bývalých partne-
rech říká, zdali na nich něco neodsuzuje, nevidí-li chyby jen v nich,
nežije-li vůči nim ve zlobě nebo zášti… Ujistěte se také, je-li sku-
tečně volný a nemá nikde jiné závazky nebo vztahy.

6. Ptejte se také na jeho rodinu a na vztahy mezi jednotlivými
členy rodiny.

7. Sledujte, jak se chová k vám, k druhým lidem i k dětem. Je
příjemný, slušný, zdvořilý, galantní a spolehlivý? Nebo jedná aro-
gantně, povýšeně, podrážděně a nezodpovědně? Sledujte také, zdali
nelže, neintrikuje, nepřetvařuje se…
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8. Můžete také zjistit, jaký má názor na vlastní sebezdokonalování
a duchovní rozvoj (je-li ochoten přiznat si vlastní slabiny a chyby,
je-li ochoten se měnit, je-li ochoten na sobě i na vztahu dobrovolně
pracovat, přiklání-li se k nějaké víře, není-li názorově příliš ovliv-
nitelný nebo nemění-li často své názory).

9. Všímejte si také, jak je štědrý. Neobrací při každé schůzce peníze
desetkrát v ruce, než je vydá? Nemá nepříjemné pocity, když by za
vás měl také něco zaplatit? Neříká stále, jak je vše drahé a nevybírá
jen to nejlevnější? Nekalkuluje nějak? Má-li tyto sklony, pak buďte
velmi opatrní, protože takový člověk zcela určitě příliš štědrý není.

10. Na prvních schůzkách není vhodné zjišťovat, jak je partner
sexuálně založený, jak je výkonný, co mu dělá dobře a co ne…
O těchto záležitostech byste si měli povídat, až se více poznáte
a rozhodnete-li se vztah s druhým nějak prohlubovat. Rok ale če-
kat též nemusíte.

11. Všímejte si také, jak se partner při komunikaci chová:

– chová se přirozeně a uvolněně?
– nepotí se, neuhýbá pohledem, není při komunikaci roztěka-

ný…?
– je schopen o čemkoli v klidu hovořit (i o nepříjemných věcech)?
– dokáže naslouchat?
– nemluví stále jen o sobě, aniž by se zajímal také o vás?
– umí se jasně vyjadřovat a má alespoň nějaký intelektuální

přehled?
– je sdílný a citově otevřený a nevyhýbá se určitým tématům?
– nepoužívá vulgární a hrubé výrazy?
– nevzhlíží k vám jako k modle? Jestliže k vám božsky vzhlíží, je

to známkou toho, že mu chybí zdravé sebevědomí.
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Při společných schůzkách a rozhovorech můžete o druhém člověku
zjistit během krátké doby mnoho informací, na nichž pak můžete
stavět. Buď zjistíte, že jste poznali někoho, kdo vám stojí za to,
abyste se s ním dále stýkali a třeba s ním později i žili, nebo zjistíte,
že druhý má jinou povahu, uznává jiné zásady a má jiné představy
o životě, a pak je zbytečné vztah s ním dál prodlužovat, nebo ho
dokonce hlouběji budovat. Potencionálních partnerů, kteří se k vám
hodí, chodí po světě mnoho. Proto se neukvapte, buďte při hledání
trpěliví, a hlavně vždy včas a otevřeně o všem komunikujte.
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PŘI SEZNAMOVÁNÍ NEJSME
DOSTATEČNĚ TRPĚLIVÍ A SVÉ ÚSILÍ

PŘEDČASNĚ VZDÁVÁME

„Trpělivost je umění doufat.“
FRIEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER

Netrpělivost mnohým vztahům rovněž škodí a bohužel jí pod-
léháme jak v okamžicích seznamování, tak v průběhu vztahu.
Důvody naší netrpělivosti bývají různé:

� Buď je netrpělivost naším povahovým rysem a vlivem toho
pak nedotahujeme nic do konce.

� Nebo může být důsledkem různých zklamání, takže pak
snadno vzdáváme své snažení, protože v partnerech, jež
potkáváme, nevidíme žádnou naději. Mohli jsme zažít zkla-
mání v předchozích vztazích, mohou nás odrazovat ne-
vhodné připomínky lidí, s nimiž se seznamujeme, týkající
se našeho vzhledu nebo chování, nebo jejich sliby, kdy nám
říkají, jak se s námi znovu setkají, pak se ale zapírají nebo
již neozývají a to nám na touze seznamovat se též nepřidá.

� Jindy se necháme odradit počátečními nevhodnými reak-
cemi druhých, přitom ti mohli být tím, jak nás neznají,
nervózní a nejistí a mohli se chovat jinak, než by se ve
skutečnosti později chovali.

� Občas se necháme ovlivnit svým okolím, které nám dává
přímými nebo nepřímými poznámkami najevo, že se mu
nelíbí, koho jsme si vybrali…
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Všechny zmíněné postoje ale naše šance na seznámení jen snižují
a způsobují, že každého hned odbudeme, aniž bychom ho lépe po-
znali, nebo se o seznamování vůbec nepokoušíme, protože nemáme
na schůzky s nevhodnými partnery chuť, trpělivost ani sílu.

Měli bychom si také položit otázku, zdali my sami nějakými svými
projevy druhé též neodrazujeme (přílišnou upjatostí, náročností,
kritičností, nepřirozeným chováním, možná na druhé příliš tlačí-
me…), protože když tyto způsoby chování neodstraníme, nebude
se nám seznamování rovněž dařit a v důsledku toho může sláb-
nout i naše chuť se seznamovat.

Sama jsem se se seznamováním též hodně natrápila, proto se s vámi
o některé zážitky podělím. Když byli synové již dospělí, rozhodla
jsem se, že si podám ještě jednou inzerát, protože jsem nechtěla žít
sama (přestože mám samotu ráda a samotou se nijak netrápím).
Zaplatila jsem si tedy inzerát v novinách a připravila jsem se na to,
že budu muset obětovat nějaký čas schůzkám, chci-li si někoho
najít. Když jsem ale viděla, jací partneři na schůzky přicházeli, nad-
šení mě rychle opouštělo. Jeden z partnerů mi řekl, že nikdy ne-
pracoval, a tvrdil, že ho všechny partnerky živily. V tomto případě
bylo hned rozhodnuto. Druhý partner přišel na schůzku a v ústech
měl jen pár zubů, navíc značně zanedbaných. I zde bylo rychle
rozhodnuto. Třetí partner přišel na schůzku neupravený, měl špi-
navé kalhoty, košili měl v oblasti břicha rozepnutou, protože mu
na ní chyběly dva knoflíky, takže břicho mu z ní lezlo ven… Čtvrtý
partner přišel na schůzku se zednickou brašnou na zádech a byl
ještě od malty, což by mi tolik nevadilo, pokud by byla důvodem
nepřevléknutí nějaká naléhavá událost v práci, již nemohl odložit.
Když ale začal mluvit, ohlížela jsem se, zdali nás někdo neposlouchá,
protože jsem se za jeho slovní projev styděla. Po této zkušenosti
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jsem přišla domů naprosto zdrcená, brečela jsem a byla jsem roz-
hodnutá zůstat celý život sama, protože jsem již nevěřila, že mohu
někoho normálního potkat. V tomto stavu mě přistihl můj starší
syn Zdeněk, který se právě vrátil domů, a ptal se, co se stalo. Celou
situaci jsem mu vylíčila se závěrem, že si již nikoho hledat nebudu
a zůstanu sama. On mi ale tenkrát řekl větu, za kterou jsem mu
dodnes vděčná, protože mě svými slovy nesmírně podržel. Řekl:
„Mami nevzdávej to a zkus to ještě jednou. Uvidíš, že se někdo
hodný určitě najde.“ Ten den jsem se rozhodla, že si podám ještě
jeden inzerát, ale již poslední, a napsala jsem ho ve zcela jiném
znění než inzeráty předchozí. Do inzerátu jsem napsala text při-
bližně tohoto znění. „Hledám touto cestou příjemného muže
a partnera pro život ve věku 42 až 52 let.“ Pak následoval další
text, v němž jsem konkretizovala své požadavky týkající se chová-
ní, a na konci inzerátu jsem napsala: „Intrikáři, flákači, lháři, lidé
promiskuitní, nezodpovědní…, na tento inzerát vůbec neodpoví-
dejte!!! Přišly mi pouze dvě odpovědi a v jedné z nich stálo: „Ahoj,
myslím, že i na těchto stránkách se dá najít takový muž, protože
Vaše požadavky, doufám, splňuji. I já mám však dost vysoké náro-
ky, takže máte-li co nabídnout, budu rád, když odepíšete.“ A tak
jsem touto cestou poznala partnera, s nímž žiji již sedmý rok,
a nemohu si nijak stěžovat, protože jsem poznala muže hodného,
slušného a morálně velmi vyspělého, a za to děkuji z velké části
také svému synovi.

Proto se nevzdávejte ani vy a nenechte se odradit počátečními ne-
úspěchy nebo nezdary, kdy budou na schůzky přicházet lidé, kteří
se k vám nehodí. Nevzdáte-li své snažení, určitě jednou přijde na
schůzku ten pravý nebo ta pravá.
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VZTAHY NAVAZUJEME UKVAPENĚ
A NEPROMYŠLENĚ

„Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým
zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život.“

FRANTIŠEK KOŽÍK

Již mnohokrát jsem zmiňovala, že ukvapené a nepromyšlené
jednání k ničemu dobrému nevede, a to se týká i ukvapenosti
v okamžicích seznamování. Proč ale s navázáním vztahu spěchá-
me? Co nás k tomu ve skutečnosti vede? O několika důvodech se
nyní zmíním:

� Jedním z důvodů může být snaha vymanit se z vlivu rodičů
nebo rodiny, a tak se rychle s někým seznámíme a vstoupíme
s ním do vztahu.

� Dalším důvodem může být naše tendence podléhat pře-
hnanému nadšení, na základě něhož si myslíme, že jsme
konečně našli toho pravého nebo tu pravou, a tak do vztahu
rychle vstoupíme, aniž bychom zapojili do svého jednání
také rozumné uvažování.

� Jindy se necháme ovlivnit názory lidí, s nimiž se seznamu-
jeme, kteří nám tvrdí, jak skvěle se k nim hodíme, a my,
aniž bychom rozlišovali, jsou-li tato tvrzení pravdivá, je-
jich slovům uvěříme a do vztahu s nimi vstoupíme.

� Důvodem může být také naše povrchní hodnocení, kdy
stavíme jen na tom, co je okamžitě viditelné, a na základě
toho děláme důležitá rozhodnutí a důležité závěry. Roz-
hodujeme se na základě fyzické nebo sexuální přitažlivosti,
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na základě počátečního chování druhého, stavíme na jeho
postavení ve společnosti, na jeho intelektu, finanční situaci
atd. Jenže všechny tyto důvody nám přinesou později jen
rozčarování a zklamání.

� Bohužel někdy bývá důvodem i přibývající věk, kdy máme
pocit, že nám již mnoho času nezbývá, a protože se necháme
narůstajícím věkem ovlivnit, snažíme se rychle s někým
seznámit a důkladnému poznání partnera již tolik času
nevěnujeme.

� Důvodem může být také naše netrpělivost, kdy nemáme
chuť ztrácet čas dlouhým poznáváním, v důsledku níž při-
cházíme až ve vztahu na to, s kým jsme to vlastně vztah
navázali.

Důvody naší ukvapenosti bývají různé. Nejsou-li ale naše kroky
dobře promyšlené, přinesou nám dříve nebo později jen zklamání
nebo trápení anebo obojí najednou.
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PODLÉHÁME PRVNÍMU OKOUZLENÍ
NEBO STAVÍME NA POMÍJIVÝCH

HODNOTÁCH

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím
neviditelné.“

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Když se s někým příjemným seznámíme, od té chvíle nevidíme
ani neslyšíme, protože jsme jím plně okouzleni, a právě v začátcích
vztahu hodně chybujeme. Místo abychom se zabývali tím, zdali se
k nám partner hodí, a sledovali, chce-li v životě to samé, co chceme
my, nevěnujeme těmto záležitostem pozornost anebo je záměrně
přehlížíme. Zaměřujeme se jen na příjemné chvíle prožité s partne-
rem, a když nám s ním příjemně je, do vztahu s ním vstoupíme,
přitom o něm vůbec nic nevíme (jen to, že je přitažlivý nebo pří-
jemný). Když časem začneme mít ve vztahu problémy, velmi se
divíme, přitom mnoho varovných signálů, jimiž jsme se nechtěli
zabývat, jsme mohli vidět již na začátku vztahu.

Prvnímu okouzlení podléháme, protože jsme nezralí, a nezralí
můžeme být v jakémkoli věku (ve dvaceti i v padesáti). Většinou
nám stačí, že nás druhý zaujme svým vzhledem nebo příjemným
chováním, možná nás uchvátí svým luxusním vozem, kterým při-
jel, nebo tím, že pěkně mluví, anebo tím, že nás pozval na drahou
večeři…, a tyto drobnosti jsou pro nás rozhodující, abychom si
řekli: „To je on nebo ona, to je ten pravý nebo ta pravá,“ a okamžitě
s danou osobou navážeme hlubší vztah, aniž bychom ji více znali.
Jenže to pro kvalitní vztah nestačí. Chceme-li s někým budovat
hlubší vztah, měli bychom v prvé řadě sledovat jeho charakter
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a chování v každodenních situacích a na tom bychom měli stavět
především. Protože ale nevíme čeho se držet, zaměřujeme se na
to, co je viditelné (na hezký vzhled, velké poprsí, peníze, životní
styl druhého, jeho kariéru, mediální známost, zábavný projev,
pěkné bydlení…).

Máte-li tendence podléhat prvnímu okouzlení, položte si dří-
ve, než se s někým citově zapletete, tyto otázky a odpovězte si
na ně:

– Co mě k tomuto člověku skutečně přitahuje?
– Proč po něm tolik toužím?
– Co o tomto člověku doopravdy vím?
– Znám vůbec jeho povahu, jeho způsob života i hodnoty, jež

uznává?
– Co od vztahu s tímto člověkem očekávám? Oč mi ve vztahu

s ním doopravdy jde?
– Odpovídá jeho způsob života mým představám?

Samozřejmě, že druhý člověk by se vám měl líbit a měl by vás
fyzicky přitahovat. Je-li to ale to jediné, na čem stavíte, koledujete
si o velké problémy. Pamatujte, že samotné peníze, postavení nebo
krásný vzhled nejsou zárukou štěstí ani spokojeného života. To
vše jsou pomíjivé hodnoty, které mohou snadno zmizet. Charakter
ale zůstává, obzvlášť, je-li to kvalitní charakter, a právě on určuje,
jak se vztah bude vyvíjet a bude-li kvalitní či ne.

Když občas na kurzech nebo v osobních sezeních po lidech chci,
aby na papír vypsali, jaké vlastnosti se jim na partnerech líbí,
odpovídají tímto způsobem:
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– partner mě fyzicky silně přitahuje;
– je úspěšný v práci;
– kupuje mi drahé dárky;
– má pěknou postavu a pravidelně cvičí;
– umí vařit;
– nic po mně nechce a to mi vyhovuje;
– má nádhernou vilu v Beskydech…

Když se nad těmito odpověďmi zamyslíte, zjistíte, že si vůbec ne-
všímáme důležitých charakterových vlastností, ale především toho,
co druzí dělají nebo mají, avšak povahu z různých důvodů stále
přehlížíme. Zřejmě pro nás není důležité, je-li druhý člověk ohledu-
plný, citově otevřený, srdečný, spolehlivý, pracovitý, poctivý nebo
slušný. Hlavně že je přitažlivý, zaopatřený a zábavný, financuje
stále nějaké výlety nebo dovolené…

Jedna žena, která se rozhodovala mezi dvěma muži, mi kdysi řekla:
„Chci žít s tímto partnerem, protože on bude vždy bohatý.“ Na to
jsem jí položila otázku: „Jak jste si jistá, že bude bohatý vždy?“
Žena odpověděla, že má spoustu peněz. Na to jsem opět reagovala
slovy: „A jak jste si jistá, že o tyto peníze nemůže nikdy přijít (na-
příklad špatnými investicemi, nepříznivou finanční situací ve státě
nebo jinak)?“ Na tento dotaz mi žena nedokázala již odpovědět.

Naučte se proto vnímat druhé lidi také svým srdcem a nejen očima
nebo svými pudy a uvidíte, že k sobě začnete přitahovat mnohem
vhodnější partnery. Pamatujte také, že zamilovanost a přitažlivost
vzniknou během chvíle. Skutečná láska se ale vyvine až časem,
budou-li oba partneři vztah od začátku poctivě budovat a budou-li
oba stavět na správných hodnotách.
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NEVŠÍMÁME SI VAROVNÝCH SIGNÁLŮ

„Než vstoupíš do manželství, měj oči otevřené,
v manželství je měj obě přivřené.“

BENJAMIN FRANKLIN

Když se zamilujeme, jsme šťastní, že někoho máme, a protože
je nám s partnerem dobře, ničeho jiného si již nevšímáme. Protože
jsme ale ve fázi zamilovanosti, přehlížíme často malá, ale varovná
upozornění, která naznačují, že by vztah nemusel být později zcela
v pořádku. Například:

– partner příliš pije, bere drogy, má sklony k hazardu, automa-
tům, sázení…;

– je nespolehlivý, nevěrný nebo přelétavý;
– flirtuje často s jinými lidmi (nebo s nimi navazuje tajné mi-

lostné vztahy);
– nemá citově ani prakticky uzavřené předchozí vztahy;
– má sklony k intrikám, lžím nebo podvodům, vymýšlí si, má

před vámi tajnosti…;
– nemá zájem o vážný vztah (chce si jen užívat, hledá jen flirt, ve

vztahu si dělá, co chce, a vy na něho jen čekáte…);
– dává najevo přílišnou nezávislost a nebere na vás žádné ohledy,

dělá, jak vás nepotřebuje, cíleně vás přehlíží…;
– je chladný, odmítavý nebo odtažitý a chybí mu jakákoli vřelost;
– je finančně příliš opatrný až lakomý;
– je finančně vypočítavý nebo vychytralý, nechává se živit, vyu-

žívá vaší dobroty nebo dobroty druhých lidí;
– je rozhazovačný a lehkomyslně utrácí;
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– je samé dluhy;
– vyhýbá se práci a pracovat se mu příliš nechce, je každou chvíli

nezaměstnaný, neplatí účty, žije z peněz druhých;
– peníze si vydělává nepoctivým způsobem a nepoctivými ob-

chody;
– je nezodpovědný, nedochvilný, neplní své povinnosti ani úko-

ly, nedodržuje dané sliby, není na něho v ničem spolehnutí;

– vyhýbá se rozhovorům, které se týkají citových záležitostí nebo
nepříjemných věcí;

– vyhýbá se rozhovorům o své minulosti;
– problémy neřeší a utíká před nimi;
– z rozpadu vztahů viní pouze své partnery, svůj podíl na rozpadu

vztahů ale odmítá nebo nevidí;

– nedokáže respektovat vaše názory, potřeby, čas ani soukromí;
– když se události nevyvíjejí podle jeho představ, vyčítá nebo

vnucuje pocity viny;
– vyvíjí nátlak (slovní, citový nebo fyzický);
– má majetnické sklony, sklony k manipulacím, sklony k ovlá-

dání;
– jedná panovačně, povýšeně nebo stroze;
– je dominantní, agresivní nebo útočný a neváhá vás fyzicky uho-

dit;

– je přehnaně podrážděný, výbušný, vznětlivý, hysterický nebo
vzteklý;

– je příliš urážlivý;
– nezdravě kritizuje nebo poučuje;
– vyčítá, uráží, zesměšňuje;
– je cynický;
– je vulgární a sprostý;
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– jedná zkratovitě, popudlivě nebo v afektu;
– provokuje, vydírá, škodí, dělá naschvály;
– je nezdravě nebo neopodstatněně žárlivý;

– snaží se vás neustále vychovávat nebo měnit, chová se k vám
jako otec nebo matka…;

– chová se k vám jako ochránce a cítíte se s ním naprosto ne-
schopní;

– je nesamostatný a potřebuje stále nějaké vedení;
– je příliš závislý na svých rodičích (citově, názorově, finančně,

pomocí…) a bez nich neučiní jediné nezávislé rozhodnutí;
– jeho rodiče, děti nebo bývalí partneři do vašeho vztahu příliš

zasahují a partner si v těchto záležitostech nedokáže udělat po-
řádek;

– má vážné psychické problémy, utápí se často v depresích, má
sebevražedné poznámky;

– radí se s lidmi, kteří si sami se životem poradit nedokáží;
– je názorově až nezdravě ovlivnitelný;

– je nepořádný, nedbá o hygienu ani o sebe;
– má sexuální sklony, které jsou pro vás nepřijatelné (obléká se

do dámského prádla, je homosexuálně založený, listuje často
v porno časopisech, vyžaduje sexuální praktiky, které jsou vám
odporné…).

Objevíte-li u partnera některý z popsaných způsobů chování, zby-
střete pozornost. Nemusí to nic znamenat, pokud by se ale podobné
sklony opakovaly častěji, velmi bych váhala do vztahu s takovým
člověkem vstoupit. Je lepší věnovat těmto projevům pozornost na
začátku vztahu než později zjistit, že jste si vybrali nesprávně. Máte-li
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již děti, mnohem obtížněji se tyto situace řeší a vztahy ukončují,
protože musíte brát ohledy i na ně.

Odhalíte-li některý z výše popsaných způsobů chování až během
vztahu, je třeba si s partnerem o daném chování co nejdříve pro-
mluvit a partner by měl začít své postoje včas měnit. Nemá-li sebe-
menší chuť se svými sklony něco dělat, počítejte s tím, že vás
s takovým člověkem čeká nelehký život, budete-li ve vztahu s ním
pokračovat.

Proto buďte již na začátku vztahu ostražití a všímejte si dobře pod-
statných věcí místo nedůležitých informací, než se pro vážný vztah
s někým závazně rozhodnete. Důležitých varování existuje mnoho.
Nemohu je zde ale všechny vypisovat.
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DO VZTAHU NEJDEME NAPLNO
A VYHÝBÁME SE HLUBŠÍM CITOVÝM

VZTAHŮM

„Opatrnost a láska nejsou zrozené jedna pro
druhou. Tou mírou, jak roste láska, zmenšuje se
opatrnost.“

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Vztahů fungujících na této úrovni existuje v dnešní době velké
množství. Co je ale příčinou této situace? O tom si budeme nyní
povídat.

Jedním z důvodů je potřeba nezávislosti a svobody, jíž dnes dávají
mnozí lidé přednost.

Někteří lidé propagují svobodu a nezávislost hlavně proto, protože
jim vyhovuje, nemusí-li se vázat na jednoho partnera. Jsou-li svo-
bodní, mohou si dělat, co chtějí, stýkat se, s kým chtějí, a trávit
s lidmi čas též, jak chtějí, a nikdo jim do jejich stylu života nemůže
mluvit. Kdyby se ale upnuli na jednoho partnera, už by takovou
svobodu neměli, protože by museli chtě nechtě brát ohledy také
na osobu, s níž žijí, a to se lidem dnešní doby nelíbí.

Život ve vážném vztahu vyžaduje určité ústupky a kompromisy,
ale také domluvu a dodržování určitých pravidel, kdy si nemůžeme
dělat, co se nám zachce, bez ohledu na partnera. Život ve vážném
vztahu přináší také různé problémy, které je třeba rozumně řešit,
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má-li se vztah kvalitně rozvíjet. Někteří lidé se ale nedokáží nikomu
a ničemu přizpůsobit a nedokáží s partnerem spolupracovat ani
s ním dlouhodoběji žít. Prosazují extrémně vlastní svobodu, brání
se jakékoli závislosti nebo spolupráci a druhého respektují, jen
pokud nezasahuje do jejich stylu života nebo nejhlubšího soukromí.
Jakmile by ale někdo chtěl, aby na svém stylu života nebo na sobě
něco změnili, okamžitě se začnou bránit nebo útočit anebo ze vztahů
odcházejí. Takové vztahy nemají budoucnost, jelikož do nich ne-
jdou tito lidé naplno, a proto také nejsou schopni udržet si dlouho-
dobé partnerské vztahy. Někteří v dlouhodobějších vztazích žijí,
chovají se ale tak, jako by byli stále svobodní, takže svým chováním
svým protějškům jen ubližují a vztahy poškozují.

Nyní uvedu příklad z praxe, abyste pochopili, jak nezdravá pře-
hnaná nezávislost je.

Jeden mladý muž měl dvouletou známost, během níž dával své
přítelkyni najevo, jak je duchovně vyspělý, a stavěl se do pozice, že
všechno zná a všechno ví. Měl tendence každého poučovat, přitom
sám sebe poučit nehodlal. Vyznával absolutní volnost a svobodu,
přitom vůbec nerozuměl tomu, kde je míra svobody ve vztahu, ani
tomu, kdy je svoboda ještě zdravá a kdy už ne. Připadalo mu samo-
zřejmé, že své partnerce vždy pouze oznámil, co bude dělat, již se
ale neohlížel na to, jak jeho chování bude vnímat ona. Jednou si
vyjel s nějakou kamarádkou na celodenní výlet (prý pracovní vý-
let) a při odjezdu si s sebou vzal zubní kartáček, pastu, parfém,
vlasový šampon… To své přítelkyni ale neřekl. Když to během
dne zjistila, zavolala mu v klidu na jeho mobilní telefon a zeptala
se ho, zdali se večer vrátí domů. On však na ni nevrle spustil, že je
hysterická, že se v ní nesmírně zklamal, že si myslel, jak má tole-
rantní partnerku, teď ale vidí, že ho chce jen omezovat… Několikrát
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zdůraznil, jak málo je jeho partnerka sebevědomá, a snažil se jí
vnutit pocity viny za to, jak reagovala. Nebyla s ním domluva ani
řeč, a i po příjezdu byl přesvědčen, že chyba je na straně přítelkyně.
Tvrdil, že partnerka není duchovně na takové výši, aby mu po-
skytla absolutní svobodu, a uvažoval o tom, má-li jejich vztah vůbec
cenu. Tento muž si vůbec neuvědomoval, že svoboda neznamená,
že může bezohledně prosazovat vlastní zájmy a tím druhým ubli-
žovat. Chce-li s někým žít, musí se naučit s ním žít (komunikovat
a spolupracovat s ním, brát ohledy na jeho city i názory, musí se
naučit dělat ústupky a kompromisy a mnoho jiných věcí). Není-li
toho schopen, měl by žít raději sám, jinak bude svými neomalenými
postoji svým partnerkám donekonečna ubližovat. Svoboda byla
pro tohoto muže důležitější než vztah, proto se choval tak, jak se
choval – bezohledně, sobecky a neomaleně.

Dalším důvodem, proč se hlubším vztahům vyhýbáme, je, že
mnohé lidi odrazují povinnosti vztahem dané.

Někteří lidé nechtějí trávit svůj život hlídáním dětí nebo péčí o ně
(ať jsou to děti vlastní, vyženěné, nebo vyvdané). Někteří lidé ne-
chtějí marnit svůj čas neustálým postáváním u plotny nebo plněním
povinností, které ke každému vztahu patří. Někteří lidé se nechtějí
ve vztahu angažovat finančně ani se s druhým finančně dělit. Za
nepříjemnou povinnost považují někteří i to, mají-li posloužit nebo
pomoci rodině partnera, protože tito lidé nedokáží posloužit ani
rodině vlastní.

Chcete-li ale s někým žít, měli byste být schopni ze své vlastní
svobody trochu slevit a rozdělit se o svůj čas i život s tím, s kým
chcete žít. Nejste-li toho schopni, pak vás čekají ve vztazích jen
nesnáze a problémy.
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Pamatujte také, že je velký rozdíl mezi tím, žijete-li sami a žijete-li
s druhými lidmi. Žijete-li sami, pak si můžete dělat co chcete re-
spektujete-li vyšší morální zákony. Žijete-li ale ve vztazích anebo
chcete-li žít ve vztazích (chcete-li mít partnera, rodinu, děti…),
měli byste se naučit rozeznávat meze své nezávislosti a svobody,
měli byste se naučit ve vztazích angažovat (pracovně, časově, cito-
vě, finančně i jinak) a měli byste vždy dobře zvažovat, jak asi mo-
hou vaše způsoby chování na druhé působit. Zjistíte-li, že některé
vaše postoje lidem, kteří s vámi žijí, ubližují, měli byste se snažit co
nejrychleji své chování napravit. Tak vypadá projev opravdové lás-
ky. Právě zájem o druhé a jejich city a snaha jim co nejméně ubli-
žovat jsou známkou skutečné zralosti a moudrosti.

Někteří lidé ale nedokáží zahrnout do svého života jiné bytosti
a nejsou schopni kompromisů, tolerance ani spolupráce. Neanga-
žují se ve vztahu, nedokáží se v ničem přizpůsobit, nechávají si
stále nějaká zadní vrátka, do vztahu nic nedávají a jen berou nebo
očekávají. Jiní berou ochotu a toleranci druhého jako samozřej-
most, neuvědomují si však, že nic není samozřejmé, a toho, co pro
nás druhý dělá, je třeba si také trochu vážit.

Hlubším citovým vztahům se vyhýbáme také na základě dřívěj-
ších zranění, která nás nějak poznamenala.

Nemáte-li tyto situace vnitřně zpracované, můžete se hlubším vzta-
hům vyhýbat ve snaze vyvarovat se podobných zranění. Když ale
bolest, kterou jste kdysi zažili, zpracujete (což lze formou určitých
terapií), vaše potřeba chránit sebe sama před další bolestí automa-
ticky pomine, a tím pomine i váš strach se hlouběji vázat.
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NAVAZUJEME VZTAHY
SE ZADANÝMI LIDMI

„Láska nezná skryté pěšiny.“
NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ

Po světě chodí mnoho svobodných nebo rozvedených lidí tou-
žících po hodnotném partnerském vztahu. Přesto se stále zaplétáme
s lidmi vdanými, ženatými nebo jinak zadanými anebo s lidmi, kteří
nemají vztahy s bývalými partnery uzavřené a stále se s nimi
z nějakých důvodů stýkají. Navážete-li vztah s někým, kdo nemá své
vztahy uzavřené, nebo dokonce stále s někým žije, čeká vás v takovém
vztahu mnoho problémů, které zpočátku nemusíte vůbec vidět. Pro-
tože s lidmi pracuji mnoho let, mám ověřeno, že v tomto bodě jsme
nepoučitelní, a i když jsme před takovými vztahy z různých směrů
varováni, přesto do nich vstupujeme a pak trpíme. Zřejmě nám utr-
pení přináší radost, jinak si nedovedu vysvětlit, proč bychom takto
hloupě a zaslepeně donekonečna jednali. Nyní naznačím, podle čeho
poznáte, že je druhý stále zadaný nebo nemá vztah uzavřený:

1. S bývalým nebo stále ještě současným partnerem se z různých
důvodů stýká (přespává u něho, chodí s ním na kávu, obědy nebo
večeře, jezdí s ním na výlety nebo dovolené, řeší s ním jeho problé-
my, miluje se s ním…). Do tohoto bodu nepatří vyzvedávání
a vracení dětí, protože děti si partneři nějak předávat musejí.

2. Peníze dává bývalému partnerovi, přestože se o něho staráte vy,
a vám tvrdí, že když by dával peníze vám, druhému by došlo, že
něco není v pořádku.
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3. Vánoce tráví se svými dětmi (a samozřejmě se svým partnerem),
protože jim nechce ublížit.

4. Neukazuje se s vámi na veřejnosti, aby ho někdo neviděl a ne-
měl kvůli tomu problémy, takže budete většinu času trávit doma.

5. Když ho požádáte, aby se rozvedl, začne se vymlouvat a hledat
důvody, proč se zatím rozvést nemůže, a vymlouvat se může růz-
nými způsoby třeba deset let (jeho matce by rozvod zlomil srdce,
jeho žena je nemocná, slabá nebo cokoli jiného a nechce jí ublížit,
jeho děti by nesmírně trpěly, manžel by to psychicky těžce nesl…).

6. Bývalý partner (partnerka) může do vašeho vztahu nepříjemně
zasahovat a váš milý to dovolí, aniž by jakkoli rázně zasáhl.

Pamatujte, že člověk, který má závazky někde jinde, nebude nikdy
naplno žít jen pro vás. Vždy bude rozdělovat svou lásku mezi vás
a toho druhého a jde o to, kdo z vás bude ten druhý. Není to pro
vás ponižující? Copak si nevážíte sami sebe? Copak nevidíte, jak
vám druhý svým chováním ubližuje?

Proto se nikdy nezaplétejte s lidmi, kteří žijí v jakémkoli vztahu
nebo ho nějak udržují. Jinak dopadnete tak, že zůstanete sami,
navíc se zlomeným srdcem a se zničenými nervy. Nikdy nenava-
zujte vztahy s lidmi, kteří vám tvrdí, že:

� Sice s někým žijí, svého partnera ale jednou opustí (pouze
nikdy jednoznačně neřeknou kdy).

� Nemají svého partnera již rádi, nechtějí mu ale ublížit.
� Zůstávají ve vztahu jen kvůli dětem nebo rodičům.
� S partnerem sice žijí, vůbec s ním ale nespí.
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� Partner o vás ví, nijak mu to ale nevadí.
� Nejhorší ze všeho jsou situace, kdy vám druhý naprosto

jasně řekne, že se rozvádět nebude, vy si ale myslíte, že ho
svým šarmem nebo jinými přednostmi přesvědčíte a pře-
táhnete na svou stranu.

Nebezpečné jsou i takové vztahy, kde druhý od někoho právě ode-
šel, má ho ale stále rád, takže není jisté, zdali se k němu za čas
náhodou nevrátí.

Člověk, který si váží sám sebe, by nikdy nedopustil, aby part-
ner, který o něho stojí, udržoval jakýkoli milostný nebo intimní
vztah s někým jiným. Vztah má cenu navazovat nebo udržovat jen
s takovými lidmi, kteří jsou volní a nemají žádné jiné závazky (ne-
jsou ženatí nebo vdaní, neudržují s nikým milostné ani sexuální
vztahy, nemyslí na někoho jiného a jsou připraveni pro vstup do
nového vztahu). Splňuje-li druhý toto pravidlo, pak vám ve vztahu
s ním nic nebrání, budete-li o něho také sami stát.

Samozřejmě, že můžete poznat někoho, kdo je ženatý nebo
jinak zadaný, chce se ale rozvádět, a než tak učinil, poznal vás.
I v tomto případě byste si měli držet od druhého odstup (hlavně
intimní), ale nezatracovat ho úplně. Stojíte-li o něho též, měl by
vědět, že o něho máte také zájem, měl by ale také vědět, že dokud
si své záležitosti nevyřeší, žádný vztah s ním navazovat nebudete.
Ručím vám za to, že mnozí lidé od vás dají po takovém sdělení
ruce pryč a okamžitě o vás ztratí zájem (zvlášť pokud zjistí, že ve
svém rozhodnutí nepolevíte a nijak vás nezviklají). To je jedině
dobře, protože to pro vás bude důkazem, že úmysly těchto lidí
nebyly čestné. Avšak ten, kdo o vás bude doopravdy stát a měl
skutečně v úmyslu se rozvádět, i kdyby vás nepoznal, začne své
záležitosti okamžitě řešit, aby byl co nejdříve volný jen pro vztah
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s vámi. Takový člověk si vás bude nesmírně vážit, protože jste do-
kázali být zásadoví, a vy si budete vážit jeho, protože své sliby sku-
tečně splnil. Podlehnete-li ale svodům nebo slibům někoho, kdo
je ženatý nebo vdaný anebo má jakékoli závazky s někým jiným
a jen slibuje, aniž by měl v úmyslu cokoli měnit, bude vás později
vaše naivita velmi bolet.

Můžete také udělat to, že než do vztahu s druhým vstoupíte, polo-
žíte mu jasnou a přímou otázku. Zeptejte se ho, má-li v úmyslu se
rozvádět, a pokud odpoví, že ano, zeptejte se ho, kdy má v úmyslu
vztah s partnerem ukončit, a pak už jen pozorně poslouchejte, co
bude říkat. Odpoví-li nejistě a nekonkrétně nebo vám řekne, že se
rozvede až děti odrostou (třeba za deset nebo patnáct let), dejte od
takového člověka ruce pryč a do vztahu s ním za žádnou cenu
nevstupujte. Odpoví-li, že se rozvádět nechce nebo nebude, dejte
od něho též ruce pryč a nenalhávejte sami sobě, že byste to mohli
nějakým způsobem změnit, protože změnit se vám to nepodaří.

Nyní se s vámi podělím o jeden příběh, který se skutečně stal.
Jedna žena žila deset let s přítelem a vedle tohoto vztahu udržovala
ještě pětiletý vztah se ženatým mužem. Kdysi mi napsala toto:
„Možná se budete smát, ale on mne má opravdu velice rád
a znamenám pro něho hodně. Má ale také dvě malé děti a ženu,
kterou má rovněž rád, a rodinu nechce opouštět. Řekl mi to již na
začátku vztahu a prostě to tak je. Ovšem jde o mě. Když už jsem si
ten svůj život takto zkomplikovala, chtěla bych se naučit žít z toho
hezkého a brát to pěkné a nesrovnávat se s manželkou, kterou ani
neznám a nevidím do jejich vztahu, který navíc považuji za ideální.
Přesto stále srovnávám, nevěřím, podezřívám, neumím brát to
krásné, co je, a sžírám se nesmyslnými představami a smyšlenými
myšlenkami. Upozorňuji vás, že nechci nic měnit, protože v tuto chvíli
mi to přijde to nejlepší, co mě potkalo. Chci se jen odnaučit trápit se,
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sžírat se, srovnávat se, podceňovat se a soutěžit. Nevím, zdali mi
rozumíte, jen nechci slyšet, že to nemá cenu nebo abych se na vztah
vykašlala. Toto slyšet opravdu nechci. Potřebuji optimismus, radost
z toho, co je, protože vím, že vždy může být hůře. Tento vztah mi
přijde osudový (pět let intenzivních dennodenních kontaktů…).
Kdysi jsem navštívila jednu kinezioložku, ta mi ale řekla, ať se se
ženatým rozejdu, protože kdyby se mnou chtěl být, tak se mnou
již dávno žije. Já si nemyslím, že je vše jen černé nebo bílé. Vyrostla
jsem bez otce a chápu, že by se nemělo ubližovat malým dětem,
a právě proto nechci ubližovat sama sobě a chci z toho všeho žít
a brát. A nyní otázka. Dokázala byste mne to naučit a nerozmlouvat
mi to, co je?“

Na tomto příběhu vidíte, jak jsme stále nepoučitelní a se zadanými
lidmi se neustále zaplétáme, a i kdybychom na toto téma přečetli
stovky knih a slyšeli dennodenně rady, ať se zadaným lidem oblou-
kem vyhýbáme, my vztahy s nimi přesto navazujeme a pak trpíme.
Této ženě jsem odepsala, že jí bohužel nemohu pomoci, protože
mám na věc stejný názor jako paní kinezioložka, a navíc kdybych
jednala podle toho, co si přeje ona, bylo by to v naprostém rozporu
se zásadami, které uznávám já sama. Od té doby se tato žena již
nikdy neozvala.

Pamatovat bychom měli také na to, že i my sami můžeme svými
postoji ubližovat druhým lidem, což je patrno z předchozí ukáz-
ky, kdy žena měla ještě jiný vztah, partner ale o jejím poměru se
ženatým mužem nevěděl. Ubližovat můžeme ale také lidem z ro-
diny partnera s nímž se stýkáme a který není volný (jeho partnerovi
i dětem), a toto upozornění platí i pro další situace. Můžeme mít
nějaký vztah navenek již ukončený, přesto se můžeme s partnerem
stále vídat nebo stýkat, můžeme ho vyhledávat a myslet na něj,
můžeme si s ním často volat, můžeme s ním pracovat ve firmě,
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kterou jsme s ním vybudovali, ale také se s ním můžeme soudit
o majetek nebo děti nebo řešit jiné problémy, které bychom řešit
již neměli. Proto můžeme i těmito nevyřešenými záležitostmi ubli-
žovat někomu, kdo by s námi chtěl žít, ale nemůže, protože ve
vztahu s námi nemá žádný klid.

Někteří lidé vstupují do vztahů se zadanými lidmi s představou,
že chtějí jen milenku nebo milence, a v době, kdy se takto rozho-
dují, nepočítají s tím, že by s druhým nějaký hlubší vztah budo-
vali. Po čase své představy ale změní a velmi se diví, že se druhý
chová dál podle toho, na čem se na začátku vztahu domluvili (že se
chová dál jako milenec, který vůči nim nemá žádné závazky ani
povinnosti a dělá si, co chce). Příčinou těchto zklamání je postoj,
který tito lidé na začátku vztahu zaujali, nedomysleli už ale, zdali
jim tento postoj nezačne časem vadit. Praxí mám ověřeno, že čas-
těji tak jednají ženy.

Závěr této kapitoly ukončím těmito slovy: Ve vztazích, v nichž
udržujeme kontakty s více partnery, platí další důležité pravidlo,
které zní: Do vztahu s partnerem, na němž nám méně záleží, in-
vestujeme vždy méně času, peněz, energie i citu, protože toto vše
poskytujeme tomu, k němuž tíhneme více. A proto, i kdyby se
naši partneři snažili sebevíc, stejně to nepomáhá, protože my do
vztahu s nimi neinvestujeme téměř nic. Proto se občas divím mar-
ným snahám lidí, kteří tvrdí, jak chtějí vztah zachránit, když svou
energii i své city ve skutečnosti věnují vztahu jinému.
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JAKÉ CHYBY DĚLÁME
V PRŮBĚHU VZTAHU
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NEŽIJEME S PARTNEREM V JEDNÉ
DOMÁCNOSTI

„Veliká láska? To je, když se dva lidé dovedou
snášet po celý život oddaně a věrně.“

KAREL ČAPEK

Kvalitní partnerský vztah nevznikne nikdy sám od sebe. Kva-
litní vztah si musí dva lidé vybudovat, a toho nedocílí za den, tý-
den ani měsíc. Budování vztahu vyžaduje poctivé úsilí, trpělivost
a hodně času.

Chtějí-li spolu dva lidé budovat vážný vztah, jedním z před-
pokladů je, aby spolu žili v jedné domácnosti, hospodařili spolu,
pomáhali si navzájem, dokázali si být oporou v nouzi i v nemoci,
dokázali se dělit nejen o radosti, ale také o povinnosti a starosti,
dokázali si vycházet vstříc, dokázali se tolerovat, mohli se na sebe
kdykoli spolehnout… Proto teprve společné soužití ukáže skuteč-
nou vyspělost obou lidí a teprve pak je možné hodnotit, jak dalece
je vztah kvalitní a jsou-li partneři schopni spolu dlouhodoběji žít.

Lidé, kteří se setkávají, jen když na sebe mají náladu, nebo
pouze tehdy, jdou-li se někam bavit, nemohou tvrdit, že budují
nějaký vztah. Tito lidé si jen užívají. Když se pak náhodou ocitnou
s druhým delší dobu v jedné domácnosti, jsou ze všeho rozčarovaní
nebo zklamaní, protože partner už jim nepřipadá tak usměvavý,
pozorný a bezstarostný. Najednou ho vidí takového, jaký doopravdy
je, a nestačí se divit, jak se jim před očima mění. Občas je mrzutý,
nepříjemný nebo unavený, občas se chová jinak, než si představo-
vali, někdy je mu zle a potřebuje oporu nebo pomoc, a navíc s ním
musí být každý den a nemohou se nikam vytratit. Tu samou
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proměnu pozoruje partner na nich. Ve vztahu je také více povin-
ností. Musíme vydělávat peníze, starat se o domácnost, zahradu
nebo děti, musíme vařit, prát, uklízet…, a nemůžeme si dělat, co
chceme. Taková je realita a z té jsou lidé často rozčarovaní, zač-
nou-li s druhým žít. Přitom právě každodenním soužitím se partneři
nejvíce poznávají a učí.

Když jsme žili s rodiči nebo sami, nemuseli jsme se s nikým
dělit, nemuseli jsme se o mnoho věcí starat, dělali jsme si, co jsme
chtěli, a nemuseli jsme se nikomu zpovídat nebo brát na někoho
ohledy. Partnerský vztah je ale o něčem jiném. Chceme-li s někým
žít a chceme-li, aby vztah fungoval, budeme se muset učit jinak
reagovat. Budeme se muset učit toleranci, odříkání i kompromi-
sům, budeme se muset učit druhému naslouchat, být mu oporou,
když nás bude potřebovat, budeme se muset učit přijímat partnera
i s jeho slabostmi, budeme se muset učit odpovědnosti a zvyknout
si na to, že máme povinnosti, které jsme dříve neměli, budeme se
muset učit s druhým dělit, komunikovat s ním a mnohé další.

Někteří lidé se ale vztahům, v nichž je hodně povinností nebo
odpovědnosti, vyhýbají. Proto si drží ve vztazích odstup a volí raději
občasné, nezávazné schůzky, při nichž se jen baví nebo si užívají.
Když se náhodou rozhodují, zdali do nějakého vztahu vstoupí,
zajímá je jen to, co z toho budou mít. Tím však ukazují jen svou
vychytralost a nedospělost.

Uvažujete-li o společném životě s druhým člověkem, měli byste
s ním žít v jedné domácnosti nejméně rok a měli byste spolu hos-
podařit. Během této doby se projeví velká část povahového založení
obou a dřív, než se vezmete nebo rozhodnete mít spolu děti, můžete
zhodnotit, zdali váš vztah za to stojí. Mnohé páry se rozcházejí
právě proto, že partneři nedokázali předem odhadnout skutečnou
povahu druhého a nenaučili se spolu žít. Zpočátku měli na očích
růžové brýle, později však cítili rozčarování nebo zklamání.
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Upřednostňujete-li nezávazné vztahy, je upřímné sdělit to druhému
hned na začátku vztahu. Není nic špatného na tom, chcete-li žít
volně a nechcete se vázat. Nečestné však je, když to partnerovi
neřeknete a necháte ho, aby se na vás citově upnul nebo si dělal
nějaké naděje. Člověk, který chce mít nějakou jistotu a touží vztah
budovat, bude takovým chováním nesmírně trpět. Proto buďte od
začátku vztahu upřímní a říkejte na rovinu, oč vám jde. Druhý
bude mít alespoň možnost se rozhodnout, chce-li to samé.

S druhými lidmi nedokážeme žít v jedné domácnosti také proto,
protože se nedokážeme dělit. Podívejte se, jak často se bojíme,
aby nás partneři nepřipravili:

– o náš klid, o naši nezávislost nebo svobodu;
– o náš majetek nebo naše peníze;
– bojíme se, aby nám neorganizovali naši domácnost nebo náš

život;
– nemáme chuť dělit se s někým o prostor, v němž žijeme…

Pokud takto uvažujete, nenaučili jste se zatím doopravdy milovat.
Kdo doopravdy miluje, dokáže svému partnerovi nabídnout naprosto
vše – svůj čas, své peníze, své srdce, svou střechu nad hlavou…,
nemá před ním žádné tajnosti… Neschopnost dělit se může být
způsobena nějakým zklamáním v minulosti, může být ale také sou-
částí naší povahy a projevem sobectví. Vztahy, v nichž si lidé hrají
na vlastním písečku, v nichž chybí vzájemná úcta, přizpůsobivost
i štědrost, nemohou dlouho fungovat, a pokud vydrží, nebudou
nikdy kvalitní.
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VE VZTAHU NEDODRŽUJEME
DANÉ ÚMLUVY

„Láska je tvoření, den za dnem, každou hodinu
musíme o ni usilovat. Neboť pak jedině žijeme.
Neexistuje, čím bychom si ji zasloužili jednou pro
vždy.“

BEDŘICH VÁCLAVEK

Spolehlivý přístup ke vztahu je velmi důležitý a v každém vztahu
je třeba dodržovat také určité dohody, které by neměli partneři
porušovat ani zlehčovat.

Domluví-li se partneři na nějakých pravidlech, podle nichž by
měl jejich vztah fungovat, měli by oba tato pravidla poctivě dodr-
žovat. V každém vztahu musejí taková pravidla fungovat, protože
jak jsem již mnohokrát psala, nikdy nejsou dva lidé natolik stejní,
aby si ve všem stoprocentně rozuměli a měli ve všem naprosto
stejné potřeby. Proto nyní na několika příkladech vysvětlím, co
danými úmluvami myslím:

1. Jeden z partnerů se věnuje naplno svému koníčku, své práci
nebo obojímu najednou a vlivem toho přehlíží, že má doma něko-
ho, komu by se měl občas také věnovat. Vztah takto postavený
může nějaký čas fungovat, dříve nebo později začne být ale velmi
problémový, protože ten, kdo na druhého stále jen čeká, se může
cítit osamělý, nepotřebný a nenaplněný, protože čas, který s ním
druhý tráví, je tak zanedbatelný, že nemůže nikdy vyvážit chvíle,
kdy je člověk sám, a tím pádem nemůže uspokojit ani jeho potře-
by. Proto je třeba, aby ten, kdo na druhého stále jen čeká, jasně
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a včas pojmenoval, co od partnera také on sám potřebuje nebo
očekává, a stojí-li ten o vztah s ním, neměl by tyto požadavky zleh-
čovat.

Zažíváte-li podobné situace, je třeba, aby partner věděl, že jeho
přítomnost i zájem potřebujete (protože jeho samotného nena-
padne, že by se vám měl také věnovat), a měli byste důsledně trvat
na tom, aby si na aktivity s vámi udělal pravidelně čas, a to i za
cenu, že by mezi vámi mělo nastat přechodné napětí. Nenaučíte-li
se tomuto přístupu, dopadnete tak, že budete na druhého done-
konečna jen čekat, avšak naplnění vlastních potřeb se nedočkáte.
Budete-li naopak důslední a nepolevíte, partner se bude muset
rozhodnout, začne-li se vám občas také věnovat, protože mu vztah
s vámi za to bude stát. Můžete ale také přijít na to, že toho není
vůbec schopen, a v takovém případě je lepší, když vztah skončí,
protože druhý bude vnímat každý váš požadavek jako vlastní ome-
zení a vy se zase budete cítit stále osamělí.

Bohužel mnohé vztahy dopadají tak, že si partneři něco slíbí, stejně
to ale nedodržují nebo časem sklouzávají do starých kolejí, které
vyvolávají další spory a problémy, a tím se kolotoč hádek a nedo-
rozumění stále opakuje. Uvedu další příklady:

2. Jeden z partnerů má rád společnost, ponocování a zábavu, dru-
hému to ale nic neříká a volné chvíle tráví raději doma. Ten, kdo
se zdržuje doma, partnerovi zábavu nijak nezakazuje. Chce po něm
ale, aby se občas ozval, aby měl jistotu, že je v pořádku. Partner,
který se baví, ale tento požadavek nerespektuje a ozve se třeba až
druhý den ráno nebo odpoledne, čímž nechává druhého celou dobu
v napětí. Děje-li se toto opakovaně, nepohoda ve vztahu narůstá,
a přicházejí i hádky. Nenaučí-li se ten, kdo se chce bavit, zodpo-
vědnému přístupu, může tím vztah časem velmi pokazit. Tito lidé
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si často myslí, že je druhý kontroluje jako nějaké malé děti, a tím
spíš si dělají, co chtějí. Takové jednání ale neodpovídá postoji do-
spělého člověka, protože dospělý, zodpovědný člověk se druhému
ozve automaticky sám, aniž by mu partner musel cokoli připomí-
nat. Dospělý člověk si uvědomuje, že o něho může mít druhý strach,
proto partnera nenechává v jakékoli nejistotě.

3. Domluví-li se partneři, že muž bude hlídat každý čtvrtek děti,
protože žena chce chodit cvičit, mělo by to platit pravidelně, a nikoli
jednou ano a desetkrát ne.

4. Domluví-li se partneři, že žena vyřídí určitý den důležitá povo-
lení na úřadě, nemělo by se stát, že žena večer řekne, že na to zapo-
mněla.

5. Domluví-li se partneři, že každý bude v domácnosti vykonávat
určité práce, nemělo by se stávat, že jeden druhému bude muset
jeho povinnosti neustále připomínat, nebo je za něho bude do-
konce dělat. Výjimkou jsou stavy nemoci, dlouhodobější pobyty
partnera například na služební cestě nebo jiné vážné důvody.

6. Domluví-li se partneři, že si každý bude dávat pozor na určité
projevy svého chování, které tomu druhému vadí, nemělo by do-
cházet k tomu, že se po týdnu budou oba chovat tak, jako by žádná
úmluva neexistovala. Nemělo by to končit ani tak, že jeden druhému
bude muset neustále připomínat, na čem se domluvili.

Poruší-li partneři nějakou dohodu ojediněle, nic vážného se ještě
neděje. Nemůže-li se ale jeden na druhého spolehnout opakovaně
nebo porušují-li partneři úmluvy neustále, už to v pořádku není
a před něčím to varuje.
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Občas jsem se setkala s dvojicemi, kdy jeden z partnerů měl rád
vše předem naplánované, druhý ale nechával věcem volný průběh
a rozhodoval se podle momentální nálady. Předem naplánované
schůzky s partnerem mu nevyhovovaly a svým způsobem ho i sva-
zovaly, proto se závazným domluvám vyhýbal a dělal si dál, co
chtěl. Partnera, který měl rád domluvy a čas si rád organizoval,
toto jednání ničilo, protože nikdy nevěděl, kdy se druhý ozve nebo
ukáže, a aby ho náhodou nepropásl, stále na něho čekal a svůj čas
si nijak neplánoval. Když si přece jen něco naplánoval a druhý se
ozval, naplánované akce rušil a věnoval se partnerovi. Tyto vztahy
byly velmi problémové, protože v nich nefungovaly jasné domlu-
vy, které byly u těchto dvojic naprosto nezbytné. Chyba však byla
vždy v partnerech, kteří domluvy odmítali nebo nedodržovali.

Dodržování úmluv je známkou vyspělosti partnerů a je důležitým
předpokladem kvalitně fungujícího vztahu. Proto tento bod ve
vztazích nezanedbávejte a na plnění dohod vždy dbejte, chcete-li
kvalitní vztahy mít.
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NEDOKÁŽEME SI VYŠETŘIT ČAS
NA CHVÍLE PROŽITÉ S PARTNEREM

„Čím víc máš rád, tím víc máš lásky, kterou můžeš
dát.“

LUCIEN PRICE

Pamatujte, že vztah drží při životě také příjemné chvíle, které
s partnerem prožijete, na něž můžete v těžších životních obdobích
vzpomínat a z nichž můžete v těžkých dobách čerpat.

Necháte-li ale vztah dojít do stavu, kdy vedle sebe budete jen pře-
žívat, kdy si budete dělat každý jen to své bez ohledu na partnera,
anebo budete-li ve vztahu plnit jen každodenní povinnosti, začnete
dříve nebo později oba pociťovat nespokojenost a neklid, a čím
déle budete okamžiky prožité společně s partnerem zanedbávat,
tím víc se budete jeden druhému vzdalovat. Nezměníte-li v tomto
směru včas své postoje, můžete vztah dovést až k zániku, protože
vás nebude s partnerem vůbec nic spojovat.

Nespokojenost se vztahem se automaticky odráží i v oblasti sexu,
který pak partnery též nenaplňuje, přitom příčinou bývá často trá-
pení duše. Navíc duševní nespokojenost není možné nikdy vykom-
penzovat penězi nebo sexem. Proto se o to ani nepokoušejte. Vztahu
prospějete jedině tím, dokážete-li si na sebe udělat s partnerem
pravidelně čas a budete-li čas společně trávený vyplňovat aktivitami,
které budou vás oba uspokojovat. Nyní na několika příkladech
ukážu, o jaké aktivity může jít. Například:
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– dovolená společně prožitá někde mimo domov, kde se vám
oběma bude líbit;

– den strávený v příjemné atmosféře u vody;
– večer prožitý za přítomnosti příjemné hudby, kde si můžete

i zatančit;
– posezení u táboráku;
– víkend strávený s partnerem na horách;
– oběd nebo večeře v příjemné restauraci;
– posezení s přáteli, s nimiž se cítíte oba dobře;
– večer strávený povídáním ve dvou…

Aktivity, které budete volit, by měly uspokojovat vždy oba partne-
ry. Na to nikdy nezapomínejte. Bude-li zvolená činnost vyhovovat
jen jednomu, nic dobrého to vám, partnerovi ani vztahu nepřinese.
Proto je třeba sdělit si vždy otevřeně své představy a je třeba hledat
oboustranně vyhovující řešení. Volba toho, co budete dělat, je jen
na vás.

Chcete-li mít kvalitní partnerské vztahy, neberte své partnery ni-
kdy jako majetek, který máte doma, není ale třeba se mu již dál
věnovat. Nedokážete-li si vyšetřit na chvíle prožité s partnerem
čas, budou se vaše vztahy vždy jen zhoršovat.

Na závěr kapitoly se s vámi podělím o příběh, který se mi velmi
líbil. Snad se bude líbit i vám.

„V Melbourne v Austrálii jsem navštívila stařečka, o jehož existenci se
nikdo nezajímal. Měl ve světnici velký nepořádek. Chtěla jsem tam
uklidit, ale on odmítal. Podřídila jsem se. Nakonec ale přece jen o ten
pořádek požádal. Měl tam starou krásnou lampu. „Pročpak si ji
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nerozsvítíte?“ ptala jsem se. „Pro koho? Ke mně nikdy nikdo nepři-
jde.“ „A kdyby k vám přišly sestřičky?“ „Kdybych slyšel lidský hlas,
rozsvítil bych...“ A nedávno mi vyřizovali vzkaz od něho: „Řekněte
mé přítelkyni, že lampa, kterou v mém životě rozsvítila, hoří a svítí.“

MATKA TEREZA
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