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PROLOG

Celý náš život se točí kolem vztahů
Celý náš život se točí kolem VZTAHŮ. Pokud nebude v pořádku základní vztah člověka

ke Stvořiteli – budou se bortit i vtahy další: k bližním, k sobě, k přírodě, ke zvířatům i věcem.
Vždyť víme, co máme dělat na prvním místě: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je s ním stejné:
Miluj  svého  bližního  jako  sám  sebe.  V těchto  dvou  přikázáních  je  obsažen  celý  Zákon
i Proroci“ (Mt 22: 37–40).

To  je  zákon  lásky.  V milování  Boha  i lidí  máme  nepřekonatelný  vzor  v Ježíši  Kristu:
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své
přátele položí svůj život“ (Jan 15: 12–13). On svou lásku k lidem projevil skutky i obětí.

Kvalita našich vztahů úzce souvisí s EMPATIÍ – schopností a uměním vcítit se do druhého
člověka.  Do jeho „kůže“,  jeho přání,  tužeb a snů. Vždyť láska,  a zvláště  ta  partnerská,  je
naplněním potřeb toho druhého. Jen sobecký člověk myslí jen a jen na sebe a vyžaduje od
druhého uspokojení svých vlastních přání.

Každý člověk má v sobě „citovou nádobu“
Každý člověk má v sobě „citovou nádobu“, která chce být emocionálně naplněná. Má být

naplňována ve vztahu. Pokud ji partner naplňuje, začne přetékat a obdarovaný má sklon lásku
opětovat. Ale pokud ji druhý nenaplňuje, nebo svým nevhodným a zraňujícím chováním spíše
vyprazdňuje, tak ubližovaný má sklon ji doplňovat jinde, mimo intimní vztah. Zaměřuje se
místo na partnerský vztah neúměrně na práci, nebo dá před partnerem přednost výchově dětí,
utíká  od  druhého  k přátelům,  zálibám…  nebo  v extrémním  případě  řeší  svou  vnitřní
nenaplněnost manželskou nevěrou.

Příčinou toho, že si manželé připadají nešťastní, je také fakt, že ani jeden neumí druhému
projevovat lásku takovým způsobem, kterému by ten druhý rozuměl, byl mu vlastní. Častou
chybu dělají mnozí, když jednají podle nesprávné zásady: „Dávám ti lásku – ale způsobem,
který vyhovuje mně. Co se líbí a těší mě – musí se líbit a těšit i tebe.“ Tato zásada nemůže
fungovat, protože jsou rozdíly nejen v přáních a touhách partnerů, ale jsou také rozdíly mezi
mužem a ženou v jejich potřebách, pocitech,  emocích i sexualitě.  To vše vychází z odlišné
přirozenosti muže a ženy – a nelze to opačnému pohlaví vyčítat nebo ho za rozdíly trestat.

Každému člověku je vlastní určité jednání, které ho naplňuje
Každému člověku je vlastní určité jednání, které ho naplňuje až po okraj. Je to jeho vlastní

způsob, druh nebo odstín lásky.  Je třeba se naučit  hovořit  a jednat způsobem, kterému by
partner rozuměl a který by ho naplňoval. Je třeba se naučit předávat lásku partnerovi JEHO
vlastním  způsobem.  Potom  bude  mít  svou  „citovou  nádobu“  naplněnou,  bude  šťastný,
spokojený…  a je  velmi  pravděpodobné,  že  vám  vaši  lásku  vrátí  způsobem,  který  bude
srozumitelný zase vám.

K takovému  oboustrannému porozumění  je  zapotřebí  umění  správného a kultivovaného
DIALOGU. Těžko se vám podaří  pochopit,  co si  váš  partner  nejvíce  přeje,  pokud o tom
nebudete nikdy mluvit, pokud mu nebudete opravdu naslouchat. Občas se stane, že po něčem
toužíte,  ale  partner  o tom nemá  ani  zdání,  a když  vám přání  nesplní  a nedá  vám to,  jste
zbytečně smutní. Dokud partnerovi neotevřete své nitro a nebude vás znát, těžko sám pochopí
co chcete, protože není jasnovidec. 
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„Jak a čím ti mohu být lepším manželem/manželkou?“
Ke vzájemnému poznání partnerských hlubin vede také jedna srozumitelná cesta, která ale

vyžaduje zřeknutí se svého egoismu, a stupeň opravdové dospělosti: „Jak, čím… ti mohu být
lepším manželem/manželkou?“ Z takového rozhovoru by se člověk snadno dozvěděl, po čem
druhý  prahne,  po  jakých  slovech,  jednání…  které  by  ho  učinilo  šťastným.  Druhý  krok,
neméně  odvážný,  je  zařadit  slyšené  do  reálného  života,  do  konkrétního  PROGRAMU
LÁSKY, do všedních dnů. Jednoduše vzít  odpověď partnera  životně vážně,  a podle ní  se
chovat. A to ve vašich silách je. Důvodem, proč to splnit, je vlastnost lásky: učinit šťastným
druhého,  dát  mu  přednost  před  svými  touhami.  Důvodem,  proč  to  nesplnit,  je  většinou
sobectví.

Kromě toho je někdy zapotřebí  „zapomenout“,  jak to chodilo u vás doma mezi  vašimi
rodiči. Jste manželé a máte už svůj vlastní vztah, který má nová pravidla a způsoby chování.
Nekopírujte zvyklosti a vztah vašich rodičů, byl jiný – i vy jste jiní. Vaše manželka/manžel
může toužit  po úplně něčem jiném, než touží  váš otec nebo matka.  Co dělá  šťastné vaše
rodiče, nemusí naplňovat vás. 

Rozpoznání způsobu lásky vašeho partnera
Je dobré rozpoznat způsob lásky,  který je vašemu partnerovi vlastní a srozumitelný.  To

nejsnáze poznáte podle toho, co si nejvíce a nejčastěji  přeje,  o čem mluví… A zrovna tak
podle toho, na co si nejvíc stěžuje, co ho nejvíc trápí a bolí – většinou pravý opak je tím
vlastním způsobem lásky. To platí i u vás.

K rozlišení je také vhodné se rozpomenout na dobu vašeho chození a na to, co vás nejvíce
na druhém těšilo a přitahovalo. Jaká to byla slova, jednání, činy… Proč si druhý myslel, že ho
máta rád/a? Dále to jsou také prosby vašeho partnera, podle kterých rozpoznáte po čem touží,
jaký je jeho způsob lásky, kterému by rozumělo jeho srdce.

Zlatá pravidla Písma svatého pro krásné vztahy
To  jsou  všechno  návody,  jak  dosáhnout  dospělé  zralosti  nejen  tělesné,  ale  i duševní

a duchovní.  Písmo svaté,  psychologie  a životni  zkušenosti  vás  vedou do školy moudrosti.
Nechte se poučit a vytvořte si jasný, konkrétní program lásky pro své manželství. Vždyť ono
se  nedá  udržet  pouze  na  pocitech  a náladách… Prvním krokem programu  je  dobrá  vůle:
CHTÍT DOBRO A MÍT K DRUHÉMU ÚCTU.

Pohleďme do Písma svatého na „zlatá pravidla“, která jsou opravdu skvělým návodem na
šťastný život. Vedou ke kultivovanému dialogu, ke krásné komunikaci mezi lidmi a partnery.
Vypráví o vzájemném pochopení, úctě a naslouchání; o empatii – vcítění se do druhého, do
jeho  potřeb,  přání…  Odhalují,  v čem  spočívá  pravá  lidskost.  Vedou  k pokoji,  důvěře,
harmonii a lásce. Jsou tak srozumitelná, že je může pochopit i dítě, ale zároveň tak náročná,
že je budeme naplňovat celý život.  A jsou především tak nádherná, že jsou nejen útěchou
a návodem křesťanům, ale může z nich čerpat i člověk, který se dosud nesetkal s Boží láskou
a milosrdenstvím…  A takových  pravidel  pro  život  a krásné  vztahy  jsou  v Písmu  svatém
opravdu stovky…

„Co nechceš, aby jiní dělali tobě – nedělej nikdy jinému.“ (Tob 4: 16)

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim, neboť to je celý Zákon 
i Proroci.“ (Mt 7: 12)

„Žádný nesmí dbát jenom o to, co prospívá jemu, ale o to, co prospívá druhému.“ (1 Kor
10: 24)
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I.

KRIZE MANŽELŮ
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ÚVOD

Zamilovanost: myslíme si, že umíme milovat.

Manželství: pravé, obětavé lásce se teprve učíme.

Zamilovanost
Ta  euforická,  emocionální  doba,  kdy  je  člověk  druhým  přímo  posedlý,  trvá  podle

psychologů  průměrně  dva  roky.  Euforická  zamilovanost  je  zdrojem  dvou  falešných
pocitů:

 Iluze,  že druhý je dokonalý, jeho chyby jsou jen nepatrné,  že nás dokáže zcela
naplnit. Iluze přestala počítat s     realitou padlé lidské přirozenosti, s následky dědičného
i osobního hříchu.

 Druhým omylem je  pocit, že i naše sobectví je natrvalo zničeno. Opět se přestalo
počítat  s     vlastní  narušeností,  hříchem, nedozrálostí  a     sobectvím,  které se projeví po
vychladnutí euforie.

Co se děje s láskou po svatbě?
Mnozí lidé si kladou otázku: „Co se děje s láskou po svatbě?“ Lhůta zamilovanosti totiž

vypršela – a člověk z oblak usedl na zem do reálného života. A začne trvat na svém, má svá
přání, své touhy – a zjišťuje, jak jsou velice odlišné od tužeb partnera. A dochází ke sporům…
Člověk, po období zamilovanosti má sklon vracet se ke stejnému chování, jaké bylo před
zamilovaností. A tehdy vyleze  na povrch míra  sobectví  a nedozrálosti.  Místo „ty“,  „my“,
„měli bychom společně…“ se ozývá: „já, já chci…“ A dochází ke konfliktům.

Zamilovanost  člověka  nic  nestála,  šlo  to  samo.  Euforie  nás  k druhému  přímo  hnala  –
a nevnímali jsme potřebu růstu, aktivního programu lásky, který by vyžadoval oběť, odříkání
a námahu. Zamilovanost je dočasné emocionální vzplanutí, dotek ráje, dar nebes – ale po něm
je nutné se s partnerem pustit do BUDOVÁNÍ SKUTEČNĚ LÁSKY. A tato etapa manželství
musí mít konkrétní, jasný, určitý PROGRAM, který bude zahrnovat také  VŮLI, ROZUM,
CIT, ZODPOVĚDNOST, DISCIPLINOVANOST A OBĚŤ. 

V této  duchovní  obnově se budeme snažit  takový konkrétní  program lásky vybudovat.
V jednotlivých kapitolách probereme různá témata jako například:

 že krize má vždy své příčiny a my na nich máme podíl viny; že je třeba poznat a uznat
svou bídu a potřebu změny;

 budeme se snažit poznat, které naše jednání lásku ničí;

 potřebujeme najít zdravé sebevědomí, abychom se mohli mít rádi;

 potřebujeme druhému darovat odpuštění a sami odpuštění přijmout;

 snad uznáme, že si potřebujeme nechat pomoci od Boha i od partnera;

 uvědomíme si přirozené rozdíly v potřebách a různých touhách mezi mužem a ženou;
pochopíme, že odlišnosti nás nemusí rozčilovat, ale že doplňují co nemáme;

 probereme komunikaci mezi mužem a ženou;

 pohlédneme na pět hlavních druhů lásky, a který je pro koho tím vlastním;

 jak druhému můžeme udělat radost a čím;

 a nakonec se podíváme na sexualitu, jako na korunovaci intimního vztahu manželů.
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MANŽELSKÁ KRIZE

Ještě než začneme s vlastním programem lásky, chci se nejdříve dotknout tří věcí:

1)  KRIZE MANZELŮ MÁ VŽDY SVOU PŘÍČINU. Žádná krize není  bez
příčiny, každá má svůj důvod, kořen. Někdy to začíná tíživými situacemi, na které nejsme
připraveni; jindy to začíná hříchem; jindy krize vyvěrá z našeho sobectví…

Statistiky uvádějí nejčastější manželské spory asi v takovém pořadí:

 finanční problémy a dohady o nich

 nejednota v názorech na výchovu dětí

 rozdělování práce a úkolů v domácnosti

 problémy s vlivem příbuzenstva na manželství

 střet zájmů: práce, koníčky, volný čas, přátelé…

S jistotou můžeme říci, že je přímá souvislost mezi naším momentálním stavem a nastalou
tíživou situací. Všechno naše jednání vychází ze stavu, ve kterém se právě nacházíme. Známe
to dobře z všedního života – jak snášíme těžkosti a nepříjemnosti, když jsme v dobrém nebo
naopak špatném duchovním rozpoložení. Jak různě reagujeme na stejné tíživé situace, které
nám do cesty položí přítel nebo nepřítel. Dalo by se to vyjádřit jednoduše asi takto:

NÁŠ SOUČASNÝ DUCHOVNÍ STAV + TÍŽIVÁ SITUACE  KONKRÉTNÍ VÝSLEDEK

A když se sejde náš špatný duchovní stav, naše špatné rozpoložení, nezralost a sobectví –
se zátěžovou, nepříjemnou, prověřovací událostí – dostaví se většinou krizový výsledek. Tyto
body mají přímou souvislost, jsou mezi nimi mosty, jimiž procházíme. 

Duchovní stav rozhodně souvisí s časem věnovaným modlitbě,  se zpytováním svědomí;
nápravou  špatného  chování;  ošetřováním  partnera,  který  byl  námi  zraněn;  s duchovním
vedením a naší spiritualitou; duchovním programem; vzděláváním v oblasti vztahů a výchovy
dětí; jasným programem lásky; s životními prioritami…

2) LIDSKÁ DUŠE JE JAKO CITOVÁ NÁDOBA: touží po naplnění dobrými
věcmi.  Pokud  tuto  citovou  nádobu  partner  naplňuje,  máme  samovolný  sklon  tuto  lásku
opětovat. Pokud nádobu partner vyprazdňuje, máme sklon ji doplňovat jinde: manželka se
místo na vztah emocionálně zaměří na výchovu dětí, manžel svou energii věnuje práci, nebo
si  jeden  či  druhý  nachází  přátele,  mezi  kterými  hledá  naplnění;  také  to  jsou  útěky  ke
koníčkům, za partou, do hospody… a v extrémním případě to je „doplňování citové nádoby“
manželskou  nevěrou.  Tyto  všechny  útěky  mají  něco  společného:  hledání  naplnění  mimo
partnerský vztah. A to je malý nebo velký hrob manželské lásky…

Třetí bod je ryze duchovní, ale zasahuje do praktického života:

3)  JESTLI  TO,  CO DOSTÁVÁM OD BOHA,  DOKÁŽI  DÁT TAKÉ
DRUHÉMU. Rozdělit  se  o dary,  kterými  jsem  od  Boha  zahrnován:  milosrdenství,
odpuštění,  něha,  porozumění,  naslouchání,  dialog,  soucit,  láska  zdarma,  sebeobětování…
Např. jestli jsem od Boha zažil odpuštění viny, jsem schopen i já odpustit druhému? atd…
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Kolosanům  3:  12–14  „Když  si  vás  tedy  Bůh  vyvolil,  jste  mu  zasvěcení  a miluje  vás,
projevujte  navenek  milosrdné  srdce,  dobrotu,  pokoru,  mírnost  a trpělivost.  Snášejte  se
a navzájem si  odpouštějte,  má-li  kdo něco proti  druhému.  Pán odpustil  vám, odpouštějte
proto i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník dokonalosti.“

Víra a láska k Bohu se musí navenek projevit dobrými skutky i ve vztahu s lidmi, zvláště
s těmi nejbližšími – jinak bychom byli pokrytci hrající si na křesťany a naše náboženství by
bylo jenom prázdnou komedií v kostele.

JESTLI OD BOHA „NEDOSTÁVÁM“ – PROČ NEDOSTÁVÁM?

Bůh  svou  lásku  a dobrotu  k nám  dokázal  skutkem,  ne  pouhými  slovy:  Jan  3:  16–17
„Neboť  tak  Bůh  miloval  svět,  že  dal  svého  jediného  Syna,  aby  žádný,  kdo  v něho  věří,
nezahynul,  ale  měl  věčný  život.  Bůh přece  poslal  svého Syna na svět  ne  proto,  aby  svět
odsoudil, ale aby byl skrze něho spasen.“ 

Bůh je dobrý a chce se s námi dělit. Problém prázdnoty nebude tedy spočívat na Bohu, ale
v nás.  Když  od  Boha  „nedostávám“,  překážka  bude  existovat  z mojí  strany.  Překážkami
rozumíme  hříchy  z naší  strany.  Jsou  hříchy  tělesné  (smyslové)  a hříchy  duchovní.  To  je
jednání proti naší přirozenosti, která zasahuje do vztahu s Bohem i lidmi – a má své následky.

Skutky těla  Gal  5:  19–21  „K jakým skutkům vede  tělo,  je  všeobecně známo.  Jsou to:
necudnost,  nečistota,  chlípnost,  modloslužebnictví,  čarodějnictví,  nenávisti,  sváry,  žárlení,
hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví, závisti, opilství, hýření a jiné takové věci.“

Světské skutky Kol 3: 5–10 „Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského:
smilství,  nečistota,  chlípnost,  zlá  žádostivost  a chamtivost,  to  znamená  modloslužebnictví,
protože tyhle věci svolávají Boží trest na lidi, kteří odporují. V těch neřestech jste trávili kdysi
i vy svůj život. Ale teď i vy odložte to všechno: řeči hněvivé, prchlivé, nactiutrhačné a ošklivé.
Neobelhávejte  jedni  druhé.  Svlečte  ze  sebe  člověka  starého  s jeho  počínáním  a oblečte
člověka  nového,  který  jde  cestou  pravého  poznání  a obnovuje  se  k podobě  se  svým
Stvořitelem.“

Kdo se nachází v této tíživé životní situaci, kdy se mu zdá, že mu Bůh „nic nedává“, měl
by Boha usilovně prosit, aby mu pomohl rozpoznat, uznat a odklidit z cesty překážky, které
tam za ta léta nanosil. Měli bychom mít jasno v tom, co vlastně chceme od Boha i od sebe.
Vědět, o co mi ve skutečnosti jde, po čem doopravdy v srdci toužím, a jak se o změnu stavu
budu  konkrétně  snažit  –  čím  začnu  hned,  co  změním  do  jednoho  roku… A stále  jít  po
MOTIVACI svého jednání.

Podobenství o rozsévači zrna
Každá  neúroda  v přírodě  má  svou  příčinu.  Stejně  je  tomu  i v duchovním  životě.

Vzpomeňme na podobenství o rozsévači zrna, které řekl Ježíš Kristus:

Lukáš 8:5-15: "Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél
cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo
vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo
a přineslo stonásobný užitek." To řekl a zvolal: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" Jeho učedníci se
ho  ptali,  co  to  podobenství  má  znamenat. On  řekl:  "Vám je  dáno  znát  tajemství  Božího
království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali.
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 Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. Podél cesty - to jsou ti, kteří uslyší,
ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále -
to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli; protože v nich však nezakořenilo,
věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale
potom je  starosti,  majetek  a rozkoše života  dusí,  takže  nepřinesou úrodu. Semeno v dobré
zemi  jsou  ti,  kteří  uslyší  slovo,  zachovávají  je  v dobrém a upřímném srdci  a s vytrvalostí
přinášejí úrodu.“

Rozsévačem je samotný Bůh. Semenem je Boží slovo a svátosti. Půda je lidským srdcem.
Rozsévač  je  stále  stejný a připravený  rozsévat.  Zrno  má v sobě  neustálou schopnost
plodnosti – příčina neúrody spočívá v nepřipravenosti půdy. Tak je to i s naším srdcem ve
vztahu k Bohu, Jeho milostem i k bližním. Známe to podle svého života: kolikrát naše srdce
bylo jako skála, nebo kolikrát  v nás starosti tohoto světa zadusily duchovní život, kolikrát
jsme se nechali svést od jiných lidí. Aby v nás mohly milosti od Boha zapustit kořeny, musí
být  naše  srdce  pro  ně  připraveno.  Tomu  říkáme  „dispozice  příjemce“;  má  přímý  vliv  na
úrodu. A potom je tady další otázka:

JESTLI  DOSTÁVÁM  OD  BOHA  JÁ  –  PROČ  NEJSEM  SCHOPEN  DÁVAT
DRUHÉMU?

Důvody jsou rozličné:  zranění  partnerem z minulosti  -  bylo  mi  ublíženo  a dosud jsem
neodpustil; chovám v sobě nějakou formu trestání partnera. Vliv různých křivd od partnera,
někdy i neodpuštěná nevěra; žárlivost na partnerovu minulost…

Nebo neschopnost dávat vychází ze sobectví. Toto téma souvisí s II. kapitolou „Jednání,
které ničí partnerskou lásku“.

PODLE TOHO, NA ČEM MANŽELÉ STAVÍ – DOPADNE TAKÉ JEJICH VZTAH

Pamatujme na velkou skutečnost:  JAK KVALITNÍ JE MODLITBA – TAK KVALITNÍ
JE ŽIVOT A VZTAHY.  Vždyť modlitba je především vztah člověka s Bohem Stvořitelem;
kvalita ostatních vztahů souvisí s kvalitou základního vztahu. 

„Jak  ale  poznám,  jestli  se  dobře  modlím?“  ptají  se  mnozí.  Odpovídám:  „To  nejsnáze
poznáš podle kvality tvých vztahů s lidmi.“ Proč? Protože vztahy, zvláště s těmi nejbližšími,
důkladně  proklepou,  prověří  naši  kvalitu  srdce,  stupeň  duchovní  zralosti.  Kdo  se  chová
v kostele a před cizími lidmi jako beránek a světec, ale doma je plný zloby, hněvu a ješitnosti
– je lhář a obyčejný náboženský komediant.
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JEDNÁNÍ, 
KTERÉ NIČÍ
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LÁSKU
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ÚVOD

Světová krize rodin
Dnešní dobu bychom mohli také nazvat „světovou krizí rodiny“. Statistiky rozvodovosti

toto tvrzení jasně potvrzují.  V Americe se první manželství rozvádí ze 40 %; ti,  do ho
uzavřeli  podruhé,  se  rozvádí  ze  60  %;  a ti,  kteří  do  manželství  vstoupili  potřetí,  se
rozvádí dokonce ze 75 %. V Evropě je tomu podobně.

Zdravá rodina je vzácností,  protože se zřídka setkávají partneři,  kteří nenesou následky
svých  „nemocných“  rodin.  Mladí  lidé  mají  chabé  základy  duchovního  života,  protože  je
neměli  na  čem  postavit.  Pokud  rodiče  opouští  Boha  -  Stvořitele,  rozkládá  se  i jejich
partnerský vztah.  Dům jejich lásky byl  postaven na písku – a když přišla bouře,  zřítil  se.
A jejich děti následují to, čemu se doma naučily, vpily do sebe mentalitu rodičů. Potom si
nezralý jedinec bere druhého nezralého – a to se nutně projeví i krizí v partnerském vztahu.

Bůh k naší různorodé bídě nemlčí
Shodneme se v tom, že bezmála každý člověk touží po lásce, milosrdenství, dobru, pravdě,

spravedlnosti, věrnosti. Co je nám ovšem také společné, je fakt, že nemáme dostatek sil své
touhy  uskutečnit  pro  svou  porušenost  hříchem.  Naše  nedostatky  a bída  vychází  přímo
z našeho  nitra:  „Neboť  ze  srdce  vycházejí  špatné  myšlenky,  vraždy,  cizoložství,  smilství,
loupeže, křivá svědectví, urážky“ (Mt 15:19).

Velkou milostí  a naší  nadějí  je,  že Bůh k naší různorodé bídě nemlčí:  „Neboť Bůh tak
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen“
(Jan 3:16-17). 

Kristus nám skrze své učedníky také nabízí  řešení  našich situací  a pomoc v nich.  Boží
milosti ale mají své podmínky:  „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše
Krista,  aby  vám byly  odpuštěny  hříchy,  a jako  dar  dostanete  Ducha Svatého“ (Sk 2:38).
Ježíšova zásadní podmínka k nadpřirozeným darům je zřejmá:  „Jestliže mě milujete, budete
zachovávat  moje  přikázání.  A já  budu prosit  Otce,  a dá vám jiného zastánce,  aby s vámi
zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout,  protože ho nevidí a nezná. Vy ho
znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás“ (Jan 14:15-17). 

Rozdíl mezi poznáním u lidí spoléhajících jen na svůj rozum, a poznáním lidí osvícených
Duchem Svatým je ovšem značný. Neboť lidský rozum je omezený, hlubší poznání je Boží
milostí.  „Přirozený  člověk  nemůže  přijmout  věci  Božího  Ducha;  jsou  mu  bláznovstvím
a nemůže je chápat, protože se dají posoudit  jen Duchem“  (1 Kor 2:14). Působení Ducha
Svatého v srdci  člověka je také zřejmé:  „Ovoce Ducha (Svatého)  je  láska,  radost,  pokoj,
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost… protože Duch je náš život, ať
nás Duch vede také k jednání“ (Gal 5:22;25).

V Písmu svatém máme jasně zjeveno, jakých prostředků máme používat, abychom dosáhli
odpuštění svých hříchů a účasti na Božím životě: jsou to především svátosti, které svěřil Boží
Syn své Nevěstě církvi. Známe i ovoce těchto milostí, které nám Duch Svatý vlévá do srdcí.
To jsou vlastnosti, ctnosti tolik důležité pro partnerský život a vůbec všechny vztahy s lidmi.
Následováním Krista získáváme smysl a program života; odpuštění vin; posílení a posvěcení;
osobní i společné štěstí.  Pravá láska k Bohu se vždy projeví i skutky,  tedy i v partnerském
vztahu a ve vztazích s lidmi. 
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„Je možné se v manželství vyhnout krizi?“
Pro nedozrálost, pro slabosti, zranění, hříšnost… asi těžko. Po zamilovanosti se většinou

dostaví  rozčarování  jak  z partnera,  tak  i ze  sebe.  Manželství  je  dlouhý  proces  sžívání
a dozrávání, a často se prochází různými krizemi. Paradoxem zůstává, že čím více člověka
miluji, tím hlouběji mě může zranit. 

Šťastná a nešťastná manželství se neliší tolik počtem konfliktů – ale způsobem, jak se
vzniklé krize řeší. Nám půjde o to, jak se ke krizím stavět.

POZITIVNÍ ÚLOHA KRIZE
Dojde-li  ve  vztahu  ke  krizi  –  je  to  spolehlivý  ukazatel  toho,  že  někde  bylo  něco

zanedbáno, opomenuto a neošetřeno. Krize je jako spolehlivý barometr, který ukazuje,
jak to se vztahem vlastně je, co nefunguje. Krize zjeví realitu, kvalitu vztahu.

Každý z nás si s sebou nese rozličná zranění, která se neprojeví v běžném styku s lidmi, ale
začnou vylézat na povrch až v intenzivním vztahu. Platí, že čím hlubší vztah, tím více vychází
na povrch to, co je skryto hluboko v nás, i skryté rány z minulosti.

Krize,  spor, napětí, hádka, konflikty… to vše vyjeví, jací jsme doopravdy. Jaká je
kvalita našeho duchovního života, jak vysokou máme míru trpělivosti, empatie, slušnosti
a úcty,  hranici  tolerance  a milosrdenství… Krize  je  nastavení  duchovního  a citového
zrcadla,  ve  kterém  se  zjeví  naše  pravá  tvář.  A hned  máme  dostatek  materiálu
k modlitbě. Každá  situace,  i ta  nepříjemná,  nás  má  vést  k modlitbě.  Modlitba  je  cesta
k pravdě, která nás může osvobodit.

Ani  křesťanské  manželství  není  uchráněné  od  krizí,  protože  naše  lidská  porušenost  si
vybírá svou mzdu i zde. Ale v čem má křesťanské manželství výhodu je, že má skutečného
Medika  duší.  „Nepotřebují  lékaře  zdraví,  ale  nemocní.  Nepřišel  jsem povolat  k obrácení
spravedlivé, ale hříšníky“  (Lk 5:31-32). Kristova láska k nám je zárukou, že On nám chce
pomáhat. Vždyť stále platí: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze
mne“ (Jan 14: 6). Nakolik si necháme od Mesiáše pomoci – to už je na nás.

Máte šanci vidět zraněného partnera očima Krista. Partner je raněný – a já nebudu jeho
soudcem, ale lékařem. Tento vklad do lásky se jistě jednou vrátí, třeba až vy budete nějak
stonat.

Princip selhání
Spočívá, jednoduše řečeno, v sobectví. Člověk začíná myslet více na sebe a svá přání – než

na  druhého a jeho přání.  Napětí  a sváry  se  dostaví,  jakmile  jeden začne  uspokojovat  své
potřeby bez ohledu na to, jestli tím partnerovi působí bolest, trápení a žal.

Když  nedorozumění  a ublížení  přibývají,  druhý se bojí  riskovat  a nabízet  svou lásku –
zvláště pokud nemá jistotu, že bude opětována.

Banka lásky
Lásku  mezi  mužem  a ženou  můžeme  přirovnat  k bankovnímu  kontu.  Základní  vklad

dostali od Boha a nadále záleží na jejich hospodaření. Když investují do svého vztahu, konto
vzrůstá, a s ním i úroky. Pokud neinvestují, jen vybírají, obnos na účtu se stále více tenčí. Kdo
má na kontě bohatství, ten přečká i dobu neúrody. Kdo na kontě nemá skoro nic, toho neúroda
zničí. Stejně tak je tomu i s partnerskou láskou. Kdo do vztahu investoval hodně, ten přečká
i krizi. Kdo byl více sobcem než investorem, toho krize vykolejí.
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TŘI FÁZE KRIZE MANŽELSTVÍ

1. Vzájemná náklonnost, oddanost, přiblížení se druhému. Jeden naplňuje druhého, city
fungují, v bance lásky je velký vklad.

2. Přijde bouřka, názorové střety. Výměna názorů, hádky, vzájemná zranění… A z konta
se začíná hodně rychle vybírat.

3. Po  nepříjemných  střetech  se  partneři  od  sebe  vzdálí  a mezi  sebe  postaví  zeď.
Manželství už není láskou, spíše povinností. Partneři se uzavřou do sebe a komunikace
vázne. Už není ochota k dobrým skutkům. Člověk začne hledět na své potřeby.

Opakující se špatné chování, které partnera provokuje, skličuje nebo ho činí nešťastným –
ničí  manželství;  konto  společné  lásky  se  rychle  vyprázdní.  Probereme  si  chování,  které
nejvíce ničí partnerský vztah. 

PĚT HLAVNÍCH DRUHŮ CHOVÁNÍ, KTERÉ NIČÍ
PARTNERSKÝ VZTAH:

1. Bouřlivé hněvivé výbuchy

2. Znevažující hodnocení a opovrhující kritika

3. Chování, které druhého provokuje

4. Sobecké vyžadování

5. Neupřímné, nepoctivé chování

1. BOUŘLIVÉ HNĚVIVÉ VÝBUCHY

Tímto ničitelem lásky disponují většinou cholerici, ale i jiné temperamenty jsou schopny
divoce vypěnit. Takový hněvivý výbuch připomíná sopku v plné akci – z obrovského chřtánu
lítají balvany a chrlí se rozžhavená láva, která smete vše, co má v cestě. Zůstane po ní spálená
země.

Důsledky hněvivého výbuchu
Kdykoli se neovládneš a nekontrolovatelně vybuchneš na partnera, vybíráš z vašeho konta

lásky velké  částky.  Partner  nemusí  ani  tušit,  proč  jsi  tak  vylítl  –  ale  tvým výbuchem je
ohromen, zasažen a zraněn. Okamžitě ztrácí pocit bezpečí a stahuje se do sebe – nebo naopak
začne zuřit stejným způsobem.

Dosti častým jevem je, že cholerik se vyzuří, výstupem se mu náramně uleví – a potom
přistoupí  k „osprchované“  ženě  a myslí  si,  že  se  budou  bavit  dál,  jakoby  se  nic  nestalo.
Kolikrát  se ani neomluví,  natož aby dokázal  zasazenou ránu léčit.Tito  lidé si často vůbec
neuvědomí, kolik zla a napětí kolem sebe vyvolali. 

Hněvivými výbuchy trestám své okolí, stavím se do role samozvaného soudce, který vzal
spravedlnost do svých rukou. Hněvivým jednáním beru partnerovi jeho  DŮSTOJNOST na
úkor prosazování svého já; uvádím okolí do nejistoty,  pocitu napětí a ohrožení, a často do
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strachu z toho, „kdy už to zase přijde“. Vzpomeňme na to, že do odsuzovaných neřestí patří
hněv, zloba a nactiutrhání.

S poraženým a do sebe uzavřeným partnerem se těžko buduje důvěrný vztah. Nelze se na
druhém vyřádit, ublížit mu, těžce poranit jeho duši a důstojnost – a potom přijít s pampeliškou
v ruce, a očekávat, že se vám druhý s radostí pověsí okolo krku. Velká zranění předpokládají
velkou léčbu a čas na zhojení ran, rehabilitaci.

Jak se naučit zvládat tyto výbuchy?
Jak zvládat svůj temperament? Tu divokou sopku? Boj proti svým neřestem také patří do

duchovního života. A ten musí mít jasnou podobu, konkrétní kroky:

 Přiznat si svůj problém

Je nutné si  sám před sebou přiznat,  že  to  jsem já,  kdo má takový problém,  kdo druhým
zbytečně ubližuje. Uvědomit si, že na to nemám právo. Přiznat si, že jsem způsobil kolem
sebe  mnoho  zla.  Uvědomit  si  důsledky,  které  z takového  chování  plynou  –  pro  vztah
s partnerem  i pro  okolí.  Vzít  vážně,  že  takové  hrubé  chování  je  ve  střetu  s požadavky
evangelia. Že hněv není ovocem Ducha Svatého, je kořenem mého sobectví.

 Chtít se opravdu změnit

První krok byl vinu uznat a přiznat si ji. Druhý krok je opravdu toužit po změně k lepšímu.
Vždyť i divoký kůň se jednou dá osedlat.  A Pán Bůh už dokázal  zklidnit  i jiné divočáky.
Neztrácet  naději  a důvěru.  Když  partner  uvidí  opravdovou  touhu,  snahu  se  změnit,  jistě
pomůže. Nezapomínat na omluvy a přiměřenou léčbu partnera po výstupu. Nevyžadovat od
partnera po scéně, aby se choval stejně mile jako před bouří. 

 Učinit konkrétní předsevzetí

Připomeňme si, že platná zpověď se skládá z těchto částí: je to především lítost nad svým
hloupým  chováním,  předsevzetí  v hříchu  nepokračovat,  vyznání  viny  a konkrétní
zadostiučinění  –  neboli  odčinění,  náprava  škody.  Podobně  tomu  musí  být  také  v pokání
mimosvátostném, ve vztahu s partnerem.

Stále uvažovat o motivaci svého chování
Abych se opravdu mohl zlepšit, musím mít jasno ve svém jednání – stále uvažovat o své

MOTIVACI:

 Proč jsem tak jednal, o co mi šlo, co bylo ve mně a proč?

 Co jsem takovým jednáním způsobil druhým?

 Jaký byl cíl mého jednání, čeho jsem chtěl dosáhnout?

 Jak hodlám způsobenou škodu, zranění konkrétně odčinit?

 Co konkrétně podniknu pro svou změnu? Kdy a jak?

Někomu při snaze o zlepšení jeho stavu může být nápomocný partner. Může si zapisovat
vaše nevhodné jednání, které vám nedochází, které si neuvědomujete. Například vaše klení,
opovrhování  druhým,  pomlouvání,  škodlivé  a jízlivé  komentáře,  bouchání  dveřmi,
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mimoslovní  vyjadřování… potom to v přátelském dialogu můžeme spolu probrat.  Snad si
uvědomíte své chybné postoje. To ovšem vyžaduje jistou dávku pokory. A pokora není nic
jiného, než se sklonit před pravdou bez urážky. Nezapomeňme, že pravda nás osvobozuje.

2. ZNEVAŽUJÍCÍ HODNOCENÍ A OPOVRHUJÍCÍ KRITIKA

Každý  člověk  dostal  od  Boha  různé  dary.  Například  inteligenci,  bystrost,  schopnost
logického  uvažování,  citovou  vnímavost.  Čím  více  jsem  byl  obdarován,  tím  větší  nesu
zodpovědnost za zacházení se svými hřivnami. Schopnosti lze využít k dobrému, nebo je také
zneužít  ke  zlému.  Jestliže  zneužiji  své  schopnosti  ve  prospěch  svého  sobectví  na  úkor
druhých, dopouštím se opravdu zlého.

Kolikrát  je  v manželství  jeden pohotovější,  rychlejší  v úsudku a výřečnější  –  a druhého
doslova utluče slovy a argumenty; proč to a to musí být právě tak a ne jinak… a přitom to
vychází se sobectví. V takovém ubíjení argumenty a povýšeném nadhledu se rodí opovržlivá
kritika, která není konstruktivní, ale je prosazováním svého já na úkor svobody druhého.

Tak se stává, že i když „slabší partner“ přijde se sebelepším návrhem, je ze zásady předem
odmítnut.  To  je  velmi  ponižující.  Takový  partner,  který  je  stále  kritizován,  opravován,
poučován… se  raději  uzavře  do  sebe,  než  aby  riskoval  další  zranění.  A zde  začíná  hrob
vztahu. Vzdělanost a výřečnost nemusí nutně znamenat totéž co moudrost a prozíravost.

Jak obrátit destruktivní a opovrhující kritiku ke kritice konstruktivní?

-  OPUSTIT  SVOU  NADŘAZENOST.  Ve  vztahu  přece  jde  o budování  a posilování
vzájemné lásky, nikoli o vítězství nad druhým. A tak je nutné vymanit se ze své „intelektuální
nadřazenosti“ a uvědomit si důstojnost svého partnera, který má své hřivny jinde než třeba ve
vzdělání. Naučit se od základu s druhým jednat na STEJNÉ ÚROVNI.

Každý člověk má přece právo na svůj  názor a pohled na svět.  Udělej  vše pro to, abys
partnera  dokázal  vyslechnout  až  do  konce,  aby  ses  dozvěděl,  jaké  jsou  jeho  názory
a stanoviska – a vezmi je na zřetel.

- ZŘÍCI SE HRUBÉ KRITIKY. Názory partnera mohou být oběma prospěšné. Má právo
na  svůj  pohled.  Přestaň  mluvit  urážlivě.  Místo:  „Copak  nevidíš,  že  to,  co  jsi  řekla,
vymyslela… je úplná pitomost? Jak můžeš být tak hloupá?!“ Raději používej:  „Mám jiný
názor, ale tvého názoru si vážím, protože představuje tebe. Chtěl bych ti ale navrhnout jiné
řešení;  možná,  že  z něho  budeme  mít  větší  užitek  oba…“  NAHRAĎ  OPOVRHUJÍCÍ
KRITIKU RADĚJI PROSBOU. Neubližuj druhému, nechtěj zvítězit, nezraňuj…

-  ZKUŠEBNÍ DOBA PRO ZMĚNY. Možná, že máš pravdu ve svém návrhu a názoru.
Nechtěj  po  partnerovi,  aby  okamžitě  souhlasil  s tvými  nápady  a dopřej  mu  čas.  Můžeš
navrhnout zkušební dobu pro navrhovanou změnu, ve které by se ověřilo, že tvůj nápad byl
opravdu dobrý pro oba. Například na měsíc  se vyzkouší  nový návrh a po měsíci  se na to
podíváte v dialogu znovu. 
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3. CHOVÁNÍ, KTERÉ DRUHÉHO PROVOKUJE

V manželství  se  objevuje  mnoho  věcí,  které  mohou  jednoho  nebo  druhého  partnera
provokovat. To přináší značné napětí.

-  ZALOŽENÍ NOVÉ DOMÁCNOSTI. Založení nové domácnosti předpokládá zákonitý
střet  dvou  různých  rodinných  prostředí.  Mladí  manželé  si  do  soužití  přinášejí  zvyky
z vlastních  rodin.  Čím odlišněji  obě rodiny žily,  tím více  bude napětí.  Například:  způsob
utrácení  peněz,  výchova dětí,  způsob stolování,  slavení  rodinných výročí,  vánoční  zvyky,
chození do kostela…

- PŘIROZENÉ ROZDÍLY MEZI MUŽEM A ŽENOU. Jako jsou různé způsoby uvažování,
rozdíly  v emocích  a citech,  orientace  na  jiné  hodnoty,  rozdílné  potřeby muže  a ženy,  jiné
touhy muže a ženy… (muž by rád investoval do auta nebo počítače, žena zase do obrazů nebo
květin…)

- ZVLÁŠTNÍ SKLONY A KONÍČKY. To mohou být záležitosti partnera – ale mně jdou
silně na nervy. Například: muž má zálibu v chovu hadů – žena se jich štítí, muž má zálibu
ve fotbalu, kterému věnuje mnoho volného času – žena touží po společných akcích…

Jestliže  si  každý  chrání  „jen  to  svoje“  –  a ignoruje  přání  partnera,  dochází  k napětím
a výbuchům. Když druhý dělá, co mě provokuje, mám dojem, že o mně vůbec nepřemýšlí
nebo mi to dělá naschvál. Když já dělám, co provokuje druhého, mám dojem, že bojuji za svá
práva. A tato přání a požadavky je třeba sladit.

Partneři  musí  počítat  s tím,  že  vstupem  do  manželství  skončila  nezávazná  mladická
svoboda jedince. Začal nový, plodný život, který už nemá jméno „JÁ, JÁ“ – ale „MY“. Pro
manželství už neplatí výroky jako: „Já chci. Já potřebuji. Mě baví…“, ale: „My chceme. My
potřebujeme.  Nás  baví.“  Proto  nikdy nedělejte  nic  bez  vědomí  a souhlasu  partnera,  to  se
vymstí. Dělejte takové věci, se kterými souhlasíte oba, na kterých jste se předem domluvili.
Šťastný  a harmonický  vztah  opravdu  vyžaduje  od  obou  partnerů  velké  sebezapření,
vzájemnou pokoru a obětavost. Egoismus dostane pořádně zabrat, ale řekněte sami: není větší
hodnota ve společných manželských zálibách, výletech, kultuře… než když si jedinec chová
svého hada  nebo chodí  sám na  fotbal?  Musíme  vědět,  co  budujeme a do čeho vkládáme
životní hodnoty. Nebuďme přerostlí adolescenti.

Dva druhy provokujícího chování:

 nevědomé zlozvyky

 promyšlená vědomá činnost

NEVĚDOMÉ ZLOZVYKY: To jsou běžné zvyky, nad kterými ani nepřemýšlíme a které
v minulosti  nikomu  nevadily  –  nebo  nám byly  jako dětem trpěny.  Mohou to  být  takové
„drobnosti“  jako:  neuklizení  bot  po  příchodu  z venku,  chození  v botách  po  koberci,
neuzavření pasty po vyčištění zubů, srkání a mlaskání u oběda… Nejsou to velké a zásadní
věci, ale když to uděláte stokrát za sebou, může to vašeho partnera vytočit, jak žábu v mixéru.
A jeho reakce po stoprvé může být k vašemu úžasu velmi překvapivá…
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I  malý,  ale  stále  se  opakující  zlozvyk  se  může  stát  příčinou  velkého  napětí,  to  nelze
podceňovat. Kromě toho je v naší moci tu pastu na zuby prostě zavírat, když to druhého tak
štve.  Mě přece  štvou také  jiné věcičky – a jak jsem rád,  když mě druhý vzal  na vědomí
a přestal je kvůli mně dělat.

PROMYŠLENÁ VĚDOMÁ ČINNOST:  Nebezpečné  stádium provokujícího  chování  je
v tom, když už jsem klesl tak nízko, že je mi jedno, co partnerovi vadí, když to prostě ignoruji
nebo se ho snažím potrestat něčím, co ho vyvede z míry.  To už nelze hovořit o milostném
vztahu. Bylo by dobré se zamyslet  nad kořeny takového jednání – snad je příčinou nějaké
nevyřešené ublížení, neodpuštění, pocit nemilovanosti, forma trestání partnera…

Provokující koníčky
Provokující sobecké koníčky také patří  do promyšlené činnosti,  kterou si můžete zničit

milostný vztah. Každý člověk má nějaké záliby, které jsou různě náročné na čas a na peníze.
Ale je třeba záliby srovnat s provozem rodiny, potřebami partnera, s výchovou malých dětí…
Je rozhodně nefér vůči partnerovi,  když  chod domácnosti  a výchovu dětí  necháme z větší
míry na něm a věnujeme se svým rozličným zábavám.

Máte v podstatě dvě možnosti:

 buď své koníčky omezíte nebo se některých úplně na čas vzdáte – a budete se
zodpovědně věnovat rodině, 

 nebo to nedokážete a budete se snažit o nemožné: sloučit neslučitelné, což vám
přinese velké problémy.

Manželka a malé děti  těžko pochopí, že se tatínek po náročném pracovním týdnu hned
v sobotu  ráno  sebere  a odjede  na  celý  den  relaxovat  s udicí  v ruce  k rybníku.  Požehnání
nepřinese ani snaha vzít rodinu k vodě a učit je se „chovat v přírodě tiše“, aby ryby braly…
Žena i děti poznají, je-li výlet kvůli nim, nebo byly „přibaleni jako nutné zlo“. Výsledkem
většinou bývá zkažený den znuděných dětí, zakončený pořádnou hádkou rodičů…

ŘEŠENÍ: Snažte se objevit takové koníčky, které budou prospěšné nejen pouze vám, ale
celé rodině. Které vás budou spojovat, ne rozdělovat. Není důležité, že vás takový den naplnil
pouze na 70 % -  kdežto váš soukromý koníček by vás uspokojil  „na 100 %“. Jde přece
o blaho celé rodiny. Pamatujte na to, že partner sám ví, co ho baví a co je prospěšné i pro něj
– nemusíte mu podsouvat,  co ho „určitě bude bavit“.  Nikdy nevyhraješ,  jestliže ten druhý
prohraje. 

4. SOBECKÉ VYŽADOVÁNÍ

Jsme lidé zasažení dědičným i osobním hříchem. Hřích s sebou přináší následky. Z Písma
svatého víme,  že následkem dědičného hříchu je žádostivost,  porušenost a nakonec i smrt.
Žádostivost, tzn. sklon ke hříchu, je také sklon k velkému sobectví, sebestřednosti.

Po odchodu z ráje se pohybujeme mezi dvěma póly – mezi nezištnou láskou ke druhým –
a mezi sobeckým vyžadováním. Zamilovanost, to byl dotek ráje, dar nebes, zažití euforické
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lásky, kdy jsme druhému dávali vše, co jsme mu na očích viděli. V popředí zájmu bylo: „Ty,
pro tebe, jen tobě…“ Po zamilovanosti má člověk sklon vracet se ke starému chování. A když
přijde vyprahlost a napětí, říkáme si: „Já, já chci, já potřebuji…“

Sobecké vyžadování ale ničí společné soužití.  Pokud dávám přednost svým zálibám
před prospěchem druhého a rodiny, projevuji se jako sobec. Je pochopitelné, že mé zájmy
mě těší víc než zájmy společné. Je jasné, že mě bude bavit víc relaxace u udice, jít na fotbal
nebo do hospody s kamarády… než jít do lesa s dětmi, nebo na kulturní program, který baví
více  ženu  než  mě…  Ale  musím  vidět  nejen  svůj  prožitek,  ale  také  společný  cíl.  Čeho
dosáhnu  soukromým  rybařením,  návštěvou  hospody…  co  takové  počínání  přinese
druhému, rodině? Společné akce,  které mě sice baví méně než mé koníčky, přinesou
mnohonásobný užitek.

Sobec hledí na to, co z toho má ON. Láska hledí na to, co z toho bude mít také ten druhý,
celá rodina. Manželství je budování toho, co je dobré pro OBA. 

Je jasné, že v dobrém partnerském vztahu musí dojít ke KOMPROMISŮM – kdy se obě
strany musí vzdát toho, co je pro druhého těžké nebo nepřijatelné.  Je možné občas vyrazit
někam i sám, a mám na to právo - ale nesmí to narušovat partnerský vztah nebo chod
rodiny. Muž, který je v úterý a ve čtvrtek na fotbale, v pátek a v sobotu s klukama v hospodě,
v neděli u rodičů nebo známých… ten tyto požadavky asi splňovat nebude. Manželství není
styl života svobodného člověka. Takové sobecké vyžadování zničí partnerskou lásku.

5. NEUPŘÍMNÉ NEPOCTIVÉ CHOVÁNÍ

Život  nám denně  přináší  nejrůznější  problémy,  zkoušky a pokušení.  Někdy  obstojíme,
jindy uděláme pěknou hloupost.  A potom máme dvě možnosti,  jak hloupost  nebo selhání
řešit:

 Buď  své  selhání  statečně  přiznáme  –  a neseme  následky.  Ale  volíme  život
v pravdě,  upřímnosti,  férovosti,  i když  to  bude  bolet.  Pokud  je  partner  rozumný
a schopný  odpuštění,  snese  takové  férové  jednání  rozhodně  lépe  než  ustavičné
výmluvy a lži.  Přiznání svých hloupostí vyžaduje statečnost, ale přináší osvobození
a čistotu srdce.

 Nebo raději volíme maskování svého omylu. A tak mlžíme, kryjeme se, neřekneme
pravdu… sice třeba přímo nezalžeme, ale nejsme poctiví.  Potom ale neseme velké
riziko,  že se partner  dozví  pravdu od někoho jiného – a potom doma bude veliké
dusno. Lži a mlžení jsou projevem neúcty a nedůvěry k partnerovi. Muži někdy lžou
aby  nemuseli  přiznat  svou  slabost;  ale  žena  touží  více  po  upřímnosti  než  po
bezchybném silákovi.

Krize  někdy vznikne tam, kdy bychom druhému rádi říkali  pravdu, otevřeli  i svá
selhání  nebo  hříchy…  ale  partner  není  schopen  odpuštění  a dialogu,  není  schopen
milosrdenství.  A tak volíme raději  mlčení,  zamlčení,  lež… A jsme zase u toho: partner  se
pravdu dozví od někoho jiného, a bouřka je na cestě a po ní oboustranné zklamání.

Tato  neschopnost  dialogu  je  také  ničitelem  lásky. Strach  se  druhému  svěřit,  aby
nevypěnil…  Kdo  není  schopen  naslouchat  a přijmout,  že  ten  druhý  se  občas  dopustí
i hlouposti, odsuzuje ho k tomu, aby si ze strachu před scénou budoval tajnou komnatu. Tajná
komnata je ovšem spletenec polopravd i lží, strachů, utajených situaci… a s tím se nikomu
dobře nežije. Strach druhému říci pravdu, nevede ke štěstí.
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Další ničitelé lásky:

 workholismus (nadměrná práce na úkor vztahu a rodiny)

 dlouhodobé finanční problémy

 špatné hospodaření: rozhazovač nebo skrblík

 společné bydlení s rodiči (nedostatečná ochrana „přistěhovalce“, nevyřešené hranice
v kompetencích, používání společných věcí…)

 narození miminka (partner jde do pozadí, upadání sexuální touhy – probrat, že to je
přechodné!)

 stavba domu

 úmrtí v rodině

 změna zaměstnání (strach, nejistota, stres, nové vztahy…)

PRO VŠECHNY SITUACE PLATÍ:  JE TŘEBA MÍT STÁLE MNOHO EMPATIE –
vcítění se do prožitků druhého!!!

Tři největší ničitelé lásky:

 alkoholismus, drogová závislost, fyzické násilí

 opakovaná nebo pokračující nevyřešená nevěra

 duševní a sexuální poruchy (třeba vyhledat i odbornou pomoc)

Nikdy nedělejte nic bez domluvy se svým partnerem, nebo dokonce na jeho účet. Udělejte
Z vašeho vztahu udělejte po Bohu tu nejdůležitější prioritu.
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III. 

OCHRANA
MANŽELSTVÍ 

PŘED VETŘELCI
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OKOLNÍ SVĚT OVLIVŇUJE MANŽELSTVÍ
O vaši lásku se uchází mnoho věcí, je dobré ji aktivně chránit. Pán ježíš řekl:  „Co Bůh

spojil, člověk nerozlučuj“ (Mk 10: 9), ale silné spojení jaké bylo na začátku vztahu, se bez
píle samo neudrží. Tak jako banka střeží své peníze, musí manželé střežit jádro své lásky,
protože je kolem mnoho sil, které mohou oslabit vztah.

Jako  budeme  v VI.  kapitole  budovat  „hranice  mezi  vzájemnými  požadavky  manželů“,
musíme vybudovat i „hranice mezi manželstvím a okolním světem“. Jako správci manželské
smlouvy potřebujete vědět, co můžete a nemáte na své území vpouštět a co odmítat, protože
VETŘELCŮ je mnoho. 

Několik VETŘELCŮ, kteří mohou oslabovat MANŽELSKÉ POUTO:

 přílišná práce na úkol vztahu

 děti, které mají přednost před partnerem

 koníčky a zájmy pohlcující více času, než je zdrávo

 zbytečně prosezený čas u televize, internetu…

 rodiče vměšující se do vztahu, sourozenci, přátelé

 ničivé závislosti

Problém nastává, když (i dobré věci) se postaví mezi lásku manželů. Potom mohou být
opravdu ničivé. Manželství je pevné natolik, kolik investujete do jeho ochrany. Pokud nemáte
cílevědomý program na obranu manželství, těžko se ubráníte vetřelcům.

Vytváření trojúhelníků
Manželství je smlouva mezi dvěma lidmi, která vylučuje přítomnost narušitele. Ve slibu je

obsaženo, že muž a žena opouštějí svého otce, matku… a stávají se jedním tělem. Třetí strany
mohou tuto jednotu narušovat. Potom se vytvářejí ve vztahu TROJÚHELNÍKY, a to je velké
nebezpečí. Trojúhelník se vytvoří, když například žena jde za kamarádkou s něčím, s čím by
měla  jít  za  svým mužem.  Když  mluvíme  o problému  s někým jiným než  s tím,  koho  se
problém týká. Když rodiče organizují život manželů a výchovu dětí.

Několik příkladů vytváření trojúhelníků:

 Žena mluví se svou nejlepší kamarádkou o tom, jak je nešťastná se svým manželem,
ale jemu o svých pocitech nic neřekne.

 Muž se svěřuje své sekretářce, že mu jeho manželka nerozumí.

 Jeden z manželů si dělá důvěrníka z jejich dítěte a vytváří s ním bližší citový vztah než
se svým partnerem.

 Muž se svěřuje víc své mamince než manželce.

Všechny  tyto  případy  mají  společný  fakt,  že  jeden  z manželů  nedává  svému
partnerovi celé srdce. Trojúhelník brání hlubšímu spojení mezi manželi a zklamává jejich
důvěru. K manželství se tak přidává něco nesprávného nebo je manželství o něco ochuzováno.

Neznamená to že by žena nemohla mít svou kamarádku nebo muž svůj sport, ale ty
vztahy nesmí být na úkor manželství. Mezi manželi také často vzniká podobný vztah jako
mezi rodičem a     dítětem – když jeden z partnerů požaduje, aby mu ten druhý byl oporou úplně
ve všem, aby fungoval jako tatínek či maminka, které nikdy neměl. Ten druhý to chvíli snáší,
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ale  později  ho  to  začne  vyčerpával  a rozčilovat.  Nebo  například  na  manželce  závislý
a panovačný manžel může požadovat, aby se jeho žena nestýkala se svými přítelkyněmi. Nutí
tak ženu, aby si myslela,  že mít přátele  je projev nevěrnosti  vůči manželovi,  a přitom jde
o panovačné ovládání.

Problém  často  není  samotný  vetřelec,  ten  bývá  až  důsledkem  jiných  potíží.
SKUTEČNÝ  PROBLÉM  SPÍŠ  SOUVISÍ  S VAŠÍM  VZTAHEM  NEBO  S VAŠÍM
CHARAKTEREM.  Například  jeden  z partnerů  se  chová  nelaskavě  nebo  příliš  kriticky
a zraňuje svůj protějšek – a poškozený partner hledá emocionální naplnění mimo manželství
(ve vztazích s přáteli, v práci, ve sportu…).

Když se  v manželství  objeví  konflikt  nebo  bolest,  mají  lidé  sklon  zaměstnávat  se
jinými  lidmi  a aktivitami,  aby  zaplnili  vzniklé  vakuum. Aktivita  znecitlivuje  deficity
a     bolesti,  ale  problém nemizí.  Projevuje se jinak – například ve skrytém hněvu, sarkasmu
a emocionální uzavřenosti. 

Mnozí manželé vzniklý problém řeší tak, že si naplánují společný večer nebo výlet, aby se
znovu  sblížili.  To  je  pro  manželství  velice  důležité.  Ale  pokud  manželé  NEPOCHOPÍ
PŘÍČINU  SVÝCH  PROBLÉMŮ,  takové  večery  ve  dvou  nebo  výlety  pro  ně  bývají
zklamáním.  Večery  ve  dvou  jsou  nutné,  ale  pokud  se  konflikt  nevyřeší  a nenajde  se
východisko, samotný večer je nedostatečným řešením.

DŮVĚRA MŮŽE PŘINÁŠET I NEBEZPEČÍ
Je pravda, že druhého člověka doopravdy poznáme až tehdy, kdy se vedle jeho kladných

stránek objeví i negativní rysy jeho povahy. Tato důvěrná blízkost přináší dvě hrozby – které
otevírají dveře vetřelcům.

1. První  nebezpečí  se  týká  nás  samotných. Když  si  všimneme  své  zranitelnosti
a     nechráněnosti  –  dostaneme STRACH. A     kvůli  strachu se stáhneme do sebe,  do bezpečí
ulity. Strach může mít více příčin:

 strach, že váš partner kvůli vašim chybám odmítne nebo opustí;

 strach ze své vlastní závislosti na druhém;

 strach ze svých nepříjemných pocitů ;

 pocit viny, že svého partnera vyčerpáváte svými problémy.

Když lidé pocítí tyto obavy, mnozí se emocionálně od druhého odtáhnou a uzavřou se do
sebe. Nebo si připadají obviňováni a dosuzováni. Odstupu vždy narušuje důvěru ve vztahu.
Pokud tento stav přetrvává, mají vetřelci příležitost proniknout mezi lásku manželů. 

Žena například může mít strach, že manžel odmítne její pocity. Proto se začne nadměrně
věnovat dětem nebo svým známým. Celou dobu se však bude chtít „vrátit domů“, k lásce,
kterou dřív cítila ke svému muži.

2. Druhé nebezpečí je v reakcích na partnera. Například když muži dojdou manželčiny
nedostatky a     slabosti, může si vytvořit ODSTUP. Pokud jejich láska roste, měl by být schopen
milosrdenství,  soucitu a odpuštění – ale z mnoha příčin tomu tak nebývá. Potom nezvládá
slabé rysy manželčiny osobnosti a reaguje na manželčiny problémy emocionálním odstupem.
Opět vzniká mezi nimi vakuum, které se (buď jeden nebo oba) snaží nesprávně naplnit prací,
koníčky, výchovou dětí nebo vztahy s jinými lidmi. 
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Oblasti, které mohou vyvolat odstup:

 ZRANĚNÍ: partner od vás chce, abyste byli silnější, a vy toho nejste schopni;

 CHYBY: váš partner je zklamán vašimi nedostatky;

 HŘÍCHY: váš partner se nedokáže smířit s tím, že žije s hříšníkem;

 POCITY: váš partner vyžaduje jen vaše pozitivní emoce;

 CHARAKTER: vašemu partnerovi se skrze vás připomínají jeho vlastní chyby;

Zaplňování vakua správným způsobem
Pokud  mají  manželé  problémy  s DŮVĚRNOSTÍ,  nejlépe  udělají,  když  za  celou  věc

převezmou  ZODPOVĚDNOST a začnou  mezi  sebou  obnovovat  spojení.  Často  například
pomůže, když se manželé naučí dávat si najevo, že láska nebo pravda v daném okamžiku
chybí.  Když se bojíte říci partnerovi nějakou pravdu, naznačte mu, že s     ním chcete mluvit
nejdříve o     tomto strachu a     teprve potom o     té pravdě, problému. 

KDYŽ NEZNÁTE SVÉ MEZE
Manželé mají problémy s vetřelci často proto, že jeden z nich nebo oba neodhadnou svůj

čas,  síly  a prostředky.  V podstatě  si  myslí,  že  se  o domácí  pohodu  a důvěru  postarají  až
„NĚKDY“. Ale ty chvíle stále nepřicházejí. Vetřelci vítězí a manželství prohrává.

Tento  problém  obvykle  souvisí  s     partnerem,  který  nezná  své  meze. Není  schopen
pochopit důsledky svého jednání, protože doposud je za něho někdo řešil: dříve třeba
rodiče, pak přátelé, nyní partner. Takový partner si myslí, že:

1) když nebude plnit své povinnosti, nic zlého se nestane;

2) když se něco stane, nějak to vždy dopadne;

3) pokud se něco stane, vždy se někdo najde, kdo problémy vyřeší.

Dovolit mu takto jednat nebo se nebránit – v     podstatě znamená tiše s     ním souhlasit. Stále
za něho řešit  problémy – znamená dovolit  mu, aby nemusel převzít  zodpovědnost za
důsledky svých činů. Dokud nezažije důsledky svého jednání, nebude schopen pochopit
špatné činy a nebude mít MOTIVACI ke změně zlého chování. 

„Mám tě  ráda,  ale  už  tě  nebudu  podporovat  v     tom,  co  se  staví  mezi  nás…“ Přestat
vysvobozovat druhého z problémů, které opakovaně vyvolává – aby zakusil  důsledky
svých  činů;  i to  je  skutek  lásky –  druhému  pomoci  k pravdivému  pohledu,  k převzetí
zodpovědnosti za svůj život i za vztah. Řešením je vždy svého partnera milovat a     zároveň ho
nezachraňovat před důsledky jeho špatného chování. Nepodporovat zlo – to se vymstí. 

Když se manželství bere jako samozřejmost
Dobré  manželství  bez  růstu,  bez  programu lásky není  možné.  Pro hříšnost,  narušenost

zevnitř, mravní slabost. Manželství bez programu a růstu postupně hyne. 

Skutečnost je taková, že manželé buď směřují k růstu - nebo se od něho i sebe vzdalují.
Manželství  je  dobré  natolik,  nakolik  do  něho  partneři  investují. Spojení  se  buď
prohlubuje - nebo se od sebe manželé izolují. Nic mezi tím.
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ŽÁDNÝ MANŽELSKÝ PROBLÉM SE NEOBJEVÍ „ZČISTAJASNA“,
KAŽDÁ KRIZE MÁ SVOU PŘÍČINU 

I  po klidných letech,  kdy se manželé nehádali,  ani neměli  těžké krize – se vedle sebe
najednou probudili s pocitem, že už nejsou v srdci jeden druhého, že jsou si cizí – i to mělo
někde svou příčinu. Ani neplatí, jak tvrdí mnozí: „Všechno bylo v pořádku, a najednou se ke
mně začal chovat hrubě;“ ani neplatí: „Myslel jsem si, že je nám spolu skvěle, dokud jsem
nepřišel na její milostný románek…“

Něco podobného by se těžko stalo, kdyby bylo do manželství mnoho investováno: mnoho
důvěry,  tolerance,  pochopení,  něhy,  pravdy  a upřímnosti.  Spíše  tomu  bývá  tak,  že  před
vyprahnutím, krizí, nevěrou… je mnoho varujících signálů, znamení, která se ignorují.

Varovná znamení před krizí:
 POKLES  KOMUNIKACE:  o svých  potřebách,  citech,  prožitcích  se  už  nemluví.

Partneři se už důvěrně nesvěřují.

 NEŘEŠENÉ ROZDÍLY: kterým se manželé rezignovaně vyhýbají a hledají si „svůj
svět a svůj klid“. Ono to stejně jednou vyplave – ale v oblasti, která nemusí být zrovna
příjemná.

 UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ  VEDLEJŠÍCH  ZDROJŮ:  naplňování  svých  potřeb  mimo
manželství.

 ZÁJMY  A VZTAHY:  o kterých  se  s partnerem  nemluví;  tajné  komnaty.  Zdroj
neupřímností, nedůvěry, strachů.

Absence krizí a hádek ještě nemusí být známkou zdravého manželství. Klást si těžké,
ale  průzkumnické otázky:  „Jak vnímáš náš vztah?“ „Nedělám něco, co tě zraňuje nebo ti
vadí?“ „V čem ti mohu být lepším partnerem?“ – a vzít to naprosto vážně a zařídit se podle
toho!!!  „Co nemáš rád – nikomu nedělej!“  „Co chcete,  aby lidé dělali  vám – to všechno
dělejte i vy jim!“ Ale dělat to způsobem, který je druhému srozumitelný. Musíte ale chtít;
chtít  za  vás  nemůže  ani  Bůh.  Pamatovat  si,  že  nenaplněné pocity  a potřeby  se  mohou
odrazit v oblastech velmi nepříjemných.

SAMOTNÍ VETŘELCI

VETŘELEC  JE  DŮSLEDKEM  JINÝCH  POTÍŽÍ  V MANŽELSTVÍ.
SKUTEČNÝ  PROBLÉM  SOUVISÍ  SPÍŠ  S VAŠÍM  VZTAHEM  NEBO  S VAŠÍM
CHARAKTEREM.  VETŘELCI  JSOU  VÝSLEDKEM,  NIKOLI  PŘÍČINOU
PROBLÉMU. VYPOŘÁDEJTE SE S PŘÍČINOU A VETŘELEC VÁS PŘESTANE OD
SEBE ODDĚLOVAT.

PROBLÉMEM TEDY ČASTO NENÍ SAMOTNÝ VETŘELEC – ALE JEDEN
Z PARTNERŮ. CESTOU Z PROBLÉMU JE: POCHOPIT PŘÍČINU PROBLÉMU –
A ZMĚNIT  SVÉ  ŠPATNÉ  CHOVÁNÍ.  POTOM  MŮŽETE  POČÍTAT  I S BOŽÍ
POMOCÍ I POŽEHNÁNÍM. 

(Například: Jeden z partnerů se chová hrubě nebo příliš kriticky,  má neúměrné nároky,
nebo je příliš  panovačný,  despotický… a poškozený partner  hledá uspokojení a pochopení
mimo manželství – v práci, ve výchově, v útěku k jinému člověku.) 
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PRÁCE
Každý zná stereotypní problém workholika, jehož manželka má dojem, že on miluje práci

více  než ji.  Často ale  jde o jiné problémy než o zamilovanost  do práce.  Několik příkladů
problémů:

 POTÍŽE S VYTVÁŘENÍM CITOVÉ VAZBY: Manželova neschopnost vytvořit  citový
vztah ke své ženě ho může vést k útěku do práce, kde si připadá schopnější. Jeho žena by
mu  měla  pomoci  převzít  zodpovědnost  za  tento  problém a pomáhat  mu  se  otevřít  na
rovině citů.

 POŽADOVÁNÍ CHVÁLY:  Jsou mnozí  muži  citově  nevyvážení,  s různými  komplexy
méněcennosti., kteří se utíkají do práce, aby byli oceněni za VÝKON. Jeho žena by mu
měla pomáhat vnímat lásku jako cennější, než obdiv za výkon, a vést ho k tomu, aby se
vzdal požadavku být stále chválen. 

 NEDOSTATEK BEZPEČÍ: Žena může v manželství prožívat trápení a tak se stáhne do
práce, kde hledá naplnění. Takový pár potřebuje prohloubit pocit bezpečí uvnitř vztahu,
aby v něm partneři mohli zvládnout i konflikty.

 NEDOSTATEK SVOBODY: Muž se snaží svou ženu ovládat, takže ona nachází jediný
způsob svobody v útěku od manipulace do práce. Je nutné naučit muže ctít její hranice,
aby ona mohla otevřeně vyjadřovat své potřeby a názory.

Ve  všech  příkladech  není  řešením  odejít  z práce,  ale  vypořádat  se  s charakterovými
a vztahovými problémy.

PŘÁTELÉ
Mít přátele  je v pořádku.  Problém nastává tehdy,  když  se přátelé  dostanou mezi  vztah

manželů a narušují ho.

 POVRCHNOST: Jeden z manželů je spíš „široký“ než „hluboký“. Daří se mu navazovat
povrchní vztahy, ale otevřené, důvěrné blízkosti s     partnerem se bojí. Možná se potřebuje
zbavit strachu, že ho ten druhý opustí nebo opět zraní.

 TRÁPENÍ V MANŽELSTVÍ: Druhý partner od svého protějšku zakouší odmítnutí nebo
kritiku slabostí, nedostatků, hněv apod. Proto své potřeby naplňuje mezi svými přáteli.

 ODMÍTNUTÍ PARTNERA: Egocentrický partner zjistí u svého protějšku nedostatky a je
tak zklamán; vzdá to s ním, a začne investovat do vztahů s druhými. V tomto případě je
nutné vzdát se svých perfekcionistických představ o druhém a spokojit se se životem „dost
dobrým“, když už není „absolutně dokonalý“.

DĚTI
Potřebují od manželů vždy velmi mnoho a velmi často. Manželé,  kteří postaví děti nad

partnerský vztah, mají problém. Učinili z dětí vetřelce.

Několik základních příčin:

 SKRÝVÁNÍ VZTAHOVÝCH PROBLÉMŮ ZA DĚTI:  Manželé  mají  problémy  mezi
sebou, s důvěrnou blízkostí,  s nadvládou jednoho… a nechtějí  se tím zabývat.  Proto se
vztah netočí kolem manželů, ale kolem dětí. Takoví manželé by měli o svých problémech
konečně začít mluvit a řešit je s p o l u - v atmosféře bezpečí.
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 PŘÍLIŠNÉ ZTOTOŽNĚNÍ SE S DĚTMI: Někteří partneři prožívají nepřiměřené pocity
viny a zodpovědnosti ve výchově dětí. Dávají výchově přednost před partnerem. Je třeba,
aby  se  naučili  dávat  svým  dětem  prostor  a čas  úměrně  jejich  věku  a naučit  děti
samostatnosti a sebe blízkému vztahu s partnerem.

 LEPŠÍ HRANICE VŮČI DĚTEM NEŽ K PARTNEROVI: Často jeden z partnerů není
vyslyšen od protějšku a tak začne svůj citový život investovat do dětí, protože ty mu přece
naslouchají. Tito manželé by se měli naučit komunikaci mezi sebou, nebo se jim to jednou
vymstí.

 NESPRÁVNÉ PŘEDSTAVY O RODIČOVSTVÍ A MANŽELSTVÍ:  Někteří  lidé  ještě
nezpracovali  skutečnost,  že  rodičovství  je  jen  dočasné,  zatímco  manželství  je  trvalé.
Netočit se jen a jen kolem dětí, ale pěstovat zároveň hluboký vztah mezi manžely. Děti
jednou z domova odejdou – a co zbude z partnerského vztahu? Dva cizinci vedle sebe??

MANŽELSKÁ NEVĚRA
To  je  nejvíce  zraňující  vetřelec,  pro  mnohé  znamenal  definitivní  konec  manželství.

Podobně  jako  v ostatních  případech,  nevěra  je  tragickým  důsledkem  JINÝCH
PROBLÉMŮ, jako jsou např.

 PRÁZDNOTA  V MANŽELSTVÍ:  Někteří  partneři  mají  milostný  poměr  proto,  aby
alespoň  na  chvíli  mohli  prožít  intimní  spojení  a důvěrný  vztah,  když  se  jim  to
v manželství nedaří. Jít po příčinách prázdnoty a řešit je, dokud je k tomu čas – který se
nikdy nevrátí.

 POŽADAVEK  DOKONALÉ  ÚCTY:  Někdy  partner  nenachází  „dokonalé  pochopení
a úctu“ u druhého, jakou by si představoval, a tak obdiv a lichocení hledá u někoho jiného.
Připomeňme si, že prvním krokem v programu lásky je úcta k druhému a přání dobra.

 PROBLÉM OBĚTI: Jeden z manželů přijme úlohu „bezmocné oběti“, útokům se nebrání,
nepostaví hranice,  tiše trpí,  druhého bere jako pachatele – sebe jako oběť a nachází  si
„zachránce“, u kterého hledá útočiště. Nevěru vidí jako jedinou možnost úniku a svobody.
Poměr viny tedy nemusí ležet vždy pouze na „smilníkovi“.(viz. kapitola VI. O hranicích
mezi partnery.)

Nevěra poukazuje na vážný problém ve vztahu. Někdy je opravdu těžké stanovit poměr
viny. Jeden mohl druhého léta mořit, trápit, být hrubý - a druhý, ze zoufalství, udělal životní
chybu nevěrou. Rozvod kvůli nevěře není vždy bezpodmínečný. V případech smilstva Bůh
rozluku  dovoluje,  ale  nevyžaduje  („Já  však  vám  pravím,  že  každý,  kdo  propouští  svou
manželku mimo případ smilstva,  uvádí ji do cizoložství;  a kdo by se s propuštěnou ženou
oženil,  cizoloží.“Mt  5:  32).  Pokud  viník  činí  opravdové  pokání,  zanechá  nevěry  a vážně
usiluje  o růst,  další  soužití  je  možné.  Je  mnoho  případů,  kdy  nevěra  nakonec  vedla
k důvěrnějšímu vztahu mezi manželi. K tomu je nutné mít ale hodně odvahy, pořádnou míru
milosrdenství a podívat se pravdě do očí – tedy i na své chyby. Pravé odpuštění se pozná také
podle toho, že ublížený při každé hádce nevyčítá nevěru – nestaví se při každé scéně do role
vítěze, aby druhý musel pro svůj „dávný zločin“ vždy umlknout, i kdyby se v hádce jednalo
o sekačku na trávu nebo myčku na nádobí. „Tys´mi byl nevěrný – tak navždy zmlkni.“ To
není ovoce skutečného odpuštění.
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IV.

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ
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CO JE TO SEBEVĚDOMÍ

Jak už samo rozložení slova „sebe – vědomí“ napovídá, jedná se zde o „uvědomění sebe“
nebo ještě lépe „získání správného pohledu na sebe“. Pohled na sebe bývá ovšem u mnoha
lidí deformovaný – „nemocné svědomí“ se projevuje dvěma extrémy: 

1) Přemrštěné sebevědomí

Příznaky: Pýcha, ješitnost

Přeceněné sebehodnocení

Projevy: Povýšenost, přezíravost, nadřazenost

Pohrdání, neúcta

Lehkovážnost, nezodpovědnost

2) Potlačené sebevědomí
Vznik: Může to být způsobeno přísnou výchovou, vrozenou nesmělostí nebo také malou

podporou svého okolí. 

Příznaky: Komplex méněcennosti

Bázlivost a úzkostlivost

Projevy: Chorobný strach udělat chybu

Nerozhodnost, nejistota

Neschopnost přijmout kritiku (člověk kritiku své práce bere jako útok na svou 
osobu – hádá se a stojí tvrdohlavě na svém nebo zarytě mlčí)

Neschopnost být sám sebou (má vždycky názor jako většina)

Neschopnost přijmout (a taky dávat) komplimenty a povzbuzování

Strach projevit někomu náklonnost (strach z odmítnutí)

Obava dělat něco, co neumí perfektně

Strach z budoucnosti, z vedoucích…

Přemrštěné pocity viny, sebelítost

Co je důsledkem nemocného sebevědomí?
1. Narušuje důvěru v Boha a znemožňuje správný vztah k Němu.

2. Ničí vztahy k druhým lidem.

3. Nepřijetí sebe a stálá nespokojenost se sebou

4. Způsobuje neochotu měnit sebe sama k lepšímu.
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Kdy a jak vzniká sebeodmítání
Předpokladem toho, abychom mohli „vyjít ze sebe“, „hledat druhé“ a „přijmout druhé“ je

nutnost nejdříve najít  a přijmout sebe sama. Že se to mnohým lidem nedaří,  je způsobeno
mnoha vlivy v jejich životě, často i ve vzdálené minulosti.

1. Ještě před narozením: trauma, které se z maminky přenáší na vyvíjející se děťátko
a zůstává v podvědomí (nepřijetí těhotenství, tlak ze strany lidí v jejím okolí, aby šla
na  potrat,  případně  i její  nemoc,  kterou  dítě  vnímá  jako  ohrožení  svého  života,
ponižování ze strany manžela…) – nutnost vnitřního uzdravení!

2. Neustálým srovnáváním s druhými: se sourozenci,  se schopnějšími lidmi v okolí,
u jedináčka vtěsnáváním do představ rodičů, které on nedokáže splnit atd.

3. Vlivem okolí:  neúměrné podřizování se názorům druhých, přizpůsobení se mentalitě
tohoto světa, který má posunuté hodnoty, vliv médií na názory jedince.

4. Špatným obrazem o Bohu: vzniká buď z nesprávných informací nebo vlivem rodičů
(dítě si svoji představu Boha vytváří podle chování rodičů – pokud jsou přísní, příliš
nároční, nepřiměřeně trestají apod., vzniká v něm představa, že Bůh je také takový).

5. Nepřijetím své závislosti na Bohu: nepřijetí toho, jak nás Bůh stvořil, hřiven, které
jsme od Něho dostali, a touha po hřivnách jiných („pýcha obrazu“, který by chtěl být
jiný, než ho malíř namaloval).

6. Tím, že nerozlišujeme usvědčování Duchem Svatým od sebeodsuzování:

 Duch Svatý nás uvádí do pravdy, upozorňuje na konkrétní věc, abychom ji mohli,
napravit, vede k pokání a spáse, přivádí nás blíž k Bohu.

 Pokušením od  Zlého  jsou  zmatené,  nekonkrétní  pocity  viny  a sebeodsuzování,
které vedou k zoufalství a ve svém důsledku k odtržení od Boha.

7. Neposlušností vůči Bohu: vlastní cesta, která není podle Boží vůle, hřích, kterého se
člověk nechce vzdát, případně i nějaká věc, hobby a atd., na které je člověk závislý –
vzniká nepokoj, nechuť k sobě, k druhým, pak i k Bohu.

SEBEPŘIJETÍ
„… Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 19: 19)

Podle Boží vůle člověk tedy má milovat sebe.  Správná láska k sobě spočívá v přijetí
sebe  samého –  v pravdivém vidění  a přijetí  sebe,  svých vlastností,  hranic  a omezení,
svých nedostatků a schopností, svého postavení v životě…

Sebepřijetí je velkým úkolem, přímo povinností každého člověka. Je totiž předpokladem
správné lásky k Bohu a bližnímu.

Člověk  se  má mít  rád především proto,  že  je  milován Bohem, že  ho  Bůh miluje
a přijímá právě takového, jaký člověk je. V tomto vztahu mezi Bohem a člověkem, by
měla být zakořeněná naše sebeúcta – i přes všechny možné slabosti a neduhy. Vždyť pro
Boha jsme tak drahocenní, že pro každého z nás přišel Pán Ježíš Kristus. Cena člověka je
zjevena v Písmu svatém: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby
svět  odsoudil,  ale  aby  skrze  něj  byl  svět  spasen.“ (Jan  3:16-17) Boží  lásku  k nám lidem
dokázal Boží Syn na kříži – svým utrpením nám zasloužil spásu, věčný život.

Bůh nám dal velkou důstojnost jako podíl na své důstojnosti. Touží po našem přátelství,
ale respektuje naši svobodu.
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ZNAKY, KTERÉ NEMŮŽEME OVLIVNIT

To, jestli určitá z těchto věcí bude pro náš život přínosem nebo ne, můžeme nakonec nejvíc
ovlivnit  právě  my  sami  tím,  jak  se  k ní  postavíme.  Přitom  nezapomeňme,  že  „všecko
napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28).

Naši rodiče
Pokud byli dobří a měli nás rádi, buďme za to vděční. Ale musíme si být vědomi toho, že

komu bylo více dáno, od toho se bude víc požadovat. Člověk, který zažil harmonickou rodinu,
má být poslem pokoje mezi druhými: Pomoci jim, aby mohli přijmout lásku, kterou nedostali
ve svém dětství a byli schopni darovat lásku ve své rodině.

Pokud jsme pomoc a podporu rodičů nezažili, není to handicap na celý život, se kterým by
Bůh nemohl nic dělat.V případě, že jsme měli se svými rodiči těžkosti, můžeme si být jistí, že
nám to Pán Bůh bude kompenzovat svými dary v jiné oblasti.

Naši sourozenci
My jsme si je nevybrali, ale ani oni si nevybrali nás. Je důležité přijímat své sourozence

takové, jací jsou, i když si s nimi třeba příliš nerozumíme. Tak jim můžeme pomoci, až budou
pomoc potřebovat.

Pořadí, v jakém jsme se narodili ve své rodině
Tento znak ovlivňuje mnoho z prožívání našeho dětství. Často např. nejstarší z dětí má víc

povinností  a zodpovědnosti,  nedostává  tolik  lásky  jako  ostatní.  Nejmladší  může  být
rozmazlováno  rodiči,  takže  na  něj  sourozenci  žárlí.  Prostřednímu  dítěti  (zvlášť
„bezproblémovému“) se věnuje málo pozornosti – nebo je zase pořád srovnáváno se starším
sourozencem. Mladší děti z početnější rodiny často bývají víc ovlivňovány sourozenci než
rodiči (z toho vyplývá určitá nezávislost, samostatnost). Pokud je dětí víc a zvlášť brzy po
sobě, maminka se jim nemá čas tolik věnovat a nedostávají dost pozornosti atd.

To všechno se promítá do našeho života a může to někdy způsobovat pocity méněcennosti,
zbytečnosti… Nezáleží tolik na tom, co si neseme ze své rodiny, ale na tom, jestli žijeme
s Bohem. On bude naší silou a může doplnit čeho se nám nedostávalo. 

Naše pohlaví
Mnoho lidí má problémy přijmout sebe jako muže nebo ženu, chtěli by pravý opak.

Muž i žena jsou naprosto rovnocenné osobnosti, ale mají rozdílné vlastnosti i úkoly. Muž
je  zaměřen  víc  racionálně,  má  být  nositelem  autority  a ochráncem  v rodině,  žena  bývá
citovější a má být nositelkou obětavé lásky. Muž má být „hlavou“, žena „srdcem“ rodiny.

V upřímném sebepřijetí potom žena kladně přijímá svou odlišnost od muže, své ženství,
plodnost, mateřství, svou jedinečnost.  Jenom ta žena, která přijala v plnosti své ženství,
umožňuje muži, aby ještě plněji přijal své mužství. (Totéž platí i pro muže.) Často však
muž, který ženu ponižuje a zneužívá své role hlavy rodiny,  znemožňuje ženě přijmout její
úkol. Je nutné, aby oba začali žít podle Božího řádu. 
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Fyzické znaky
Co nemůžeme změnit (vzhled, oči, šířka, výška, vlasy,  nohy…), to bychom měli naučit

přijmout. Co změnit můžeme, na tom do rozumné míry můžeme pracovat.

Z Písma jasně vyplývá, že to vnější na nás, co nás mnohdy tak trápí a zaměstnává, není
před Bohem to nejdůležitější – právě naopak. „Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Antoine
de Saint-Exupery).Dobře nám to také osvětluje úsek z Písma o pomazání pastevce Davida za
krále: „Když se Jesseho synové dostavili a Samuel spatřil (největšího ze synů) Eliaba, řekl si:
„Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na
jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá
člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ (1 Sam 16:
6–7)

Duševní schopnosti
V mnohých  vrstvách  společnosti  je  intelekt  vysoce  hodnocený  a jeho  nedostatek

pociťovaný jako velké neštěstí. V centru pozornosti jsou úspěchy ve studiu a později kariéra.
U mnohých  lidí,  kteří  jsou  od  dětství  srovnáváni  s úspěšnějšími  sourozenci,  spolužáky,
spolupracovníky, je takové srovnávání zdrojem mindráků a pocitů méněcennosti.

Pohled Boží je přesně opačný.  Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče, že jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými a zjevil jsi je maličkým. Ano, tak se ti zalíbilo.“ (Mt 11, 25) Tak tomu je
často, že vzdělaný člověk spoléhá jen a jen na sebe a do svého života si nenechá mluvit ani
samotným Bohem. Vzdělanost a inteligence ještě není to samé; „inter + legere“ = číst zevnitř,
chápat  také  podstatu  a cíle  věcí.  Je  velký  rozdíl  mezi  lišáckou prohnaností  a moudrostí  –
moudrost je něco, co nemusí nutně záviset na velkém vzdělání.

„Poznání dělá domýšlivým, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá,
dosud ještě nemá poznání jak se patří“. (1 Kor 8: 2–3) „Kdo nemá moudrost, ať žádá od
Pána, a On vám ji dá bez váhání.“ Moudrost je dar Ducha Svatého; je to schopnost veškeré
dění zaměřovat k poslednímu cíli – ke spáse.

Náš věk a den smrti
Nezáleží tak moc ani na tom, v kolika letech člověk umírá, ani na tom, v kolik letech se

obrátil  k Bohu. V okamžiku smrti je nejdůležitější,  jak je člověk připraven na setkání
s Bohem. I kdybychom doposud celý život promarnili, nejvíc záleží na tom, že máme ještě
dnešní den, dnes můžeme začít znovu a     dnes nás Bůh miluje. Máme přijímat z rukou Božích
jak život, tak smrt. Nebát se umřít ani neodmítat život. Jako život, tak i smrt je dar, který
máme ve víře kladně přijmout. „Nepřijde si pro mě smrt, ale Bůh“. (sv. Terezie z Lisieux)

Mnoho lidí má strach ze smrti – křesťané někdy proto, že mají pocit, že neudělali všechno,
co měli. Je to důsledek nesprávné představy o Bohu: Bůh nás nepřijímá především pro naše
zásluhy a náš výkon, ale pro zásluhy Ježíše Krista, pro jeho oběť na kříži. To je cena,
kterou Bůh zaplatil za naší spásu. Bohu záleží na naší spáse více než nám. „Vždyť Bůh nás
neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána
Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.“ (1Tes 5:9)
Pokud jsme mu všechno odevzdali a spoléháme na Jeho milosrdenství a ne na své zásluhy
a výkony,  můžeme  se  s radostí  těšit  na  setkání  a život  s Ním.  „Lásko,  abys´mohla  být
vyjádřena slovy, na to bude i věčnosti krátká“. (André Frossard)

Kromě popisovaných znaků bychom měli přijmout také to, co nám možná bude připadat
nejtěžší: svou lidskou slabost a ohraničenost. Sebepřijetí je prvním krokem, startem k nutné
změně, k rozvinutí našich darů a schopností. A samozřejmě je to podmínka k tomu, abychom
mohli přijmout druhé lidi, neboť kdo nenávidí sebe – nemůže milovat bližní.
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ZNAKY, KTERÉ MŮŽEME OVLIVNIT

Vyrovnaná osobnost
Osobnost člověka se skládá ze  tři  rovin, rozměrů: oblast tělesná, duševní (citová),

duchovní. Všechny tři rozměry se navzájem prolínají a v každé z nich je člověk více či méně
zralý. Zralost či nezralost jednotlivých oblastí ovlivňuje náš celkový stav.

Tělesný rozměr: materiální, fyzický svět. Naše smysly, instinkty, kondice, potrava. (Jsou
také lidé žijící jen pro tento rozměr; bůček v lednici, levné pivo a cigarety jsou jejich největší
rozkoší. Jak říká žalmista v Písmu: „Jejich Bohem je břicho.“ Takoví lidé uznávají jen to, co
lze okusit smysly a věří jen tomu, co vidí.) 

Psychický  rozměr:  to  je  oblast  citová,  emotivní.  Patří  sem i vzdělání  a kultura.  Duše
(psyché) je prostředek ke spojení s ostatními lidmi v oblasti emocí, intelektu, sebeuvědomění.

Duchovní rozměr: je především vztah člověka se svým Stvořitelem. Z tohoto základního
vztahu vychází  i kvalita  dalších  vztahů:  k sobě a k druhým lidem.  (Písmo sv.  často mluví
o „duchovním člověku“). Pokud není v pořádku základní vztah, tedy k Bohu, rozkládají se
i vztahy další. 

V jednání člověka se vždy uplatňuje celá jeho bytost. Aby byl člověk vyrovnaný, musí být
tyto složky ve správném poměru: duchovní projevy mají být nadřazeny duševním, duševní
projevy tělesným.  Nejvyšším a také  nejkrásnějším duchovním projevem je  láska.  Tyto  tři
rozměry jsou pro manželství třemi opěrnými pilíři. Pokud si manželé nerozumějí po stránce
duševní a duchovní, dojde k tomu, že si nebudou rozumět ani po stránce tělesné. Jen člověk
vnitřně trojrozměrně zharmonizovaný je schopen budovat a harmonizovat ostatní vztahy.

PODLE TOHO, NA ČEM ČLOVĚK STAVÍ – DOPADNE I JEHO VNITŘNÍ STAV.

JAKÝ STAV – TAKOVÝ ŽIVOT. 

CO DO VZTAHU NEVNESEŠ – NEMÁŠ PRÁVO VYŽADOVAT.

Sebevýchova
Od mládí po celou dobu života se člověk, který chce být opravdu zralý a vyrovnaný, musí

snažit o sebevýchovu. Předpokladem sebevýchovy je pravdivé poznání sebe sama. Musíme si
být  vědomi  toho,  že  naše  pocity  nám  skutečnost  většinou  velice  zkreslují  (pocity
méněcennosti, zbytečnosti nebo naopak nadřazenosti, pýchy…).

Práce na sobě spočívá v těchto oblastech:

1. Správný vztah mezi složkami osobnosti

Aby byly v harmonii, musí být ovládány a usměrněny duchem.

 tělesné  projevy  (smyslové  pudy…)  –  potlačování  je  nevhodné,  lepší  je
převedení do jiných prospěšných činností („sublimace“);

 duševní projevy, zvláště city – ne je ničit (bezcitný člověk způsobuje druhým
mnoho utrpení), ale nenechat jimi určovat své jednání (nepomáhat jen tomu, kdo je
nám sympatický, ovládnout svou špatnou náladu atd.) Na citech a pocitech nezávisí
ani láska, ani odpuštění – je to věc ROZHODNUTÍ a ČINU, city většinou následují
později (ke komu se chovám dobře, postupně se nám stává milejším).
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2. Zbavovat se svých špatných vlastností

Uvědomovat  si,  přiznávat  a pracovat  se  svými  špatnými  sklony  jako  jsou:  hněvivé
výbuchy, netrpělivost, závist, sobectví, lenost…Rozvíjet dobré vlastnosti: obětavost, čestnost,
pravdomluvnost, laskavé a přátelské chování, vzdělávání, zájmy, umění, duchovní život. 

Velice důležité je zaměření k pozitivním hodnotám. Tmu také nevyháníme, ale otevřeme
okna a vpustíme dovnitř  světlo a tma odejde sama;  stejně tak dobrým chováním postupně
„vytěsňujeme“ to špatné. Podobně jako zahradník jen nevytrhává plevel, ale pěstuje krásné
květiny a stromy.

3. Správná „výživa“ duše a ducha

O nutnosti  zdravé a přiměřené výživy pro naše tělo jistě nikdo nepochybuje.  Podstatně
větší význam jistě nikdo nepochybuje. Podstatně větší význam pro náš život má ale „výživa“
duše a ducha.  Tím, jak se stavíme ke všemu co vidíme,  slyšíme a děláme,  vzniká náš
životní  program růstu. To všechno v nás zůstává a ovlivňuje naše city,  myšlení,  postoje
i jednání. Naše mysl je jako houba, která nasákne tím, do čeho ji položíme – mělo by to být
něco čistého a krásného, ale mnohdy je to zbytečná a neužitečná přítěž a často přímo špína.
A právě to,  že je naše „houba“ nasáklá „nevhodnou tekutinou“,  je častou příčinou našeho
vnitřního neklidu, neuspokojení, nechuti k modlitbě, k práci i k milování.

4. Respektovat Boží řád ve svém životě

Musíme se umět zastavit,  zorganizovat svůj život,  dodržovat priority.  Když Bůh stvořil
čas, udělal ho dost. A     jestli se nám času nedostává na důležité věci, může to být tím, že je
v     našem rozvrhu něco, co tam nepatří. Můžeme Pánu každý den ráno „předložit svůj diář“a
probrat s Ním své plány.

5. Vztah k sobě

Sebepřijetí se všemi slabostmi a nedokonalostmi vyžaduje velkou pokoru. Bez pokory se
člověk buď rouhá nebo za své nedostatky obviňuje druhé. Mnozí lidé za svůj špatný vnitřní
stav viní Boha – že jim nedal více, že se málo stará.;  jiní obviňují své bližní – že kdyby
dostali více lásky a pozornosti, byli by lepší; další pro své neduhy nenávidí sebe – nedokáží
se smířit se svým stavem, nepřijímají ho, nemají se rádi a jsou stále zklamaní. V duchovním
životě je nutné: uznat svůj stav, přijmout ho a     místo vzdoru si nechat od Boha pomoci. Potom
budeme  moci  o sobě  smýšlet  pozitivně,  nebudou  nás  neúměrně  drtit  neduhy  a slabosti,
budeme schopni svobodně rozvíjet dary, kterých se nám dostalo. Kdo mění své myšlenky –
mění i své pocity.

Sebevýchova a úsilí o vyrovnanost je práce na celý život. Může nás povzbudit to, že na
světě nebyl nikdy dokonale vyrovnaný člověk kromě pravého Boha a pravého člověka Ježíše
Krista,  a Panny  Marie,  protože  byla  počata  bez  dědičného  hříchu.  „Upřímná  snaha
o dokonalost už je vlastně dokonalostí“(sv. Terezie z Avily).

Zdokonalení  naší  osobnosti  ovšem  nesmí  být  jediným  cílem  našeho  snažení,  ale  spíš
prostředkem  k tomu,  abychom  dokázali  dobře  naplňovat  největší  přikázání  lásky  k Bohu
a bližnímu. „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude
přidáno“ (Mt  6:  33).  V podobenství  o     milosrdném  Samaritánovi  kněz  a     levita  jistě  pilně
pracovali na svém sebezdokonalování, ale raněnému na cestě nepomohli. Samaritán udělal, co
bylo potřeba z lásky k bližnímu, a na své zdokonalování určitě ani nepomyslel – ale právě
těmito skutky lásky se člověk proměňuje a přibližuje tomu, jaký má být. (Lk 10: 25–37)
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JSTE DAREM JEDEN PRO DRUHÉHO
Každý z nás je Bohem stvořený, Bohem chtěný a Bohem milovaný. Každý z nás dostal

mnoho darů a vlastností,  které  z něho dělají  jedinečnou a neopakovatelnou osobnost,
jaká ještě nikdy na tomto světě nebyla a nikdy už nebude. (To je pro nás zdroj radosti.)

Nikdo z nás nemůže žít trvale v osamělosti. Potřebujeme žít v závislosti lásky na druhých
lidech, potřebujeme se navzájem. Každý člověk má potřebu milovat a být milován. Jenomže
pyšný myslí,  že si lásku a uznání zaslouží, kdežto pokorný všechno přijímá jako dar. Jsme
darem jeden pro druhého a to, že každý z nás je jiný, je také Boží dar.

Pyšný člověk se snaží ponížit druhé, aby sám vyrostl. Ale ten, kdo druhého přijímá jako
dar,  povýší  ho  a vyroste  s ním.  Tím,  že  ho  přijme,  má  účast  na  jeho darech  a je  vlastně
obohacován dary druhých lidí. Takto dostáváme úplně nový pohled na všechny lidi kolem
a tím i na celé stvoření. „Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal
vás“ (Řím 15: 7).

Z toho, že jsme každý jiný a originální, se máme radovat. Kdybychom byli všichni zcela
stejní, byla by na světě nuda. V rozmanitosti je krása. Máme tvořit jednotu v různosti. „Tak
jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho,
tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme
jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem, Bůh dal tělu
údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani
hlava nemůže říci  nohám: „Nepotřebuji  vás!“ Trpí-li  jeden úd, trpí  spolu s ním všechny.
A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás
je jedním z Jeho údů“ (1 Kor 12: 12–13, 18, 21, 26).

PRAVÁ LÁSKA
Pravá láska, to je postoj ke všem lidem, není to jen vztah k jediné osobě. Skutečná láska

je jen jedna, a to láska bez podmínek. Není snadná, ale každý se jí může učit a naučit. Tato
láska je podmínkou šťastného života a také jeho cílem. Láska kde se dávají podmínky, není
dokoná: „Jestli mě máš rád, uděláš.“ Láska bez podmínek se raduje z krásy toho druhého,
z jeho úspěchu, štěstí… Objevuje i skryté hodnoty a kvality v tom druhém a přijímá je jako
nezasloužený dar. Ale současně přijímá toho druhého i s jeho nedostatky, takového, jaký je.

Láska není pocit! Je to snaha chtít dobro toho druhého, myslet na něj více než na
sebe. Láska vyrůstá z důvěry. Projevy takové lásky se poznají podle nezištného dávání, péče
o druhého,  podle  odpovědnosti,  úcty,  obětavosti  a také  míry  trpělivosti,  něhy,  laskavosti
a humoru. Ovocem lásky je nezištnost, porozumění, odpuštění a smíření.

Úcta k druhému spočívá v tom, že si uvědomujeme jeho jedinečnost, neopakovatelnost.
Pravá úcta vede k přání, aby se ten druhý vyvíjel svobodně, vlastním způsobem. Milujeme
tedy druhého takového, jaký je, dáváme mu svobodu a nechceme si ho stále ochočit podle
svých sobeckých představ. K pravé úctě patří EMPATIE = schopnost se vcítit do druhého, do
jeho  problémů  a potřeb.  Úcta  manželů  je  svorník  dobrého  manželství.  V praxi  se  dá
vyjadřovat obdivem a pochvalou – musíme se učit vidět na druhém to, za co bychom ho mohli
pochválit. Chvála a povzbuzování jsou důležité i ve vztahu k dětem a k dalším lidem – chvály
by mělo být mnohonásobně víc než kritiky! Je důležité se naučit nesnižovat osobnost druhého
výkřiky jako: „Ty jsi nemožný!“ „Ty jsi hloupá!“ apod. 

Je také důležité naučit se přijímat chválu, poděkovat za ni a ne ji z falešné pokory odmítat.
Pokora je pravda! Jako přijímáme své nedostatky, tak bychom měli přijímat i     své klady. Své
dary, hřivny jsme dostali od Boha, a tak se učme si jich cenit a vzdávat za ně Bohu chválu:
„Děkuji Ti, Bože za to, že jsi mi dal.“
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 Manželský slib

„Já, N…, odevzdávám se tobě, N…, a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti
zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré
i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Manželský slib vyjadřuje dokonalou lásku: odevzdání se druhému, jste druhému darem
a dar  přijímáte.  Závazek  lásky,  úcty,  věrnosti  a nerozlučitelnosti.  Dokonalá  láska  by
nevyslovila:  „Přijímám tě  na  tak dlouho,  jak mne  budeš  bavit.  A     potom tě  opustím nebo
vyhodím.“

Slib  začíná  odevzdáním se partnerovi  a jeho přijetím Od té  chvíle  máte  být  jeden pro
druhého tím nejbližším člověkem na zemi. Od té chvíle už by pro vás nemělo platit: „Toto je
můj problém“ a     „toto je tvůj problém“ – ale vždy: „Toto je náš společný problém“.

Jestliže má být vzájemné přijetí a odevzdání úplné, musí probíhat ve všech dimenzích, na
všech úrovních osobnosti. Budování vzájemného vztahu a rozvíjení jednotlivých druhů lásky
je velkým úkolem manželů na celý život. Manželský slib není jednorázová záležitost, to je
celoživotní povolání. 

„Žena je příslibem, který sama nikdy nemůže naplnit. A to je její milost“ (Paul Claudel).
Žena je manželovi příslibem nebe na zemi, a když se s ní ožení, pozná, že mu nikdy nemůže
nebe  na  zemi  dát.  To  samé  platí  samozřejmě  i o manželovi,  ale  vlastně  o všem,  po  čem
toužíme a na co se těšíme. Když toho dosáhneme, zjistíme, že se jakoby něco ztratilo. Dá se
s tím vyrovnat třemi způsoby:

1. Způsob pošetilého – dává vinu druhému nebo věcem samým („kdybych měl  jinou
manželku,  jiné podmínky,  jinou práci.“),  stále  hledá něco nového a stále  znovu se
zklamává.

2. Způsob „rozumného“  – začne  si  myslet,  že  láska byl  jen přelud,  „vzdušný zámek
mládí“, „umoudří se“ a naučí se nečekat od života příliš mnoho, začne stagnovat, víc
se nesnaží.

3. Způsob křesťanský – křesťan dokáže přijmout slabosti své i slabosti partnera a nedělá
z nich tragédii. Od druhého neočekává nemožné. Je si vědom svých slabostí a proto je
také schopen odpouštět druhému. Chápe moudrost Písma svatého, (např.  „Těm, kdo
milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ Řím 8:28). Pozemskými dary nepohrdá,
ale  nezaměňuje  je  za  svůj  poslední  cíl.  Boží  Slovo  a svátosti  mu  jsou  životním
programem.

Všechno,  co od Boha dostáváme,  je  dobré  a pro nás  potřebné.  Celý náš  život  a každá
z denních skutečností je darem od Boha. On nám dává právě to, co potřebujeme ke své spáse.
„Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, ale se
zkouškou vám připraví  i východisko  a dá  vám sílu,  abyste  mohli  obstát“ (1  Kor 10:  13).
Jestliže Bůh dopustí nějakou zkoušku, je to proto, abychom se naučili věci moudře chápat
a v Boha důvěřovat. Kde končí naše možnosti, Bůh teprve začíná! Nezbaví nás těžkostí, ale
bude s námi a pomůže nám je překonat.  „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa“ (Mt 28: 20).

Velice  důležité  je zříct  se sebelítosti  (začínáme sebe litovat,  pak druhé obviňovat,  pak
přichází deprese, vztek, hádky.). V sebelítosti někdy obviňujeme samotného Boha z toho, že
nás  nemá  rád,  že  se  o nás  nestará  –  a to  je  přece  lež!  „Stále  se  radujte,  v modlitbách
neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (1 Tes
5: 16–18).
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Děkuji
 Karel Kryl

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 
bych mohl věnce vázat

děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat
Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli

bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly
děkuji, děkuji, děkuji

Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí
pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí

Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu
živým již, živým již žalují a křičí po soucitu

děkuji, děkuji, děkuji

Pro touhu, pro touhu po kráse děkuji za ošklivost
za to, že – za to, že utká se láska a nevraživost

Pro sladkost, pro sladkost usnutí děkuji za únavu
děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu

děkuji, děkuji, děkuji

Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila
děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla

Za to, že – za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral
Beránku, děkuji, marně jsi neumíral

děkuji, děkuji, děkuji, děkuji

Friedrich Otinger

„Bože, dej mi sílu, 
abych změnil věci, které změnit mohu.

dej mi trpělivost, 
abych snášel věci, které změnit nemohu

a dej mi moudrost, 
abych oboje od sebe odlišil.“
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SPRÁVNÝ VZTAH K BOHU

Základem víry v Boha je důvěra v něho. On je ten, kdo je nejmoudřejší a ví, co je pro nás
nejlepší.  Je  nejmocnější,  takže  to  může  dokonce  i zařídit  –  a své  moci  nikdy nezneužije.
Miluje každého z nás víc než kdokoliv ve vesmíru, nikdy nám tedy neublíží a nikdy nám nedá
nic špatného. Proč se tedy tak často bojíme, máme obavy z jeho vůle a chceme svůj život
zajišťovat z vlastních sil?

Nesprávnou  představu  o Bohu  mnozí  z nás  získali  ze  špatných  informací  (představa
někoho, kdo chce vždycky jen to těžké, neradostné) nebo působením rodičů, kteří byli třeba
příliš  přísní,  nároční,  nikdy  nechválili,  ale  za  každou  maličkost  trestali,  kladli  na  nás
nesplnitelné nároky. Často už malé dítě slyší: „Pán Bůh tě vidí, Pán Bůh tě potrestá!“ – a takto
v něm vzniká představa někoho, kdo čeká na každé nesprávné hnutí, aby trestal. Ale kdo má
z Boha strach, nikdy ho přece nemůže milovat! „Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá
láska strach vyhání“ (1 Jan 4: 18).

„My milujeme,  protože Bůh napřed miloval  nás“ (1  Jan 4:  19).  Láska Boha k nám je
láskou  bez  podmínky.  Před  ním nemusíme  nic  předstírat  ani  se  spoléhat  na  své  výkony
a zásluhy. On chce pro nás (i od nás) vždycky to, co je dobré – i když je to někdy těžké.
Jestliže máme strach z Boha, musíme se tohoto strachu zbavit:

1. Odpustit rodičům (babičce, učiteli, knězi…), kteří v nás tento omyl způsobili.

2. Prosit Ducha Svatého za vnitřní uzdravení.

3. Začít  vědomě ve svém srdci budovat  správnou představu o Bohu (pomocí  dobrých
knih, přednášek, Písma sv. – Bible je vlastně vyznáním lásky našeho Boha každému
z nás).  „Neboť  Bůh tak  miloval  svět,  že  dal  svého jediného Syna,  aby žádný,  kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět,
aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen“ (Jan 3:16-
18).

Zkusme se nechat Bohem milovat přijímat Ho jako svého nejlepšího přítele!

VNITŘNÍ ZRANĚNÍ A UZDRAVENÍ

Předpoklady zdravého vývoje
Naši  osobnost  už  od  samého  začátku  naší  existence  ovlivňuje  všechno,  co  dělají,  ale

i myslí a cítí lidé kolem nás. Na to, jak sami sebe přijímáme, jakou máme jistotu a důvěru
v životě, má velký vliv:

 naše početí, vzájemná láska rodičů; přijetí těhotenství a radostné očekávání děťátka;

 porod  bez  komplikací  a traumat,  přijetí  chlapečka  nebo  holčičky rodiči  (a  dalšími
lidmi kolem); stálá blízkost maminky od prvních chvil života;

 laskavá  a klidná  výchova,  naplněné  „konto  lásky“  dítěte  (kontakt  očima,  fyzický
kontakt, soustředěná pozornost každému dítěti zvlášť, laskavá autorita);

 přijetí jedinečnosti dítěte;

 pomoc rodičů, aby mohlo být samo sebou (aby dělalo to, co je správné, a ne to, co
dělají všichni);

 nacházení schopností dítěte a pomoc při jejich rozvíjení;

 pomoc při zklamání – když udělá chybu, může ji napravit a začít znovu; přiměřenost
trestů a odměn.
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Jak vzniká vnitřní zranění?
V životě nikoho z nás nemohly být tyto předpoklady úplně dodrženy. Nikdo z nás nemohl

a nemůže prožívat život bez jakéhokoliv zranění, protože všichni lidé jsou zasaženi hříchem
a jeho následky.

Kdykoliv v     našem životě došlo k     nepřijetí, nelásce, odmítnutí, objevuje se v     naší osobnosti
vnitřní zranění. Ten, kdo je zraňovaný, vytváří si jakousi „zeď“ okolo svého „srdce“, svého
vnitřního „já“. Každé zranění je jakoby cihlou do této zdi, která je obranou, aby dovnitř nic
bolestivého už neproniklo. Ta zeď může získávat i další vrstvy – tím horší je pak komunikace
s tímto člověkem.

Kdo má kolem svého nitra zeď, není schopen lásku přijmout ani lásku dát, není připraven
poznat sám sebe a     žít tak, jak je mu vlastní. Nežije ze svého nitra, ale začíná vytvářet na své
tváři  masky.  Člověk jedná jednou tak a podruhé jinak – aby se vyvaroval dalších zranění,
případně aby se zalíbil druhým, aby získal aspoň trochu uznání a lásky. Je podbízivý nebo
naopak odmítavý a nervózní; mnozí jsou velmi aktivní a realizují se ve výkonu, aby dosáhli
alespoň obdivu, když už ne lásky.  Vnitřně zraněný člověk je často agresivní (ať už navenek
nebo i     vůči sobě), obklopuje se věcmi, milovaného člověka vydírá a     uchvacuje pro sebe, je
zahořklý, nespokojený, stále kritizující…

Hříchy rodičů a hříchy naše plodí další hříchy a další zranění, protože kdo byl ve svém
životě zraňován a lásku nedostal,  těžko ji dokáže pak dávat svým dětem, a tak roste další
generace zraněných lidí.

Jak se můžeme uzdravit?
Pokud  máme  nemocné  tělo,  může  nám  pomoci  lékař.  Nemocné  duši  může  pomoci

psycholog nebo psychiatr,  ale někdy nám nepomůže nic z toho. Jestliže máme nemocného
ducha, může nám pomoci jedině Bůh.

Zdravý člověk je především zdravý duchem. To je nezbytná podmínka našeho šťastného
života.  Zranění  ducha  se  projevují  i na  tělesné  a duševní  úrovni.  Nepomůže  nám,  když
budeme léčit příznaky (nesoustředěnost, nervozitu atd.): musíme si nechat vyléčit příčinu těch
příznaků, naše vnitřní zranění.

Bůh nás může uzdravit
Ježíš Kristus přišel na svět proto, aby nám pomohl v naší bídě. Pokud se otevřeme jeho

milosrdné  lásce  a necháme  si  pomoci,  zvítězíme  nad  hříchem  a nenávistí,  dosáhneme
svobody,  naučíme  se  od  Krista  odpouštět  druhým  lidem,  ale  také  i sobě.  a začneme  se
konečně uzdravovat.

Ježíš jim řekl: „Nepotřebují lékaře zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat k obrácení
spravedlivé,  ale  hříšníky“ (Lk 5:  31–32).  Boží  uzdravení  je  spojeno s     odpuštěním hříchů
a     osvobozením  od  závislostí,  které  nám  brali  svobodu. Nebojme  se  spolehnout  na  větu:
„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1 Petr 5: 7).

A – ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ

1. Své  hříchy  upřímně  vyznat  Bohu:  to  je  první  krok  ke  skutečné  změně  života.
Většinou si  lidé všímají  chyb druhých než chyb vlastních.  „Jak to, že vidíš  třísku
v oku svého bratra,  ale  trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to,  že říkáš
svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém vlastním oku!
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Pokrytče,  nejprve  vyjmi  ze  svého  oka  trám,  a pak  teprve  prohlédneš,  abys  mohl
vyjmout třísku z oka svého bratra.“ (Mt 7:3-5). (Také podobenství o nemilosrdném
služebníku Mt 18:23-35.)

2.  Vyznat lásku Boží:  Ježíš přišel, aby nám hříchy odpustil. Boží láska nemá mezí –
neexistuje hřích, který by nám nemohl být odpuštěn. Odpuštění má ale své podmínky:

 Svého hříchu litujeme(lítost nedokonalá – litujeme jen ze strachu před trestem;
lítost dokonalá – litujeme, že jsme urazili Boha, svého Pána a Otce).

 Prosíme o odpuštění – Boha i toho, koho jsme zranili.

 Sami jsme ochotni odpouštět.

 Věříme Bohu, že nám chce odpustit.

 Jsme ochotni napravit škody, které jsme způsobili.

3. Rozvázání z pocitu viny: tento pocit v sobě můžeme nosit jako následek toho, že to,
co jsme způsobili, už nelze napravit. V této situaci nám může pomoci jedině Ježíš –
proto ho prosme, aby nás rozvázal (osvobodil) z pocitu viny, aby napravil to, co my už
napravit nedokážeme. „Neboť u Boha není nic nemožného“ (Lk 1:37).

4. Modlitba za ty, kterým jsme ublížili. 

5. Omluva těm, které jsme zranili (pokud to není možné, alespoň v duchu). 

B – VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

1. Odpustit těm, kteří nás zranili:

Odpuštění  je  základní  podmínkou  uzdravení!!! Odpustit  všem  lidem,  i těm,  kteří  už
zemřeli,  i těm,  kteří  nám osobně  nic  neudělali  (ale  my  proti  nim  něco  máme).  Musíme
odpouštět neustále. Pokud máme problémy s odpuštěním, měli bychom:

 násilím odvrátit pohled od chyby druhého a obrátit ho na svůj dluh vůči Bohu;

 uvědomit si, že Pán Ježíš za něho zemřel a já ho kritizuji, odsuzuji (jsem tak vlastně
v pozici Božího nepřítele);

 prosit Boha, aby mi ukázal toho druhého svýma očima (on chápe člověka a rozumí
mu, neodsuzuje), snažit se ho pochopit (jaký prožil život, jeho problémy…), nikdy
nepředpokládat, že něco udělal schválně, vidět ho jako člověka zraněného, toužícího
po lásce. Do jeho úmyslů nevidím.

Být si  vědom toho,  že když jsem v některé  oblasti  nezhřešil,  je  to  především zásluha
Boha, že mne uchránil hlubokého pádu.  „Kdyby mě Boží milost nechránila, daleko horších
věcí  bych  byl  schopen“ (bratr  z družiny  sv.  Františka,  když  byl  nespravedlivě  obviněn
z atentátu). 1 Kor 10:12 „A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“

 Prosit za odpuštění Boha: „Pane, odpusť, že jsem ho odsuzoval.“

 V modlitbě se omlouvat i svým bližním: „Bratře, sestro, odpusť, že jsem tě odsuzoval,
kritizoval.“  Kritikou  a odsuzováním  totiž  stavíme  mezi  sebe  a druhé  hráz  a druhé
jakoby spoutáváme a bráníme jim, aby se polepšili.
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 Modlit se za toho, kdo mi ublížil, děkovat Pánu za všechno dobré, co do něj vložil,
jistě má i dobré vlastnosti. A prosit za něho, příležitostně pro něj udělat něco dobrého.

 Pokud můžeme, jít se omluvit – za tu část viny, která je na naší straně. Mít na paměti,
že odpuštění není pocit, ale rozhodnutí!

2. Prosit Boha, aby uzdravil všechna naše zranění: která byla v lůně matky, v dětství,
mládí,  co bylo  až  doposud,  i to,  o čem třeba  ani  nevíme.  Ducha Svatého v Církvi
vzýváme jako toho, který uvádí do pravdy, který léčí a uzdravuje.

3. Přijmout Boží lásku, spočinout v jeho náruči, uvěřit, že nás Bůh miluje takové, jací
jsme, a děkovat za tak nesmírné bohatství.

4. Modlitba  a poděkování  za  všechny,  kteří  nám  v životě  dali  pocítit  lásku,  úctu
a přijetí.

5. Můžeme  do  svého  života  přijmout  a Bohu  nabídnout  všechny  ty  naše  bolesti
a zranění  a on  dá  těm  těžkým  chvílím  smysl  i hodnotu.  Každé  zranění  má  nejen
negativní dopad na náš život, ale také pozitivní:

 Pokud  dokážeme  správně  zhodnotit  to,  že  nám někdo  ublížil,  může  nás  to
duchovně posunout dopředu (např. člověk, který prožil nedostatek lásky rodičů, může
o to víc milovat Boha, partnera nebo své děti).  Záleží na tom, jak se člověk k     těmto
skutečnostem postaví.

C – OSVOBOZENÍ OD ZÁVISLOSTÍ

1. Závislost  na věcech hmotných (dům, auto,  jídlo,  přehnaná péče o zdraví nebo krásu)
nebo duševních (vědění, vzdělávání, čest, vážnost, koníček). Nemáme být jejich otroky,
ale hospodáři – mít k nim pěkný vztah, vážit si jich, ale umožnit i druhým, aby z našich
věcí mohli  mít  užitek.  Ve všem, čeho se v     životě nemůžeme vzdát nebo co se bojíme
ztratit, je skryto naše otroctví. Pokud budeme opravdu chtít, Pán nám pomůže od přehnané
závislosti na různých věcech. 

2. Svázanost hříchem – závislost na alkoholu, drogách, sexu, ale i sklon k nadávání nebo
klení, nenávist, nervozita, hněv, žárlivost… Některé vlastnosti jsme mohli zdědit po svých
rodičích nebo prarodičích. Rozvazovací a uzdravovací modlitba je zde proto, abychom se
skrze ni  VÍROU osvobodili  od dědičných  vlivů (podmínkou  je  samozřejmě odpuštění
všem těmto lidem, živým i zesnulým). „Syn člověka přišel proto, aby hledal a spasil, co
zahynulo" (Lk 19:10). A v nás zahynulo mnoho dobrého.

3. Praktiky, skrze které se otevíráme zlým silám

jimi můžeme dojít závislosti na hříchu: pověrčivost, styk s okultními praktikami nebo
pohanskými  sektami,  věštění,  „doptávání  se“  proutku  nebo  kyvadélka,  horoskopy,
psychotronika, magie ať už černá nebo bílá, transcendentální meditace a další východní
praktiky,  kde  může  být  zapojena  i duchovní  oblast.  Mnoho  „léčitelů“  vyléčí  tělo,  ale
způsobí  vážné  psychické  a duchovní  problémy.  Písmo svaté  jasně dokládá,  že  okultní
praktiky existují,  že  prostě  „fungují“.  Ale také dokládá,  že Bůh má věštce,  zaklínače,
vyptavače  duchů  zemřelých,  jasnovidce…  v ohavnosti.  Jejich  znalosti  nepocházejí  od
Boha, ale od Božího nepřítele, který člověka zná od jeho stvoření. „Až vstoupíš do země,
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se
u tebe  nevyskytne  nikdo,  kdo  by  provedl  svého  syna  nebo  svou  dceru  ohněm,  věštec
obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se
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doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo
činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh,
před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha“ (5.
Mojž 18: 9–13).

Důležité  je  nespoléhat  na tyto  síly,  nebýt  „fascinováni“  zlem,  ale  věřit  jen Bohu –
pokud s ním žijeme v přátelství, nemusíme se bát Satana, okultních praxí anebo těch, kteří
nám chtějí ublížit prostřednictvím magie.

Aby zlo  nemohlo  v našem životě  působit,  je  nutné  se  zla  nejdříve  zříci,  obrátit  se
k Bohu a potom odpustit a žehnat těm, kteří nám zlo způsobili. Pokud jsme byli ve styku
s různými podivnými praktikami, musíme se jich odříct, skutečně se rozhodnout pro Boha
a pro přátelství s ním a prosit ho za osvobození z každé takové závislosti. Důležité je, aby
on sám naplnil to místo v nás, kde dřív byly zlé síly.

4. Strach: je  to  pocit,  který  nám  znemožňuje  správné  rozhodování  a zamlžuje
východisko z těžkostí. Spasitel přišel proto, aby uvedl naše kroky na cestu pokoje (Lk 1:
19) – pokoj je jedním z hlavních znaků Božího království. Chce, abychom mu sloužili
vysvobozeni  z rukou  nepřátel  a prosti  strachu  (Lk  1:  74).  V Písmu  se  sedmdesátkrát
objevuje  výzva:  „Neboj  se;  nebojte  se!“  Důvodem,  proč  se  nemáme  bát,  není  to,  že
bychom už neměli prožívat různé zkoušky a těžkosti, ale to, že Bůh je s námi. Své strachy
máme odevzdat Jemu a prosit Ho, aby nás osvobodil. 

Druhy strachu:

 Strach  jako  důsledek  hříchu: (objevuje  se  s prvním  hříchem;  Adam  se  před
Hospodinem schovává do křoví, vinu svaluje na Evu, Eva na hada. nepřiznají se).

 Strach  z omluvy: člověk  má  strach,  že  by  se  musel  jít  omluvit,  nahradit  škodu,
ztrapnit se, ponížit se. Většinou mu v omluvě zabrání pýcha a ješitnost.

 Strach  z odpuštění: obavy  z vyznání  vin,  předsudky,  strach  ze  zpovědi.  Je
„zajímavé“,  že  hřešit  a být  na  druhé  zlí  se  nebojíme,  ale  vyznání  viny  ano.  Ale
vzpomeňme  na  jednání  otce  se  synem,  který  odešel  do  světa,  kde  promrhal  dědictví
a domů se vrátil chudý jak kostelní myš.

Podobenství o marnotratném synu

 "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne
připadá.´ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel
do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil,
nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země;
ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři,
ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba
nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti
nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých
nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci. 

 Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu
řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ Ale
otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku
prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože
tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit. 
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 Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.
Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: `Vrátil
se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.´
rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: `Tolik let už
ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se
poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění,
dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.´ On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co
mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase
žije, ztratil se, a je nalezen´" (Lk 15:11-32).

 „Vstanu a půjdu k svému Otci!“ (Lk 15: 18) To je v našem životě velmi důležité. Je jasné,
že  mladík  se přitom nevyhnul  strachu ze  setkání  s otcem.  A nakonec  se ukázalo,  že jeho
strach a obavy byly přehnané – toto velice často poznáváme také. V životě zažíváme různé
formy obav a strachů:

 Strach určitý (strach z někoho nebo z něčeho).

-  Má tisíce  forem.  Není  téměř  nic,  z čeho by člověk (aspoň občas)  nemohl  dostat
strach.

 Strach neurčitý – pocity vnitřní nejistoty, pocity ohrožení, chronické pocity strachu,
deprese – často vznikají následkem traumat v těhotenství a v dětství, u lidí nemilovaných
a nepřijímaných…

Řešení:

 Postavit se úzkosti a strachu a přiznat si jej.

 Velkou pomocí je milý a naslouchající partner v rozhovoru: láska a pochopení někoho
blízkého je velice silný prostředek proti strachu.

 Spolehnout se na Boha – on neodejme člověku úzkost, ale pomůže mu, aby se s ní
lépe vypořádal. „Neboj se a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam
půjdeš.“ (Jozue 1: 9)

 Spoléhání na Boha (a hlavně rozhovor s Ním) je nejlepším a nejúčinnějším prostředkem
k osvobození z úzkosti a beznaděje + modlitba za vnitřní uzdravení. „Neztrácejte odvahu,
neboť bude bohatě odměněna“ (Žid 10: 35). Dostali jsme Ducha Svatého – Ducha odvahy
a síly.  Neztrácejme odvahu! „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej  v něho, on sám bude
jednat“ (Žl 37: 5).

ŽIVOT V RADOSTI
Vnitřní uzdravení je posvěcení člověka, prosvětlení, do jeho nitra vnikne radost. Vnitřní

uzdravení  je  proces  osvobození.  Postupně se  musí  rozbourat  ta  zeď  v nás.  Netrvá  to  tak
dlouho, jak se zeď stavěla, ale přece to může být záležitost několika dní, týdnů i  měsíců. Při
modlitbě za vnitřní uzdravení povstane člověk s novým srdcem, ale potom musí následovat
rekonvalescence. Tu neuskutečňujeme vlastní mocí, ale spolupracujeme s Bohem. Stále znovu
a znovu musíme odpouštět, přijímat Boží lásku, modlit se – aby to místo v nás, kde dřív byly
hříchy, hořkost a neláska, se zaplnilo Boží láskou.

Když Bůh přijde do našeho srdce a     začne uzdravovat, uvolní se v     našem životě spousta
energie, kterou jsme předtím potřebovali na budování té naší obranné zdi. Získáme velkou
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svobodu,  radost  a sílu  Božích  dětí  a budeme  moci  předávat  lásku  i těm nejvíc  zraněným
lidem.  Budeme  zranitelní,  ale  Bůh  sám  bude  naší  ochranou  a silou.  Tak  jedná  skutečný
křesťan. 

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ – SHRNUTÍ

Bůh mne přijímá: takového jaký jsem, se vším všudy. Se slabostmi, nedostatky, neduhy
a dokonce i hříchy. Vždyť proto Ježíš Kristus přišel, aby mě zachránil a hříchy mi odpustil.

 PROTO PŘIJÍMÁM I SÁM SEBE: takového jaký jsem, se vším všudy. Se slabostmi,
nedostatky, neduhy i hříchy. Bůh mne miluje, proto mám mít rád i sám sebe. Kořen
sebeúcty spočívá v tom, že Bůh si mne zamiloval – nikoliv ve výkonu, kráse, práci,
úspěchu…

 PŘIJÍMÁM  SE  TAKOVÝ  JAKÝ  JSEM:  vidím  své  neduhy,  ale  také  své  dary.
S neřestmi chci něco dělat a stát se lepším člověkem, který umí lásku nejen přijímat,
ale i nezištně dávat druhým.

 MUSÍM MÍT PROGRAM RŮSTU: nelze program růstu postavit pouze na citových
prožitcích a emocích. Jde o rozhodnutí vůle konat dobro – a k tomu je nutný konkrétní
program, jasné body, dobrá spiritualita.

Bůh přijímá druhé: Bůh přijímá druhé lidi stejně jako mne, se vším všudy. Se slabostmi,
nedostatky, neduhy i hříchy. I za jejich hříchy podstoupil oběť.

 PROTO PŘIJÍMÁM DRUHÉ I JÁ: takové, jací  jsou, se vším všudy.  Se slabostmi,
nedostatky,  neduhy  i hříchy.  Neočekávám  od  druhých  více  než  od  sebe.  Počítám
s realitou  – s lidskou porušeností.  Neočekávám,  že  mi  druhý může  nahradit  Boha,
nemám na druhé neúměrné požadavky.

 CHCI  DRUHÝM  POMÁHAT  V RŮSTU:  budu  druhému  přítelem,  kamarádem,
člověkem.

 BUDUJI SPOLEČNÝ PROGRAM RŮSTU: v partnerském životě jde o růst obou. Nic
nebudu dělat na svou vlastní pěst. „Můj problém, nebo tvůj problém- je vždy problém
nás obou.“ Nebudu druhému dělat to, co sám nemám rád. Budu druhému dělat to, co
mám sám rád. Jak chci, aby druhý nakládal se mnou – budu nakládat s ním nehledě na
jeho současný stav. Zlo a hřích nebudu vracet zlem a hříchem.
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V.

 DÁVÁM TI
ODPUŠTĚNÍ
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SOUCIT A ODPUŠTĚNÍ
Realita: člověk, kterého nejvíce milujete a kterému jste svěřili svůj život, je nedokonalý.

Zaručeně vás bude mnoha způsoby zraňovat a zklamávat. Někdy to bude vážné, jindy ne. Už
dopředu  můžete  očekávat  jeho  selhání.  „Není  na  zemi  člověka  spravedlivého,  aby  konal
dobro a nehřešil.“ (Kaz 7: 20)  „I spravedlivý sedmkrát denně hřeší.“ ( ) Selhání můžeme
očekávat  i od těch nejlepších  lidí,  které  známe.  A nakonec  to  platí  o nás samých,  protože
selháváme i ve svých předsevzetích, chodíme ke zpovědi…

Otázka zní: CO S TÍM? Co dělat, když partner zklame, když není takový, jakého ho chcete
mít? Když má slabost nebo nevyřešené zranění z dětství? Máte na vybranou ze dvou řešení:
buď ho za nedostatky utlouct  -  nebo mu láskou pomoci  z propasti  bídy.  „Láska přikryje
množství hříchů.“ (1 Petr 4: 8) Žádné selhání není větší než milost. Láska dokáže uzdravit
velká zranění. A po pádu může být vztah ještě silnější a pokornější. Tvrdost srdce ničí vztah
víc  než  selhání. Jak  řekl  Pán Ježíš:  příčinou  rozvodu není  jenom selhání,  ale  především
„tvrdost srdce“. (Mt 19: 8)

„Jako  Boží  vyvolení,  svatí  a milovaní,  oblečte  milosrdný  soucit,  dobrotu,  skromnost,
pokoru a trpělivost.  Snášejte  se navzájem a odpouštějte  si,  má-li  kdo něco proti  druhému.
Jako Pán odpustil vám – odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje
k dokonalosti.“ (Kol 3: 12–14)

Písmo svaté nám dává dokonalý program života. Kromě programu zakoušíme i soucit od
samého Boha. Boží soucit  znamená, že se sklání k naší narušenosti nebo hříchu a pomáhá
nám, sklání se k někomu nižšímu z čisté lásky. Podobně můžeme pomoci druhému člověku,
když se momentálně nachází „níže“ než my. 

SOUCITNOST MÁ MNOHO STRÁNEK

1. Ztotožnění se s hříchem a selháním

Dbejte  na  to,  abyste  k selhání  partnera  přistupovali  POKORNĚ.  Dnes  padl  on,  zítra
můžete padnout vy.  Jednejte s     ním tak, jak byste si přáli,  aby v     podobné situaci jednal on
s     vámi. Pokud si myslíte, že jste nad hříchem, je to velký problém. „A proto ten, kdo si myslí,
že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1 Kor 10:12 ).

Budete-li znát dobře sami sebe a své hříchy, budete mít pro partnerovy poklesky mnohem
víc milosti. 

2. Ztotožnění se s partnerovou slabostí

Ztotožněte  se  s     partnerovou  slabostí  nebo  neschopností,  jako  by  byly  vaše. Vždyť
v manželství  už  neplatí:  „Je  to  tvůj  problém,  “  ale  o všech  nesnázích  platí:  „Je  to  náš
problém.“ Staňte se spolupracovníkem Boží milosti a uzdravení, ne soudcem, ne dozorcem,
ne překážkou.  Vyvarujte  se takového jednání  s     druhými,  které  sami  nesnášíte  – a     berte  to
vážně. Zařaďte toto pravidlo do svého programu lásky, rozhodnutí vůle. Nezlobte se na svého
partnera pro jeho slabost, tím mu nepomůžete a svou „morální převahou“ byste spíše ničili
než uzdravovali.

„Veleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. Je to nejmilosrdnější Otec a Bůh, od
něho pochází všechna útěcha. Těší nás ve všech našich souženích, takže my pak jsme schopni
potěšit druhé, ať jsou v jakémkoli soužení, tou útěchou, kterou Bůh potěšuje nás.“ (2 Kor 1:
3–4) Tomu říkáme konkrétní účast na Božím životě. (Viz úvod: Co dostávám od Boha, dávám
druhým.)
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Ochota znovu se stát zranitelným

Někdy si  lidé  od  dětství  budují  svůj  obranný postoj,  který  v podstatě  říká:  „Už nikdy
nedovolím, aby mě ještě někdo podobně zranil.“ A potom tuto obrannou strategii přenášejí do
manželství. Někdo se v mládí druhému otevřel a ten toho zneužil – zraněný už znovu nechce
riskovat podobnou bolest. Dříve obrana mohla mít smysl, ale nyní brání v blízkém vztahu.
Když vám partner ublíží, ale bude toho opravdově litoval a bude možné mu věřit, znovu se
mu otevřete.  Neztotožňujte partnera s     osobou, která vám kdysi ublížila! Partner za to dávné
zranění nemůže, tak ho za něj netrestejte! Buďte ochotni být opět zranitelní – protože takto se
vám Bůh vystavuje, tak jedná s vámi.

3. Ochota činit pokání

Odpuštění sice vychází ze strany ublíženého, ale ten, kdo škodu způsobil, má dělat pokání.
Kdo  selhal,  musí  se  ke  svému  jednání  přihlásit,  vzít  za  něho  zodpovědnost  a     projevit
skutečnou změnu chování – to je pravé pokání. Bez toho by bylo těžké se mu otevírat, kdyby
se  nechtěl  změnit.  Otevíráme  se  druhým,  když  poznáváme,  že  jim  můžeme  důvěřovat.
Neznamená to jejich dokonalost, ale upřímnou snahu – to jsou kvality,  které nedokonalým
lidem zajišťují růst a šťastný vztah. 

DÁVÁM TI ODPUŠTĚNÍ

Odpuštění

Je něco, bez čeho se nedá žít, bez čeho se stává život utrpením a peklem. To „něco“ se
jmenuje odpuštění. Slovo plné naděje a smíru, šance začít znovu a lépe, navrácení ztraceného
pokoje. Odpuštění znamená proměnu člověka, osvobození od břemene viny i zranění. Je to
veliká milost, daná Bohem, s kterou nalezneme východisko i z těch nejhorších situací. 

Dědičný hřích a svobodná vůle
S odpuštěním úzce souvisí lidská vina, která ho předchází. Tíha dědičného hříchu provází

lidstvo po všechny generace už od vyhnání prvních lidí z ráje. Často bezmocně přihlížíme
nějakému bezpráví a nespravedlnosti a vnucuje se nám dotěrná otázka: „Co nám to vládne za
Boha,  který  se  klidně  dívá  na  rozličné  hříchy  světa  a nezasáhne,  ačkoli  má  moc  sjednat
nápravu? Jako by se mu svět vymykal z rukou.“ 

Pohlédni na „logiku“ člověka: dáš-li mu svobodu a on ji zneužije – začne důsledky hříchu
házet na Boha: „Kdyby Bůh byl láska, nikdy by nepřipustil zlo.“ A když svou vinu člověk
nehází na Boha, hází ji na nedokonalost stvoření: „Kdyby bylo stvoření dokonalé, nemohly by
v něm  být  takové  nedostatky  jako  nemoci,  utrpení,  křivdy  a smrt.“  Ale  všechny  tyto
nedostatky  a hrůzy  přišly  až  po  hříchu  člověka,  tedy  až  po  špatné  volbě,  po  rozhodnutí
vykonat  zlo.  Volba  vykonat  zlo  byla  svobodným  rozhodnutím  člověka.  A když  člověku
vezmeš svobodu a stvoříš ho sice dobrého, ale bez možnosti svobodného rozhodování, kdy
bude muset dělat samé dobré činy jako robot – začne se zase bouřit, že ho k dobru nutíš silou,
žes mu vzal svobodnou volbu, žes ho okradl o vlastnost lásky, kterou je právě svoboda.

Bůh  má  s člověkem  jistý  záměr.  Jako  jedinému  z tvorů  mu  dává  do  vínku  vskutku
královský dar – svobodu. Člověk, jako jediný na této zemi, má možnost vymanit se ze svých
pudů  a vědomě  se  rozhodnout  pro  dobro  či  zlo.  Je  tu  však  i druhá  strana  mince:
zodpovědnost, a to se všemi důsledky. Bůh dal člověku Zemi, aby si ji podmanil. A záleží už
na člověku samém, jestli ji promění v rajskou zahradu nebo ve smetiště. Kdyby Bůh zbavil
člověka zodpovědnosti a vodil ho na nitkách jako loutku, byl by to konec lidství a člověk by
ztratil svou podstatu svobodné bytosti. Proto Bůh nechává na poli růst pšenici s koukolem až
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do spravedlivých žní, kdy budou plevy odděleny od pšenice. Ovšem neznamená to, že se Bůh
odvrátil  od  této  Země  a pasivně  vyčkává,  jak  to  s ní  dopadne.  Trpělivě  klepe  na  dveře
každého z nás  Zj  3:  20-21:  „Hle,  stojím přede dveřmi a tluču.  Zaslechne-li  kdo můj hlas
a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout
se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ 

CESTA Z OTROCTVÍ HŘÍCHU SKRZE ODPUŠTĚNÍ
Člověk  je  stižen  vinou,  která  ho  stále  sráží  k zemi.  Mnohdy nejsem schopen zabránit

hříchu ani sám v     sobě, jakým právem tedy žádám po druhých, aby byli lepší než já a     změnili
se na počkání?

S hříchem se budu střetávat po celý život, ať už s vlastním nebo s cizím. Aby nade mnou
neměl moc, nebral mi vnitřní pokoj a nenutil mě dělat to, co není správné, musím ho zbavit
jeho magického kouzla. Jedinou účinnou pomoc naleznu v Ježíši Kristu, který jediný přemohl
zlo a má moc zničit hřích i s jeho následky.  Nakolik se dokážu vydat do Ježíšových rukou,
natolik budu schopen odolávat zlému.

Cesta  z otroctví  hříchu  vede  skrz  odpuštění.  Nakolik  dokážu  odpustit  já,  natolik  bude
odpuštěno mně. „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský
Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mt 6:
14–15) Neboli – o kolik dokážu rozšířit své srdce, o tolik víc se do něj vejde milosti Boží,
která  mi  pomůže  překonat  i ty  nejtěžší  problémy.  Odpuštěním  se  v     srdci  něco  uvolní.
A     nejenom v     srdci, ale i     v     našich vztazích. Něco se začne dít – co třeba se nepohybovalo celé
roky… Kdo se zbaví otrockých pout je svobodný – a začne se jinak chovat. 

KŘIVDA

Když spáchám hřích 

mohu s tím zajít ke zpovědi (pokání svátostné)

mohu se druhému omluvit, požádat o odpuštění (pokání mimosvátostné)

mohu nahradit škodu, ošetřit zraněného

To je vcelku jasné, ale co s tím, když zažiji opravdovou křivdu? Jak se jí mám zbavit?
Když jsem zažil křivdu, jsem tím zasažený. A zraněný zraňuje další lidi, aniž by o tom musel
vědět. Jestli se mi v minulosti stávaly opakované křivdy a zažíval jsem nespravedlnosti, můžu
si to s sebou nést dlouhá léta. Může mne to negativně formovat. 

Vypořádání se s křivdou
Lze dobrým, ale také špatným způsobem. Nejběžnější jsou tyto dva špatné způsoby:

1. TYP SILÁK (většinou u mužů): dělá,  že se nic nestalo, že je nad tím. Nepřizná si
bolest,  nechce  to  řešit  ani  ošetřit…  ale  potom  je  překvapován  svými  reakcemi.
V situacích, které mu připomínají křivdu, jedná tak, že svými reakcemi překvapí i sám
sebe. Jedná tak, jak by od sebe nikdy nečekal. Nepojmenované, neřešené pokřivení si
uvnitř  v nitru  dělá,  co  chce.  Občas  se  schová,  občas  vybublá…  a často  to  někdo
odnese.
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2. „MUSÍM VYDRŽET“ (často u žen): „Obětuji to pro rodinu nebo Pánu Bohu. Já to
vezmu jako kříž. Takový je prostě život – jednou jsi nahoře, podruhé dole – s tím se
nedá nic dělat.“  Takto mnozí  „vyřeší“  křivdu. To je další  chybné řešení.  Neboť si
z bolesti  udělali  své  náboženství.  Takový  druh  obětí  Bůh  nechce,  to  je  naše
náboženská představa – a hloupá. Takto se křivdy neřeší. Neošetřené křivdy zapouštějí
své kořeny, a my se po čase divíme, jak nechutné ovoce vyrostlo.

Správná  cesta:  spočívá  v pojmenování  hříchu  druhého,  způsobené  křivdy,  újmy.
Pojmenovat,  přiznat si svou bolest.  Pokud možno řešit  v dialogu s viníkem. Ale v každém
případě je řešení v ODPUŠTĚNÍ. Odpuštěním v sobě dojdu pokoje a mnohdy i uzdravení ran
– aby nade mnou už neměly moc.

A pokud jde o křivdu ze strany partnera – nejenom, že mu mohu říct o své bolesti,  ale
MÁM mu to říct. Protože ti dva jsou jedno tělo. A co by to bylo za jednotu těla, kdyby druhý
netušil, co partner prožívá, co ho bolí?… A když navíc neví, že něčím zraňuje? To je velká
věc:  vědět,  že  partnerovi  můžete  a máte  říci  o pociťované křivdě.  (Ale  pozor  na způsoby
sdělování.  Hysterický  výstup  nebude  tím  pravým.  Je  rozdíl  v hysterickém  výstupu
a v pokojném  srdci,  které  touží  po  pochopení…)  Takové  srdce  dokáže  změnit  druhého
natolik, že místo obhajoby změní své chování…

SEBEPŘIJETÍ, SMÍŘENÍ S CELÝM SVĚTEM
Je nutné smířit se s celým světem i sám se sebou. Musím se přijmout takový, jaký jsem,

neboť v konečném důsledku všechny mé výhrady a nepřijetí padají na hlavu samotného Boha,
který  „jako  Stvořitel  je  za  vše  zodpovědný.“  A já  se  vědomě  či  nevědomě  stávám  jeho
žalobcem. Přestávám mu věřit  a uzavírám si kohoutek od „potrubí“ té drahocenné, životní
mízy – milosti Boží.

Je nutné se smířit i s milosrdenstvím Božím, které se projevilo jinde než u mne (viz dělníci
na vinici – Mt 20: 1–16) Pán je víc než spravedlivý - je milosrdný. „Hospodin je milostivý,
plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný“ (Žl 145:8); „Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý
a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem“ (Jonáš
4:2).  Tuto královskou vlastnost  Hospodina máme napodobovat: „Buďte milosrdní,  jako je
milosrdný váš Otec“ Lk 6:36).

UKAŽ JEŽÍŠI SVOU RÁNU A DEJ MU JI K UZDRAVENÍ
Je bláhové se domnívat, že na zlo stačím vlastními silami. Kdo si myslí, že nehřeší, klame

sám sebe.  Hříchu se jen tak  nezbavím.  Z jeho otroctví  se osvobodím jedině  tak,  že budu
neustále odevzdávat Pánu své poklesky a odpouštět ve jménu Ježíše těm, kteří se proti mně
provinili.

Ukaž Ježíši svou ránu a dej mu ji k uzdravení!

Zde plně platí Ježíšovo podobenství: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve
mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15:5). Pokud
mnou  bude proudit  míza  z kmene,  porostu  a ponesu  plody.  Pokud přívod mízy přeruším,
uschnu a první poryv větru mě zlomí. Takové ratolesti potom „vinař“ sbírá a hází do ohně.

Odpuštění v Ježíši Kristu a smíření se s celým světem je nutným předpokladem pro plný
život v milosti Boží. V manželství, v rámci zachování jednoty manželského těla, je však nutné
odpuštění a smíření i na rovině mezi partnery.
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ODPUŠTĚNÍ V MANŽELSTVÍ

Budujete nový domov

Svatebním dnem manželům nastal nelehký úkol: vybudovat nový domov s vlastními zvyky
a osobitým ovzduším, které bude vyhovovat oběma partnerům. Tento úkol jim však ztěžují
různá břemena, která si do manželství přináší:

a) své povahové rysy, 

b) nemocné sebevědomí, 

c)        rozdílná výška duchovní vyspělosti, 

d) různé představy o manželství a rodičovství, 

e)        stálé působení dědičného hříchu, 

f)         traumatické zážitky z dětství, 

g) tíha vlastní viny, 

h) problémy  s rodiči  (nedůsledné  přehodnocení  vztahu  k rodičům,
závislost na nich…), 

i)          různá prostředí, zvyky ze kterých vyšli.

To,  co  je  pro jednoho z     partnerů  běžné  a     normální,  se  druhému může  jevit  jako zcela
nepřijatelné. Zákonitě  musí  docházet  ke tříbení  a střetům vzájemných názorů a bolestného
rození nového.

A) ublížení a zatrpklost
Při vzájemném sžívání s partnerem dochází k mnoha různým zraněním a ublížením nitra.

Je v přirozenosti člověka, že se snaží s těmito bolestmi nějakým způsobem vyrovnat.

1. Bez partnera

a) Snažím se bolest přejít, zlehčit, nemyslet na ni:

„… to tak musí být“;

„… je to tak normální, všichni mají tyhle problémy“.

b) „Umenším se, vezmu manželství jako kříž, nebudu přece se svým problémem
zatěžovat partnera. Stačí, když svou bolest odevzdám Pánu Bohu.“

Obě tyto varianty skončí ve slepé uličce. Není z nich východisko. Snažím se o     něco, na co
nemám. Božím záměrem přece není prožít manželství jako očistec, ale naopak Bůh manželi
vybízí  k naprosté  jednotě  a harmonii  ve vztahu.  „Proto  opustí  muž  svého  otce  i matku,
a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gen 2: 24).

Tajemství jednoho těla předpokládá naprostou otevřenost a čistotu ve všech oblastech žití –
v dobrém  i zlém,  tedy  i ve  sdílení  radosti  či  bolesti.  Satan  nenávidí  jednotu  a využívá
nevyléčených bolestí a ublížení k rozdělení manželů.  Po určité době neošetřená bolest sice
ztrácí své ostří, ale přesto proniká do podvědomí. Někdy na ni úplně zapomenete, ale kořínek
bolesti  v podvědomí  ožije  při  novém ublížení  stejného  druhu;  k novému zranění  se  přidá
i stará potlačená bolest. Potom zraněný partner reaguje na partnerův podnět, který je stejný
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jako minule, s mnohem větší prudkostí, často nepřiměřenou. Vzniká duchovní vřed, skrz který
bolestivě reagujeme i na přátelský dotek.

Každé  další  nedorozumění  v této  oblasti  způsobuje  větší  a větší  ublížení,  vede
k zatrpklosti,  očerňuje  svět.  Nejsem  schopen  vnímat  nic  dobrého.  Vše  přehlušuje  tato
mokvající rána, narostlá do obludnosti.

2. Se svou bolestí se odhodlám jít k partnerovi

Je to jediný možný způsob totálního zničení následků různých zranění a ublížení nitra.

Proč k partnerovi:

a) Každý  problém  se  týká  obou: jsou  jedním  tělem;  problém  vzájemné
zraněnosti nebo ublíženosti je problém společný, problém „jednoho těla“.

b) Sdělení své bolesti druhému: je důležité dát partnerovi najevo svou bolest –
aby se o ní dozvěděl. Tím, že mu povím o     bolesti, kterou mi způsobil, odhaluji svoje
nitro. Teprve nyní má partner možnost si plně uvědomit v     čem, kdy a     jak mi ublížil,
jak mnoho se mě to dotklo i jaké to ve mně zanechalo následky. Mnohdy partner totiž
vůbec  netuší,  že  druhému ublížil  nebo tuší,  ale  nepřikládá  tomu patřičný význam.
(Zvlášť muži mají tuto tendenci. Např.: „…vybrečí se a zase bude dobře, “ „… špatně
se vyspala…“ apod.)

c) Sděluji svou bolest partnerovi proto, abych se sám uzdravil. Je to bezpečný
způsob,  jak  zcela  vyhojit  ránu,  která  při  ublížení  vznikla.  Dokážu-li  svou  bolest
zformulovat do slov, ztrácí nad ní satan svou moc.  „Nepodílejte se na neužitečných
skutcích  tmy,  naopak  je  nazývejte  pravým jménem.  Když  se  však  ty  věci  správně
pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď
se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus“ (Ef 5: 11–14).

Odpuštění v praxi

Na začátku diskuse je vhodné k dialogu pozvat Pána. Od něho se manželé učí pravé úctě,
dokonalé lásce a tak se vyhnou i Zlému. „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18: 20). To je velké privilegium manželů.

1. Ublížený či zatrpklý člověk, který se rozhodl jít se svou bolestí k partnerovi, ať si
ještě  před  započetím diskuse  uvědomí,  že  to  mohl  být  zrovna on sám,  kdo dal  první
podnět k nedorozumění a nepřiměřené reakci partnera, která mu následně ublížila.

 Zkoumej nejdříve sám sebe – a buď ochoten přiznat svůj podíl viny.

 Teprve potom otevři partnerovi své nitro a svěř mu svou bolest.

 Neobviňuj partnera, ale sděl mu své pocity.

Dbej na to, aby tvoje sdělení bylo srozumitelné.  Nestyď se za své city při vyjadřování
bolesti. Snaž se mluvit v     1. osobě.

2. Partner, který se dozvídá o tom, že ublížil, ať slyšené probere také s Pánem, aby
mohl rozlišit podíl své viny, aby překonal svou ješitnost a nesnažil se obhajovat za každou
cenu. Buď pozorným posluchačem. Nezasahuj do partnerova vyprávění. Naopak! Snaž se
co  nejvíce  ponořit  do  partnerovy osobnosti,  abys  s ním mohl  prožít  a pochopit  bolest
a pocity, o kterých ti vypráví. Jsou pro něj ryzí pravdou! Nezlehčuj je! Nejde totiž o ubití
tvé osobnosti, o tvé pokoření, ale o uzdravení partnerovy rány a o vaše opětovné sblížení.
Partner potřebuje tvou pomoc, můžeš sehrát roli úspěšného lékaře.
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Tohoto uzdravení lze dosáhnout tímto způsobem:

 Nazvi svou vinu pravým jménem.

 Nezlehčuj pocity partnera! Neobhajuj se!

 Popros partnera, aby ti odpustil.

Tím partnera osvobodíš od jeho hořkosti a teprve nyní se mu může vytvořit v srdci prostor
k tomu, aby si i on uvědomil svůj podíl viny na věci a tak i tebe mohl požádat o odpuštění.

Čím pohotověji a častěji jste schopni jakoukoli bolest vzájemně prohovořit, a odpuštěním
se jí zbavit, tím více jste schopni žít naplno a radostněji, bez vnitřní rozervanosti,  tím více
vám zbývá energie na praktické budování vašeho manželství.

Otázka jak je to s odpuštěním, trápila i svatého Petra: „Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru,  když  proti  mně zhřeší?  Snad až  sedmkrát?“ Ježíš  mu odpověděl:  „Pravím ti,  ne
sedmkrát, ale až sedmdesátkrátsedmkrát.“ (Mt 18: 21–22)

B) Břímě vlastního provinění
Mnoho  lidí  po  dlouhá  léta  manželství  vleče  nějaký  balvan  vlastního  provinění  proti

partnerovi, který je sráží k zemi. Přesto, že toto břemeno odevzdali Bohu a dosáhli Božího
odpuštění,  zatajením této  viny  před  partnerem narušili  jednotu  manželského  těla.  Vzniká
„sedmá komnata“, do které partner nikdy nesmí vkročit. Místo radostného sdílení se a plného
prožívání krásy manželství musí být neustále ve střehu, aby do této komnaty partner náhodou
nenahlédl a nezavládlo dusno.

Místo otevřenosti a upřímnosti nastupuje vysoká diplomacie, při které přesvědčují partnera
i sami sebe o své bezúhonnosti.  Tato hra je velmi vysilující  a působí v nich vnitřní rozpor
a narůstající stres, který nejsou schopni před partnerem zcela skrýt. Partner tuší, že něco není
v pořádku a snaží  se  nalézt  příčinu,  mnohdy sám v sobě.  Vznikají  u něj  různé  komplexy,
snižuje se jeho sebevědomí. Rozdělení manželů se prohlubuje.

Chci-li uzdravit tento nemocný vztah, zbývá mi jediné. Jít k partnerovi, pokorně mu svou
vinu vyznat a prosit ho za odpuštění. Tímto přiznáním osvobodím sám sebe a partner nabude
jistoty o mé upřímnosti a naprosté otevřenosti i v oblasti mých lidských slabostí. „Vyznávejte
hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má
vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5: 16)

Avšak strohé vylíčení  tvého poklesku bez  pokory  a lítosti,  bez  ochoty  se  napravit
a vynahradit druhému bolest - zasadí vašemu vztahu spíše smrtelnou ránu!

Jak si odpouštět
Tak jako marnotratný syn, než se vrátil do Otcova domu, hluboce litoval svých zlých činů

a rozhodl se nést i spravedlivý trest, tak i ty musíš sám v sobě odsoudit svůj hřích a pokorně
uznat i trest, který si právem zasloužíš.

a) Ty, kdo sděluješ partnerovi svou vinu:

 Uvědom si, že ho tím hluboce zraníš a jedině tvá dokonalá lítost  a naprosté
ujištění o tvé lásce a oddanosti k němu mu pomůže překonat tuto bolest.

 Čím víc se pokoříš, tím větší  sílu dáš partnerovi  k tomu,  aby ti  mohl  zcela
a jednou provždy odpustit.
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b) Ty, do se dozvídáš o vině svého partnera:

 Uvědom  si,  že  v manželství  nikdo  není  zcela  vinný  a zcela  nevinný.  Na
každém problému, nedorozumění nebo krizi se podílejí oba dva. V prvé řadě zkoumej
sám sebe, čím jsi přispěl k prohřešku druhého, a nebyla-li prvotní příčina partnerova
pádu v tobě.

 Tak jako je milosrdný nebeský Otec, snaž se být milosrdný i ty a v Jeho jménu
dej partnerovi odpuštění, neboť kolik dokážeš odpustit, tolik bude odpuštěno i tobě
(„… a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům…“) Pro Ježíše není
hřích, který by nemohl odpustit. Ve spojení s Ním i ty dokážeš odpustit i ta nejtěžší
partnerova provinění.

 Rozhodni  se dát partnerovi  odpuštění  a chovej  se tak,  jako bys  už odpustil.
Odpuštění je záležitost vůle, ne citů. Citové naplnění se dostaví až později. 

Odpuštění  musí  být  trvalé  a konečné.  K tomu  je  třeba,  aby  se  partner  jednoznačně
a zřetelně  dozvěděl,  že  je  mu  odpuštěno.  Jak  poznáte,  jestli  jste  druhému  skutečně
odpustili?  To  poznáte  podle  toho,  že  se  k jeho  provinění  stále  a stále  v každé  hádce
nevracíte. Stálé výčitky jsou známkou neodpuštění.

Tím, že si  partneři  v Kristu odpustí,  darují  si  „nové,  neposkvrněné roucho“ do dalšího
života. Vše staré je pryč. Nejsou již obtíženi břemeny minulosti, proto nikdy nepřipomínej,
co již bylo jednou odpuštěno. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle,
je tu nové!“ (2 Kor 5: 17). Slovy:  „Dávám ti odpuštění“ pečetíte právě v srdci obnovenou
manželskou smlouvu.

OŠETŘOVÁNÍ RANĚNÉHO PARTNERA
Každá rána bolí. Neošetřená se hojí zdlouhavě, často hnisá, bolest se leckdy stupňuje. Po

vyhojení zůstává jizva úměrná velikosti  rány.  Bez vhodného léku si s ní organismus často
neumí poradit. Rána, která je pečlivě a s láskou ošetřována a léčena, není vystavena infekcím,
méně bolí a rychleji se hojí.

Jak se zachováš ty, kdož jsi svému partnerovi ublížil, či vlastní vinou ho do krve zranil?
Necháš ho napospas bolesti, ať si s ní sám poradí? Nebo ho budeš láskyplně ošetřovat? Podle
tvého ošetřování se pozná míra pokory a soucitu.

Ošetřuj svého partnera! 

Zahrnuj ho láskyplnými pohledy!

Ujišťuj ho svou láskou!

Vyzvedávej jeho klady!

Chval ho za každou drobnost!

Chovej se k němu jako ke králi (královně).

Celou svou bytostí mu dávej najevo, že jen on jediný je tvojí láskou.

Žádný hmotný dar nedokáže nahradit tvůj láskyplný cit.

Neboj se investovat do citové banky svého partnera. Ošetřování je ta nejlepší valuta, kterou
můžeš partnerovo konto naplnit. Čerpat z něj pak budete moci oba dva. 
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CO NÁM ŘÍKÁ K ODPUŠTĚNÍ BŮH?

Své rozhodnutí odpustit můžeš podpořit Božím slovem, tím, co si od tebe přeje a k čemu tě
vybízí Bůh.

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy.“ (Kol 3: 13)

„… Já přijdu a uzdravím ho!“ (Mat 8: 7)

„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.“ (Ř 15: 2)

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Gal 6: 2)

„Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit,
ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním.“ (Řím 8: 26)

„Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14: 14)

„Jestliže  doznáváme své hříchy,  on je tak věrný a spravedlivý,  že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti! Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho
slovo v nás není.“ (1 Jan 1: 9–10)

„Nesuďte a nebudete souzeni; odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6: 37)

„Neoplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni
k tomu, abyste se stali dědici požehnání.“ (1 Petr 3: 9)

„Jeho rány vás uzdravily.“ (1 Petr 2: 25)

„Láska se nedá vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, 
ale raduje se z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá“
(1 Kor 13: 5–7).

ODPUŠTĚNÍ PŘIJÍMÁM I DÁVÁM – SHRNUTÍ

Bůh mi odpustil: Já jsem zhřešil proti Bohu, padnul jsem, provinil jsem se, ale Bůh mne
tak miluje, že mi odpustil vinu. Kristova Oběť na kříži byla také za mé hříchy.

 PŘIJÍMÁM  BOŽÍ  ODPUŠTĚNÍ:  A já  s vděčností  Boží  milost  přijímám.  Bůh  mi
odpustil, abych mohl žít s obnovenou důstojností. „Odpusť nám naše viny, abychom ti
mohli s úctou sloužit.“

 ODPOUŠTÍM SVÝM VINÍKŮM: Vykonal jsem špatné činy, ale pro svou lítost nad
nimi jsem došel odpuštění od Boha. Proto i já odpouštím těm, kdo se provinili proti
mně. A nezáleží na tom, v jakém to bylo zrovna pořadí: jestli jsem byl nejdříve zraněn
druhým – a pak jsem já zraňoval, nebo jestli druhý nejdříve zranil mě. Mám na paměti
Boží slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ „Jakou měrou
měříte, takovou bude naměřeno i vám.“

 RÁNY,  KTERÉ JSEM ZASADIL,  BUDU LÉČIT:  Jsem si  vědom toho,  jak  moc
zasazené rány bolí. Dostal jsem je mnohdy sám – jindy je způsobil druhému. Pokud
ublížím, budu vždy rány druhému ošetřovat; nikdy ho nenechám, aby se s ublížením
vypořádal sám.
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VI.

BUDOVÁNÍ
VZÁJEMNÝCH 

HRANIC MANŽELSTVÍ
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CO JSOU HRANICE – MEZE VE VZTAHU
Manželství je jedním z největších Božích darů lidstvu. Představuje tajemství, kdy manželé

žijí jako jedno tělo a jsou povoláni k vznešenému stavu: „V poddanosti Kristu se podřizujte
jedni  druhým: ženy svým mužům jako Pánu,  protože muž je  hlavou ženy,  jako Kristus je
hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem
podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za
ni  obětoval,  aby  ji  posvětil  a očistil  křtem vody a slovem; tak  si  on  sám připravil  církev
slavnou,  bez  poskvrny,  vrásky  a čehokoli  podobného,  aby  byla  svatá  a bezúhonná. Proto
i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo
přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť
jsme údy jeho těla. `Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti
dva jedno tělo´. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás
bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu“ (Ef 5: 31).

Vážné  konflikty  se  objevují  v     oblasti  hranic,  kdy  jeden  člověk  překračuje  meze
zodpovědnosti a     úcty vůči druhému. Když se jeden snaží sobecky ovládnout druhého, láska
nemůže  růst  do  hloubky  a plnosti  –  protože  zde  chybí  SVOBODA.  Anebo  když  jeden
prosazuje jen své zájmy, tehdy zase chybí ÚCTA.

Pro růst vztahu je potřebná jak láska, tak svoboda i úcta – ale také ZODPOVĚDNOST.
Osobní  a duchovní  problémy mnoha  lidí  souvisí  s neuspořádáním života  a hranic  –  mezí.
Nedokáží  říkat  „NE“  panovačným  a nezodpovědným  partnerům,  a jsou  tak  ve  vleku
požadavků, které na ně mají druzí.

Příklad: Když  se  vzali,  byl  pro  ni  vším,  o čem  snila:  laskavým,  silným,  úspěšným,
ohleduplným a duchovním. Po několika letech manželství nedokázala pochopit, co se vlastně
stalo. Časem ignoroval její přání, v rozhovorech ignoroval, co říkala. Odešla ze studií, aby on
mohl dostudovat. Stále si opakovala slova: „Jemu, pro něho, podle něho“. Jejich vztah byl
spíše „pro něho“ než „pro ně“ nebo dokonce „pro ni“. Její netečnost a oběť časem vystřídal
hněv  a opovržení.  Když  šla  do  postele,  doufala,  že  on  už  bude spát… natolik  si  přestali
rozumět.

Druhý příklad: Další pár si stěžoval, že se musí pořád hádat. Ona říkala: „Je na mě pořád
vzteklý, rozčiluje se a je strašně zlý.“ On tvrdil, že se rozčiluje proto, poněvadž se ho ona
snaží ovládat. Ona říkala, že se ho snaží přimět k jinému chování, protože jí nevěnuje čas ani
pozornost.  Oba  sváděli  vinu  jeden  na  druhého.  Ani  jeden  neuznal  zodpovědnost  za  své
chování. 

Adamův syndrom: Gn 3: 1–13 Adam se v ráji nejen rozhodl porušit Boží přikázání a jíst ze
zakázaného stromu poznání dobra a zla, ale svůj čin dotáhl do konce. A když se Bůh Adama
ptal: „Cos´to učinil?“ Adam nepřijal odpovědnost za svůj čin, ale vinu svaloval na Evu: „To
Eva,  kterou jsi  ty  mi  dal,  ta mi dala jíst.“ A když  se Bůh zeptal  Evy,  co to  učinila  ona,
odpověděla obdobně: „To had mi dal jíst ze stromu.“

S nepřijetím zodpovědnosti za své činy a se svalováním viny na druhé se také potýkáme.
Kdyby Adam s Evou přiznali svou vinu, mohly se vztahy vyvíjet jinak.

ZODPOVĚDNOST
K prvnímu příkladu: V prvním příkladu, ve kterém se vše točilo „okolo něho“ než „okolo

nich“ nebo dokonce „okolo ní“ – ona přijala pasivitu. Stala se obětí jeho požadavků a brzy
byla nešťastná.  Podvolovala se jeho přáním, protože se BÁLA KONFLIKTU. Ustupovala
jemu. 
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Řešením pro ni bylo PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ MANŽELSTVÍ a začít na
něm pracovat ve vztahu. (Mnozí jsou nešťastní a začnou hledat sami sebe a svou svobodu
mimo  vztah,  řeší  to  rozchodem.)  Musela  se  naučit  najít  hranice  –  meze  vůči  manželovi.
Neutekla ze vztahu, ale přijala zodpovědnost za všechny své pocity, touhy a postoje – a potom
je začala předkládat svému muži. Přineslo to hodně střetů, ale nakonec musel přijmout, že
život se nebude točit jen kolem něho – jinak by hrozilo, že by přišel o blízký vztah se svou
ženou. Ona převzala zodpovědnost za své jednání – a on byl donucen k tomu samému, vyrostl
až těmi nároky a   manželství se časem zlepšilo.

V druhém případu: vzájemné obviňování nepřineslo vůbec žádné řešení. On tvrdil: „Když
ona nebude tak panovačná – já nebudu tak vzteklý.“ Ona tvrdila opak. A neneslo to žádné
ovoce. Když uznáme, že za problém nemůže jen ten druhý (Eva, had), ale že za problém
neseme  zodpovědnost  –  máme  v rukou  změnu.  Svůj  pocit  marnosti  a     bezmoci  můžeme
změnit,  ať  se  druhý  chová  jakkoli.  Přijímat  zodpovědnosti  ZA  SVÉ  REAKCE  NA
DRUHÉHO, to je cesta ke změně. Např. pro tuto ženu platí: nenechat se vyvést z míry jeho
vztekem, místo rozkazů, aby něco udělal, zvolit formu přání a dát mu na vybranou…

Zodpovědnost – to je konkrétní jednání.  Má-li  se něco stát,  stane se to proto,  že něco
uděláme.  Musíme  se  podílet  na  řešení  situací,  i když  jsme  je  třeba  nezavinili.  Přijmout
zodpovědnost za následující:

 pocity

 postoje

 chování

 rozhodování

 meze

 touhy

 myšlenky

 hodnoty

 obdarování

 lásku

Plán záchrany začíná převzetím zodpovědnosti za svůj díl na problému. Vypořádat se se
svými negativními pocity – a nahradit je jinými.

SVOBODA
Třetí příklad: Ona si stěžovala: „Jeho nezodpovědnost mi ničí život.“ On se mnoho let

vyhýbal dospělosti. Bylo to v otázce peněz, sexuální oblasti… a ona stále dokola platila ze
jeho chyby a vytahovala ho z problémů. A dostala se do takového zoufalého stavu, že říkala:
„Nemůžu dělat vůbec nic. Prostě je takový, nezmění se – a mně nezbývá nic jiného, než se
tomu nějak přizpůsobit.“ Považovala se za beznadějný případ, za oběť. Omyl byl ten, že se
přestala  vnímat  jako  SVOBODNÝ  ČLOVĚK,  který  nemusí  být  ve  vleku  chyb  druhého.
Nikdy ji nenapadlo, že může svobodně reagovat, rozhodovat se a OMEZOVAT JEHO VLIV
NA NI.

Mýtus: Že jsme vydáni na pospas chování nebo problémům partnera.  V Božím plánu je
zahrnuta  svoboda  pro  člověka.  Manželé  se  nemají  navzájem  zotročovat  (ale  milovat
svobodně).  Tato  žena  potřebovala  najít  své  hranice,  nalézt  svobodné  reakce,  svobodu
v rozhodování.  Necháme-li  se  zatlačit  za  určité  meze  –  naroste  v     nás  zloba  nebo  pocit
bezmoci. Nejste vydáni napospas chování či problémům svého partnera!
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OCHRANA HRANIC

Podobenství o pozemku 

V manželském vztahu je tomu stejně jako s hranicemi vašeho pozemku se sousedy.  Jako
vás váš soused nemůže přinutit, abyste si svůj domek natřeli narůžovo, nemůže vás k     ničemu
donutit ani žádný jiný člověk.

Bůh nás  stvořil  jako SVOBODNÉ bytosti,  ZODPOVĚDNÉ za  svou svobodu a určené
k LÁSCE k Bohu  a člověku.  Tato  trojice:  svoboda,  zodpovědnost  a láska,  osvobozuje  od
sobectví  hříchů,  zranění  z minulosti  a dalších  nedobrovolných  omezení.  Pravá  láska
předpokládá  svobodu.  Kde  není  svoboda,  tam  je  otroctví.  Kde  není  zodpovědnost,  je
poddanství.

Kolem  domu  máte  plot  nebo  na  dveřích  zámek,  aby  vám  lidé  neukradli  vaše  věci.
„Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se
a roztrhají  vás“ (Mt  7:6  Majetek  si  chráníte  před  zlem plotem nebo  zamykáním  –  před
špatnými lidmi se chráníte, dobrým otevíráte. Hranice mají být propustné, venku zadržet to
špatné, dovnitř pustit to dobré. Podobně jako s domem to funguje s vaší duší – potřebujete
ochranné hranice, které vám budou zaručovat bezpečí a ochranu toho dobrého.

Čtvrtý příklad: Byla za něho provdána 19 let. On měl dlouhodobý problém a alkoholem
a hněvem. Když se tyto dva neduhy spojily, život byl pro ni nesnesitelný. Byl na ni hrubý,
sarkastický a ani s dětmi jí nepomáhal. Ona se naopak snažila vyhýbat konfliktům, ustupovala
a když  se  choval  zle,  snažila  se  být  ještě  milejší.  Problém  byl  v tom,  že  JEJÍ  LÁSKA
a USTUPOVÁNÍ MU STÁLE VÍCE UMOŽŇOVALY JEDNAT ZLE. Potíže narostly a ona
si  konečně  uvědomila,  že  není  dobré  být  tichou  mučednicí.  Absolvovala  kursy  asertivity
a začala ho upozorňovat na dopady jeho zlého chování. Smutné bylo, že on na to nereagoval.
Její sdělení ignoroval, jindy se omlouval, ale beze změny chování, jindy se jí vysmíval. Pít
nepřestal a hrubě se choval dál. Nakonec mu dala na vybranou: buď se ke svému problému
jasně přihlásí a přijme za něj zodpovědnost – nebo se bude muset odstěhovat. Ona už nebude
trpět, aby jeho pití a hněv poškozovaly ji a jejich děti. Podnikne kroky k „ochraně dobrého“
a nenechá to zničit zlem. Nejdříve jí nevěřil. Nakonec se musel odstěhovat. Poprvé v životě
zažil,  že jeho zlé chování má důsledky.  Teprve potom vzal svůj problém vážně. Konečně
začal s léčením. Trvalo sice rok a půl, než se smířili – ale jejich manželství bylo zachráněno. 

Hranice
V otázce hranic – vytyčených mezí, panuje řada nedorozumění. Někteří lidé je používají

v zájmu svého sobectví.  Hranice  se ve své podstatě  týkají  VLÁDY NAD SEBOU.  Meze
stanovujeme především sobě. Když kolem svého domu stavíte plot, nestavíte ho proto, abyste
vyčlenili  území  sousedovi,  ale  abyste  chránili  svůj  majetek.  Ochrana hodnot  slouží  lásce,
nikoli sobectví. Je tomu podobně, jako když muž se chová hulvátsky – a žena stanoví meze:
„Jestli na mě budeš sprostý – odejdu z místnosti, nebudu tě poslouchat.“ Nemáme podporovat
ani ignorovat zlo a vydávat se mu napospas. 

Ve  čtvrtém  případu ta  žena  i děti  (deset  let  trpěly  manželovým  pitím  a hněvem)
nedokázaly slovy vůbec nic. On se změnil až tehdy, kdy stanovila spravedlivé meze: že se dál
nebude vystavovat zlu, až zažil odloučení se všemi důsledky svého chování.

Někteří  partneři  přestanou  s tvrdostí  až  zažijí  tvrdé  následky  své  zloby. Např.
odloučení; jiným viníkům stačí mírnější způsoby nápravy:
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 Odejít na večírek sama, když partner chodí domů notoricky pozdě.

 Nečekat a sníst večeři sama, když partner po sté nepřijde včas.

 Ukončit urážející hovor odchodem.

 Odmítnout partnera vytahovat stále z jeho problémů, které opakovaně zaviňuje svou
nezodpovědností.

Podvolování se špatným zájmům a touhám partnera – to není ani láska, ani svoboda,
ale  otroctví. Svobodný člověk zná své hranice a nese za ně zodpovědnost.  Svoboda není
podvolování se partnerovi – ale prostor, kde můžeme vyjádřit své pocity a názory a partner je
bere vážně, reaguje na ně. Svoboda lásku neumenšuje, ale rozvíjí. 

UPLATŇOVÁNÍ HRANIC V MANŽELSTVÍ
Několik zákonů hranic, principů, kterými by se mohlo řídit vaše manželství:

1. Zákon setby a žně (Naše jednání má důsledky. „Každý sklidí, co zasel.“)

Příklad: Byli svoji osm let a měli se rádi. Ale když muže něco vyvedlo z míry, nebo se
rozzlobil – začal být mrzutý, měl výbuchy hněvu, stáhnul se do sebe a přestal se ženou i dětmi
mluvit.  Když měl  on potíže,  seděli  všichni  u večeře mlčky.  Jeho žena se ho snažila  vždy
povzbuzovat  slovy a raději  mu ustupovala  z cesty.  Když  ho to  bralo,  vše se  točilo  kolem
tatínkovy nálady a rodina chodila po špičkách. Žena svou emocionální energii vynakládala na
to,  aby pomohla  muži  cítit  se  lépe.  Ale jeho nálady se stále  zhoršovaly,  stavy byly  ještě
černější a prudší a trvaly delší dobu. A co horšího, on si své nálady neuvědomoval. 

Muž  ve  své  rodině  zaséval  hněv,  sobectví  a zraňoval  city  druhých.  Měl  své  záchvaty
vzteku, své nálady a všichni museli čekat, až ho to přejde. Nesklízel za svou náladovost žádné
důsledky. Problém přenesl na svou ženu – ona nesla tíhu jeho náladovosti na sobě – a on své
špatné způsoby chování neměnil, protože ho ke změně nic nenutilo, nemotivovalo. 

Východiskem by byly oprávněné manželčiny nároky:  „Vím, že jsi ve stresu, že nemáš
náladu, máš vztek… ale tvůj hněv je pro nás zraňující. Chci, aby ses naučil si hněv nevylévat
na nás a     mluvil s     námi s     větší úctou. Můžu tě milovat, ale nebudu doplácet na tvé problémy.“
Kdyby příště opět pro své potíže na ně křičel, bylo by nejlepší od večeře odejít. Měl by za své
špatné zacházení s     druhými sklidit to, že s     ním druzí nebudou chtít být – místo jejich trpného
mlčení, které ho nezměnilo. Přihlásit se o svá práva. Nechat partnera sklidit důsledky jeho
sobectví  nebo  nezodpovědnosti  –  to  je  také  skutek  lásky  (pokud  nejednáme  z touhy  po
pomstě).

Nedovolit  viníkovi,  aby  se  jeho  problémy  přenášely  na  druhého.  Nositel  stálého
problému ať je vystaven jeho důsledkům, ať konečně převezme ZODPOVĚDNOST za své
sobecké  jednání.  Pokud  budete  přebírat  zodpovědnost  za  problém,  který  není  váš,
a nerozhodnete se o tom jednat s partnerem, v takovém vztahu se nic nezlepší. 

V podstatě jde o toto: pokud partner vytváří ustavičné problémy, a vy se vůči nim
nevzepřete a jen trpně mlčíte – VINÍK MÁ PODVĚDOMÝ POCIT, ŽE SE VLASTNĚ
NIC NEDĚJE (protože se nikdo neozývá) A NEMÁ MOTIVACI KE ZMĚNĚ.
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2. Zákon zodpovědnosti
Když se ženíte nebo vdáváte, berete na sebe břemeno partnera milovat jako nikoho jiného.

Záleží vám na tom, jak na svého partnera působíte, jak se mu daří a jak se cítí… Pokud jeden
z manželů tyto snahy opustil a necítí vůči partnerovi žádnou zodpovědnost, tak se v podstatě
snaží žít jako SVOBODNÝ člověk. 

Kde se zákon zodpovědnosti nedodržuje, vznikají dva extrémy:

 Na jedné straně muž zanedbává svou ženu, je sobecký, bezohledný, tvrdý. Nebere
ohledy  na  to,  jak  jeho  jednání  dopadá  na  jeho  ženu.  Ignoruje  Ježíšův  zákon
společného vztahu: „Jak byste chtěli,  aby jednali  s vámi – tak vy ve všem jednejte
s nimi.“ (Mt 7: 12) Kdo takto jedná, dopouští se nezodpovědného chování vůči svému
partnerovi.

 Na druhé straně může muž přebírat zodpovědnost, kterou by měla mít jeho žena.
Například ona se bude cítit nešťastná svou vinou– a on bude mít pocit, že je za její
„neštěstí“ zodpovědný jenom on. Třeba si bude připadat, že vydělává málo peněz, že
se  ženě  málo  věnuje…  A tak  se  bude  ze  všech  sil  snažit  udělat  ji  šťastnou.  To
nevychází. On s ní má mít soucit, přijímat zodpovědnost za své zraňující chování – ale
nemá přebírat zodpovědnost za její POCITY. Pocity patří jí – a ona se s nimi musí
vypořádat. 

Zákon  zodpovědnosti  také  znamená,  že  manželé  odmítají  zachraňovat  nebo
umožňovat  HŘÍŠNÉ  ČI  NEZRALÉ  chování  svých  partnerů. Jejich  povinností  je
STANOVIT MEZE partnerovým ničivým skutkům nebo postojům. 

Příklad:  Když  se  poznali,  měl  za  sebou  první  nevydařené  manželství.  Než  se  znovu
zamiloval,  „strádal“  po  rozvodu  u automatů,  kde  prohrál  300.000Kč.  Zbytek  dluhu  činil
50.000Kč,  s kterým mu zamilovaná  žena  pomohla.  I on  byl  do  ní  zamilovaný,  choval  se
slušně a dokonce se kvůli ní přihlásil do náboženství. Během dvou let ona zjistila, že jí lže
a má  další  dluhy.  Začal  tajně  sázet  ve  Fortuně  a nový dluh  zvýšil  na  400.000Kč.  Začaly
hádky. Přestal dokonce platit nájmy a sázel dál ve „víře“, že vyhraje a rodině tak přichystá
úžasný život. Ona se ho bála vyhodit z domu, protože chtěla novorozeňátku zachovat tatínka.
Odvahu radikálně  zasáhnout  dostala  až  v době,  kdy se  o své  hlásil  bytový  úřad,  kterému
dlužili na nájmech za celý rok, ale také rómští lichváři, kterým dlužil 600.000; a u šesti bank
měl půjčky v hodnotě kolem půl miliónu. a neviděl v tom žádný problém; říkal: „Když nejde
o život, tak nejde o nic.“

Otázkou zůstává, jestli radikální krok neměla ta žena udělat už dávno předtím. Signálů, že
něco závažného není v pořádku, měla desítky. Přiměřené jednání na jeho stav, by bylo trvání
na vyhledání odborné pomoci – nebo na jeho včasném odstěhování. Jiné meze v jeho stavu by
nebyly nic platné, protože s gemblerem vlídná slova nepohnou. V takovém případě nemá cenu
čekat, až si přijde exekutor pro nábytek nebo rómové vyloupí byt.

3. Zákon moci
Máme moc měnit určité věci, své jednání – ale nemáme moc měnit druhé lidi. 

Nad čím moc nemáme: Nad postoji  a činy druhých lidí,  nad jejich  růstem,  nad jejich
zlozvyky, vadami charakteru… protože druzí mají svou svobodu od Boha, ani Bůh tento dar
nebere zpět. Není v     naší moci někoho změnit – ale můžeme na něho mít dobrý vliv.
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Nad čím moc máme: Zanechat  svých zraňujících způsobů jednání,  činit  za  ně pokání,
prosit Boha, aby nám pomohl se změnit. Ať už vám partner znepříjemňuje život čímkoli –
věřte,  že i vy děláte  věci,  které mu nejsou příjemné.  CHCETE-LI, ABY VÁŠ PARTNER
NASLOUCHAL VAŠIM HRANICÍM – ZEPTEJTE SE NA TO, KDE VY PORUŠUJETE
JEHO HRANICE.

Máme moc vyrůst z neužitečných způsobů chování: z vyžadování tuhé kázně, despotismu,
sekýrování, citového vydírání. 

Pán  Ježíš  Kristus  tento  proces  obnovy  nazval  jako  vyjmutí  trámu  z vlastního  oka:
„Nesuďte,  abyste  nebyli  souzeni.  Neboť  jakým  soudem  soudíte,  takovým  budete  souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale
trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: Dovol, ať ti vyjmu
třísku z oka – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám,
a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra“ (Mt 7: 1–5).

4. Zákon úcty
Pokud si přejeme, aby druzí respektovali naše hranice, přání a touhy – musíme respektovat

jejich hranice, přání a touhy.

V období líbánek si oba rozumějí. Ale jakmile se projeví REALITA dvou odlišných vůlí,
potřeb a názorů – je po líbánkách. Tehdy je nutné uplatnit zákon úcty: „Co nechceš, aby jiní
dělali tobě – nedělej nikdy jinému“ (Tob 4: 16).  „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to
všechno dělejte vy jim, neboť to je celý Zákon i Proroci“ (Mt 7: 12).

Ctít meze, hranice, přání a touhy druhého – jinak druhý nebude ctít naše. Darujme svobodu
nejen sobě, ale i druhému. Svoboda a úcta k druhému lásku podporuje, chrání ji. Zákon úcty
znamená zemřít svému přání, aby druhý jednal podle vás – a     uznat, že má právo na svou vůli,
hodnoty a     pocity.

Druhý má právo říci „NE“ – když s něčím nesouhlasí, stejně jako vy. Nenuťte druhého
k tomu, že prostě musí. Nevydírejte ho slovy: „Jestli mne máš rád(a), tak uděláš toto… půjdeš
tam a tam…“ Dejte mu svobodný prostor pro rozhodování. Neschopnost od druhých přijmout
jejich „NE“ – poukazuje na neochotu dopřát druhým svobodu.

Řekněte svému partnerovi, že chcete, aby respektoval vaše hranice – a zeptejte se ho,
kde vy porušujete jeho. Dejte mu najevo, že vám záleží na tom, aby vám mohl svobodně
říkat „NE“, i když se vám to nemusí líbit. Naučte se vzájemně respektovat svobodu. Abychom
druhému mohli říci z celého srdce „ANO“ – musíme mít svobodu říci „NE“. Když člověk
něco musí udělat, znamená to, že se bojí. 

Např. má strach: -ze ztráty partnerovy lásky nebo jejího neopětování

-z partnerova hněvu, který by mohl po odmítnutí požadavku přijít

-nevyhovět i špatnému přání, aby nebyl/la osamělý/lá

-z pocitů viny, které po odmítnutí přicházejí

-z ublížení partnerovi, aby se ho „ne“ nedotklo

Strach nám bere svobodu v rozhodování. Pokud něco uděláme z donucení, v důsledku se
dostaví vzdor a znechucení – a člověk má sklon se od druhého odtáhnout. Kde je láska, tam
strach nemá místo.  „Láska strach zahání“ (1 Jan 4: 18). Ve skutečnosti by žádný partner
nechtěl žít s někým, kdo by plnil jeho přání ze strachu.
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Stanovit  meze  partnerovi  s     cílem mu ublížit  nebo ho potrestat  –  je  projevem nelásky.
Stejně  tak  je  projevem nelásky  –  když  se  stanovení  mezí  vyhnete,  protože  mu  nechcete
způsobit bolest. Bolest mu sice v tu chvíli nezpůsobíte – ale dovolíte, aby se dělo něco
v základu špatného, a to se musí později někde projevit; většinou tam, kde se vám to
líbit vůbec nebude. „Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom,
i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci“ (Mt 12:33). To, že někdo prožívá bolest,
ještě  nemusí  nutně znamenat,  že  se  děje  něco špatného. Když  alkoholika  budete  nutit
k abstinenci, bude prožívat bolest – ale děje se něco dobrého pro něho i pro rodinu. On si není
schopen stanovit meze – musí mu být pomoženo i za cenu bolesti, a je to dobré. 

5. Zákon závisti
Překážkou při  budování  hranic  v manželství  je  závist.  Závist  snižuje  hodnotu  toho,  co

máme – protože si myslíme, že to, co máme, nám ke štěstí nemůže stačit. Soustředíme se pak
na  to,  co  mají  druzí,  a zazlíváme  jim,  že  vlastní,  co  my  nemáme.  A šilháme  přes  plot
k sousedovi. Adamovi a Evě nestačilo, že mohou v ráji jíst chutné ovoce z mnoha stromů – je
trápilo, že nemohou jíst z jednoho zapovězeného stromu. Přestože měli mnoho, nestačilo jim
to. Získali zakázané ovoce, ale štěstí jim to nepřineslo.

Co je podstatou závisti? – Že člověk není spokojen se svým stavem; a tomu se připojí
nepřejícnost  nepřejeme druhému to, co si právem zaslouží nebo co dostal z Boží dobroty
(nemluvíme  o podvodnících  a mafiánech). Závist  je  nešťastná,  protože  nejsme  spokojeni
s přirozenými ani nadpřirozenými dary. Závistivý člověk těžko dokáže stanovit správné meze,
protože jeho pozornost je zaměřena mimo vlastní území.  Místo zkoumání svých možností
pozoruje souseda. „Nepřeji si, abych měl také kozu jako můj soused nebo aby měla mladé,
a on mi jedno levně prodal – přeji si, aby mu koza chcípla.“Místo prožívání svého štěstí je
zaměstnán  pozorováním  štěstí  druhých. Závist  nikoho  šťastným  neučinila,  spíše  naopak:
„Závistí ďáblovou přišel na svět hřích a skrze hřích přišla smrt.“

Nesrovnávejme se nikdy s druhými, protože to vede:

  buď k závisti - když se mi druhý jeví lepší, než jsem já

  nebo k pohrdání - když se mi druhý zdá horší, než jsem já

 Nezapomínejme,  že  druhého vidíme  podobně jako hledíme  na  koláč  s mnoha  výsečemi.
Každý dílec představuje jiné vlastnosti a schopnosti: jeden díl vzdělanost, další díl zručnost,
jiný vzhled, empatii, citový život, míru lásky, moudrost, zbožnost, čistotu srdce. My se často
zaměříme  jen  na  jeden  dílec,  a ten  začneme  porovnávat  se  svými  schopnostmi.  To  není
objektivní. Druhého člověka těžko celkově posoudíme, zvlášť když ho moc neznáme. „Nejde
o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na
srdce“  (1Sam 16:7). To řekl Hospodin prorokovi Samuelovi,  když hledal  krále pro Izrael
a zamlouval se mu chlap jako hora.

 V podstatě jde o to vzít vážně své poslání člověka na zemi: „´Miluj Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí´. To je největší a první přikázání.
Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Na těch dvou přikázáních
spočívá celý Zákon i Proroci" (Mt 22:37-40).
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BUDOVÁNÍ HRANIC V MANŽELSTVÍ. JEDNOTA PARTNERŮ

Být jedno
BÝT JEDNO – to je podstata milostného vztahu. To je něco, o čem sní zamilovaní. Ale ta
jednota nemá být jenom snem zamilovaných – je přímým Božím záměrem pro manželství:
„Není dobré, aby byl člověk sám“ (Gn 5: 18). „Proto opustí muž svého otce i matku a připojí
se ke své manželce, a ti dva budou jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden“ (Mk 10: 7–8)
říká  Pán  Ježíš,  který  by  o tom  něco  mohl  věděl,  zvláště,  když  „On  je  obraz  Boha
neviditelného, prvorozený ze všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na
zemi  -  svět  viditelný  i neviditelný;  jak  nebeské  trůny,  tak  i panstva,  vlády  a mocnosti  -
a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Kol 1:15-16). 

V první fázi zamilovanosti se dva lidé vzdají všech vnitřních hranic a prožívají euforický
pocit vzájemného splynutí. Říkají: „Přesně o někom takovém jsem snila!“ „Je prostě úžasná!“
Je to nádherné období, protože zamilovaní zakoušejí jednotu, po které toužili. Zamilovanost
však ještě není ta pravá jednota, to byla pouze ukázka. Jednota, ta se musí teprve vybudovat –
a k tomu je zapotřebí zralost, vůle, hranice, oběť, disciplinovanost, duchovní život a svatost,
teprve potom se „dva stávají jedním“.

Když počáteční euforie vyprchá a dostaví se krize z různých i protikladných tužeb a přání,
prožívají ti dva rozčarovaní a říkají si: „Co se pokazilo? Oženil jsem se špatně?“ V této fázi to
polovina párů vzdá a rozejde se. Myslí si, že s někým jiným jim to „půjde lépe“, a nevědí, že
cesta k     nápravě spočívá v     jejich vlastním růstu – a     nikoli v     tom, že si najdou jiného partnera.
Další vztah bude vyžadovat stejné bolesti růstu, kterým se teď vyhýbají rozchodem.

Jednota vyžaduje dva hotové lidi
Hotový člověk se chová dospěle.  Je schopen lásku nejen brát,  ale i dávat.  Je nezávislý

a soběstačný,  je zodpovědný,  schopen řešit  problémy a vyrovnat  se  i s nezdary,  žije  podle
zvolených hodnot.  Pokud do manželství vstupují lidé,  kteří  se nechovají dospěle,  ale mají
ještě dětské, adolescentní nároky, vztah se hroutí. Aby manželství mohlo fungovat, je třeba,
aby ti dva splňovali prvky dospělosti – potom bude možné budovat „my“, které bude větší
a lepší než obě samostatné „já“. 

Manželství  není  určeno  k tomu,  aby  do  něho  vstoupil  adolescent  –  a až  v něm dozrál
v úplného člověka. V manželství má dospělý a zralý člověk dosáhnout nového rozměru.

Mnozí lidé do manželství nevstupují na základě zralosti a     síly, ale z     nezralosti a     slabosti.
Berou si někoho, aby získali, co sami nemají. Žení se a vdávají se kvůli své neúplnosti –
a mylně  očekávají,  že  manželstvím  se  jejich  nedostatky  zacelí.  Naopak,  tím  podkopají
jednotu.  Manželé  se  mají  doplňovat,  to  ano –  ale  pokud  někomu  chybí  podstatný  prvek
dospělosti,  manželství to samo nezpraví. Je jasné, že každý má jiné dary,  schopnosti,  sílu,
zkušenosti  atd.,  ale  pokud je někdo nezralý v     základní  věci,  v     osobnosti  – druhý to těžko
nahradí. Nelze využívat druhého člověka k vyvažování nerovnováhy ve svém charakteru – to
nefunguje. Každý člověk je sám zodpovědný za odstranění svých nedostatků.

Příklad: Byla  na  firemním  večírku  a tu  se  to  stalo.  Uviděla  příjemného,  silného
a asertivního muže, z kterého sebejistota jen zářila. Vypadal, že přesně ví, co dělá. Byla jím
okouzlena. Přiblížila se k okruhu jeho známých, byla mu představena a její prvotní okouzlení
na  konci  večírku  ještě  narostlo.  Začali  spolu  chodit.  On byl  pro  ni  stále  příjemný,  silný
a asertivní, i když měla chvílemi pocit, že je silný až moc a neposlouchá, co mu ona říká. Ale
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zamilovanost tato varování přehlušila a to, jak ho potřebovala, bylo mocnější, než její rozum
a schopnost vidět pravdu.

Brzy se vzali a to, co jí kdysi k němu tak mocně přitahovalo – se pro ni stalo nejhorší noční
můrou. Ve skutečnosti byl víc než jen silný a asertivní, byl pokrytecký a panovačný. Stále
byla od něho jenom „válcována“ – časem se dostali do hluboké krize.

Ona  byla  přitažlivá,  společenská  a oblíbená.  Ale  měla  jednu  slabost.  Přespříliš  se
přizpůsobovala  druhým,  nebyla  schopna  obhájit  samu  sebe  a obhájit  to,  co  potřebovala
a chtěla.  V této  oblasti  byla  nezralá,  protože  vyrostla  pod  nadvládou  panovačného  otce
a nevypěstovala si schopnost čelit sobectví druhých. Místo toho, aby tuto vlastnost rozvíjela
u sebe – našla ji u něho. Proto v sobě pocítila takovou plnost, když uviděla jeho sílu. Ale když
ji  on začal  válcovat  svými  panovačnými sklony,  pocítila  k němu zlobu a odpor.  Oba byli
nedozrálí jedinci.  Svou neúplnost se snažili vyřešit splynutím s     někým, kdo měl to, co jim
chybělo. A bojovali v druhém s tím, s čím se nedokázali vypořádat v sobě.

On musel vyrůst a čelit svému sobectví, své neschopnosti slyšet a respektovat její „ne“;
ona  se  musela  naučit  být  asertivnější,  otevřeně  vyjadřovat  své  názory  a v klidu  zvládat
konflikty, k nimž docházelo, když se ozvala o svá práva. Musela vyrůst z malé holčičky, která
potřebuje tatínkovo velení, v dospělou ženu, která umí rozhodovat sama.

K růstu žádné zkratky nevedou. Ani manželství není takovou zkratkou růstu. Do zralosti
nelze naskočit  jako do vlaku, tím,  že se člověk ožení nebo vdá.  Je rozdíl  v     tom, když se
partneři  doplňují  svými  dary  a     schopnostmi  –  a     v     tom,  když  se  jeden  na  druhého  pověsí
z     důvodu,  že  mu  něco  podstatného  v     osobnosti  chybí,  když  tím  druhým  dorovnává  své
základní mezery v růstu. V základních požadavcích na charakter se lidé doplňovat nemohou,
ty musí každý vlastnit.  Abyste se svým partnerem mohli  být skutečně „jedno“, musíte být
samostatnými hotovými jedinci.

SCHOPNOSTI, KTERÉ MUSÍ OBA PARTNEŘI VLASTNIT A KTERÉ SI NEMOHOU
„PŮJČOVAT“ OD DRUHÉHO:

 umění otevřeně vyjadřovat své pocity a názory;

 říkat svobodně „ne“ na situace, s kterými nesouhlasím nebo jsou škodlivé;

 mít přiměřené sebevědomí;

 být opravdový, přesto, že nejsme dokonalí;

 přijímat své nedostatky a umět odpouštět druhému;

 být zodpovědný za své jednání a jeho důsledky;

 růst v duchovním životě;

 mít morální cítění;
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PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ POKLADY – POŽADAVKY 
DOSPĚLOSTI:

Přijmout zodpovědnost za své:

 pocity a postoje

 chování a rozhodování

 touhy a myšlenky

 hranice a hodnoty

 lásku a obdarování

Pokud chybí zodpovědnost, vina se přesouvá na někoho jiného. Místo růstu se množí
vzájemná obviňování nebo se od druhého neoprávněně požaduje náhrada. Například pokud
manželka nepřijme zodpovědnost za to, jak se cítí, obviňuje svého partnera, kdykoli si připadá
nešťastná.  Uvažuje  takto:  „Když  je  mi  špatně,  někde  děláš  chybu  ty.“  Příčinou  mnoha
rozchodů  a neštěstí  je  to,  že  jeden  partner  je  v otázce  svého  štěstí  a úplnosti  závislý  na
druhém. Jak se tomu vyhnout? Za prvé: přijmout zodpovědnost za své poklady; za druhé: že
každý bude od partnera vyžadovat totéž co vyžaduje od sebe. Zralý a hotový člověk nejen
přebírá zodpovědnost sám za sebe, ale požaduje totéž od těch, které miluje.

Příklad: On  si  vyčítal,  že  je  špatným  manželem  –  protože  mu  připadalo,  že  ji  stále
zklamává svým malým výdělkem. Zdálo se mu, že ona je stále nešťastná kvůli němu, protože
nedokáže udělat všechno podle jejích požadavků a během doby, kterou mu ona stanovila…
Nakonec  se  zjistilo,  že  ona  má  na  něho  nereálné  požadavky  a ze  své  citové  vyprahlosti
obviňuje pokaždé jeho.

Jeho hlavním problémem nebylo to, že by byl špatným manželem – ale to, že od své ženy
nepožadoval,  aby převzala  zodpovědnost za své vlastní  pocity a postoje,  že očekávala své
štěstí pouze od jeho výkonu. Stálým ustupováním jí neumožnil, aby se vypořádala sama se
sebou. Rosteme také tím, když nám někdo, kdo nás miluje, „zraní“ bolestnou pravdou, kterou
potřebujeme  slyšet.  Ustupováním  člověku,  který  nepřijal  zodpovědnost  sám za  sebe,  nic
nevyřešíme. Říkat pravdu a neustoupit nezodpovědnosti je skutečný dar.

CENIT SI PARTNEROVÝCH POKLADŮ
Bůh vám dal jednoho druhému, abyste se mohli poznávat a být spolu. Cenit si pokladů

v duši  toho  druhého  znamená  neopomíjet  úžasný  dar,  který  Bůh  dal  vám oběma.  Úctou
k pokladům druhých se vyznačují  zralí  lidé,  úcta  je  rysem jejich  povahy.  Každý z nás  je
jedincem sám o sobě a všichni se musíme prát se svou egocentričností, s vrozeným pocitem,
že „svět se točí kolem mne“. A tak rozjímáme nad několika body – snahou, jak porazit své
sobectví:

1) Vidět druhého jako osobnost

To  je  schopnost  druhého  vnímat  jako  partnera,  jako  samostatnou  osobnost  se  svými
vlastními potřebami a pocity. Jinými slovy: partner tu neexistuje jen pro to, aby naplňoval jen
moje  potřeby. Malé  dítě  vnímá  svou  matku  tak,  že  by  jeho  přání  mělo  být  pro  matku
rozkazem.  Takový  způsob  uvažování  je  přijatelný  u batolete,  méně  u puberťáka,  ale
nepřijatelný u dospělého člověka.
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2) Umožňovat druhým jejich prožívání

Jak druhým umožnit jejich vlastní existenci, je nebránit jim v jejich prožívání. Je nutné,
abychom odložili své prožívání a pochopili prožívání druhého člověka – ztotožnili se s ním
a měli pro druhého soucit. Taková schopnost se nazývá empatie, vcítění se do druhého a je
nezbytným základem blízkého a důvěrného vztahu.

Kdo nemá dostatek empatie, reaguje na pocity partnera vždy s     myšlenkou na sebe. Kdo se
nedokáže vcítit do druhého, není schopen smilování.

3) Dovolit druhému být jiný

Jak druhým umožnit plnoprávnou existenci, je to, že jim dovolíme lišit se od nás. To, jestli
manželé dokáží dosáhnout jednoty, záleží na tom, do jaké míry jsou jako jedinci samostatní
a nakolik si připustí možnost dvou různých názorů, nálad, vkusu nebo potřeb.

Co když jeden chce sex a ten druhý ne? Co když se liší v otázce, jak často? Co když jeden
chce jít do společnosti a druhý chce zůstat doma? Co když jeden chce koupit auto a druhý
zahradu?… To, co se stane, závisí na tom, jestli manželé dokáží tolerovat rozdíly, zvažovat,
co  má  přednost  pro  oba,  dělat  kompromisy.  Kdo  toho  není  schopen,  má  sklon  druhého
válcovat a své potřeby upřednostňuje před společným dobrem.

 V dobrém manželství si partneři cení svých rozdílů a nakládají s nimi s úctou. Chápou
se, naslouchají si, debatují spolu, hledají KOMPROMISNÍ řešení a někdy ustupují ze
svých přání. Protože jsou dva samostatní jedinci, může mezi nimi růst jednota.

 V manželství,  kdy si nedovolují  možnost lišit  se, je to horší.  Manželé se navzájem
odsuzují kvůli tomu, čemu jeden nebo druhý dává přednost. Odlišnosti často vnímají
jako osobní urážku nebo nedostatek lásky.

ROZDÍLY MEZI PARTNERY
Rozdíly mezi partnery samy o     sobě ještě nejsou špatné, nejsou důvodem k     hádkám, zlobě

a     výčitkám.  Špatné  jsou  hříchy,  sobecké  vyžadování,  urážlivé  jednání,  citové  vydírání…
Rozdíly, které se vám zpočátku líbily, se mnohdy stanou zdroji konfliktů. Proč tomu tak je?
Odlišnosti  jsou  zpočátku  vzrušující  a přináší  pocit,  že  zároveň  s druhým  získáváte  něco
nového, co sami nemáte. Pokud ale není člověk zralý a soběstačný, vnímá rozdíly jako své
ohrožení.  Pro nezralé  lidi  totiž  rozdíly představují  nejistotu,  kterou nemají  pod kontrolou;
odlišnost vnímají  jako odstup partnera; vnímají  je jako nedostatek lásky od druhého, jako
osamocenost,  ohrožení  nebo  odmítnutí.  A místo  vzájemné  lásky,  hledání  kompromisu
a radosti z odlišných darů – nastoupí sebeobrana.

Pravá láska druhému dopřeje být takovým, jaký je – a nechce ho stále předělávat ke svému
obrazu.  Druhého  si  váží  pro  něho  samého,  pro  jeho  osobnost  –  ne  proto,  že  z něho  má
sobecký užitek.je ta, která si druhého váží proto, kým je – nemiluje pro to, že něco od druhého
dostává.

UZNÁVAT SVOBODU DRUHÉHO
Svoboda je základním předpokladem lásky.  Když nás někdo ovládá,  láska není možná.

Svoboda je krásným darem, ale je také nejděsivější ze všech lidských výsad. Adam a Eva
svobodně hřešili proti Bohu. Stejně tak manželé mohou svou svobodu zneužít proti druhému.
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Písmo  svaté  nás  povolává  do  vztahu  s Bohem  a spolu  navzájem;  povolání  ke  svobodě.
„Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování
sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý Zákon je shrnut v jednom slově: ’Milovat
budeš bližního svého jako sebe samého‘  (Gal 5: 13–15). To také znamená: „Co chcete aby
lidé dělali vám – to všechno dělejte i vy jim“ (Mt 7: 12).  Nikdo přece nechce, aby se s     ním
jednalo bezohledně, tvrdě, sobecky, aby ho někdo ovládal – tak to nedělejme ani druhým. To
také patří do programu lásky.

V dobrém  manželství  si  partneři  dokáží  darovat  svobodu,  zachovávají  jedinečnost
druhého,  dopřejí  mu  prostor  k samostatnosti,  což  vztah  posiluje.  Přiměřená  samostatnost,
chvilková oddělenost, vztah jenom podněcuje. Těšíte se domů, toužíte po druhém ještě více,
než kdybyste zůstali k němu trvale přikováni. Tak se člověk jenom připraví o radostné toužení
po druhém. 

Je nutné se dohodnout na moudré míře samostatnosti, aby netrpělo společné „my“. Jinak
by nepřiměřená  samostatnost  byla  spíše ohrožením než posilou vztahu a výrazem byla  by
výrazem sobectví.

V problémovém manželství partner vnímá čas strávený odděleně jako ohrožení. Může mít
pocit, že oddělenost znamená nedostatek lásky nebo to, že ten druhý ho opouští nebo zrazuje.
Pociťuje lásku jen v přítomnosti druhého. Má strach, když partner vyrazí někam sám, že si
tam najde někoho jiného, že bude při první příležitosti nevěrný. A tak druhého „pro jistotu“
nepustí ani na hodinu týdně mezi jeho přátele. Své žárlivé výstupy potom svádí na „lásku“,
žárlí přece proto, že tolik miluje. a nedochází mu, že druhého spoutává jako svého otroka,
svůj majetek. Není od věci, aby se dotyčný žárlivec zamyslel nad tím, proč vlastně žárlí –
možná nevěří sám sobě; možná se bojí každé situace – kdyby partner zůstal delší dobu pryč,
mohlo by mu dojít spousta věcí,  pro které by mohl vztah právem opustit.  „Tak mu raději
žádné chvíle samoty, ani chvíle s přáteli nedopřát“, řekla si „skutečná láska“.

Pokud se někdo snaží druhého ovládat,  nechová se už jako jeho partner,  ale spíše jako
poručník, správce nebo rodič – a přestává být předmětem partnerovy lásky. Pokud máte sklon
druhého ovládat, počítejte s     tím, že za to zaplatíte vysokou daň. Protože ovládáním druhého
narušujete  partnerovu  svobodu  a jednotu  mezi  vámi.  Drtíte  společné  „my“  rozšiřováním
svého „já“. A druhý se pochopitelně takové manipulaci a věčné kontrole časem vzepře, ať už
aktivním  činem  nebo  pasivním  odporem  a vzdorem.  Proto  se  mnozí  vzepřeli  nadvládě
manželskou nevěrou, která jim dala pocit svobody, přestože je tato opojná svoboda cestou ke
zkáze. Mnohý hřích je zpočátku sladký, ale po jeho vykonání zhořkne jak pelyněk. Nestaňte
se druhému sekýrujícím rodičem, dozorcem nebo pedantem – proto vás Bůh do manželství
nepovolal. 

BUDETE MÍT TO, ČEHO SI CENÍTE
Pokud si ve vztahu něčeho ceníte, pak nebudete tolerovat nic, co tuto hodnotu ničí.

Potom  tyto  chtěné  hodnoty  dají  charakter  vašemu  vztahu,  určí  správné  hranice  vašeho
manželství. Například:

 „Nebudu tolerovat nic, co narušuje naši hodnotu upřímnosti.“

 „Oba budeme usilovat o budování a zvyšování upřímnosti.“

Přítomnost  skutečných  hodnot  vylučuje  přítomnost  špatných  věcí.  Hodnoty  budují
charakter vašeho manželství. Je nutné mít hodnoty seřazeny, mít manželský program, vědět
co chcete od sebe i od manželství. Bez mapy se cíl těžko hledá.
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O HODNOTÁCH, O ŠTĚSTÍ
Ve Starém zákoně je příběh krále Saula, který žárlil na úspěch Davida natolik, že ho

pronásledoval a chtěl Davida zabít. Okolnosti se ale změnily,  a David se dostal do situace,
kdy mohl  zabít  Saula.  Vzdal  se  pomsty  a Saulovi  dokázal  svou bezúhonnost  a oddanost.
Tehdy David ke králi pronesl velmi moudrá slova, nad kterými se zamyslíme, protože nám
zjevují další pravidlo, pro příkladný vztah k druhému člověku.

„Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu – takový význam ať přikládá Hospodin
životu mému“ (1Sam 26:24). 

Synonyma slova „význam“ je: hodnota, smysl, závažnost, důležitost, cena. Bible používá
slovesa „gadlá“: stát  se silným, velikým. Náš překlad je strohý, používáme dvakrát stejné
slovo:„význam, význam“, ale hebrejský originál je hlubší. První slovo je „gadlá“:– být pro
někoho cenný; druhé slovo je „tigddal“ (je použito pielu, stupňování):– tedy nejen být pro
někoho cenný, ale učinit druhého velikým, dát mu vyrůst, vyvýšit druhého. Mohli bychom
Davidovu větu přeložit i takto: „Jak jsem si dnes já cenil tebe – tak ať si Hospodin cenní mne
a podle toho ať mne vyvýší.“ 

Vystupňování platí také pro vztah Boha k člověku. Hospodinův přístup k člověku můžeme
vyjádřit podobně: „Jak si ty ceníš Hospodina – tak budeš Hospodinem vyvýšen.“ Nebo jinak:
„Jak  vyvyšuješ  ty  Hospodina  –  tak  Hospodin  vyvýší  tebe,  a ještě  mnohem  více.“  To  je
význam pielu, vystupňování, umocnění: Hospodin naší lásku vystupňuje, umocňuje ji – my
dáme  jeden  díl,  Hospodin  dva;  my  dáme  dva  díly,  Hospodin  čtyři;  my  dáme  čtyři  díly,
Hospodin šestnáct. 

Moudrost  Davidovy  věty  by  si  měli  přivlastnit  i manželé.  Měli  by  tak  další  „Zlaté
pravidlo“ do svého duchovního, manželského programu. Shrňme si ta tři Zlatá pravidla: 

„Co nechceš, aby jiní dělali tobě – nedělej nikdy jiným.“ (Tob 4: 16).

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim“.(Mt 7: 12).

„Jak jsem si dnes já cenil tebe – tak ať si Hospodin cenní mne“ (srov. 1Sam 26:24).

 V Písmu svatém se často objevuje toto podivuhodné JAK – TAK. „Jakou mírou měříte,
takovou  vám  bude  naměřeno,  a ještě  přidáno“ (Mk  4:24).  „Snášejte  se  navzájem
a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy“ (Kol
3:13). „A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám (Mt
6:12). Pro nás je toto srovnávání velmi srozumitelné. Tyto měřítka platí i pro manžely.

Mnozí lidé si představují, že největší hodnotou člověka je štěstí a pohodlí.

Mnozí lidé si představují,  že největší hodnotou člověka je štěstí  a pohodlí.  A chtějí  být
neustále šťastní a usilují o to víc, než o všechno ostatní – a ono jim to nevychází.  Protože
štěstí je až výsledek našeho jednání. Štěstí přichází proto, že se děje něco dobrého.  Štěstí
manželů vychází z jejich vnitřní vyrovnanosti, z toho, že na svém charakteru pracovali tak,
jak bylo třeba. Štěstí je až plodem spousty těžké práce ve vztazích, povolání, duchovním růstu
a celé řady dalších oblastí života, to je výsledek naší námahy. 
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Mnohdy nejsme šťastní – a     přesto se děje něco dobrého. Štěstí nejsou jen dobré pocity.
Mnoho hodnot stojí za větší pozornost než prožívání štěstí. Jde o hodnoty, které nakonec
štěstí přinesou samy. Neuvažujme jako malé děti, které mají pocit, že záleží na tom, aby dnes
byly šťastné. Lidé tohoto typu se domnívají, že manželství je proto, aby je uspokojovalo –
a když  tomu  tak  zrovna  není,  odcházejí  z něho  „za  štěstím“.  A jak  jsme  říkali:  pro  svou
nedozrálost  jsou  odsouzeni  zopakovat  své  chyby,  protože  z krize  utekli,  místo  aby  v ní
dozráli. Takoví lidé jsou podobní řidiči, který se několikrát po sobě vlastní vinou naboural,
a místo toho, aby se s někým učil řídit, koupil si nové auto a myslel, že věc je tím vyřízená.

Lidé dvojího druhu:

 Jedni se zaměřují hlavně na to, aby byli šťastní – a když to zrovna neprožívají, jsou
rozzlobeni, zklamáni a obviňují druhé ze svého „neštěstí“.

 Druzí, kteří se zaměřují na pravé hodnoty – a štěstí chápou jako plody ctností.

Neceňte si víc prožitku štěstí než duchovního růstu.

Zaměřovat se jen na prožívání štěstí je jako toužit po ovoci bez námahy na zahradě. Kdo se
zaměří na obdělávání zahrady, dočká se po námaze i plodů. Pracujte na svém růstu i za cenu
odříkání  a štěstí  si  vás  najde.  Partnerský vztah  většinou po zamilovanosti  projde těžkými
chvílemi. Patří sem konflikty z různých přání, odmítnutí,  spory,  pocity křivdy, rozčarování
z druhého… To vše je pochopitelné  vzhledem k našim hříchům a nedokonalostem – je to
těžký  úkol  přijmout  nedostatky  a nezralost  –  ale  na  tom  všem  se  dá  pracovat.  A který
manželský  pár  to  vezme  vážně,  obvykle  po  krizi  dosahuje  opět  štěstí,  ještě  hlubšího
a dokonalejšího než před krizí.  Krize totiž může být dobrým ukazatelem na to, co není
správné nebo je hříšné. „Mějte z toho radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné
zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.“ (Jak 1: 2–3)

Zkoušky,  krize,  napětí…  to  vše  vyjeví  zralost  našeho  srdce,  kvalitu  našeho  nitra
a hlubokost vztahu.  Krize prověří  vztah jako nic jiného – a hned zjeví,  na čem se má
pracovat.

Nevěšte hlavu, když se krize dostaví. Ani neutíkejte krizi řešit mimo vztah (nevěrou), ale
řešte krizi  ve vztahu. A vzpomeňte  na slova sv.  Pavla:  „Těm, kdo milují  Boha,  všechno
pomáhá k dobrému“ (Řím 8:28).  Co se dnes může zdát  slepou uličkou, může být  jednou
zdrojem  radosti.  Naše  slabosti,  pády,  hříchy…  nás  z Boží  milosti  mohou  dovést
v duchovním  životě  dál  než  naše  „mravní  bezúhonnost“. Vzpomeňme  na  návrat
marnotratného syna (Lk 15. kap.) Jeho srdce bylo po hříchu a návratu k otci jiné…

Písmo svaté nám předkládá mnoho hodnot, které za to stojí:

 Láska k Bohu

 Láska k partnerovi

 Upřímnost

 Věrnost

 Soucit a odpuštění

 Svatost
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LÁSKA K BOHU (PRVNÍ HODNOTA)
Když vyprchá emotivní zamilování, které je zdarma a nic nestojí,  když se dostaví krize

a vzájemná zranění – člověk si přestává nalhávat, že se chtěl změnit „kvůli tomu druhému“.
Po vyprchání emotivní lásky musí nastoupit  láska projevená vůli – chtít dobro pro druhého,
nedělat zlo. To můžeme dělat stále, v tom nám brání jenom sobectví. Stále platí: „Miluj Boha
a bližního svého jako sebe.“ Láska musí mít také program, pocity k     růstu nestačí.

Pokud partneři milují Boha a jsou ochotni se podrobit změnám, které od nich Bůh bude
chtít – jejich manželství se zaručeně zlepší. Pán Ježíš řekl, že největším přikázáním je milovat
Boha celou svou bytostí: „z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své
síly“ (Mk 12: 30). Proč tuto hodnotu postavil nad ostatní? Protože láska k Bohu nás přivádí
k dokonalému milování.  Láska je svorník dokonalosti; kdo má lásku, má i všechny ostatní
ctnosti.

Milovat  Boha  znamená  udělat,  co  Bůh  po  nás  chce  –  a     v     důsledku  takového  jednání
vyroste i     vzájemná partnerská láska a     úcta. Láska k Bohu musí být na prvním místě, protože
Bůh všechno stvořil a dává nám sílu ke změně. Pokud budete všechno dělat po svém, vaše
vlastní omezení začnou omezovat jak vás, tak vztah s partnerem.

LÁSKA K PARTNEROVI (DRUHÁ HODNOTA)
Láska Boha k nám je podobná lásce, která buduje manželství. Nazývá se „agape“. To je

usilování o blaho toho druhého, bez toho jestli nás druhý zrovna oblažuje. Chtít dobro a konat
dobro pro druhého. Když toto děláme, doopravdy někoho milujeme.Co znamená milovat
druhého „jako sám sebe“ v manželství?

1) ZTOTOŽNIT SE SE SVÝM PARTNEREM NATOLIK, ŽE VNÍMÁTE, JAK NA
NĚHO PŮSOBÍ VAŠE CHOVÁNÍ.

Když  lidé  v     manželství  něčím narušují  svůj  vtah,  obvykle  základní  příčinou  takového
chování je sobectví – a     opomíjení skutečnosti, že toto sobectví postihne druhého člověka. Líbí
se nám, když s námi někdo jedná zle? Určitě ne. Zaměřme se tedy na to, jak je druhým, když
na ně dopadá naše jednání. Pohlédněme na důsledky svého chování.

Hluboce se ztotožnit s     druhým člověkem znamená myslet na to, jak na něho působí naše
chování. Znamená  to  vyjít  ze  svého  egocentrismu,  kdy  jednáme  jen  pro  své  vlastní
uspokojení. Milovat někoho „jako sám sebe“, znamená vžít se do jeho situace a vnímat, jaké
to je, být v jeho kůži. Vzít vážně Kristovu radu: „Co chcete, aby druzí dělali vám – to všechno
dělejte i vy jim.“ Takové vcítění se do druhého vám umožní hledat pro něho to nejlepší řešení.
Uvědomit si, jaké to je, být na jeho místě.

Jaké jednání se vám líbí a     dělá vám dobře?. Chtěli byste, aby vám partner dělal, co děláte
vy jemu?. Vezměte své odpovědi opravdu vážně a zařiďte se podle toho.

2) MYSLET NA TO, JAK UČINIT JEHO ŽIVOT LEPŠÍM.

K     tomu je dobré uvažovat o     tom, jaké by to bylo, být na jeho místě nebo v     jeho životní
situaci. Co byste v     takové situaci přivítali vy? Co by vás potěšilo?. Proč to neuděláte? Co vám
brání?. Kdybyste měli celý den na starosti smečku dětí, co byste si přáli od svého partnera?
Nepotěšila by vás možnost odpočinku? Kdybyste po celodenní dřině dostali dobré jídlo nebo
připravenou  koupel  s nabídkou  masáže,  jistě  byste  to  ocenili.  A co  vy?  Dokážete  ještě
druhému uchystat nečekané překvapení? Pomyslete na manželské spory,  které by takovéto
uvažování a jednání okamžitě odstranilo…
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3) PRO PARTNERA CHCETE TO NEJLEPŠÍ, I KDYŽ ON TO TAK NEVNÍMÁ. 

Např. najít si práci, aby celá tíha starostí o rodinu neležela jen na jednom. Pomoci druhému
převzít  zodpovědnost  za své činy.  Zprostředkování  léčení  závislého partnera  na alkoholu,
drogách – i když si neuvědomuje, že to je pro něho dobré. Tyto projevy lásky vás můžou stát
velkou námahu. Klíčovým pojmem je, že to děláte pro dobro svého partnera a nikoli ¨pro sebe
samotné, že to pro svého partnera chcete stejně naléhavě, jako byste to chtěli pro sebe.

Oddanost

Kromě empatie  (vcítění  se do druhého, ztotožnění)  láska potřebuje ODDANOST. Tato
vlastnost je nejlépe vidět na Boží lásce k nám. Bůh svou oddanost označuje slovem beríth –
smlouva.  „Toto je  smlouva,  kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech,  je  výrok
Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni
budou mým lidem“ (Jerem 31:33). Smlouvou nám Bůh slíbil svou oddanost. Ještě hlouběji se
smlouva projevuje v Novém zákoně:  „A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl:
"Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá" (Lk 22:20). 

Oddanost znamená: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“( Žid 13: 5). Být někomu
oddaný znamená, že budete s ním, i když přijdou těžkosti. Kdo není partnerovi oddaný, ocitá
se v     pokušení z     manželství odejít, místo aby se snažil problémy řešit ve vztahu. Kdo místo
překonání problémů volí rozvod – je odsouzen své nedozrálosti zopakovat v dalším vztahu.

Problémy ve vztahu obvykle ukazují  na to,  že obě strany potřebují  vyrůst  a změnit  se.
Dozrání bez oddanosti  se těžko podaří.  Útěk není  řešením.  Krize poukazují  na to, že je
potřeba udělat ve svém chování patřičné změny. Pacient by neměl utíkat z operačního sálu
uprostřed operace.

Skutky

„Víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2: 17). Víra, která nevede ke skutkům, je mrtvá – a totéž
platí o lásce. Láska není jen pocit nebo náklonnost k druhému, ale konkrétní dobré činy.

V zamilovanosti je člověk pozorný, snaživý, plný projevů lásky. Později začíná ochabovat,
lenivět, brát druhého jako samozřejmost, jako svůj majetek. a to je vážné nebezpečí, protože
si druhého neceníte jako dříve.

Tak jako pravá láska k Bohu musí být vyjádřena konkrétními činy:  modlitbou, adorací,
četbou, službou., tak musí být vyjádřena láska k partnerovi jasnými skutky.„Láska je trpělivá,
laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy
nezanikne“ (1 Kor 13: 4–8).

To jsou konkrétní vlastnosti lásky. Kdo se chová jinak, měl by rozlišit, proč se tak chová
a měl by změnit špatné činy. 

UPŘÍMNOST (TŘETÍ HODNOTA)
Nic tak nedokáže podkopávat vztah jako lež. Neupřímnost ničí vztah. Lhaní je mnohem

ničivější než to, co se lež snaží zakrýt – protože lidem brání v upřímnosti,  ve vzájemném
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poznání  a jednotě.  Klamání  ve  vztahu  přerušuje  spojení.  Lhaní  lze  těžko  řešit,  protože
nepřiznává, popírá problém.

Upřímnost  je  krásná  vlastnost,  ale  musí  jít  ruku  v ruce  s dalšími  ctnostmi:  s láskou,
oddaností, s odpuštěním. Protože samotná upřímnost bez lásky by mohla být ničivou silou.

Oblasti, v kterých manželé často neumějí být upřímní:

 pocity

 zklamání

 touhy – co mají nebo nemají rádi

 zranění

 hněv a nenávist

 sex

 hříchy a selhání

 potřeby

 zranitelná místa

Upřímnost a důvěra vedou k pravému spojení a poznání s druhým. Když něco stojí v cestě
upřímnost a důvěře, poznání hlubin je vyloučeno a na místo pravdy nastupuje lež. „Zanechte
lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla.“ (Ef 4: 25)

Manželé často žijí celá léta v     drobných i     větších lžích, z     pocitu aby uchránili svůj vztah, ale
tak se zbavují naděje na hlubší vztah. Nedělají to proto, že by snad chtěli vědomě druhému
lhát, ale dělají to z „obranných důvodů“, aby se ochránili. Ke lži vede člověka STRACH. Aby
si manželé mohli říkat celou pravdu, musí se nejdříve vypořádat se svými strachy.

Běžné typy strachu:

 strach ze skutečné blízkosti a z toho, že budeme poznáni tak, jací doopravdy jsme;

 strach z osamocení a ztráty lásky, když budeme poznáni;

 strach z majetnické nadvlády, když zjevíme svá slabá místa;

 strach, že budeme vnímáni jako ne dost dobří nebo špatní, když vyjde najevo stinná
stránka;

 strach z vlastních tužeb, potřeb a pocitů.

Abychom  mohli  žít  v naprosté  upřímnosti  s druhým,  musíme  nejdříve  vyřešit  hluboké
problémy, které tomu brání. Cílem je ve svém manželství získat takový POCIT BEZPEČÍ, ŽE
DOKÁŽETE  BÝT ZCELA  ZRANITELNÍ.  Pokud  budete  schopni  se  úplně  obnažil  před
druhým a on toho už nezneužije, potom se vaše manželství bude moci vrátit do ráje.

 Mohly by k tomu přispět tyto zásady:

 Prosit o Boží milost,  dokázat si říkat pravdu a unést ji.  Slíbit si, že nikdy nebudete
svého partnera trestat za jeho upřímnost. To neznamená, že se vzdáte názoru, ale že
nebude  za  upřímnost  následovat  hněv,  trestání,  vydírání,  ponížení  ani  odsouzení
druhého.
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 Dát si v otevřeném rozhovoru vzájemnou možnost k otázkám a pochopení. Neurážejte
se, když váš partner bude potřebovat něco lépe pochopit a bude se ptát; vyvarujte se
obranných reakcí: „Cože, ty mi nevěříš?“

 Hlídat  jeden druhého, když uvidíte,  že se vrací  sklon neříkat  pravdu, zalhat,  nebýt
upřímný. Požadujte od sebe navzájem pravdomluvnost.

 Stát se v životě partnera tím, kdo mu pomůže UZDRAVIT jeho strach z upřímnosti.
Pokud se např. bojí, že zjevenou pravdou o vás přijde, ukažte mu, že s ním nebudete
jednat jako někdo, kdo ho v minulosti opustil, zranil.

 Převezměte  zodpovědnost  za  svou vlastní  neupřímnost  a     strach,  který  neupřímnost
vyvolává. Zavažte se k pravdomluvnosti  a k upřímnosti.  Pokud potřebujete podporu
kromě svého partnera, najděte si někoho, komu budete moci být zcela otevření, kdo
vám pomůže říkat pravdu – kamarád, zpovědník, duchovní vůdce… 

 Učte  se rozpoznávat,  které  pravdy jsou k řešení  a které  ještě  nejsou k řešení  zralé.
Někdo je na takové poznání ještě příliš křehký a neunesl by to. Snažte se rozpoznat,
co váš vztah už unese a co ještě neunese. Správné věci načasovat, to je umění.

 Vezměte svůj program lásky vážně.

 Bůh po nás vyžaduje upřímnost – takže i vy musíte přijmout a unést pravdu a vyrovnat
se s ní. 

VĚRNOST (ČTVRTÁ HODNOTA)
Naše chápání manželské věrnosti je často mělké.  Máme dojem, že věrnost se týká jen

tělesné oblasti.  Věrnost druhému není jen fyzická, ale i duševní. Věrnost znamená, že
nám lze důvěřovat ve všech oblastech, nejenom v té sexuální. Jsou lidé, kteří jsou fyzicky
věrní, ale druhý k nim nemůže mít důvěru, necítí jistotu a bezpečí – to je nevěrnost srdce.
Věrný manželský partner je nejenom ten, který nezahýbá – ale také ten, jemuž lze důvěřovat,
na kterého je spoleh, kterému lze věřit a     o     kterého se můžete opřít.

Být věrný znamená, že je spolehnutí na vaše sliby a že dobře naložíte s tím, co vám druhý
důvěrně svěří. Může to znamenat, že splníte své povinnosti, dodržíte své slovo, zaplatíte včas
složenky, přijdete domů tak, jak jste řekli, že vyzvednete děti ze školy. Může to znamenat, že
můžete mluvit o svých pocitech a postojích beze strachu z potrestání nebo odsouzení.

Písmo svaté označuje důvěru batach – znamená to, být si tak jist,  že můžete „být bez
starosti, “ nemusíte se obávat. Můžete se spolehnout že to, co bylo slíbeno, se skutečně stane.
To je také věrnost.

Partnery od sebe odhání nejenom fyzická nevěra, ale také nevěrnost srdce, emocionální
nedůvěra.  Ta  nastane,  když  některé  stránky své  osobnosti  izolujete  od  manželství.  Když
vztahy k jiným nebo práci oddělujete od partnera. Nebo když váš koníček pohlcuje víc vašeho
času a energie než vaše manželství.  To je nevěra srdce, když něco nebo někdo je pro vás
důležitější než partner, kterému jste slíbili lásku a věrnost.

Běžně tomu nastává v manželstvích, kde vznikl KONFLIKT nebo POTŘEBA RŮSTU –
a druhý se řešení vyhýbá útěkem do „vedlejších“ vztahů nebo zájmů. Místo aby problém řešil,
věnuje se práci, fotbalu, rybám… a žije dvojí život. Má dva světy – jeden manželský a     druhý
svůj, oddělený. A     to je nevěra srdce.

Je pochopitelné, že pro vás nemůže být druhý úplně vším a že těžko naplní všechny vaše
potřeby. Je jasné, že v některých oblastech si budete rozumět s přáteli víc než s partnerem. Na
tom není nic špatného, když si s nimi rozumíte víc v oblasti např. hudby, poezie, stavebnictví,
sportu, umění… to jsou okrajové věci. Jde o to, aby si je člověk uměl vychutnat a přitom je
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neodděloval od manželství. Aby se domů vracel od přátel obohacený a rád. Aby nežil dva
oddělené životy. 

Pokud ve vašem srdci se objevuje touha dávat přednost někomu nebo něčemu jinému před
partnerem – zjistěte si proč tomu tak je. Najděte ten nezdravý kořen a vytněte ho. Nedovolte
za žádnou cenu, aby mezi vás vstoupil někdo nebo něco, co by ohrozilo váš vztah.

Učme se věrnosti od Boha. Jak to čteme v Písmu svatém:  „Jsme-li nevěrní, on zůstává
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe“ (2 Tim 2: 13). Bůh se nestává nevěrným, když ho
správně nemilujeme. Proto by manželé neměli vést podobné úvahy jako: „Protože mi druhý
neposkytuje dost porozumění, musím hledat lásku u někoho jiného.“ Nedovolte, aby se vám
selhání partnera v     lásce stala výmluvou pro nevěrnost.

Stručně řečeno: Slibte si navzájem, že nedovolíte, aby se něco dostalo mezi vás jako klín.
Že se budete chovat důvěryhodně, budete spolehliví, budete věrní sexuálně i emocionálně. To
vše patří do manželského slibu lásky a věrnosti.

SVATOST (PÁTÁ HODNOTA)
Pojem  „svatost“  u mnohých  lidí  vyvolá  představu  něčeho  přísného  nebo  málo

romantického nebo nudného a škrobeného. Ve skutečnosti je svatost pro manželství přitažlivá,
protože  to  je  život  „bez  viny“,  oproštěnost  od  hříchu.  Vzpomeňme,  že  „ovocem  Ducha
svatého je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota…“ (Gal 5: 22). To rozhodně
nejsou  nudné  vlastnosti…  Svatost  je  také  upuštění  od  všeho,  co  se  staví  do  cesty  lásce
a     pravdě. Svatost  je  dokonalost.  A dokonalosti  se  staví  do  cesty  právě  skutky  těla:
„necudnost, nečistota, chlípnost… nenávist, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti… opilství“ (Gal
5: 19–21). Kdo chce být opravdu šťastný, musí bojovat proti těmto neřestem vycházejícím
z hříchu. Proto říká sv. Pavel:  „Ti,  kteří  náleží  Kristu Ježíši,  ukřižovali  svoje tělo i s jeho
(nezřízenými) vášněmi a žádostmi“ (Gal 5: 24). „Ukřižování vlastního těla“,  to není ztráta
radosti ze života – ale rozchod s nezřízenými vášněmi, s otroctvím hříchu. 

Hlavním důvodem, proč být svatý, je hladovění po spravedlnosti, lásce a pravdě. A to ne
kvůli někomu druhému, ale především kvůli sobě. Proměna v člověka, jakého ho chce Bůh
mít, to je pro nás to nejlepší, protože Boží vůle je naše štěstí. Vždyť Bůh poslal svého Syna na
svět ne proto, aby svět odsoudil,  ale aby ho zachránil,  aby do něho vnesl Boží království
(srov. Jan 3: 16–17).

Skutečná svatost ještě nemusí být totožná s našimi představami o svatosti.  "Mé úmysly
nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje,  je výrok Hospodinův“ (Iz 55:8).  Úsilí
o     svatost také znamená, že umím své problémy přiznat a     převzít za ně zodpovědnost. Že se
s partnerem snažím žít život plný lásky, pravdy a úcty. Tak se člověk stává důvěryhodným,
upřímným,  spolehlivým,  věrným,  láskyplným  a čistým.  To  vše  patří  do  svatosti.  A z ní
pramení ty nejhlubší a nejkrásnější city; to rozhodně není nuda.
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VII.

ROZDÍLY MEZI
MUŽEM A ŽENOU
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BIBLICKÝ POHLED
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže

a ženu je stvořil“ (Gen 1: 27). Tato slova vyjadřují skutečnost, že rozdílné stvoření člověka
je Božím záměrem.

„I řekl Hospodin Bůh: ’Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.‘
… I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to
místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
Člověk zvolal: ’Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať manželkou se nazývá, vždyť
z muže vzata  jest.‘  Proto  opustí  muž svého otce  i matku  a přilne  ke  své ženě a stanou se
jedním tělem“ (Gen 2: 18, 21–24).

Rabínská exegeze tohoto textu se velice krásně pokouší poodhalit smysl té dvojpólovosti
stvoření: Žena nebyla stvořena z mužovy hlavy, aby mu vládla, ani z jeho paty, aby mu byla
podrobena, ale byla stvořen z jeho žebra, aby byla blízká jeho srdci. „To je kost z mých kostí
a tělo z mého těla…“ toto Adamovo zvolání vyjadřuje vzájemnou blízkost, která muže a ženu
přitahuje k sobě.  „Neboť kde jsem tvůj, tam teprve jsem svůj“,  říká Michelangelo ve svých
sonetech Vittorii Coloně. 

„Žena je kost z mých kostí, tělo z mého těla“ a přece má svou vlastní identitu. Je muži
příbuzná a zároveň je úplně jiná. Je muži nejbližším důvěrníkem, pomocnicí, a zároveň je mu
cizí.  „A velká  touha,  kterou do ženy  i muže  vložil  Bůh,  směřuje  k vzájemnému doplnění“
(Walter Trobisch).

 

Empirické zdůvodnění rozdílu
Každodenní zkušenost ukazuje, že rozdíly mezi mužem a ženou nezůstávají jen v oblasti

tělesné konstituce, ale že jsou i v rovině psychické. Nejsou jen pouhým plodem kulturního
prostředí, ale jsou jakoby zakódovány přímo v naší přirozenosti.

Empirické  poznatky  ukazují  na  některé  duševní  rozdíly,  které  jsou  dány  přímo
biologickými  faktory.  Muži  mají  prokazatelně  větší  agresivitu,  kterou lze připsat  na vrub
mužskému  pohlavnímu  hormonu  testosteronu.  Podle  norské  studie  je  poměr  spáchaných
násilných  činů  u mužů  a žen  v poměru  95:5.  U žen,  kterým byl  naočkován testosteron  se
objevily  nejen  druhotné  mužské  pohlavní  znaky,  ale  i agresivnější  chování;  naopak  muži
naočkovaní  ženskými  hormony  se  stali  méně  agresivními.  Biologicky  je  dán  i mateřský
instinkt u žen, který se v hlubší rovině ženské psychiky proměňuje v silnou potřebu chránit
všechno, co je slabé, křehké a ohrožené. Od biologicky dané plodnosti a mateřské výchovné
péče lze odvodit  všechny obecné rysy ženské krásy,  tolikrát  oslavované básníky:  jemnost,
přívětivost, něžnost, vřelost, ale i svůdnost a ladnost.

Jsou i jiné, experimentálně dokazatelné rozdíly.  Smyslové vnímání není u obou pohlaví
stejné. Sluch, čich a chuť jsou u žen citlivější, včetně nižšího prahu vnímání bolesti. Výsledky
v     testech inteligence jsou u     obou pohlaví stejné; ale inteligence mužů a     žen se, jak se zdá,
kvalitativně liší. Ženy dosahují lepších výsledků ve všech testech, které vyžadují manipulaci
se  slovy (slovní  zásoba,  hledání  nadřazených  pojmů  atd.),  muži  v testech,  které  vyžadují
manipulaci s prostorem a v testech matematických.

Dr.  Paul  Popenoe,  jeden  z amerických  průkopníků  manželského  poradenství,  říká,  že
muži jsou tvrdí, ale křehcí, ženy měkké, ale houževnaté. To platí zřejmě jak ve fyzické
rovině (průměrně vyšší věk žen by tomu odpovídal), tak v psychické. Walter Trobisch říká, že
„Muž může být v     hlubině svého srdce smrtelně zasažen mnohem snadněji než žena“. Procento
sebevražd je u mužů vyšší než u žen. Zdá se, že žena má větší schopnost překonat zármutek
než muž.
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Sjednocení v různosti
Mužský princip  obecně reprezentuje  logický,  racionální,  do budoucna a na manipulaci

zaměřený  přístup  ke  světu.  Jeho  protiváhou  je  ženský  princip,  charakteristický  svým
emotivním,  přijímajícím  a vciťujícím  se  přístupem.  Jednoduše  tuto  skutečnost  vystihl  dr.
Bovet, když přirovnal muže k hlavě a ženu k srdci. Muž spíše řekne: „Podle mého mínění
je  to…“,  žena  řekne:  „Mám  takový  pocit,  že…“.  Muž  potřebuje  o věci  přemýšlet,  než
rozhodne,  žena  jakoby  některé  věci  věděla  sama  od  sebe,  srdce  ji  intuitivně  vede.
(Samozřejmě, že jsou i muži obdarovaní intuicí a ženy bez tohoto daru.)

Díky své  plodnosti  a mateřství  je  žena  na rozdíl  od muže  mnohem více zaujatá  svou
tělesností.  Podoba tělesného bytí  je u ženy komplikovanější:  hormonální  změny v průběhu
menstruačního cyklu, těhotenství, porod, kojení, to vše se odráží i v její psychice a proto se
ženy zdají být labilnější, nepochopitelně náladovější.

Nám jde o pochopení, že ženskost ženy stejně jako mužnost muže je to, co Bůh zamýšlel,
Boží obraz tvoří společně.  Jen žena, která přijme své ženství, umožní muži, aby byl cele
mužem, žena, která se snaží zasypávat propast mezi pohlavími, zasypává v muži ty nejlepší
tvořivé síly.

Pro nás je snadnější přijmout rozdílnost ženy a muže spíše rozumem než v každodenní
praxi. V manželství mohou být někdy tyto rozdílnosti zdrojem nedorozumění a dlouhodobých
zranění.  Je  třeba  naučit  se  chápat  mužství  nebo  ženství  partnera  jako  obrovské
obdarování; netlačit druhého do postojů a modelů jednání jemu od přirozenosti cizích.

Dvojí přirozenost člověka
Hlubinná psychologie počítá s tím, že je v každé ženě „něco z muže“ a v každém muži

„něco ze ženy“. C. G. Jung hovoří o archetypech: v každém muži je přítomen ženský pól jeho
osobnosti,  Jung  ho nazval  anima.  Ženský  archetyp,  reprezentující  mužský  pól  v ženě,  se
nazývá animus. Je třeba, aby člověk v sobě správně integroval druhý pól své osobnosti, aby se
setkal se svou animou nebo animem, a to znamená, že je musí v sobě rozpoznat.  Správně
integrovat znamená nenechat ten druhý pól své osobnosti převládnout. Např. ženy, ve kterých
převládne  mužský  pól,  se  jeví  jako  „mužatky“,  ženští  generálové,  aktivistky,  typické
funkcionářky,  naopak muži,  kteří  se  příliš  ztotožní  se  svou animou,  mohou  být  zženštilí,
neschopní zralosti, odpovědnosti a rozhodnosti.
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MUŽI JSOU OPRAVDU JINÍ NEŽ ŽENY
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1. Uvědomit si rozdíly mezi mužem a ženou 
Základ porozumění: Uvědomit si rozdíly mezi mužem a ženou. 

Napětí,  sváry,  hádky:  vznikají  často  z toho,  když  jeden nechápe rozdílnou přirozenost
druhého.

Jiná komunikace je mezi muži, jiná mezi ženami - jinak mluví, myslí,  chápou, reagují,
milují, hodnotí…

Přijmout, že rozdílnost mezi mužem a ženou vychází přímo z jejich přirozenosti – a není
tedy „vadou“ a nedá se druhému pohlaví vyčítat.

Příčina sporů: nebýt si vědomi přirozených rozdílů, nechápat je a druhému ubírat právo se
chovat přirozeně.

Základní  omyl:  Očekávat,  že  partner  bude  reagovat,  chovat  se,  opětovat  lásku
stejným způsobem. „Jak miluji já – musí milovat i     on (ona).“ „Musí myslet jako já, musí cítit
jako já, toužit po tom samém co já. jinak to není láska.“ To je zásadní omyl a     nepochopení
přirozenosti muže a     ženy.

První krok k úspěchu: uvědomit si přirozené rozdíly mezi mužem a ženou   zlepšit
komunikaci.

2. Nejběžnější chyby ve vztahu
Hodnotové stupnice mužů a žen se velmi liší, a to bývá pramenem častých nedorozumění. 

Dvě největší chyby: Muži mylně nabízejí řešení a podceňují city. Ženy nabízejí 
nežádané rady a vedení. Omluvou budiž, že se toto většinou děje nevědomky, ale řešení 
situací není správné, proto problémy trvají dál.

Nejčastější stížnost žen: „Muži nikdy nevyslechnou potíže. Ignorují city. Navrhují hned
řešení, nevcítí se do stavu. Jsou zmateni.“

Nejčastější stížnost mužů: „Ženy neustále chtějí změnit muže, stále radí, stále kritizují.“

Rozdíly mezi mužem a ženou: žena chce vcítění, nikoli řešení. Muž netouží po kontrole,
ale po tom, aby ho žena brala takového, jaký je a     neměnila ho, není dítě!

Muž: oceňuje sílu, schopnosti, výkonnost, úspěch – předvést se, dokázat sílu, výkon.

Žena: cení si lásky, komunikace, krásy, vztahů, citů – je naplněná, když to uvede v život.

Muž: orientován na cíl.  Nežádá rady –  nežádaná rada je pro něho výtkou, že na věci
nestačí,  že  je  neschopný,  slabý. Nežádaná  rada  je  pro  něho  projevem  nedůvěry,  jeho
neschopnosti vyřešit  problém. Pokud o radu žádá, je to jiná věc – mužská mentalita je od
ženské mentality odlišná.
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Příklad: Muž jede se svou ženou na večírek autem. Zabloudí. Žena si toho všimne a řekne
hned  radu:  „Zeptej  se  na  cestu!“  Pro  něho  to  znamená  (přeloží  si  do  řeči  mužů):  „Jsi
neschopný řidič, nedojedeš ani na blbý večírek!“ Ale ona chtěla říci: „Chci ti pomoci, protože
tě  mám  ráda.“  Nedorozumění,  nepochopení,  podsouvání  úmyslů  druhému.  to  dělají  naše
filtry. Do jednání se přenášejí naše zranění, mindráky a nevyrovnanosti… 

Ženy:  jsou orientovány především na VZTAHY. Jejich osobnost je určována kvalitou
vztahů. Vztah je pro ně důležitější než práce. Projevovat osobní city je zdrojem spokojenosti.
Nabídnout radu ženě bez požádání, je projevem lásky a     úcty. Cítí se milována a     hýčkána –
muž naopak dotčen, ponížen a     uražen. Proto ženy nemají dávat mužům nežádané rady. 

Rada pro muže: učit se naslouchat. Žena nehovoří o     problému kvůli ŘEŠENÍ, ale kvůli
POCHOPENÍ, VCÍTĚNÍ SE. Okamžité řešení je pro ni podceňování citů. Muž nabízí ženě
mnohokrát  mnoho rad – a potom se diví,  že  žena  není  ráda.  Radí  jí  způsobem,  který by
přivítal  jiný muž. Muži  se  totiž  druhým mužům svěřují  z jiných důvodů než  ženy.  Muži
svěřováním  hledají  ŘEŠENÍ,  ŘÁD,  LOGIKU.  Ženy  svěřováním  hledají  POCHOPENÍ,
VCÍTĚNÍ SE, ÚTĚCHU.

 Problém: Ona to dobře myslela = chtěla se svěřit milovanému… On to dobře myslel =
chtěl milované poradit… A oba se příšerně pohádali… Kdo by takovou situaci neznal? Proč
se  pohádali?  Neboť  nevnímali  potřeby  druhého.  Chtěli  druhému  poradit  tak,  jak  by  to
očekávali pro sebe – ale zapomněli respektovat rozdíly v     přirozených a     odlišných potřebách
muže a     ženy.

Chyba muže:  snaží se změnit ženiny POCITY  RADOU, ŘEŠENÍM – přitom často
znehodnotí její CITY.

Chyba  ženy: snaží  se  změnit  mužovo  CHOVÁNÍ   NEŽÁDANÝMI  RADAMI
A KRITIKOU – muž se tím cítí ponížen, manipulován a neoceněn.

Pro muže: učit se naslouchat, žena problém často vyřeší sama, pouhým vyslechnutím se
začne dobře CÍTIT.

Pro ženy: nežádané rady a kritika – v muži vyvolají pocity neschopnosti, kontroly… 

Žena by měla denně slyšet: „Miluji tě, mám tě rád, jsi krásná…“ Muži by se mělo denně
připomínat: „Potřebuji tě, jsi šikovný, dobrý, vážím si tě…“

Příklad: Přišla  domů  z práce.  Sedli  si  ke  stolu  a ona  se  začala  svěřovat  se  svými
problémy. Neuplynulo ani pět minut, a měl pro ni několik nevhodných rad. Ona se jeho radám
začala bránit, protože se mu svěřovala úplně z jiných důvodů. Vzniklo mezi nimi napětí, které
by se dalo krájet nožem. Muž se cítil nedoceněn za své rady, žena si připadala nepochopena…
nepochopili své rozdílné potřeby, touhy a přání.
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Příklady „moudrých“ rad mužů ženám:

„To neřeš. Vykašli se na to.“

„To není tak hrozné. O nic tu nejde.“

„Nedělej si starosti. Neber to tak.“

„Zapomeň na to. Tím se netrap.“

„Nebuď směšná, nic se neděje.“

„Od teď to nedělej.“

„Když ti to vadí, tak dej výpověď.“

To jsou rady muže, kterými by jinému muži možná pomohl, utěšil by ho, ale nežije
s mužem, žije s citlivou ženou.  Ona chce VCÍTĚNÍ, nikoliv dát výpověď z práce. Pokud
muž  nechápe  rozdíl  mezi  mužem  a ženou,  ženu  svým  mudrlantstvím  ještě  více  rozladí
a naštve – protože nenašla pochopení a útěchu ani u svého muže.

Příklady nevhodných rad a kritik žen mužům:

„Jak jsi to mohl koupit? Vždyť už to máme.“

„Ty talíře jsou stále mokré, až uschnou, budou na nich šmouhy.“

„Nepřipadá ti, že máš trochu dlouhé vlasy?“

„Tamhle je parkoviště - otoč to.“

„Nedávej to tam, ztratí se to.“

„Měl bys zavolat opraváře.“

„Máš v dílně nepořádek - ukliď si nářadí.“

„Nepij rovnou z lahve. Nejez rukama.“

„Třikrát ti volal kamarád - měl bys mu zavolat.“

To jsou rady,  kterými by žena  pomohla  ženě,  nikoli  muži. Ten si  v takové  chvíli
připadá  jako školák  -  kontrolován,  kritizován,  ponížen.  A to  ho  rozzlobí.  Muž neodmítá
pomoc ženy, ale odmítá její ZPŮSOBY, kterými ho uráží. Měla by změnit styl řeči a svou
motivaci vědět čeho chce dosáhnout a svá přání vyjádřit spíše prosbou než kritikou.
Muž se  rád  cítí  jako  ten,  kdo má  situaci  v moci,  jako ŘEŠITEL problémů,  nikoliv  jako
PROBLÉM SÁM.

3. Jak se muži a ženy různě vyrovnávají se stresem.

Muži se stáhnou do ústraní a přemýšlí o svém trápení. Ve stresu se soustředí, stáhnou
se do sebe, přestávají mluvit = začínají se cítit dobře, když ŘEŠÍ.

Ženy  cítí  instinktivní  potřebu  o problému  mluvit.  Při  napětí  jsou  stále více
emocionálně rozrušenější, zaujaté = zklidňují se, když MLUVÍ.

 Je tedy rozdíl v tom, jak se vyrovnává se stresem muž nebo žena.

 Nepochopení rozdílů nese mnoho zbytečných napětí, sporů a hádek.

 Dopřát jeden druhému možnost vypořádat se se stresem po svém, dle své přirozenosti.
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Při řešení stresu: nezáleží  ani tak na stupni lásky,  ale na tom, jak ROZUMÍ druhému
pohlaví, přirozenosti druhého. Při stresu nevyžadovat totožné řešení pro muže i pro ženu;
nerespektování přirozenosti se někde vymstí. A to vám pak bude mnohem nepříjemnější, než
se v tu chvíli přemůžete a partnerovi dopřejete, aby se s napětím vypořádal po svém.

Muž a stres: 

Je-li ve špatné náladě, málokdy o     tom mluví. Odejde do své soukromé JESKYNĚ, kde
hledá řešení, klid a sebe. V jeskyni najde své řešení a opět vyjde uklidněn; nenachází-li
řešení,  odreaguje  se  alespoň  čtením  novin,  prácí,  sportem.  Hlavně  chce  řešit  svůj
problém O     SAMOTĚ - protože je muž.

Žena a stres: 

Je-li  ve  špatné  náladě,  chce  si  ulevit –  vyhledá  někoho,  komu důvěřuje  a velice
podrobně s ním denní problémy PROBERE. Chce MLUVIT, SDÍLET SE O POCITY.
Potom se začne sama od sebe cítit uvolněně a skvěle. Mluví, aby se cítila lépe. Svěřování
bere jako projev důvěry a     přátelství. Za problémy se nestydí a ráda je řeší ve vztahu –
protože je žena.

Muž nachází úlevu v jeskyni

Vystresovaný muž zalézá do jeskyně – kde chce být sám, protože hledá řešení.  V jeho
mentalitě je vědomí, že na věc stačí sám.  Jakmile najde východisko z problému, stoupá
jeho sebevědomí, je zase silný a nachází svou vyrovnanost. To je kladná stránka jeskyně,
kterou potřebuje – na druhou stranu ve své uzavřenosti zapomíná na jiné věci, těžkopádně
reaguje,  působí  dojmem,  že  je  mimo.  Není  schopen  uvolnění,  dokud  svůj  problém  sám
nevyřeší. Najde-li řešení, okamžitě se cítí lépe, je schopen normální komunikace

Jak ženy reagují na mužovu jeskyni

Muž  zalezlý  v jeskyni  není  schopen  věnovat  POZORNOST  ženě,  kterou  si  právem
zaslouží.  Kdyby reagoval  po ženském způsobu,  své  problémy by ženě  sdělil  –  ale  on se
stáhne.  Pokud nějak nedá najevo, oč tady jde, žena není jasnovidec a těžko ho chápe.
Muž nemluví - a     žena má dojem, že jí ignoruje. Mylně se domnívá, že o     ni nestojí, nebo má
pocit, že jeho stav zavinila ona. Cítí se dotčena, když si muž čte nebo jde na fotbal (kde si
uvolní napětí). 

Nesmyslné očekávání:

- že muž ve stresu bude ihned otevřený, milující a dvorný

- že žena s nervy na huntě bude hned klidná a rozumná
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Vzájemné pochopení a respektování přirozenosti muže a ženy (jeskyně a mluvení):

Žena  by  měla  by  pochopit  potřebu  mužovy  jeskyně  -  je  to  jeho  obranný
mechanismus, vypořádávání se se stresem „po mužsku“.– nikoliv projev nelásky, neúcty,
nezájmu vůči ní. 

Muž by měl pochopit ženu, která potřebuje napětí uvolnit hovorem a respektovat
její přirozenou potřebu o problémech mluvit.

Jako muž má právo zalézt do své jeskyně a mlčet a nebýt rušen – tak stejně
žena má právo hovořit o svých pocitech – a nebýt podceňována.

Žena dosahuje úlevy hovorem

Žena instinktivně hovoří o svých problémech, má tu potřebu. Má na ni nárok. Jakmile je
rozrušená  a začne  mluvit,  nerozlišuje  mezi  závažností  problémů  -  musí  se  krotit.  Je-li
znechucena – je znechucena z problémů malých i velkých stejně.  Nejde jí o ŘEŠENÍ – ale
o ÚLEVU, NASLOUCHÁNÍ, POCHOPENÍ. Sama od sebe se později  začne cítit  dobře
a     uvolněně. Často nalezne řešení sama. Myslí nahlas. Hovoří i o problémech, které nemají
řešení. To je ženský způsob – má na něj právo. Když je jí NASLOUCHÁNO, její stres mizí.
V její mluvě nemusí být žádný řád, logika. Chce se uvolnit, zapomenout na stres. 

Měla by se naučit přiměřenosti. To znamená, když jde ven na půl hodiny, a je schopna
o tom hodinu a půl mluvit – něco nebude v pořádku. Pro muže se naslouchání tak dlouhým
výlevům citů stane neúnosné. Žena by se také měla naučit své emoce a napětí řešit nejdříve
s Pánem,  a až potom s mužem – a nečinit  z muže jediný zdroj  útěchy.  Své potíže  probrat
nejdříve s Bohem, srovnat si své motivy před Pánem, nechat Boha mluvit  do svého srdce,
najít  u Boha  moudrost,  rozumnost,  pokoj.  Potom  rozhovor  mezi  manžely  dostane  jinou
podobu  i ducha.  „Mějte  mezi  sebou  Pánovo  smýšlení  i jeho svaté  jednání“,  sv.  František
z Assisi.

O svěřování

Žena svým svěřováním muže automaticky otvírá k rozhovoru. Muž obvykle hovoří tehdy,
když má k hovoru důvod. Když žena muže ocení pro schopnost naslouchat, začne víc mluvit.
Když se žena snaží muže přimět k hovoru násilím – bude se více bránit.

Příklad: „Vážím si toho, že mne posloucháš.  Uleví  se mi.  Moc to pro mne znamená.
Cítím se lépe,  dobře.  Díky.“  Pro muže je obtížné „jen naslouchat“ – mají  dojem, že „nic
nedělají, že jsou zbyteční“… proto potřebují ujištění, že naslouchání má svou CENU!!!

Jak muži reagují na stres ženy a potřebu mluvit?

Obvykle vzdorují.  Muž se totiž domnívá, že je označován za VINÍKA jejích problémů.
Nesprávně  si  myslí,  že  tyto  stresy  zavinil  on.  Nenapadne  ho,  že  žena  jen  potřebuje
VYSLECHNOUT. Předpokládá, že žena po něm chce ŘEŠENÍ, jak by to očekával muž od
muže. Žena není muž.  Žena chce POCHOPENÍ svých pocitů. Je-li moudrý, pochopí, že
žena si po chvíli přestane stěžovat a     mnohdy najde řešení sama. ( A on ještě sklidí slávu
dobrého posluchače.) Není-li moudrý, dožaduje se okamžité logiky, rozumu a začne RADIT,
často  nevhodně.  Pro  ženu  je  OPOROU,  když  posluchač  bere  vážně  její  POCITY
marnosti a zklamání. 

Muži bývají netrpěliví, když žena mluví o problémech příliš dlouho a podrobně a nedělá
rozdíl mezi závažným a okrajovým. Pro muže je náročné POSLOUCHAT a neradit, když vidí
„jasné řešení“. 
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Jak dojdou muži a ženy míru a pochopení?

Ženy se potřebují VYMLUVIT, aby se cítily lépe a     uvolněné. Stejně jako muž potřebuje
svou  JESKYNI  klidu. Muž  může  být  ženě  velice  NÁPOMOCEN  pouhým
NASLOUCHÁNÍM. Žena by zase měla pochopit, že muž se potřebuje občas STÁHNOUT -
není to důvod ke znepokojení -  nebojte se, váš Méďa zase vyleze.

Důležité pro muže: Ženy ve stresu někdy obviňují nebo kritizují muže, to je pravda – ale
jejich útok je jen PŘECHODNÝ JEV, brzy přejde. Když jim muži NASLOUCHAJÍ, ony zase
rozkvetou jako lilie. Žena nehovoří proto, že muž někde SELHAL, chce POCHOPENÍ. Bude
se cítit znovu lépe a bezpečně. Nevypěnit. Trpělivost.  Uvědomit si, jejich hlavní problém:
CÍTÍ SE NEMILOVÁNY.

Důležité pro ženy: Pokud muž zaleze do JESKYNĚ, neznamená to, že ženu nemiluje, ale
potřebuje vyřešit své problémy, stresy v klidu. Je dobré počkat, až znovu vyleze. Neztrácet
klid a rozvahu.  Pochopit ho. Nebrat to OSOBNĚ! Jít si dělat svou práci, zábavu, navštívit
kamarádku…

4. Jak motivovat opačné pohlaví
Muže: motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo POTŘEBUJE, být užitečný.

Ženy: motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo HÝČKÁ, stará se o ně. 

 Muž je potom plný energie a ochoty, žena více spokojená = dají oba vztahu více.

Zamilovaný muž: 

Už nechce vyhrávat sám, těší  ho vítězství obou. Přestane být sobcem a začne se dělit.
Stará se o svou lásku stejně jako o sebe. V mládí slouží jen sobě, ale to ho tolik neuspokojuje,
v dospělosti dává druhému. Nalézá zdroj uspokojení = DÁVAT druhému. Když má někoho,
kdo ho POTŘEBUJE, jeho deprese mizí. Jakmile se mu DŮVĚŘUJE, ukáže to nejlepší, co
má v sobě. Nebýt potřebován je pro muže pomalá smrt.  BÝT OCENĚN, DŮVĚŘOVAT,
BÝT PŘIJÍMÁN – to ho motivuje, žene vpřed.

Zamilovaná žena:

Pro ni je důležité CÍTIT OPORU v někom. Je šťastná, když se jejím potřebám VYCHÁZÍ
VSTŘÍC. Když  je  vyčerpaná,  rozčilená,  zdrcená,  zmatená…  nejvíce  ze  všeho  potřebuje
DRUŽNOST, VYSLECHNOUT – uleví se jí tím.  Potřebuje cítit, že NENÍ SAMA, že je
MILOVÁNA. Pokud je jí NASLOUCHÁNO – vydá ze sebe více lásky.

Neobviňovat druhého

Důležité pro ženy: Jakmile si žena uvědomí, že dávala příliš MNOHO a     je vyčerpaná - má
sklon obviňovat  ze  „svého neštěstí“  partnera. Pociťuje  nespravedlnost,  že  dávala  víc,  než
dostala. Pro ženy je obtížné stanovit si meze v dávání. Neměla by obviňovat, ale  dávat jen
tolik,  aby  dávala  DOBROVOLNĚ  A RADOSTNĚ. ( Aby  se  z ní  nakonec  nestala
Vydíravka obecná.) Uvědomit si, že si nestanovila MEZE SVÝCH OBĚTÍ. Zodpovědnost za
stanovení vlastních hranic má ona, ne její muž.
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Některé ženy trpí falešnou představou: „Nezasloužím si být milována,  dostávat.“ Proto
mají  nutkavost  DÁVAT,  aby  si  lásku  zasloužily.  Při  dávání  neodhadnou  své  hranice,
vyčerpají  se  fyzicky  nebo  psychicky  –  a když  nedojde  k ocenění  jejich  námahy,  jsou
nešťastné více než před tím. Toto špatné sebehodnocení, mylný odhad vlastní ceny, většinou
vychází  z dětství:  nemilující  matka  nebo  přísný  otec;  dítě  si  muselo  pohlazení  zasloužit
výkonem. Odtud může pramenit mylná představa o sobě: „Musím stále dávat – abych mohla
dostat.“

Srozumitelné vyjadřování pocitů a přání

Žena by se měla naučit  srozumitelnému vyjadřování svých pocitů a přání, aby je
muž mohl pochopit  a nemusel tápat ve tmě. Stejně tak se  nebát požádat o     oporu,  když ji
opravdu potřebuje.  Nepředpokládat, že muž všechno ví, že mu to dojde,  že na ní přece
musí  vidět  co  právě  potřebuje…  a     když  to  nevycítí  jako  jasnovidec  –  tak  být  naštvaná
a     uražená…

Důležité pro muže: Muž by neměl obviňovat ženu, že se k němu chová odmítavě, ale
uvědomit si,  že  její  chování bude mít někde příčinu. Možná že mnoho věcí zanedbal
právě  on. Cítit  se ženou  a POSKYTNOUT  JÍ  OPORU,  i když  o ni  zrovna  nežádá.
VYSLECHNOUT JI, i když počátek hovoru může vypadat jako obvinění muže a VÝČITKA.
Dokázat  jí  maličkostmi,  že  mu  na  ní  záleží.  Uvědomit  si  zodpovědnost  za  to,  že  ženě
neposkytuje OPORU a často myslí více na sebe než na ni.

Důležité pro oba:  Naučit se vyjadřovat své city ZDVOŘILE. Bez výčitek,  vydírání,
obviňování…  K druhému  mu  mít  vždy  ÚCTU  a přát  mu  dobro.  Stále  vědět,  OČ  MI
VLASTNĚ JDE. Pátrat po své MOTIVACI: „Proč to chci? O co mi tu jde? Proč tak jednám?
Čeho tím dosáhnu?.“

O mužích:

Muž má největší STRACH, že NENÍ DOST DOBRÝ, SCHOPNÝ, SILNÝ…

V jeho životě je důležitý: ÚSPĚCH, VÝSLEDKY, VÝKONNOST…

Muž si dává masku bezstarostnosti – právě když má největší STRACH.

Bojí se druhému dávat = protože to znamená riskovat omyl nebo odmítnutí.

Chce sice dávat, ale bojí se, že selže, má strach ze selhání – tak radši nedává.

Kvůli této nejistotě přestává dávat i těm, kterým by dávat chtěl.

Uvědomit si, že dělat chyby je v pořádku, nemusí být vše stoprocentní, stačí „dobré“.

Pro  muže  je  obtížné  ženě  NASLOUCHAT  –  chce  být  jejím  hrdinou  –  a je-li  ona
zklamána, pociťuje to jako své SELHÁNÍ, v podvědomí má: „Nejsem dost dobrý, protože
ji nedokáži udělat šťastnou.“

Muž potřebuje lásku stejně jako žena – to si ženy málo uvědomují.

92



5. Mluvení různými jazyky

Ženy a muži používají stejných slov – ale užívají je v JINÉM VÝZNAMU.

Bude nutné naučit se používat slovník konverzace.

Když žena řekne: „Já mám dojem,  že mě nikdy neposloucháš.“  – vyjadřuje  tím pocit
marnosti, který momentálně má. Není to suchá informace, jak se domnívá muž.

Jak to muž chápe: Jako doslovný fakt a začne se bránit: „Já mohu zopakovat všechna tvá
slova.“ Muži berou mylně vše doslova. Nechápou, že ženy vyjadřují své pocity metaforami
a zobecňováním.

Deset špatně chápaných stížností

Toto říkají ženy Takto odpovídají muži

„My si nikdy nevyjdeme.“ „To není pravda, minulý týden jsme byli venku.“

„Já jsem v té práci nešťastná.“ „Tak jdi jinam, dej výpověď.“

„Tady je vždycky takový nepořádek.“ „Vždycky tu nepořádek není.“

„Ty mě vůbec neposloucháš.“ „Mohu zopakovat tvá slova.“

„Tady nic nefunguje.“ „Takže já za to můžu?“

„My pořád spěcháme.“ „Včera večer jsme seděli.“

„Já bych chtěla víc romantiky.“ „Takže já jsem bez romantiky?“

Doslovný  překlad  zmýlí  muže  –  protože  je  zvyklý  z hovorů  mezi muži,  že  hovor  je
k tomu,  aby  se  předávaly  přesné informace.  Ženino  oznámení  bere  doslovně –  a to  vede
k HÁDCE. Muž se začne  bránit,  vyvracet,  řečené  vztahuje na sebe… Žena touží  více po
pochopení, aby bral vážně především to, jak se CÍTÍ.

Žensko-mužský slovník
„My si nikdy nikam nevyjdeme.“  přeloženo znamená: „Chtělo by se mi někam jít

a dělat něco společně. Společně se bavit, to je pro mne štěstí, protože jsem s tebou moc ráda.
Co ty na to? Vzal bys mě někam?“

Ale muž by místo toho mohl chápat větu jako výtku: „Ty neděláš, co bys dělat měl. Jsi
nudný, není s tebou žádná zábava. Zklamal jsi mne. Jsi líný otravný chlap, bez romantiky
a humoru. Neumíš se bavit.“ Tak si to muž může přefiltrovat.

„Mě nikdo nebere na vědomí.“  „Připadám si dneska opuštěná, neuznaná. Mám pocit,
že na mně nikomu nezáleží. Já vím, že máš moc práce – ale jak by mne potěšilo, kdybys na
mne měl chvíli času a byl na mě hodný, kdybys mi řekl, že ti na mně záleží,dal mi pusu...
Muž to vezme doslovně a začne se hájit: „Tak pro koho to asi všechno dělám? Pro sebe?!“
Podvědomě slyší výtku: „Měl by ses stydět za to, jaký jsi. Jsi nemožný.“

„Taky je vždycky takový nepořádek.“  Nemusí jít nutně o obžalobu, že muž je starý
bordelář,  ale  vyjádření  vnitřního  rozpoložení:  „Dnes  jsem  tak  unavená  a ráda  bych  si
odpočinula. Doufám, že to všechno nenecháš na mně a pomůžeš mi uklidit,  uděláš mi tím
radost.“
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„Ty už mě nemáš rád.“  Nejde o informaci toho, že se manželství definitivně rozpadá,
že žena věnovala muži svá nejhezčí léta marně. Chce tím říci: „Mám dnes pocit, jako kdybys
mne nemiloval. Toužím po tvém projevu lásky. Bojím se, že jsem tě něčím odradila, jsem
nejistá. Mohl bys mne znovu ujistit, že ti na mně záleží?“

„My pořád spěcháme. Chtěla bych více romantiky.“  Muž by se mohl domnívat, že
tyto věty jsou jasnou obžalobou jeho neschopnosti, nezodpovědnosti, že on je tím, vším vinen.
A začne se bránit fakty: vypočítává, kdy a kde seděli v klidu, kdy žena dostala květinu.

Přitom může jít o něco jiného: nikoliv o výčitku, ale touhu po klidném večeru při svíčkách,
víně, milování… O touze být překvapena malým dostaveníčkem, večeří ve dvou, květinou,
aniž by bylo desetileté výročí svatby…

Vyjadřování  žen  se  zdá  mužům zbytečně  složité,  že?  Diví  se,  proč  neřeknou přímo  a
přesně oč jim jde… Pohleďme tedy na slovník mužů…

Mužsko-ženský slovník
„To  je  dobrý.“  Tato  strohá  slova  znamenají:  „Děkuji  za  ochotu,  ale  tuto  situaci

zvládnu sám. Nepotřebuji pomoc, ale jsem ti vděčný za nabídku spolupráce.“

Žena  by se  mohla  domnívat,  že  jí  tím říká:  „Nech  mě  na  pokoji.  Chci  být  bez  tebe.
Samotnému je mi lépe. Nepotřebuji tvou pomoc. Nevěřím, že bys pro mě mohla něco udělat.
Nech mě na pokoji.“

„Nic mi není, jsem v pořádku.“  V překladu znamená: „Mám nějaký problém, ale tebe
z ničeho neviním. Potřebuji jen trochu klidu a ztišení. Není to nic závažného, vyřeším to za
chvíli,  když mne nebudeš rušit svými dotazy nebo návrhy. Hledám sám řešení. Chovej se,
jako by se nic nedělo. Nepanikař, neptej se - za chvíli bude vše O. K.“

Žena se ale chopí starostlivosti a začne na muže dorážet, vyzvídat, ptát se po příčinách…
Má totiž ochotu mu pomoci,  ale takovým způsobem, kterým by pomohla jiné ženě,  nebo
jakou pomoc by přivítala pro sebe. Muž ale takovou pomoc nežádá, není žena. Z toho může
vzejít napětí nebo hádka. 

Vidíme, že ani mužské vyjadřování není zrovna jednoduché…

6. Tajemství mužovy jeskyně
Aby byl vztah muže a ženy uspokojivý, musí oba pochopit mnoho věcí.

Muž, když je unavený, v koncích: – přestane automaticky mluvit a     odejde do své jeskyně,
aby si vše promyslel, našel řešení, návod, klid – sebe. 

Žena se musí naučit, že do té jeskyně za mužem nesmí nikdo – ani jeho nejlepší přátelé.
Přitom nesmí mít pocit, že se ona dopustila něčeho hrozného, že ona musí být vždy příčinou
mužova odchodu. Musí se naučit, že je třeba muže NECHAT odejít, zalézt do jeskyně – že se
přitom nic závažného neděje, že muž za chvíli zase vyleze a bude klidný, bude vše v pořádku.
Ženy toto  těžko chápou,  protože mezi  ženami  je  tomu jinak – opustit  přítelkyni,  když  je
v     tísni, znamená projev neúcty.

Žena se proto snaží mužovi pomoci tím, že jde za ním do jeskyně a nabízí mu pomoc
proto, že jí na něm záleží – ale po ženském způsobu. A dává mu otázky:
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„Co je s tebou zase? Jak „nic“? – přece na tobě vidím, že se něco děje. Nejsem slepá!“

„Tak co se děje? Řekneš mi to už konečně?“

„Jak se cítíš? Proč se tak cítíš? Svěř se, uleví se ti.“

„Proč nemluvíš? Proč mlčíš? Mluv přece!“

Nepochybuji,  že má přitom dobré úmysly,  ale  nabízí  muži  takovou pomoc,  kterou by
přivítala  pro sebe nebo úspěšně poskytla  jiné ženě. Muži tím nepomůže,  naopak ho spíše
svými opakovanými dotazy vytočí.

Opravdová pomoc druhému?

     Muži i ženy by měli přestat nabízet způsob péče, které vyhovuje jim samým –
a měli by se naučit způsobům pomoci, které potřebuje partner. Že se to těžko pozná? Jak
na to přijít? To se ve vhodný čas pokoje zeptejte přímo svého partnera: „Prosím tě, co tě
dráždí na mém chování a kdy? Čeho se mám vyvarovat? Co by tě v takovou chvíli potěšilo,
udělalo ti dobře? A vezměte odpověď na vědomí. Bude se vám to hodit, až nastane napjatá
chvíle.

Proč muži odcházejí do svých jeskyň a proč umlkají?

 Potřebují si něco promyslet a najít řešení problému v klidu, tichu.

 Nemají  odpověď  na  nějakou  otázku.  Někteří  muži  se  nenaučili  říci  rovnou:  „Já
neznám odpověď, potřebuji čas si to promyslet.“ Oni mylně předpokládají, že svým
odchodem toto „říkají“, že je to každému hned jasné.

 Jsou rozzlobeni nebo jsou v koncích. Potřebují být sami, aby vášně zchladly, aby se
uvolnili, aby nad sebou neztratili kontrolu, aby také neublížili.

 Potřebují najít sami sebe. Když prožijí mnoho intimity, začnou si připadat, že ztrácí
svoje „já“.  Tak se stáhnou, ale  potom zase přijdou omlazeni,  povzbuzeni,  s novou
touhou se přiblížit.

TYTO  CYKLY  VYCHÁZÍ  Z PŘIROZENOSTI  MUŽE.  ŽENY  MAJÍ  TAKÉ  SVÉ
CYKLY,  ALE  S JINÝMI  PROJEVY.  NELZE  SE  ZA  TYTO  PROŽITKY  NAVZÁJEM
VINIT!

Proč ženy mluví
 Ženy mluví, aby předaly nebo získaly informaci.

 Aby přišly na to, co vlastně samy chtějí = myslí nahlas. Muž přestává mluvit, aby si
v klidu ujasnil, oč mu jde, co chce.

 Aby se cítily lépe a rychleji se daly do pořádku. Muž má k tomu jeskyni.

 Aby kolem sebe vytvořily atmosféru důvěry. Podělit se o své city znamená najít své
milující já.

Ženy mluví  z mnoha důvodů,  někdy ze stejných důvodů muži  naopak mlčí.  A tak  se
mnozí hádají, protože nerozumí potřebám a přáním druhého. 
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Pro ženy:

Důležité pochopit, že se nemají pokoušet muže přimět k hovoru, když je na cestě do
jeskyně. NEMAJÍ ODCHOD BRÁT OSOBNĚ! Když  je muž ve stresu,  dosáhnout  úplně
opačného  výsledku,  než  je  klid.  Mnoho  konfliktů  vzniká  právě  v této  době  =  protože
nepochopily, oč jde.

Příklad:  >Byl pozdní večer, první máj, první máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce
hlas…< a za celé odpoledne se mezi manžely nic zvláštního nepřihodilo. Přesto muž začal být
najednou zamlklý a pohroužený do sebe. Trápilo ho něco, co se ženou nemělo vůbec nic
společného.  A  protože  byl  momentálně  bezradný,  byl  také  vnitřně  podrážděný.  Ženu  to
zneklidňovalo a začala na něho dorážet:

„Stalo se něco? Co je s tebou? Proč neodpovídáš?“

„Nic mi není.“

„Já vím, že ti něco je. Řekni mi to.“

„Podívej, mně je dobře. Nech mě teď na chvíli být, ano?“

„Jak se mnou můžeš takhle mluvit? Ty mě nemáš rád, kdybys mne miloval, řekl bys mi, co
ti je!“

A muž ztratí kontrolu nad sebou a řekne, co ho později bude mrzet…

Pro muže odcházejícího do jeskyně:

     Velmi důležité je naučit se říkat: „Jsem otrávený. Potřebuji chvíli zmlknout, ale nic
se neděje, buď klidná. S     tebou to nesouvisí. Bude vše zase O. K. Pochop mě, prosím tě.“
Nestačí mlčet a PŘEDPOKLÁDAT, že žena ví, oč jde. Umožnit ženě pochopení, že jde
o     jeskyni  –  aby  si  mlčení  nevysvětlovala  špatně,  nebrala  ho  na  sebe  a     mohla  být  klidná
a     mohla  si  místo  výzvědů najít  jinou činnost. Naučit  se  používat  kouzelnou větu:  „Já se
vrátím!“ Je také důležité se naučit přiměřenosti, aby jeskyně netrvala týden – protože mám
špatnou náladu. Myslet také na ženu, nejen na sebe, nebýt sobec, to se vymstí.

Co mají ženy dělat, když je muž v jeskyni? Jak mu pomoci, aby zase vylezl?

  Čím víc se ženy snaží muže přimět k řeči nebo vyjít z jeskyně – tím je pobyt
v jeskyni delší. Pro muže je těžké z     jeskyně vyjít, když ví, že žena s     jeskyní vůbec nesouhlasí
– a po východu z ní budou následovat další otázky nebo vydírání…

 Nevyčítejte mu jeho potřebu se vzdálit – to je pro muže přirozené.

 Nepokoušejte  se  mu  pomoci  vyřešit  jeho  problém  nabízením  řešení  (pokud  o ně
nežádá. Když muži dáváte řešení, o které nestojí – má pocit, že mu nevěříte.

 Nepokoušejte se ho ukonejšit a nečekejte, až vyjde – zbytečně budete ztrácet drahý
čas, budete nervózní a zakládáte na oheň.

 Nedělejte si o něho starost a nelitujte ho – je dospělý, zodpovědný za své city.

 Zabývejte se něčím, co vás opravdu těší.
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Máte-li potřebu nutně mluvit, napište muži třeba dopis – přečte si ho, až vyjde. Musíte-li
se  svěřit  –  svěřte  se  přítelkyni.  Nečiňte  z muže  jediný zdroj  vašeho uspokojení.  Mějte
důvěru, že si muž vystačí sám, že sám zvládne své problémy = vaše důvěra je velmi důležité
pro jeho ČEST, DŮSTOJNOST A SEBEÚCTU! Dělat si starost o toho, kdo zmlknul, to je
projev ženské péče a lásky.  Ženě připadá totiž nefér „nestarat se“, když je druhý rozrušený.
To lze aplikovat na děti a     ženy, ale ne na muže. Když o to bude stát, řekne si o to sám.

Když je žena šťastná a     nedělá si zbytečné starosti, pro muže je velmi snadné z     jeskyně
vylézt a     chovat se přívětivě, jako kdyby vůbec neodešel. Ale když bude vědět, že žena je celá
nervózní, chtivá otázek… nebude se mu chtít jít ven a bude stále podrážděný.

Muž je v jeskyni – ale co má dělat žena?

 Čtěte si. Pleťte. Žehlete. Učte se.

 Pusťte si hudbu.

 Zavolejte kamarádce.

 Jděte nakupovat.

 Modlete se, meditujte.

 Zalijte květiny. Pracujte na zahradě.

 Jděte se provětrat. Vyvenčete psa.

 Jděte na návštěvu.

 Dívejte se na televizi, video.

 Udělejte si lázeň.

    Hlavně nečíhejte před jeskyní. On vyjde a bude mít víc rád. Teď je to váš čas, čas na
sebe! Vidět to pozitivně. Nedramatizovat obyčejné potřeby, nevnímat je, jako by měly trvat
pořád…

Jak muži něco vytknout nebo poradit – aby to přijal?

Muži chtějí, aby se jim důvěřovalo – tím stoupá jejich sebedůvěra, úcta. Nemají rádi
NEVYŽÁDANÉ RADY NEBO VCIŤOVÁNÍ SE. Chtějí na řešení přijít sami. Muž cítí oporu
v ženě tehdy,  když z jejího chování vyčte:  „Spoléhám na tebe,  že si  poradíš,  zvládneš to.
Kdybys potřeboval cokoli, jistě by sis řekl sám.“

Mnoho  žen  má  dojem,  že  jediný  způsob,  jak  dosáhnout  toho,  co  chtějí,  je  muže
KRITIZOVAT nebo mu poskytnout NEŽÁDANÉ RADY A ŘEŠENÍ. Když se muž chová
nevhodně, žena samozřejmě nemá mlčet, a říci mu pravdu do očí – ale bez odsuzování, kritiky
jeho osoby a bez soudů nad ním, že je špatný a neschopný. Je rozdíl říci: „Tvé chování mi
působí bolest“ – nebo říci: „Ty jsi špatný“. Je velmi vhodné se naučit vyjadřovat své pocity
a požadavky formou PROSBY. Kritiku, nežádané rady a řešení – nahradit prosbou.

Můžete říci:

„Tahle košile mi na tobě nesedí. Nemožně
se oblékáš.“

Nebo se vyjádřit:

„Mohl  by  sis  dnes  večer  vzít  tu  hezčí
košili? Moc se mi líbí.“
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„Kombinace  zelených  kalhot  a modré
košile je příšerná!“

„Nejez těma rukama, jsi jak zvíře.“

 „Nešel  bys  se  mnou  dnes  do  obchodu?
Ráda bych ti něco vybrala.“

„Prosím tě, mohl bys jíst příborem?“

Prostě  tak,  aby  se  necítil  ponižován.  Aby se  s ním nejednalo  jako  s dítětem.  Nedělat
z malicherností drama. Když porcuje kuře na neděli, není třeba mu stát za zády a neustále mu
radit.

MUŽI CHTĚJÍ, ABY SE JIM VĚŘILO, ŽENY CHTĚJÍ, ABY SE JIM VĚNOVALA
POZORNOST.

Muži  se  musejí  naučit  projevovat  se  tak,  aby  bylo  patrné,  že  jim  na  ženě  opravdu
ZÁLEŽÍ.

Ženy se musejí naučit, jak mužovi projevovat DŮVĚRU.

Příliš mnoho péče muže TÍSNÍ: „Máš kartáček? A pastu? Ponožky? Doklady?“

Muž se musí naučit ženě vysvětlit,  že jde do jeskyně. Když popře svou jeskyni, popře
svou podstatu a stane se slabým, pasivním, protivným.

Žena se musí naučit dopřát muži jeskyni, protože ji potřebuje, aby mohl být sám sebou.
A naučit se, že i ona má být sama sebou, když on je v jeskyni. 

MUŽOVA KOUZELNÁ VĚTA: „Prosím tě,  potřebuji být chvíli  sám. Něco si v klidu
promyslet. Buď tak hodná, nech mne chvíli. Budeme spolu zase potom. Vše si řekneme.
JÁ SE VRÁTÍM.

Pokud  byla  žena  v mládí  otcem  zavrhována,  je  citlivá  na  zavržení  od  svého  muže
a jeskyně jí může připadat jako zavržení. Nikdo by jí neměl vyčítat, že chce jenom ujistit
a oporu. Bude chápavější pro jeskyni, když bude vědět, že není ignorována.

7. Muži jsou jako gumové šle
Přirozený  cyklus  u mužů: těsné  sblížení,  odtažení,  opět  sblížení. Mnoho  žen  je

překvapeno zjištěním, že muž, i když ženu velmi miluje, potřebuje se čas od času odtáhnout,
aby se mohl zase přiblížit. Muži intenzivně potřebují a pociťují potřebu se odtáhnout – je to
přirozený cyklus. NENÍ TO ANI JEHO, ANI JEJÍ VINA. Je to PŘIROZENÁ potřeba mužů..

Žena  si  toto  občasné  mužovo  odtažení  špatně  vysvětluje, protože  žena  se  odtahuje
z     jiných důvodů. Odtahuje se, když ji někdo ublíží, zraní ji, když ji někdo zklame.

Muž se z těchto příčin odtáhne také, ale odtáhne se i     tehdy, kdy k     tomu není žádná příčina,
i když žena mu nic neprovedla. Plně ji miluje, plně jí věří – a přesto se odtáhne. Proč? Muž se
odtahuje, aby uspokojil svou potřebu nezávislosti. A když se odtáhne, znovu pocítí nutkavou
potřebu se vrátit, milovat, dobývat. 

Pro ženy v situaci mužova odtažení: je důležité pochopit, že po chvílích sblížení, když se
muž odtáhne, TO NENÍ JEJICH VINA, ony to nezpůsobily. Když za ním bude běhat, nedá
mu možnost pocítit, jak po ní v osamělosti touží a jak moc chce znovu být s ní. Spíše stav
zhorší, otráví ho…
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Když žena v takové chvíli odtažení „dolézá“, pokusí se on ještě více uniknout, protože
v takové chvíli nemá možnost si uvědomit svou vášnivou touhu po lásce. Nemá-li možnost se
odtáhnout, nemá příležitost prožít touhu být blízko, milovat. Je to takový mužský paradox: ve
chvíli sblížení by za ní položil život – a za chvíli utíká do samoty – aby se zase mohl vrátit
zamilovaný… Ženám se to zdá divné a hlavně zbytečné…

Muž začne pociťovat potřebu po nezávislosti  hned po velkém projevu důvěrnosti.
Když se odtáhne – žena většinou zpanikaří. Hned si říká: „Co jsem udělala špatně? Co jsem
provedla?“ Přitom jde jen o     to, že muž nechtěl podlehnout závislosti,  chce být sám sebou.
A sám ani neví, proč se odtahuje.

ŽENA AŤ SI UVĚDOMÍ, ŽE JDE O PŘECHODNOU FÁZI, NENÍ TO JEJÍ VINA. Je
to fáze mužovy intimity. On ani kolikrát neví, co by odpověděl, když se ho ptá, oč jde, neví
sám. NEPODLÉHAT PANICE.

Jak komunikovat bez výčitek
Pokud je žena vyvedena z míry a mluví o problémech, třeba jen svých – muž má obvykle

pocit, že na něho útočí, že ho zahrnuje výčitkami, že ho obviňuje. Ženy totiž mají nutkavou
potřebu se podělit o své rozčílení s někým, komu důvěřují.

Pro ženy je důležité: naučit se mluvit o     problému bez výčitek, dát najevo, oč jde, aby se
muž necítil jako viník, zdroj problémů a nesnází.

 Jsem ráda, že o tom mohu s tebou mluvit.  

 Dělá mi dobře, když to spolu probereme.

 Moc se mi u tebe uleví, jsi má opora.

 Vždycky se mi uleví, cítím se pak dobře. Díky.

 Jsem ráda, že jsem se ti mohla svěřit, pomohl jsi mi.

Důležité  pro muže: Zapamatovat  si,  že  žaloby na  problémy nejsou výčitky jemu,  jde
o     ženinu  potřebu  si  ulevit,  svěřit  se  tomu,  koho  má  ráda. Pokud  ovšem  není  schopen
naslouchání,  je-li  dotčen  tím,  co  slyší…  měl  by  říci  zdvořile:  „Opravdu  bych  si  chtěl
poslechnout, co mi říkáš, ale zrovna teď je to pro mne těžké. Mám pocit, že si nejdřív musím
promyslet, co jsi řekla…“

Když se muž neodtahuje vůbec

Všechno dělat  spolu,  nikdy se neoddělovat,  mít  jen stejné zájmy,  nechodit  nikam bez
druhého, být jako hrdličky… „hezky“ to zní, vypadá to láskyplně, ale kam to vede?

Vášnivost vyčichne,  romantika zmizí,  polezou si  více na nervy.  Pasivita… Trávit  více
času odděleně  – znamená také více  se  na sebe těšit,  běžet  domů… Příjemné stýskání  po
partnerovi.  Nechtít  po sobě příliš.  Mít  své meze.  Když  je  člověk chvíli  sám,  uvědomí  si
spoustu  věcí:  jak  moc  miluje,  jak  touží  být  pozorný,  jak  se  těší  na  druhého… Koníčky,
volno… mohou partnerskému soužití prospět – ale musí být přiměřené,  nesmí být útěkem
z domova nebo od partnera, nesmí být sobecké.
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Špatné vzájemné pochopení

Dokud ženy správně nepochopí, že muži jsou jako „gumové šle“ – že se odtahují a hned
se zase vracejí, budou si mužské reakce špatně vykládat.  Muž se neodtahuje proto, že by se
ženou nechtěl  o     ničem mluvit  – ale proto, že chce být chvíli  sám, na chvíli  nenést za nic
odpovědnost, a     až se vrátí, bude zase s     ním možno mluvit. Odtažení mu totiž umožňuje najít
své osobní HRANICE a potřebu CÍTIT SE NEZÁVISLÝ. Protože spojením s     partnerkou do
jisté míry ztrácí sám sebe – proto se odtáhne, aby našel své meze; je to instinktivní potřeba
jako je pocit hladu.

Když ženy lnou těsněji – muži se odtahují. Proč?

Bolestí žen je, když ony se plně otevřou a chtějí být intimní, muž má v tu dobu sklon se
odtáhnout.

1. Žena podvědomě cítí,  že nastává doba,  kdy se muž odtahuje – proto chce obnovit
jejich intimitu „popovídáním“. On ale nechce. Ona z toho udělá chybný závěr, že on o ni už
nestojí, že vůbec nechce mluvit. On chce mluvit, ale ne teď.

2. Žena pocítí  hlubší a intimnější  city,  začne hovořit  s citem, s důvěrností  – a muž se
odtáhne, protože se cítí náhle spoután. Pocítí potřebu se vzdálit, najít rovnováhu. Jeho odchod
nenastartuje CO žena řekne, ale KDY to řekne.

Pro ženy: Nechte ho, ať se odtáhne. On opět přijde plný lásky a něhy – a to bude pravá
chvíle na rozhovor. On se vrací tehdy, kdy „přišel zase k rozumu“. 

Pro muže: Je pravda, že muž potřebuje odtažení, aby zase našel sám sebe – ale je třeba dát
pozor na přiměřenost, aby se muž sobecky neodtáhl např. vzápětí po intimním spojení…

Žena narušující mužův cyklus odtažení

1. Způsob uhánění

 Fyzické: Muž se odtáhne a žena za ním chodí jako ocásek. On jde do pokoje, ona jde
za ním s řadou otázek. Nedá mu pokoj.

 Citové:  Žena  má  o něho  moc  starostí,  chce  mu  pomoci,  lituje  ho.  V podstatě  ale
neschvaluje jeho potřebu být chvíli sám.

 Mentální:  dává mu otázky,  vzbuzuje v něm pocit viny:  „Jak se mnou můžeš takhle
jednat. Copak nevíš, jak mne bolí, když se odtahuješ?“ Nebo se snaží být dokonalá,
aby se neodtahoval, začne být nadměrně ochotná, aby neměl důvod k odtažení.

2. Způsob trestání za odtažení

 Fyzické:  Když  po  ní  začne  znovu  toužit,  odmrští  ho.  Odmítá  pokusy  o fyzické
sblížení, doteky, blízkost, objetí. Aby v něm vyvolala strach se odtahovat.

 Emocionální:  Když se zase vrátí,  zahrne ho výčitkami,  nepromine vzdálení.  Vyčítá
zanedbání. Hledí jako raněná laň.

 Mentální: Když se muž vrátí, odmítne žena se otevřít, sdílet své pocity. Je chladná,
vyčítavá. Nedá mu šanci být hodný. Aby si odtažení příště nedovolil.
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Muž ze strachu před trestem potlačí své odtahování – ale tím potlačí i     své mužské já, své
mužské síly – a     stane se pasivním, bez touhy, vášně a     síly. Oba na tom prodělají. Má strach
uchýlit se do své jeskyně nebo se na chvíli odtáhnout.

Chlapák: Tomu zase nedělá problémy se odtáhnout – ale neumí se vrátit, být něžný, milý,
zdvořilý, láskyplný. Nepřipustí si, že by mu na ženě záleželo. Ona přece musí všechno snášet
jako služka. Být k dispozici, když on má náladu…

Moudří mužové a ženy – ti vědí, že cyklus odtažení-sblížení je prostě přirozený. Nedělají
scény, nevydírají.  Je čas být spolu, je čas být o     samotě. Moudrá žena muže nenutí k hovoru,
ale požádá, aby ji vyslechl. Moudrý muž se zase vrátí a chová se nenuceně, zdvořile.

8. Ženy jsou jako vlny a jako studny 
Když se žena cítí milována, její sebeúcta stoupá.  Když se cítí opravdu dobře, dosáhne

vrcholu – potom se však její nálada může změnit a její vlna se zlomí. Když dosáhne dna,
opět vlna vzdouvá… Při stoupání vlny překypuje láskou a je schopna rozdávání. Když
vlna klesá, potřebuje sama být láskou zahrnuta. Má pocity prázdnoty, negace, nesplněné
touhy. Vnímá potřebu hovořit, být vyslechnuta a pochopena.

Tento  pokles  je  jako  sestup  do  studny  podvědomého  já,  do  temnoty  a stínů.  Může  si
připadat opuštěná, sama, bez opory. Jakmile dostoupí dna – začne se sama od sebe cítit lépe.
Má sklon k emotivním reakcím. V tuto chvíli po ní nežádat mnoho.

Jak muži reagují na vlnu
Milovaná žena září láskou a spokojeností – většina mužů si naivně myslí, že tomu tak bude

stále.  Je  to  to  samé,  jako  chtít  od  počasí,  aby  bylo  stálé.  Ve  vztazích  mužů  a žen  jsou
přirozené rytmy a cykly.

Muži mají své jeskyně, odtahují se - a zase vylézají a přimykají se.

Ženy mají své vlny, potřebují se svěřit, mluvit o svých problémech.

Pro muže: Muž se domnívá,  že ženina náhlá změna nálady je přímým důsledkem jeho
chování. Když je šťastna, přičítá to sobě. Když je nešťastna, cítí se rovněž zodpovědný.

Často nechápou náhlou změnu a     snaží se to spravit – čímž věc ještě zhorší. Pokouší se ženě
vysvětlit,  že  nemá  proč  být  rozladěná  –  a     žena  se  začne  cítit  ještě  hůř, nepochopená
a rozladěná.  Tím  opravováním  jí  nedovolí  sestup.  Ona  v tu  chvíli  nepotřebuje  jeho
vysvětlování, ale podporu a bezvýhradnou lásku. Netahat ženy nahoru násilím. Ona Sestoupí
a zase vystoupí.  Co žena potřebuje nejmíň, je to, aby jí někdo vysvětlovat, že nemá být
proč rozladěná, proč nemá být dole. Potřebuje lásku, pozornost a oporu. A nedělat si iluze,
že po vyslechnutí „rady“ se žena okamžitě změní a vystoupí nahoru.

Nepřiměřené reakce muže na studnu

 Kolikrát to budeme muset prodělat znovu. Vždyť jsme si řekli, že o nic nejde.

 To už tady bylo.

 Vždyť jsme to už řešili.

 S tímhle nechci nic mít.

 To je pitomost.

 Proč máš zrovna ty tolik problémů?
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Když žena sestupuje do své studny, pokaždé jinak hluboké – vynoří se její největší
problémy. Někdy se to týká vztahu, jindy minulosti.  Situace jsou také zatíženy dřívějšími
vztahy a prožitky z dětství.

Když  v těch  těžkých  chvílích  cítí  oporu,  začíná  věřit  ve  svůj  vztah  a cítí  se  schopna
sestupu a vzestupu bez konfliktu a bez boje.

Poskytne-li  jí  muž  v takové  chvíli  oporu,  přijímá  to  žena  jako  velký  dar  a ocení  ho
vděčností. Postupně se sama zbaví nejistoty a jiných vlivů.

1. Láska a opora od muže nemůže natrvalo vyřešit její problémy. Vlny budou, ale když jí
muž dodá jistotu při sestupu do studny – snadno z ní vystoupí

2. Ženin sestup není zaviněn mužovou chybou – jde o proces, cyklus, zase přejde. Svou
oporou tomu muž nezamezí, ale pomůže jí lépe zvládnout potíže.

3. Žena se sama zvedne – muž jí přitom nemusí pomáhat.  Tak jako muž sám vyleze
z jeskyně, tak se žena sama dokáže odrazit od dna a vystoupit. Stejně jako muž
zalezlý v jeskyni potřebuje mlčení – tak žena ve studni potřebuje lásku, trpělivost
a pochopení. 

Citové gruntování ve studni

Když se žena ve své studni necítí bezpečná, utíká se k ubíjení citů alkoholem, přejídáním,
pracovitostí, vyhýbá se intimitě a sexu.

Když  jsou  potlačovány  negativní  pocity  a city,  jsou  tím  zároveň  potlačovány  i city
pozitivní – a láska, vášeň, růst v lásce…

Ženina sebeúcta cyklicky vzrůstá a klesá každých 21–35 dní. Není to nutně spojeno
s menstruačním cyklem, ale průměr vln je rovněž 28 dní.

Muž má být ženě oporou, když je ona ve studni

Moudrý muž: Naučí se ženě pomáhat, aby se cítila bezpečná při svých sestupech. Poleví
v kritice a požadavcích. Za to se bude těšit vztahu, v kterém poroste láska a vášeň.

Nemoudrý muž: Citovým vichrům a bouřím také neunikne, ale protože nechápe přirozené
cykly a neovládá umění milovat – nesklidí žádnou úrodu, jejich láska přestane růst a vášeň
uhasne. Studený život.

Proč jsou také konflikty

Muži se hádají: o právo na svou svobodu, chtějí mít svůj prostor: občasné právo na relax,
vypnutí, koníčka.

Ženy se hádají: o právo cítit  se dotčeny, chtějí porozumění. Žena po muži nechce, aby
navždy  zanechal  svých  zálib  –  ale  chce,  aby  si  jí  všímal.  Pokud  to  muž  dělá,  žena  na
přiměřeného koníčka obvykle nežárlí.

Kdyby muž podpořil ženu v její potřebě být vyslechnuta, pochopena – žena by podpořila
mužovo právo na svobodu.
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Situace, kdy muž není schopen ženu vyslechnout – protože zrovna potřebuje
svou jeskyni

1. Pro  muže:  Uznejte  své  meze:  „Teď  nemám  co  dát.  Nejsem  schopen  pozorně
naslouchat.“ Nepokoušet se o to, když to nejde – to se vymkne…

2. Chápat bolest ženy:  Pochopit,  že žena potřebuje víc, než jí můžete zrovna teď dát.
„Chápu,  že  jsi  rozladěná,  ale  já  zrovna  musím  chvíli  vypnout,  jsem  přetažený.
Promluvíme  si  za  chvíli,  ano?“  Když  žena  pocítí  účast  a pochopení  –  bude
shovívavější.

3. Vyhnout  se  sporu  a dát  jí  jistotu:  Pochopit  její  bolest  a právo  svěřit  se,  přestat  jí
zazlívat, že se cítí dotčena a trpí. Když muž nemá na to ženu právě vyslechnout, ať jí
neztrpčuje  život  hádkou.  Ujistit  ji  o tom,  že  se  vrátíte,  až  se  vy  dáte  do  pořádku
a budete schopen podpory.

Žena místo aby se hádala…

Uznat  mužovu  potřebu  zalézt  do  své  jeskyně  –  neznamená  pro  ženu  vzdát  se  svého
oprávněného práva hovořit. Znamená to jenom vzdát se nároku mluvit kdykoli se jí zachce.
Důležitá je otázka načasování rozhovoru. Nejde o to vzdát se rozhovoru, ale najít vhodný čas,
kdy muž bude schopen ji vyslechnout.

Udělat  si  z     muže  jediný  nástroj  útěchy  a     opory,  znamená  klást  na  něho  nepřiměřené,
nenormální  nároky. Když  jde  žena  nahoru  ze  své  studny a muž  ještě  vězí  v jeskyni  –  je
důležité,  aby žena  měla  jiné  zdroje  opory  a útěchy.  Jinak  jí  nezbude  nic  jiného,  než  být
mrzutá,  cítit  se  bezmocná  a mít  hněv na  svého manžela  jako na  viníka.  Co dělat?  Místo
netrpělivého čekání  před jeskyní,  si najít  čas pro sebe.  Vědět  a věřit,  že bude zase dobře.
Nebrat tyto cykly jako něco neměnného, absolutního.

Citové prožitky ve studni a jeskyni

Pro  ženy: Když  žena  nemá  oporu  ve  chvílích,  kdy  je  nešťastná  –  nemůže  být  ve
skutečnosti šťastná nikdy, protože je milována jen ve slunné dny… Opravdové štěstí vyžaduje
ponoření se do své studny – zakusit negativní city – jejich uzdravení, uvědomění, že je má,
dosáhnutí uvolnění, očisty. To je přirozený a zdravý proces. Gruntování v     citech.

Pro  muže: Muži  také  musí  zakusit  své  negativní  city,  aby  potom  mohli  prožít  city
pozitivní. Chvíle v jeskyni je také vypořádáváním se se svými negacemi, aby mohl vyjít zase
rozumný a klidný.
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VIII.

 KOMUNIKACE MEZI
MUŽEM A ŽENOU
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1. S KÝM, O ČEM A PROČ KOMUNIKUJEME

Komunikace je nástrojem jednoty
Komunikace je nástrojem jednoty mezi lidmi. Člověk dokázal tento nástroj v posledním

století  neuvěřitelně  vylepšit.  Silniční  a dálniční  komunikace,  tele-komunikace  a rádio-
komunikace  spojují  pracoviště  a domovy.  Se  zpožděním  několika  hodin  se  dozvídáme
o každé důležité události na Zemi. Bylo by velmi zajímavé vědět, kolikrát na nás dopadne
více  informací  ve  srovnání  s našimi  prarodiči.  A ještě  daleko  zajímavější  by  bylo  zjistit
kolikanásobně to přispělo k jednotě mezi námi…

Slov jsme za celý den sytí… Nemůžeme přestat mluvit se svým šéfem nebo podřízeným,
nebrat telefony, položit  si prst na ústa, přijde-li zákazník. A tak zkoušíme ne-komunikovat
doma,  s manželkou,  s dětmi  (ti  nejbližší  to  vždycky  schytají).  Svými  komunikacemi  se
spojujeme zejména s cizími lidmi a cestičky k domovu nám zarůstají býlím. A prošlapanou
cestou začíná  chodit  i naše srdce.  Už přestáváme toužit  po setkání,  chvíle  doma strávíme
s pohledem upřeným na obrazovku, srdcem sevřeným napětím akčního filmu a podvědomím
zajatým zítřejšími problémy v práci.

Obraz samoty v horách,  fyzická práce na poli,  příroda vnímaná s mlčenlivou pokorou.
Večery strávené vyprávěním a radost ze změny, kterou přinese přítel, který se na naši samotu
zatoulal,  cestou,  kterou  projede  sotva  koňský  povoz… Večerní  rozjímání  a noci  naplněné
láskou po okraj. To je obraz, který nás stále dokáže naplnit touhou. Neztraťme ji.

Modlitba je rozhovor
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. (Jan 1: 1)

… to bylo na Počátku. Poté byl stvořen člověk k obrazu Slova a dlel se svým Bohem v ráji.
Adam věděl o modlitbě neskonale více než my – vždyť s Bohem rozmlouval přímo. Prvotní
zkušenost člověka s komunikací, jako se vším v Ráji, byla velmi dobrá.

Prvním lidem se do jejich vzájemné komunikace nepodařilo přenést vlastnosti dokonalého
rozhovoru, který vedli  s Bohem. Po selhání lidí se jejich osud stává tvrdým a řeč se mění
v nástroj této tvrdosti. 

A jak lidé mluví mezi sebou, tak mluví kolikrát i     s     Bohem: Staří proroci Izraele totiž 
neměli ve zvyku souhlasit s tvrdými Božími rozsudky a nepřitakávali jen „Buď vůle tvá“. 
Často se mu stavěli, jako by chtěli říct „Změň se vůle tvá“. Často se Božím rozhodnutím 
protivili a dokonce je rušili. (Abraham Heschel)

Nový  zákon  obnovuje  obraz  Ráje  v našich  srdcích  –  místa,  kde  se  nástroje  a dary
nepoužívají  k prohlubování  protivenství,  ale  k budování  jednoty.  Naše  srdce  se  spojuje
s Bohem modlitbou a s naším partnerem rozhovorem. Předpokladem tohoto spojení je čistota
srdce.

„Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude
špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí?
Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, zlý
člověk  ze  zlého  pokladu  vynáší  zlé.  Pravím  vám,  že  z každého  planého  slova,  které  lidi
promluví,  budou  skládat  účty  v den  soudu.  Neboť  podle  svých  slov  budeš  ospravedlněn
a podle svých slov odsouzen“ (Mt 12: 33–37).

Otčenáš  je  příkladem toho,  že  modlitba  je  rozhovor.  Jeho obsahem jsou  naše  prosby,
s kterými se obracíme k Bohu () - a prosby Boží, jimiž Bůh od nás něco žádá ().

105



1. „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.

  „Chvalte a oslavujte mé Jméno, neboť jsem Stvořitel všeho. Buďte svědky a posly mé
slávy.“

2. Přijď království tvé.

  „Připravil jsem vám nebeské království. Jednou budete panovat se mnou. Budujte mé
království v srdcích svých i bližních.“

3. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

  „Plňte mou vůli  – neboť má vůle je vaše štěstí.  Přivádějte k tomuto poznání své
bližní.“

4. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

  „Prosíme tě, vyslyš nás.“ 

5. A odpusť nám naše viny.

  „Abychom Ti mohli v úctě sloužit.“

6. Jako i my odpouštíme našim viníkům.

  „Chceme  odpouštět,  abychom  sami  došli  odpuštění.  Chceme  být  spravedliví
i milosrdní, jako jsi Ty.“

7. A neuveď nás v pokušení.

  „Prosíme tě, vyslyš nás.“

8. Ale zbav nás od zlého.“

  „Prosíme tě, vyslyš nás.“ 

Lidské srdce bylo stvořeno k obrazu srdce Božího a modlitba je prostředkem k jejich
sblížení… Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu
a budu jíst. Já u něho a on u mne. (Zj 3: 20)

Rozhovor je modlitba

Svátostí manželství jste přijali svého partnera jako toho, s kým jdete společně k Pánu
a skrze něhož k vám Pán promlouvá.

Rozhovor s partnerem je prostředkem sblížení  lidských srdcí,  malou modlitbou.  Jak
často má však spíše znaky Staré smlouvy – tvrdost, vyžadování, lpění na spravedlnosti
a tvrdost srdce. Jestliže žijete jako lidé Nové smlouvy ve vztahu k Bohu, žijte podle ní
i vztah k partnerovi.

Víme, že před přednesením prosby k Pánu, je třeba připravit naše i Boží srdce chválami
a díky. Že je třeba abychom své srdce očistili vyznáním svých vin.

„ale  jazyk  neumí  zkrotit  žádný z lidí.  … Jím chválíme  Pána a Otce,  jím však  také
proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání.
Tak tomu být nemá, bratři moji.“ (Jak 3: 8–10)

Používejme stejný jazyk pro modlitbu i pro rozhovor.
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Žensko-mužský frazeologický slovník

Frazeologie: Nauka  o ustálených  slovních  spojeních  a obratech.  Soubor  ustálených
slovních  spojení,  obratů  a rčení  –  vyznačujících  jistý  jazyk,  jazykový  styl  pro někoho
charakteristický.

Žena se vyjadřuje obrazně,  emotivně,  přehání – a to již od svého stvoření.  V Evině
podání zní Hospodinův zákaz ohledně stromu poznání takto:  „nejezte z něho,  ani se ho
nedotkněte, abyste nepropadli smrti“ (Gn 3: 3)

Hospodin ve svém zákazu (Gn 2: 17) však o nebezpečí dotyku nehovoří:  „Ze stromu
poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

ženy říkají …

… muži odpovídají

co  tím  muži  mylně
rozumějí:

kdyby ženy mluvily jako
muži, řekly by:

My si nikdy nevyjdeme.

Vždyť  jsme  byli  minulý
týden venku.

Ty  neděláš,  co  bys  měl,
strašně  jsi  mě  zklamal.  My
nic  společně  neděláme,
protože  jsi  líný,
neromantický  a otravný
chlap.

Chtělo by se mi někam jít
a dělat  něco  společně.
Vždycky se skvěle pobavíme
a já  jsem s tebou  moc  ráda.
Co  ty  na  to?  Vzal  bys  mě
někam na večeři? Už několik
dní jsme nikde nebyli.

Tady  je  vždycky  takový
nepořádek.

Vždycky  tu  nepořádek
není.

V  domě  je  nepořádek
tvojí  vinou.  Já  dělám  co
mohu, aby tu bylo uklizeno,
ale ještě než skončím, ty už
tu zase nasviníš. Jsi líný jako
prase a já už s tebou nebudu,
jestliže  se  nezměníš.  Ukliď
tu, nebo se kliď odsud!

Dneska  bych  si  ráda
odpočinula,  ale  v domě  je
hrozný  nepořádek.  Doufám,
že  nečekáš,  že  to  všechno
uklidím. Mohl bys mi dát za
pravdu,  že  tu  je  opravdu
nepořádek,  a slíbit,  že  třeba
něco taky sám uklidíš?

Mě už to v té práci vůbec
netěší.

Když se ti ta práce nelíbí,
tak jdi jinam.

Musím dělat spoustu věcí,
které  dělat  nechci.  Jsem
strašně  nešťastná  z tebe
a z tvých  příbuzných.  Chci
nějakého  lepšího  partnera,
s ním budu mít uspokojivější
život. S tebou je to hrozné.

Chtěla  bych,  abys  věděl,
že mám svoji práci ráda a že
se  mi  tenhle  život  líbí,  ale
dnes  toho  mám všeho  dost.
Ráda bych udělala  něco,  co
by  mě  potěšilo,  než  budu
muset být zase zodpovědná.

Mohl  by  ses  mě  zeptat:
„Copak  je?“  a pak  mě
chvilku poslouchat, aniž bys
mi navrhoval řešení?

Já  chci  jen  cítit,  že  víš
o tom presu, ve kterém jsem.
To by mi udělalo moc dobře.
Zítra  už  zase  budu
zodpovědná a výkonná.

107



Mužsko-ženský frazeologický slovník

Než muž  sdělí  informaci,  nechá  si  vše  důkladně  projít  hlavou.  V tichosti  tvoří  co
nejvýstižnější a nejúčinnější odpověď. Toto tvoření trvá minuty, někdy i hodiny. Aby to
ženy měly  ještě  těžší,  někdy muž,  pokud  nemá  dost  informací  k formulaci  odpovědi,
neodpoví vůbec.

muži říkají …

… ženy odpovídají

co  tím  ženy  mylně
rozumějí:

kdyby muži mluvili jako
ženy, řekli by:

mlčí

Ty mě nemáš rád.

Nedopovídám, protože mi
na  tobě  houby  záleží
a hodlám tě ignorovat. To co
jsi řekla, není vůbec důležité,
a proto neodpovídám.

Ještě  nevím,  co  říci,  ale
přemýšlím o tom.

To nic není.

Ráda  bych  ti  pomohla.
Vím, že tě něco trápí. Pověz
mi to.

Sám  nevím,  co  to  se
mnou je.

Potřebuji,  abys  mi  svými
otázkami  na  to  pomohla
přijít.

Nemám žádné starosti, se
kterými  bych  si  nedovedl
poradit sám.

Buď  tak  hodná  a dopřej
mi chvíli ticha.

To není žádný problém.

Ale  určitě  to  nebude  jen
tak.  Třeba  bych  ti  s tím
mohla pomoci.

Proč  z toho  hned  děláš
vědu a hned voláš o pomoc?

Udělat  nebo  vyřešit  to
není  pro  mne  problém.
S radostí  ti  to  dám  jako
dárek.

2. CHYBY PŘI KOMUNIKACI

Špatně vyjádřená výčitka
Často se při rozhovoru stane, že nastane obrat, který jste vůbec nečekali. Nemusí nutně

vycházet z těžkého problému v soužití – může jít jen o špatný způsob komunikace.

I výčitka patří do komunikace,  ale je třeba ji umět účinně vyjádřit.  Účinně: to znamená
tak,  aby partnera  nezablokovala,  nezabránila  mu změnit  se. O oprávněnosti  snahy změnit
partnerovo chování se zmíníme jinde – teď si jen všimněme jednoduchých, ale častých chyb:

 „Proč jsi zase nechal pantofle uprostřed místnosti?“

 „Kam zase večer jdeš?“

 „Ty jsi ale nešikovná.“
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Ze zkušenosti víme, že to není zrovna vydařený začátek rozmluvy. Chybou bylo použití 2.
osoby : „Ty jsi nechal, ty jdeš, ty jsi…“ Tento způsob hovoru dělá z výčitky útok na
druhého.  Odpovědí  bude patrně protiútok nebo obrana –  partner  totiž  nemá žádný
prostor ke změně svého chování.

Zkusme nyní totéž vyjádřit jinak: 

 „Vadí mi, že jsou pantofle nebo ponožky uprostřed místnosti.“

 „Jsem smutná, když večer zůstanu sama doma a nevím, kde jsi.“

 „Já myslím, že by bylo lepší udělat to takhle.“

Správné je  použití  1.  osoby:  „Mně vadí,  já  jsem, já myslím…“ Vyjádřili  jste  své
ublížení, smutek, přesvědčení. Tímto jednoduchým způsobem partner snadněji pochopí,
že změna jeho chování má smysl.

Špatné vyjádření žádosti
Chybné je vyjádření nepřímou prosbou.  Zejména ženy místo přímé žádosti o pomoc

pouze sdělí svůj problém. Čekají, že partner pomoc nabídne sám.

 „Je potřeba vyzvednout děti ze školky.“

Muž  takto  vyjádřenou  žádost  chápe  jako  nátlak,  protože  je  mu  podána  tak,  že  nemá
možnost odmítnout. Muž dává přednost jasné žádosti: „Dnes nemohu zajít pro děti do školky.
Zašel bys pro ně ty?“

  „Mohl bys zajít nakoupit?“

Zejména  ženy  často  používají  špatné  otázky  typu  mohl  bys?  Takto  položenou  žádost
vnímá muž jako manipulaci – žena se má ptát ne na jeho schopnosti (muž je jistě schopen jít
nakoupit), ale na jeho ochotu. K jejímu překvapení se stane, že muž popravdě odpoví, že by
mohl… nebere to však jako závazný slib,  že to  skutečně udělá.  Lépe je zeptat  se přímo:
„Zašel bys, prosím tě, na nákup?“ Teď může muž svobodně uvažovat zda ano či ne. Většinou
vyhoví.

Čtení myšlenek – „jasnovidectví“
Další  chybou,  které  se  při  komunikaci  manželé  dopouštějí,  je „čtení  myšlenek“.

Domnívají  se,  že  svého partnera  už  za  léta  společného života  znají  tak  dobře,  že  už  jim
nemusí vůbec nic říkat, protože stejně vědí, co si myslí. A ani se neobtěžují své „jasnovidecké
schopnosti“ ověřit dotazem.

 „O tuhle akci nebude mít Honza určitě zájem.“

Ale platí to i naopak – nepočítejte s tím, že partner čte vaše myšlenky.

 „Jak to, že jsi to neudělal, přece musíš vědět, že mi na tom záleží.“

Nepředpokládej, že partner ví, co si myslíš. Je nutné říkat své pocity nahlas! Nikdo nemůže
vědět, co se děje v     nitru druhého.
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Jak můžete partnera nechtěně odradit

Při komunikaci je důležité uvědomit si a znát primární potřeby opačného pohlaví:

Ženy  potřebují  především  péči,  porozumění,  respekt,  oddanost,  potvrzení  vlastní
hodnoty a bezpečí.

Muži zase potřebují důvěru, přijetí, ocenění, obdiv, přízeň a povzbuzení.

Pokud se žena snaží  citlivě reagovat  na mužovy city,  ale nezná jeho primární  potřeby,
může její způsob komunikace muže odradit, dotknout se ho.

Chyby,  kterých  se  ženy  zpravidla
dopouštějí

Proč mají muži pocit, že nejsou milováni

Žena  se  snaží  opravit  mužovo  chování
nebo mu dává nevyžádané rady.

Muži tím připadá,  že ho žena nemá ráda,
protože už mu nevěří, neobdivuje ho.

Žena  se  snaží  změnit  nebo  řídit  mužovo
chování tím, že ventiluje své rozhořčení nebo
své  negativní  city  (ventilovat  své  city  je
v pořádku, ale cílem nesmí být manipulování
nebo trest).

Muži tím připadá,  že ho žena nemá ráda,
protože ho nebere takového, jaký je. Připadá
mu, že ho předělává.

Žena  neuznává,  co  pro  ni  muž  dělá,  ale
vyčítá mu, co nedělá.

Muž tak má pocit, že si jím je žena příliš
jista a nemiluje ho, protože neoceňuje to,  co
dělá.

Stejně jako ženy se dopouštějí chyb, když nechápou mužské primární potřeby, dopouštějí
se jich i muži.

Pokud muž nezná primární potřeby své ženy,  může se stát, že se žena cítí nemilována,
nepochopena.

Chyby, kterých se dopouštějí muži Proč mají ženy pocit, že nejsou milovány

Muž  nenaslouchá,  je  brzy  roztržitý,
neklade otázky projevující zájem nebo starost.

Žena má proto pocit,  že ji muž nemiluje,
protože není pozorný a nedává najevo, že mu
na ní záleží.

Muž bere ženiny city doslova a opravuje ji.
Domnívá se, že po něm chce řešení, a proto jí
dává rady.

Žena má proto pocit,  že ji muž nemiluje,
protože jí nerozumí.

Když je žena rozčilena, muž jí vysvětluje,
že  má  pravdu  on,  a že  ona  nemá  proč  se
rozčilovat.

Žena má proto pocit,  že ji muž nemiluje,
protože její  city nerespektuje a místo toho ji
zahanbuje.

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je
třeba, a tak posluchačům přineslo milost. (Ef 4: 29)

Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. (Př 19: 13)
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3. JAK SEBE SDĚLOVAT A JAK NASLOUCHAT DRUHÉMU

Okruh sebevyjádření
Sebevyjádření – to je vyjádření mých citů, myšlenek, přání, zvažování možností, snažení,

činností. Vyjadřovat a sdělovat se, můžeme třemi způsoby:

1. slovy – verbálně

2. mimoslovně –  neverbálně:  mimikou;  přímým dotykem;  postojem;  pohybem rukou,
nohou, těla, hlavy; gestikulací; pohledy; tónem řeči; úpravou zevnějšku

3. činy – tím, co děláme, jak se chováme a jak jednáme

Pokud jsou všechny tyto způsoby sebevyjádření v souladu, má sdělení velkou šanci být
správně  pochopeno.  Jestliže  si  tyto  způsoby  protiřečí,  pak  partner  více  věří  projevům
neverbálním a nevěří tomu, co se říká.

Způsob, jakým pravdu sdělujeme

Někdy samotná informace nemusí druhému vadit, ale dotkne se ho, jakým   způsobem   je
mu podána. Jedna věc je mít pravdu, druhá věc je způsob, jakým pravdu sdělujeme.
Druhý kolikrát pravdu nepřijme kvůli nevhodnému, hrubému podání pravdy. 

Okruh sebevyjádření

Vyjádřit  sebe sama není  vždy jednoduché,  ale  je  velice  potřebné se mu učit.  Pomocí
sebevyjádření můžeme dosáhnout vzájemného porozumění, pomáhá ke zlepšení sebepoznání.
A když  se  naučím  více  rozumět  sobě,  budu  moci  lépe  pochopit  i druhého.  Pomocným
mechanismem pro úplné vyjádření sebe sama je okruh sebevyjádření. 

1. Smyslové vnímání (dokumentace)

Všechno, co jsem viděl, slyšel, cítil, čeho jsem si vědom a čeho jsem si všiml. Paří sem
vyjádření místa a času.

„Včera jsem hledala fotografii na pas a přitom se mi dostaly do ruky fotografie z doby,
kdy jsme byli spolu ve Vysokých Tatrách. To jsme ještě neměli děti.“

2. Vyjádření myšlenek, názorů (interpretace)

Tato část sdělení obsahuje všechny moje myšlenky, vjemy, dojmy, názory, předpoklady,
dohady.  Svoji  interpretaci  musím  předkládat  vždy  s láskou,  využívat  hledajících  dotazů
(vždyť  neumím číst  myšlenky druhého).  Při  hodnocení mohu udělat  chybu,  někoho svým
stanoviskem zranit. Je třeba být ochotný změnit svůj názor.

„Uvědomila jsem si, že když jsme spolu ještě chodili, jezdili jsme téměř každý víkend na
hory. Teď mi připadá, že si vůbec neuděláme čas jen pro nás dva.“

3. Vyjádření citů (emocí)

Stejně  jako  ze  čtyř  základních  barev  spektra  je  možné  vytvořit  miliony  odstínů,  tak
i pomocí  čtyř  základních  pocitů  (radost,  smutek,  láska,  nenávist),  mohu  popsat  mnoha
způsoby to,  co cítím.  Snažím se o to,  abych vyjádřil  všechny své pocity (nezapomínej  na
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používání 1. osoby). Pro ženu je vyjádření pocitů většinou snadnější, než pro muže. Pokud se
naučíte dobře sdělovat své pocity, umožníte tím svému partnerovi, aby vám lépe porozuměl,
„mohl  se  vcítit  do  naší  kůže“,  aby  vám mohl  pomoci.  Vede  to  k prohloubení  vzájemné
důvěry.  Uvědomme  si,  že  každý  pociťujeme  jednotlivě:  na  základě  svých  prožitků
z minulosti, výchovy, rozdílného hodnocení světa.

„Je mi moc líto, že se teď, co máme děti, nedostaneme sami dva do hor jako dříve. Mám
strach,  že  se  začínáme odcizovat.  Udělalo  by  mi  radost,  kdybychom pro  náš  vztah  něco
udělali.“

4. Vyjádření mých snah, přání, alternativ

Řeknu všechno, co chci udělat, rozhodnout, co si přeji, v co doufám, co jsem si zvolil
z různých možností.

„Chtěla bych si s tebou zase někam vyjet bez dětí.“

5. Vyjádření činností

Řeknu, co jsem udělal v minulosti, co udělám právě teď, co chci udělat v budoucnosti –
v jakou činnost vyústí mé předsevzetí.

„Co bys říkal na to, kdybych zítra zavolala babičce a poprosila ji o pohlídání dětí a už
příští týden bychom si spolu někam vyrazili?“

O naslouchání
Chceme-li se pořádně nadechnout, musíme před tím zcela vyprázdnit plíce. Před modlitbou

se potřebujeme soustředit a přestat myslet na sebe – stejně tak, chceme-li druhému naslouchat,
musíme ztišit vlastní mysl. Naslouchat, to je věnovat druhému:

1. svůj cenný čas, 

2. svou pozornost, 

3. svoji úctu, 

4. své přátelství, 

5. prostor ve svém myšlení a cítění, 

6. svou důvěru.

Pamatujte si, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je  rychlý k     naslouchání, ale pomalý
k     mluvení, pomalý k hněvu: vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. (Jak 1: 19–
20)

Bratři z Taizé: O mlčení

Abychom mohli naslouchat, musí naše nitro  mlčet. Poučme se od bratří z Taizé, co vše
v nás musí mlčet, abychom slyšeli:

Mlčení fantazie – citová hnutí a smutky umlkají; ješitná čilost myšlenek umlká.

Mlčení paměti – věci minulé, matné nářky a trpkosti umlkají.

Mlčení  sebelásky –  umlká  pohled  na  vlastní  hřích,  na  vlastní  neschopnost.  Umlká
sebechvála.
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Mlčení rozumu – umlčet marné myšlenky.  Umlčet důvtipné úvahy,  které oslabují vůli
a znemožňují lásku. Umlčet všechno vlastní hledání a snažení.

Mlčení soudcovského ducha – mlčení při pohledu na druhé lidi; nesoudit.

Mlčení vůle – umlčet úzkosti srdce, bolesti duše, pocity opuštěnosti.

Mlčet se sebou samým – nenaslouchat sobě samému, nenaříkat a neutěšovat se; mlčet sám
se sebou, zapomenout na sebe, odloučit se od sebe.

Pro bratry je to cesta, jak uslyšet hlas Boha v tichu meditace.  Vyzkoušejte,  jestli  byste
neuslyšeli Jeho hlas, když se vám sděluje partner…

Jak mohou muži naslouchat bez rozčílení
To  hlavní,  v čem  může  muž  uspokojit  ženinu  primární  potřebu  v lásce,  je

komunikace. Jedním z     největších problémů, které muži při naslouchání pociťují je to, že je to
znechutí nebo rozčílí, protože zapomenou, že ženy komunikují jinak a z     jiných důvodů než
muži. Když muž dokáže své ženě naslouchat, aniž by se rozčílil, dává jí podivuhodný dar.
Dává jí totiž jistotu, že bude moci svobodně vyslovit to, co cítí.

Často se chce žena jen podělit o své denní pocity, a její manžel v domnění, že jí pomáhá, ji
přerušuje souvislým proudem návrhů, jak řešit její problémy.

Co mají muži mít na paměti, aby mohli
naslouchat bez rozčílení

Co dělat a čeho se vyvarovat

Pamatujte,  že  váš  hněv  pramení
z nepochopení  ženina stanoviska.  Má na něj
právo.

Snažte se porozumět. Nevyčítejte ženě, že
vás rozčiluje. Pokuste se ještě jednou.

Pamatujte, že pocity nedávají smysl hned,
ale vždycky  mají  svou  platnost  a vyžadují
vcítění.  Za  všechny  její  pocity  nenesete
zodpovědnost, buďte klidní.

   Zhluboka  dýchejte  a     nic  neříkejte!
Uvolněte  se  a snažte  se  ovládat.  Pokuste  se
představit  si,  jak  byste  se  cítili,  kdybyste
viděli svět očima citlivější ženy.

Pamatujte, že hněv může pramenit z toho,
že nevíte, jak věci zlepšit, z vaší beznaděje.

I když se žena bezpodmínečně necítí lépe,
už to, že jí nasloucháte a chápete, jí pomáhá.
Nemusíte  za  každou  cenu  nalézt  řešení.
Nezapomeňte, že ženy myslí nahlas – a často
najdou řešení sami!

Nevyčítejte ženě, že jí vaše řešení nepřináší
úlevu.  Jak  se  může  cítit  lépe,  když  to,  co
právě  potřebuje,  nejsou  řešení?  Potřebuje
vcítění, vyslechnutí,  pochopení… Ubraňte se
svému nutkání nabízet rady, které by potěšili
jiného muže. Naslouchání je pro ženu kolikrát
více než „moudré rady“.

Jak se přestat pokoušet muže změnit
Naproti tomu se žena snaží muže změnit a napravit nesčetnými způsoby. Považuje to

za  láskyplnou  snahu,  on  si  však  připadá  kontrolován,  manipulován,  odmítán
a nemilován. Když se žena pokouší muže změnit,  nedostává se mu láskyplné důvěry,  aby
mohl růst a měnit se. Nabídnout muži nežádanou radu, znamená předpokládat, že by na to, co
má  dělat  sám  nepřišel,  nebo  že  by  to  nedokázal. Tak  jako  ženu  baví  komunikovat  pro
komunikaci samu a ne pro vyřešení situace – tak muže baví pracovat (řešit problémy) pro
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práci samu a ne pro její výsledek. Proto žena bolestně vnímá násilné ukončení komunikace
a muž bolestně vnímá násilné ukončení hledání řešení. 

Co mají mít ženy na paměti Co mohou ženy dělat

Pamatujte,  že  se  nesmíte  muže  moc
vyptávat,  když  je  otrávený,  nebo  si  bude
myslet, že ho chcete změnit.

Nevšímejte  si  příliš  jeho  nálady,  pokud
o tom s vámi sám nezačne řeč. Projevte určitý
zájem, ale jen jako výzvu k sdílnosti.

Pamatujte,  že  se  nemáte  pokoušet  muže
násilím  měnit.  K tomu,  aby  rostl,  potřebuje
vaši lásku, ne kritiku.

S důvěrou čekejte, že poroste sám. Sdělujte
mu upřímně své pocity, ale nežádejte, aby se
změnil.

Pamatujte,  že  když  budete  muži  dávat
nežádané  rady,  bude  mít  pocit,  že  mu
nevěříte,  že  ho  kontrolujete  nebo  že  ho
zkrátka nemáte ráda.

Buďte trpělivá a s důvěrou čekejte, až sám
přijde na to, na co má přijít. Vyčkejte až vás
o radu požádá.

Pokud nechápete odlišnosti  mezi  mužem a ženou, dostanete  se snadno do sporů,  které
zraňují jak vašeho partnera, tak vás samotné. Rozdíly a neshody nezraňují tolik, jako způsob,
jakým se  vyjadřujete.  Většinou  nebolí  to,    co   říkáme,  ale    jak   to  říkáme. Jediné  řešení  je
láskyplná komunikace, ve které chápete, co váš partner potřebuje a dbáte na to, abyste mu to
poskytli. 

Titanik se potápí
O komunikaci a naslouchání

Titanik – loď, která se potopila v dubnu roku 1912. Jednou z příčin tohoto neštěstí bylo
i nesprávné  komunikační  spojení.  Před  Titanikem  plula  ve  stejném  kursu  druhá  loď  –
Kaledonie. Na Kaledonii si všimli ledové kry a objeli ji. O nebezpečí informují telegraficky
Titanik,  ale  telegram  se  ztrácí  v záplavě  blahopřejných  telegramů  a nedostane  se  ke
kapitánovi.  Titanik narazí  do kry a kapitán přikazuje telegrafistovi,  aby zavolal  na pomoc
Kaledonii. Telegrafista z Kaledonie spí a jeho zástupce nerozumí sdělení. Rádiospojení není
předáno,  neboť  sdělení  není  pochopeno.  Kapitán  Titaniku  přikazuje  vystřelovat  červené
signální  rakety.  Ale  protože  se  na  celé  lodi  červené  rakety  nenašly,  střílelo  se  bílými,
určenými pro ohňostroj. Na Kaledonii viděli rakety a chápavě se usmívali. Zase se tam veselí
a pouští ohňostroj. Informaci pochopili nesprávně. 

V příběhu o zkáze Titaniku zaujímají hlavní místo tři nezdařené pokusy o komunikační
spojení. Upozornění na nebezpečí nedošlo, signál o neštěstí nebyl pochopen a signální rakety
informovaly falešně.

Podobná neštěstí se každodenně stávají i v obyčejných lidských vztazích, kdy informace
není  slyšena,  nebo  jí  není  porozuměno.  Ještě  častější  bývá  její  nesprávné  vysvětlení.
Důsledkem je narušení vzájemných vztahů.
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Desatero naslouchání

1. On (ona) je tvůj přítel – naslouchej mu (jí).

2. Nevybírej si z     toho, co ti sděluje, poslouchej všechno.

Projev tvého partnera  je  potřeba  vzít  takový,  jaký je  –  jako celek.  Nechytej  se
detailů, ale snaž se nalézt jádro jeho sdělení, aby mu mohl pomoci.

3. Nezapomeň se soustředit, když posloucháš.

Naučte se přistupovat s láskou ke svým vzájemným slovním projevům. Je to první
předpoklad k tomu, abyste si porozuměli a mohli začít něco budovat.

4. Važ si toho, když se partner začne sdělovat.

Jste  stvoření  jeden  pro  druhého  proto,  abyste  se  navzájem  v Kristu  budovali.
Sdělování tvého partnera je základem pro růst vašeho vztahu.

5. Nezabiješ.

Ovládej se. Neskákej do řeči. Poslouchej všechno. Vyjádři své stanovisko teprve
potom, když jsi opravdu porozuměl tomu, co ti partner sděloval.

6. Nesesmilníš.

Nepošpiň, neznič svými vlastními projevy projev svého partnera, ani ho v žádném
případě nezneužij ve svůj vlastní prospěch.

7. Nepokradeš.

Nezmocni  se  celé  debaty  jen  pro  sebe.  Nezneužívej  svého  silnějšího  hlasu,
pohotovějších reakcí a lepší výřečnosti k prosazení svého stanoviska.

8. Nepromluvíš křivého svědectví.

Buď natolik zakotven v Bohu, že nebudeš svému partnerovi lhát, ani ho nezradíš,
nepomluvíš, nepostavíš do špatného světla, ale ochraňuj ho a mluv o něm v dobrém.

9. Nesnaž se pohltit osobnost svého partnera.

Dělej vše proto, aby tvůj partner mohl dál rozvíjet své dary, hřivny, svůj talent, aby
se naučil znát sám sebe, Boha a prostřednictvím toho také tebe.

10. Nedychti po vlastnostech svého partnera.

Nezáviď  jeho zkušenosti,  talent.  Jemu  se  jich  dostalo.  Jemu  byly  dány,  abyste
mohli společně růst v Kristu. 
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IX.

VYJADŘOVÁNÍ
POCITŮ
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CITY, POCITY A EMOCE

Dříve než bude řeč o vlastním obsahu této lekce, je třeba si objasnit některé termíny, které
se zde budou objevovat.

Přesto, že slova cit a pocit jsou si podobná a některé jazyky je ztotožňují a mají pro ně
pouze jeden název (např. angličtina feeling), cítíme, že každé z nich vyjadřuje něco poněkud
jiného.

Pocit je momentální dílčí stav našeho nitra, který vzniká nezávisle na našem chtění, se
kterým ani nemusí souhlasit.

Cit je souhrn mnoha pocitů, trvalejší a globálnější stav, významná součást naší psychiky.

Při  analýze našeho citového života budeme vycházet  z jeho jednotlivých projevů, tedy
z pocitů.

Podstata emocionálního života
Emocionální život, to je schopnost daná Bohem celistvě vnímat věci a události, které nás

obklopují.  Celé toto vnímání  je nezávislé  na rozvoji  našeho rozumového chápání.  Dítě je
schopné  pocitově  rozlišovat  příjemné  a nepříjemné  (dobro  a zlo)  od  nejútlejšího  věku
a poslední  výzkumy dokazují,  že  člověk  má  v sobě  tuto  schopnost  prakticky už  ode  dne
početí.

Tak jako nás našich pět smyslů informuje o vnějších věcech, tak nás naše pocity informují
o našem vnitřním stavu, o reakci, kterou v nás vnější události vyvolaly.

Je pochopitelné, že tak jako je jiný každý z nás, tak jiné budou u každého jiné jeho pocity
v dané situaci. Je třeba si uvědomit, že za mými pocity stojí mé vlastní nitro, já sám, a že mám
právo je cítit a prožívat tak, jak je pociťuji. Z toho vyplývá, že  oblast pocitů je subjektivní
záležitost každého jedince a     neexistuje proto objektivní měřítko na jejich posuzování. Pocity
jsou samy o sobě neutrální,  vznikají  nezávisle  na naší vůli. Když je mé přání splněno,
následují kladné pocity, když je nesplněno, následují pocity záporné. Chybou by bylo hodnotit
pocity jako správné a     nesprávné. Všechny pocity jsou potřebné a     mají svoji funkci. Je důležité
naučit se s nimi žít a správně je používat.

Emoce jsou těsně svázány s tělem
Každý pocit je propojen s určitým fyziologickým projevem v člověku. Pocity jsou těsně

spjaty  s tělem skrze  hormonální  pochody a nervovou  soustavu.  Některé  pocity  vyvolávají
tělesné reakce. Např. když se stydím, tak zčervenám, při zlosti či rozrušení se mi rozšiřují
zorničky, při trémě se mi rozklepou kolena apod. 

Velikým nebezpečím je, když jsou pocity dlouhodobě potlačovány. To pak může vést
k     psychosomatickým  poruchám (bolest  hlavy,  břicha,  srdce…). Naopak  některé  přirozené
biologické  pochody  v našem  těle  mohou  být  příčinou  vzniku  negativních  pocitů.  Např.
menstruace,  těhotenství  nebo  klimaktérium  mohou  u žen  často  způsobovat  výchylky
v emocionální rovnováze. Ale i hlad, žízeň, únava nebo nevyspalost… mohou ovlivňovat náš
emocionální  život.  Je  třeba  naučit  se  poznávat  své  reakce  a předvídat  je.  Budeme-li  znát
příčinu našeho chování, potom i pocity z něho pramenící lépe zanalyzujeme a pochopíme.
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Nenazvané pocity
Během dne v     nás vzniká množství nejrůznějších příležitostných pocitů, které, když nejsou

nazvány, se ukládají do našeho podvědomí. U negativních pocitů zde vzniká nebezpečí, že
se začnou vrstvit a tím nabírat na závažnosti,  což začne poznenáhlu mít vliv na naše
chování, povahu i charakterové vlastnosti.

Jak bezmocný je člověk, který je vláčen životem svými pocity, ve kterých se nevyzná.
Sám sobě  nerozumí,  chová  se  a jedná  tak,  jak  nechce.  Žena  pláče  a neví  proč,  muž  má
jedované poznámky a nesouhlasí s nimi, někdo pak zarytě mlčí, i když by chtěl vykřičet svou
radost  do  celého  světa.  Jiného  trápí  bolesti,  a přitom u něho  lékař  neshledává  objektivní
potíže. Zde můžeme vysvětlit tu zvláštní lidskou proměnu, kdy se z mladého veselého člověka
postupně stane, aniž by si to uvědomoval, starý mrzout, který je rozzlobený na celý svět.

Poměr našeho vědomí a podvědomí můžeme názorně přirovnat k ledovci, kdy 8/9 je pod
hladinou a jen 1/9 je vidět na povrchu. Spodní proudy tlačí ledovec jinam, než fouká vítr naší
vůle a my jsme překvapeni z toho, že se chováme a reagujeme úplně jinak, než jsme měli
v úmyslu.

Zadržené pocity
Přirozenou vlastností  pocitů  je,  že  se  derou na povrch,  chtějí  být  vyjádřeny. Ovšem

zvláště  u negativních  pocitů  to  bývá problém.  Příčiny mohou být  různé.  Kořeny můžeme
hledat  již  někde  hluboko  v dětství  (dítě  se  odvážilo  projevit  své  pocity,  nebyly  však
akceptovány – znevážení, výsměch, ignorace), během dospívání nebo i v manželství. Může to
být i vlastní hrdost a pýcha, která nám brání své pocity vyjadřovat.

Avšak  zadržené  pocity,  i když  na  ně  zapomeneme,  zůstávají  v nás  a hromadí  se.
Každý z nás máme v sobě citovou nádobu, která se čas od času naplní, jde o to, čím se naplní.
Pokud  své pocity průběžně neventilujeme, vzniká v     této nádobě přetlak, který jednoho dne
přivodí citovou explozi.  Výbuch bude většinou zcela nepřiměřený vůči tomu, kdo výbuch
vyvolal. Člověk se potom diví sám sobě, kde se to v     něm bere, jak to, že jeho vůle nestačí na
to, aby se dokázal ovládnout.

U některých typů lidí  sice k výbuchu tak často nedochází,  ale zátka nádoby přeplněné
jedem již není schopna vše zadržet a z takového člověka pak začínají ukapávat velmi jedovaté
kapky v podobě jízlivých, dvojznačných a sebelitujících poznámek. 

Nejnebezpečnějším následkem zadržování pocitů je tzv. výbuch pod maskou. Tito lidé se
snaží skrývat své rozervané nitro za společenskou maskou, jejíž udržení je stojí nadlidské
úsilí, které dříve nebo později vyrazí v podobě psychosomatické nemoci.

Zadržováním pocitů vzniká zloba a agrese, roste kolem nás zeď, což způsobuje vnitřní
ublíženost a     depresi. Potlačené negativní pocity se jednou určitě dostanou na povrch a budou
nás postupně sžírat.

Většinou deprese souvisí s nějakou zlobou, kterou jsem nemohl projevit. Dokud ji v sobě
neodhalím,  deprese  se  nezbavím.  Lékem je  zde  pouze  pravdivé  pojmenování  kořene  této
zloby a následné odpuštění tomu, kdo ji způsobil (živým i mrtvým).
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Učím se zacházet se svými pocity:

1. Zjišťuji,  že  se  něco událo,  stala  se  nějaká  věc,  která  mě  zasáhla  nebo jsem si  na
takovou událost vzpomněl(a).

2. Uvědomuji  si  změnu  ve své  psychice.  Přestávám  být  v klidu,  jsem  vyveden(a)
z rovnováhy. Vzniká ve mně nějaký pocit.

3. Moje myšlenky tomuto pocitu musí dát jméno.

4. Projevení pocitu. Umožni svým pocitům, aby mohly přiměřeně vyplout na povrch.

Pocity,  které  se  v nás  rodí,  jsou  reakce  na  to,  co  se  stalo  nebo  na  co  jsme  si
momentálně vzpomněli. Jsou to zprávy naší psychiky o     nás samých a my máme možnost se
v sobě lépe zorientovat, když se jim naučíme rozumět. Proto je nutné, abychom se naučili své
pocity pojmenovat. Zvláště muži však mají  v tomto veliké rezervy.  Když se podíváme do
slovníku,  nalezneme  tam stovky  pocitů  a přitom v naší  slovní  zásobě  jich  máme  s bídou
několik desítek.

Nikdy si nevyčítej,  co cítíš, máš na to svrchované právo. Avšak jsi zodpovědný za to,
jakým způsobem svůj pocit  sdělíš svému okolí.  Nesprávně vyjádřený pocit  může způsobit
u partnera přesně opačné reakce,  než které jsi očekával.  Namísto empatie  (vcítění)  vzniká
obviňování,  rozčarování a hádka.  Mám právo se rozzlobit,  nemám však právo poškodit
druhého. „Ani když se rozhněváte, nenechte se ztrhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad
vaším hněvem. Nedopusťte, aby vás ovlivnil ďábel“ (Ef 4:26-27).

VYJADŘOVÁNÍ POCITŮ V MANŽELSTVÍ
Pro  manželský  život  je  zvláště  důležité,  aby  se  partneři  navzájem  vyznali  ve  svých

citových reakcích. Nemohu milovat někoho, koho neznám; a právě odhalení citového života
partnerovi je tím cenným pokladem, který mu můžete dát.

Vzájemné sdělování pocitů mezi manželi  však není zdaleka tak jednoduché, jak by se
mohlo na první pohled zdát.

Rozdílnost muže a ženy ve vyjadřování
Jak již  bylo  řečeno,  přirozenou vlastností  pocitů  je,  že  se  derou na povrch.  Chtějí  být

vyjádřeny, avšak v manželství všeobecně platí, že ženy mají s jejich vyjadřováním mnohem
menší problémy, než muži.

Krom odlišného způsobu výchovy,  který má tendenci  pocity v mužích spíše potlačovat
(chlapcům  je  odmalička  vtloukáno,  že  muži  přece  nepláčou  a musí  se  ovládat),  je  to
způsobeno i rozdílnou funkcí mužského a ženského mozku. Je prokázáno, že v pravé polovině
mozku probíhá spíše logické myšlení,  kdežto v levé se odvíjí citová rovina naší psychiky.
Avšak zatímco u ženy mohou obě poloviny mozku pracovat společně a provázaně, u muže je
význačný předěl  mezi  těmito  polovinami.  Proto muž myslí  buď v citech  nebo v logickém
uvažování a dělá mu velké problémy tyto dvě oblasti vzájemně propojit. Neznamená to však,
že muž nemá city,  i když  to  tak podle jeho některého sdělení  může vypadat.  Ale  jestliže
nebude své pocity vyjadřovat vůbec, zůstane pro svou ženu věčným tajemstvím. V takovém
manželství se těžko vyplouvá na hlubinu.

Pro ženu je nebezpečí opačné: může svého partnera zahrnovat pocity zcela nekontrolovaně.
Pokud sděluje pocity jen jako když se do popelnice vysype kbelík všelijakých pomíchaných
a pomačkaných odpadků, nemůže od partnera očekávat takovou pomoc, jakou si představuje.
Muž je brzy zahlcen množstvím neuspořádaných slov, přestává se orientovat - a vypíná…

119



Rozdílný přístup muže a ženy k citovému životu
Rozdíl  mezi  mužem  a ženou  není  jen  v bohatství  citových  prožitků,  ale  v důležitosti,

kterou jim přikládají. Střetávají se zde dvě přirozenosti:

Žena  reaguje  na  situaci  nejdříve  svými  pocity,  zatímco  první  snahou  muže  je
problém zanalyzovat a případně vyřešit, je-li to v jeho silách a uzná-li to za vhodné.

Žena sama se necítí v bezpečí. Potřebuje mužovu ochranu a to právě nejvíce v oblasti citů.
Intuitivně si uvědomuje, že by neunesla tíhu citového rozbouření a pokud by neměla možnost
své city vyjádřit slovně, vytryskly by nějakou boční cestou, což by jejich manželství uškodilo.
Proto má přirozenou potřebu podělit se se svými city. Tím však odhaluje celé své nitro, svou
duši  a stává  se  zranitelnou.  Když  tak  učiní,  očekává  pochopení  a partnerovo  vcítění.  Tím
bolestněji však prožije, když její projevené pocity nejsou přijaty a pochopeny.  Ženě ani tak
nejde o     vlastní vyřešení problému. Touží po tom, aby se muž dokázal co nejvíce vžít do její
bolesti, aby mohl co nejlépe pochopit její utrpení, přiměřeně jí projevit účast a ošetřit utržené
rány.

Žena nepotřebuje  řešení  problému,  ale  jeho sdílení.  Toto  bývá  častým problémem
mnoha manželů,  když  žena přijde za mužem se svou bolestí  a citovým zraněním - a muž
začne okamžitě její problém řešit.

Muž,  když  slyší  ženiny  pocity,  stává  se  nejistým. Vnímá  je  jako  obviňování
a konfrontaci.  Aby  se  zbavil  nejistoty,  volí  nejkratší  a nejrychlejší  cestu,  kterou  mu  jeho
přirozenost nabízí a tou je rozumové logické řešení, což je pro ženu v dané chvíli nepřijatelné
z výše uvedených důvodů. Vzniká začarovaný kruh.

Muži by se měli učit vědomě používat pravou polovinu mozku souběžně s levou. Je to
prospěšné a dobré nejen pro jejich ženu, ale pro ně samotné, neboť když se naučí vyjadřovat
v     pocitech, stane se pro ženu srozumitelnější a     tím i     bližší a     milovanější.

Žena by neměla od muže očekávat, že se sám změní – měla by ho celým svým postojem
plným pochopení a porozumění podporovat.

PRAVIDLA PRO TOHO, 
KDO CHCE VYJÁDŘIT SVÉ POCITY DRUHÉMU

Zásada č. 1: Nazvi svůj pocit jménem

Nazvi svůj pocit jménem. Když víš co prožíváš, tak o tom můžeš jasně a srozumitelně
hovořit tak, aby tě druhý mohl pochopit.

Zásada č. 2: Nezadržuj své pocity

Nenechávej si své pocity pro sebe. Tvé pocity nesmí zůstat zadrženy, protože by později
v daleko horší formě vypluly na povrch. Partner potřebuje vědět o tvých pocitech, aby ti lépe
rozuměl. Bůh ti dal partnera právě proto, abyste na všechny radosti i starosti byli dva. (Neste
břemena jedni druhých…)

Zásada č. 3: Mluv v 1. osobě – já

Při sdělování pocitu používej 1. osobu (já), hovoř pouze sám za sebe, vyhni se používání
2. osoby (ty). To by znamenalo kárání, obviňování. Partner by se okamžitě místo naslouchání
začal hájit. Pokud hovořím v 1. osobě, podávám tím pouze zprávu o sobě – partner zůstává
uvolněný  k tomu,  aby mi  porozuměl,  chopil  se  zodpovědnosti  a mohl  mi  pomoci.  Pokud
obviňuji, uvězňuji partnerovo dobro.
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Zásada č. 4: Vnímej reakce partnera

Pozorně  vnímej  při  sdělování  pocitů  tvář  a reakce  svého partnera.  Ubezpečuj  ho stále
o tom,  že  k němu  přistupuješ  jako  k lékaři  –  s prosbou  o ošetření.  Partner  se  nesmí  cítit
napaden ani obviněn, i když se tvůj problém týká přímo jeho osoby.

NÁVOD PRO TOHO, KDO NASLOUCHÁ

1. Nezlehčuj pocity svého partnera. Uvědom si vzácnost tohoto okamžiku, kdy
ti partner o svém nitru podává zprávu. 

2. Uvědom si,  že partner  má na  své  pocity  právo. Vyvaruj  se  jeho  pocity
znehodnotit nebo mu je přímo zakazovat: „To takhle nesmíš cítit.“

3. Přesto, že ti sdělované pocity partnera berou klid a uvádějí tě ve zmatek, vydrž
v nejistotě a umožni mu se ze svých pocitů osvobodit.

4. Pozorně naslouchej,  pokus se navracením porozumění vcítit  maximálně do
partnerových pocitů.

5. „Oblékni  se“  do  partnerovy  kůže,  aby  ses  mohl  ztotožnit  s jeho  pocity.
V praxi to znamená vzít v úvahu a přijmout všechny genetické a výchovné okolnosti,
které formovaly partnerovu osobnost, jeho vlastnosti a povahové rysy, různost chápání
vyplývající z rozdílů mezi mužem a ženou, životní zkušenosti atd.

6. Ošetři pocity svého partnera.  Neboj se projevit svoji účast na jeho trápení.
Na tom nikdy neproděláš.

JAK SDĚLOVAT NEGATIVNÍ POCITY ANEB „DOPIS LÁSKY“
Čas od času se v manželství objevují chvíle a situace, kdy jsou partneři natolik roztrpčeni,

zklamáni  nebo  zavaleni  negativními  pocity,  že  se  přestávají  kontrolovat  a zapomínají
láskyplně komunikovat.  Přestože na začátku měli  dobrou vůli,  rozhovor přechází  ve spor.
V zápalu hádky pak „z principu“ obhajují pouze své stanovisko, aniž by se snažili dospět ke
konstruktivnímu závěru.

To  jsou  chvíle,  kdy hovor  nemá  smysl.  Naštěstí  existuje  jiná  možnost:  Místo  abyste
sdělovali  své  pocity  partnerovi  ústně,  napište  mu  dopis.  Tím,  že  svobodně  vyjádříte  své
pocity,  budete  automaticky  soustředěnější  a láskyplnější.  Vyslovení  negativních  pocitů
v     dopise je znamenitý způsob jak si uvědomit,  jak neláskyplně mohou slova znít a upravit
podle toho svůj přístup.  Navíc pak v dopise se intenzita nepříznivých citů snižuje a zbývá
prostor  k vyjádření  citů  pozitivních.  Tím,  že  se  víc  soustředím,  mohu  hovořit  k druhému
láskyplněji a tedy méně vyčítavě a káravě. V důsledku toho značně stoupne vaše šance, že
budete vyslechnuti a pochopeni.

Když  napíšete  dopis,  zpravidla  už necítíte  potřebu hovořit.  Místo  toho můžete  pocítit
potřebu svému partnerovi nějak projevit svou lásku. Ať už vám jde o to, dopisem vyjádřit své
pocity, anebo píšete proto, aby se vám ulevilo.

Místo psaní dopisů se můžete rozhodnout udělat tentýž proces pouze v mysli: Jednoduše
se vzdát rozhovoru a v duchu si probrat všechno, co se stalo. Takovým vnitřním rozhovorem,
při němž vyslovím úplnou pravdu o svých pocitech, se zbavím jejich nepříjemného tlaku. Ať
už své pocity vyjadřujete písemně nebo si je probíráte v duchu, negativní city už tím, že je
rozebíráte, formulujete a odíváte do slov, ztrácejí svou sílu a na jejich místo nastupují pocity
pozitivní.
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Emocionální mapa
Častou příčinou neúspěšných partnerských rozhovorů je skutečnost,  že se neříká úplná

pravda  o svých  pocitech.  Když  jste  rozmrzelí  nebo  zklamaní,  většinou  uvíznete  v pocitu
hněvu nebo sebelítosti  a neuvědomíte si,  že  to jsou pouze vrchní  slupky našeho jádra,  za
kterými se skrývají další hlubší skutečnosti.

Základním  principem  celého  světa  (partnerský  vztah  nevyjímaje)  je  Láska,  která  je
podtextem  všech  našich  citů  a rozhovorů.  V pozitivních  hovorech  láska  rezonuje,
v negativních se skrývá strach právě o tuto lásku. Smyslem emocionální mapy je to, abychom
se přes všechny slupky a nánosy dokázali dostat až k tomuto základnímu principu, který je do
každého z nás vložen.

PĚT ÚROVNÍ NAŠICH POCITŮ
Emocionální  mama  nám  odhaluje  pěr  úrovní  našich  pocitů,  kterými  musíme  projít,

abychom se dostali ke kýženému cíli. Jsou to:

1. Hněv

2. Smutek, pocit ublíženosti

3. Strach

4. Lítost

5. Láska

těchto pět úrovní našeho citového života je základní osnovou pro „dopis lásky“.

„DOPIS LÁSKY“
Je velmi důležité,  aby se  v dopisu  lásky objevilo  všech pět  úrovní. Pouhé částečné

prozkoumání pocitů k žádoucí úlevě nevede. Např.:

1. Hněv  sám  o sobě  nijak  nepomáhá.  Čím  déle  setrváváme  v hněvu,  tím  jsme
rozmrzelejší.

2. Nepřekročíme-li  svůj  hněv,  dlouhotrvající  pláč  v nás  ponechá  pocit  prázdnoty
a marnosti.

3. Poddávat se strachu nás může učinit ještě ustrašenějšími.

4. Cítit  lítost  a nevyjevit  ji,  může  vést  jen  k tomu,  že  se  budeme  cítit  provinilí
a zahanbení a poškodíme vlastní sebeúctu.

5. Snaha neustále chovat láskyplné pocity nás donutí potlačovat naše negativní pocity
a po několika letech budeme ochablí a necitelní.

Dopisy  lásky  působí,  protože  vedou  k tomu,  že  napíšete  celou  pravdu  o všech  svých
pocitech.  Abyste  vylíčili  svou vnitřní bolest,  musíte  pocítit  všechny čtyři  primární  stránky
emocionální bolesti (hněv, smutek, strach, lítost).
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Proč dopisy lásky působí
Vyslovením každé ze čtyř úrovní své emocionální bolesti, naše bolest poleví. Kdybychom

vypsali  jen  jeden  nebo  dva  negativní  pocity,  nepůsobilo  by  to  tak.  To  proto,  že  mnohé
z našich negativních reakcí nejsou skutečné pocity,  nýbrž obranné mechanismy,  k nimž se
bezděčně uchylujeme, abychom se skutečným pocitům vyhnuli. Např.:

1. Lidé, kteří se snadno rozzlobí, se obvykle pokoušejí před svým hněvem, smutkem,
strachem nebo lítostí  ukrýt.  Když se dotknou svých zranitelnějších pocitů,  hněv je
přejde a stávají se přístupnějšími k lásce.

2. Lidé, kteří snadno pláčí, se obvykle nesnadno rozzlobí, ale když se jim pomůže, aby
projevili svůj hněv, cítí se daleko lépe a jsou schopnější projevit i lásku.

3. Lidé, kteří jsou bázliví, obvykle potřebují pocítit a projevit hněv, strach je pak přejde.

4. Lidé,  kteří  často  cítí  lítost  nebo  mají  pocit  viny,  si  obvykle  potřebují  uvědomit
a vyjádřit svůj hněv, aby byli s to cítit lásku k sobě samým, kterou jsou si povinni. 

5. Lidé, kteří stále pociťují lásku, ale diví se, proč jsou v depresi nebo otupělí, se obvykle
potřebují  zeptat  sebe  samých:  „Co  kdybych  pocítil  hněv  nebo  rozhořčení?“
A odpověď si napsat. To jim pomůže navázat styk s pocity skrývajícími se za depresí
a otupělostí. A k tomu se dopisy lásky dobře hodí.

Technika dopisů lásky

Technika dopisů lásky vyžaduje proces psaní. Má tři základní aspekty či složky:

1. Napsání dopisu lásky vyjadřujícího pocity hněvu, smutku, strachu, lítosti a lásky.

2. Napsání odpovědi vyjadřující to, co chcete od partnera slyšet.

3. Předání dopisu lásky i odpovědi partnerovi.

Technika dopisů lásky je velice pružná. Můžete se rozhodnout pro všechny tři kroky, nebo
se můžete spokojit s jedním nebo se dvěma, abyste byli soustředěnější a láskyplnější, a potom
byli s to pokračovat ústně, aniž byste se dali strhnout k rozmrzelosti, nebo výčitkám.

Jindy se můžete rozhodnout pro všechny tři kroky a dopis lásky i odpověď si s partnerem
vyměnit. Je to velmi silná a poučná zkušenost pro oba partnery.

1. krok – Napsání dopisu lásky

1. K napsání dopisu lásky si najděte nějaké klidné místo a pište ho o samotě.

2. Adresujte  dopis  svému  partnerovi.  Předpokládejte,  že  vám  naslouchá  s láskou
a porozuměním.

3. Začněte hněvem, pak přejděte ke smutku, potom ke strachu, k lítosti a posléze k lásce.
Těchto pět oddílů by měl obsahovat každý dopis.

4. Věnujte každému z těchto pocitů několik vět. Hleďte, aby všechny oddíly byly stejně
dlouhé. Vyjadřujte se prostými slovy.

5. Po každém oddílu  udělejte  mezeru  a dejte  najevo,  že  přichází  další  oddíl.  Napište
o tom pocitu.
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6. Nepřestávejte psát, dokud nedojdete k vyjádření lásky. Buďte trpěliví a čekejte – láska
se dostaví.

7. Nakonec se podepište. Pak se zamyslete, jestli jste vyjádřili všechno, co jste chtěli.
Zbytek můžete napsat v PS. Napsání takového dopisu obvykle zabere kolem 20 minut.

2. krok – Dodatek k dopisu lásky

Napsat  odpověď  je  druhý  krok  v technice  dopisů  lásky.  Když  už  jste  vyjádřili  své
negativní i pozitivní pocity, může působit hojivě, věnujete-li ještě pět minut odpovědi. V ní
může být vaše představa o tom, jak by měl partner reagovat na váš dopis lásky.

Představte  si,  že  váš  partner  je  schopen  láskyplně  odpovědět  na  vaše  uražené  city,
vyjádřené v dopise lásky. Vložte do něj všechno to, co byste si přáli od svého partnera slyšet.
Můžete začít např. následujícími frázemi:

„Děkuji ti za…“

„Chápu…“

„Lituji…“

„Chci…“

„Miluji…“

Někdy je napsání takového dodatku účinnější než dopis.  Tím, že napíšete, co opravdu
chcete a potřebujete, vyroste vaše schopnost přijmout oporu, kterou zasluhujete. A když
si  představíte,  že  vaši  partneři  láskyplně  odpovídají,  usnadníte  jim  rozpoznat,  co  by  vás
potěšilo nebo jak mohou věci snadno napravit.

Někteří lidé dokáží znamenitě popsat své negativní pocity, ale mají potíže najít výraz pro
pocity láskyplné. Pro takové lidi je zvlášť důležité formulovat odpovědi a zjišťovat tak, co by
rádi slyšeli. Uvědomí si, že nebyli ochotni dovolit svému partnerovi, aby jim poskytl oporu. 

3. krok – Předání dopisu lásky partnerovi

Svěřit se s dopisy je důležité z následujících důvodů:

a) poskytuje partnerovi možnost vás podepřít;

b) umožňuje dosáhnout vzájemného porozumění;

c) slouží  partnerovi  jako  nezbytná  zpětná  vazba,  vyjádřená  láskyplně
a ohleduplně;

d) motivuje změny ve vztahu;

e) probouzí intimitu a vášeň;

f) učí partnera poznávat, co je pro vás důležité a jak vám má být oporou;

g) pomáhá dvojicím začínat znovu, když komunikace selže;

h) učí vás vyslechnout negativní city klidně.
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Jak dopisy projednávat

Dopisy můžete projednávat různými způsoby. Můžete si ho v klidu přečíst a porozmýšlet
nad ním – a potom partnerovi odpovědět přímo ústně. Nebo mu také napsat dopis – a později
se k dopisům vzájemně vyjádřit. Také můžete partnerův dopis číst před ním nahlas – a přitom
se k dopisu vyjádřit. Nebo si po předání dopisů dáte pauzu na rozmyšlenou do druhého dne –
a potom se k dopisům oba vyjádříte…

Pro muže mohou být takové dopisy velmi cennou pomůckou. Protože pro muže je daleko
snazší vyslechnout negativní pocity ženy, když ví, jak na ně odpovědět. Když se muž dozví,
co se od něho očekává, nezpanikaří, když slyší negativní pocity.

S výměnou  dopisů  je  nutné  si  předávat  ÚCTU  A  LÁSKU. „Kdybych  měl  dar
proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, ale kdybych neměl lásku, nejsem nic“ (1Kor 13:2). 

K takové výměně dopisů a názorů si mohou manželé udělat kafíčko, sednout si na
pohovku, vzít se za ruce, pomodlit se společně… Potom takové rozhovory budou nejenom
účinné,  ale  také  příjemné  –  jestliže  cílem a  motivací  bude láska  a  zlepšení  komunikace,
jednání, způsobů chování… To ve vašich silách je.

Co dělat, když váš partner není s to láskyplně odpovědět?

Některým mužům a ženám dělá  vzhledem k jejich  dřívějším zkušenostem velké  potíže
dopisy lásky vyslechnout. V takovém případě by se po nich nemělo chtít, aby to dělali. Ale
i když váš partner souhlasí,  že dopis vyslechne,  může se někdy stát,  že není s to reagovat
láskyplně.

Jestliže např. muž v sobě necítí více lásky poté, co vyslechl partnerčiny dopisy, je to proto,
že v té chvíli není schopen láskyplně reagovat. Ale za nějakou dobu se jeho city změní. Při
čtení dopisu může dostat zlost nebo se cítit dotčen a stáhne se do obrany. V takové chvíli si
potřebuje vybrat „oddechový čas“ a všechno si promyslet. Někdy při poslechu dopisu lásky
lidé slyší pouze hněv a trvá jim nějakou dobu, než začnou slyšet i lásku. V takovém případě
pomáhá přečíst si dopis znovu, zejména ty oddíly, v nichž se hovoří o lítosti a lásce. 

Jestliže se muž po přečtení dopisu rozčílí, může rovněž odpovědět vlastním dopisem lásky,
což mu umožní  ventilovat  nepříznivé pocity,  které  v něm při  čtení  ženina dopisu vznikly.
Jestliže muž není schopen hned láskyplně odpovědět, potřebuje vědět, že je to v pořádku a že
za to nebude trestán. Partnerka musí chápat jeho potřebu nějakou chvíli o všem uvažovat. Aby
ji uklidnil, může říci něco jako: „Díky za ten dopis. Musím si to promyslet a pak si o tom
promluvíme.“ Důležité je, aby se o dopise nevyjadřoval kriticky, ona má právo na své pocity.
O dopisech se musí hovořit v klidu a míru. 

Všechno,  co  bylo  řečeno,  se  vztahuje  i na  případy,  kdy  žena  není  schopna  láskyplně
reagovat. Obecně se doporučuje, aby si dvojice četly nahlas dopisy, které napsaly.  Čteme-li
partnerův dopis nahlas, posiluje to jeho pocit, že je vyslechnut.
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Příprava situace pro dopis lásky

Předčítání dopisů lásky může někoho děsit. Člověk, který vypsal své upřímné pocity, si
může  připadat  zranitelný.  Partnerovo  odmítnutí  může  být  velmi  bolestné.  Cílem  předání
dopisu je otevřít srdce partnerovi tak, aby se mohl těsněji přimknout. Účinkuje to, pokud se to
provádí opatrně.  Ten, komu je dopis lásky určen, musí být mimořádně taktní. Pokud není
schopen  reagovat  s     respektem,  neměl  by  souhlasit  s     tím,  že  dopis  vyslechne. Vzájemné
svěřování dopisů by mělo být chvílí naprostého klidu a bezpečí.

Při psaní dopisu lásky je nutné mít správné úmysly

Tyto zásady by se daly vyjádřit asi v takovémto duchu:

Kdo dopis napsal: „Napsal jsem tento dopis, abych nalezl své kladné pocity a vyjádřil Ti
lásku, kterou zasluhuješ. K tomu patří i to, že se Ti svěřím s negativními pocity, které mi v tom
brání. Tvé porozumění mi pomůže otevřít své srdce a nechat negativní pocity odejít. Věřím, že
Ti na mně záleží a že na mé city odpovíš, jak nejlépe umíš.“

Kdo dopis čte:  „Slibuji, že se vynasnažím pochopit platnost tvých pocitů, uznat rozdíly
mezi  námi,  respektovat  tvé  potřeby  stejně,  jako  respektuji  své vlastní.  Že mi sděluješ  své
pocity a vyjadřuješ mi svou lásku, je to nejlepší, co můžeš udělat. Slibuji,  že tě vyslechnu
a nebudu opravovat ani vyvracet tvé pocity.  Slibuji,  že tě přijmu tak,  jak jsi,  a nebudu se
pokoušet Tě měnit. Ochotně tě vyslechnu, protože mi na tobě záleží a věřím, že to všechno
překonáme.“

Proč psát dopisy lásky?

Pro ženy je velice důležité svěřovat se se svými pocity a cítit, že na nich partnerovi
záleží, že jim rozumí a respektuje je. 

Pro muže je stejně důležité, když jim žena projevuje uznání, náklonnost a důvěru.
Největší problémy v     milostném vztahu vznikají, když se žena svěřuje se svými pocity a     muž
má dojem, že ho nemá ráda. Jemu mohou znít její negativní pocity kriticky, vyčítavě, náročně
a     zle. Když je odmítne, cítí se nemilována zase ona. Úspěch v milostném vztahu záleží na
dvou rysech: na mužově schopnosti láskyplně a s ohledem vyslechnout ženiny pocity,  a na
ženině schopnosti se s těmito pocity láskyplně a s úctou svěřit.

Kdy psát dopisy lásky?

Psát dopisy lásky lze psát vždycky, kdykoli jste rozmrzelí a chcete se cítit lépe. Zde je
několik možností, komu lze tyto dopisy psát:

1. Dopis lásky partnerovi.

2. Dopis lásky příteli, dítěti nebo členu rodiny.

3. Dopis lásky sobě samému.

4. Dopis lásky Bohu – sdělte své životní pocity Bohu a požádejte ho o pomoc.
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5. Dopis lásky s obrácenými úlohami – nemůžete-li někomu něco odpustit, vmyslete se
na  chvíli  do  jeho  úlohy  a napište  dopis  tak,  jako  kdyby  jej  psal  on  vám.  Budete
překvapeni, jak rychle v sobě najdete schopnost mu odpouštět.

6. Dopis lásky v zastoupení – pokud vás vyvádějí z míry současné události a připomínají
vám nevyřešené problémy z vašeho dětství, představte si, že se vracíte v čase a napište
dopis jednomu ze svých rodičů, svěřte se mu se svými pocity a požádejte ho o pomoc.

Slovo na závěr

Když Bůh utvářel tento svět, nešetřil krásou, rozmanitostí a velkorysostí. Ale obzvlášť si
dal  záležet  na člověku,  kterému dal  kromě vnějších  rozměrů rozměr  čtvrtý,  hloubku jeho
nitra, do kterého se vejde celý vesmír a které obsahuje tolik pokladů, že si to ani neumíme
představit.  Tělesná  stránka  člověka  je  pomíjející,  ale  jeho  duchovní  hodnoty  jsou  věčné.
Duchovní hodnoty se dostávají na povrch také skrze pocity. 

Když si dáte tu práci a naučíte se své pocity si vzájemně správným způsobem sdělovat,
stanete se jeden druhému vzácným útočištěm útěchy a porozumění, občerstvujícím pramenem
živé vody. V žádném jiném společenství nežijí lidé v tak těsném vztahu, jako v manželství,
a proto se nikde jinde nemohou dostat na takovou vzájemnou hlubinu, jako právě zde. 

Prosme proto Pána, aby vám dal sílu zpřetrhat  staré návyky,  vymanit  se ze sebe sama
a vykročit po této nádherné dobrodružné cestě, která končí v Boží náruči.

127



X.

NAPLŇOVÁNÍ
VZÁJEMNÝCH

POTŘEB MANŽELŮ
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ÚVOD
Na počátku stvořil  Bůh lidi,  aby s Ním žili  v dokonalém světě – v ráji.  Ale do vztahu

člověka  a  Boha  se  připletl  hřích  s jeho  následky.  Trpíme,  máme  bolesti  všeho  možného
druhu… a nakonec umíráme. Přes všechny neduhy a kříže co nás potkávají, máme všichni
lidé  v srdci  stálou  touhu  po  štěstí,  lásce,  spravedlnosti,  spokojenosti,  vnitřním  klidu  a
nesmrtelnosti.

Dokonalé  štěstí  a  dokonalé  naplnění  našich  tužeb na  zemi  neexistuje  – to  nastane  až
v Božím království. Můžeme se ale ke svým ideálům a lásce přiblížit co nejvíce. Naštěstí na
to nejsme sami… „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo,
co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské
ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o
mnoho  cennější? Kdo  z  vás  může  o  jedinou  píď  prodloužit  svůj  život,  bude-li  se
znepokojovat? A  o  oděv  proč  si  děláte  starosti?  Podívejte  se  na  polní  lilie,  jak  rostou:
nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako
jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do
pece,  neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte:  co budeme jíst? Co
budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece
ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno“( Matouš 6:25-32).

DRUHY POTŘEB
Kromě  existenčně  nutných  potřeb  (dýchání,  jídlo,  voda,  spánek…)  rozlišujeme  tři

základní okruhy potřeb:

1. Klíčové  potřeby –  potřeby,  které  může  uspokojit  pouze  Bůh a vztah  s ním.  Boží
přítomnost v našem nitru, pokoj, otázky po vyšším smyslu života, odpovědi na otázku
smrti člověka, na touhu po věčném životě, spravedlnosti, odpuštění… Do srdce vlitá
milost naděje, víry a lásky… Na to chabé lidské síly nestačí.

2. Kritické potřeby – Klíčové potřeby člověka hodlá naplnit sám Bůh – ale  naplnění
kritických potřeb nechává Bůh na manželech. Zve je ke spolupráci, k účasti na Božím
životě, lásce, moudrosti… Tyto nároky jsou oprávněné a důležité: důležitost kvalitních
vztahů,  potřeba  být  partnerem  milován  a ctěn,  potřeba  mít  dobré  přátele,  dobře
vychované děti, mít radost ze života…

3. Okrajové potřeby – zahrnují všechny ostatní, méně podstatné, běžné touhy: mít hezčí
oblečení,  dobré  jídlo,  nové  záclony,  zařízenou  dílnu… Splnění  takových  snů není
k životu nutné, bez nich se dá také žít, ale činí nás spokojenějšími.

Důsledky nenaplněných potřeb
Nenaplněné okrajové potřeby – vzniká zvládnutelný neklid.  Může být i bolestivý,  ale

nedochází ke kritickému ohrožení člověka jako osobnosti. Dokáže se sebrat, pokračovat dál,
nalézt sílu k dostatečně uspokojivému životu.

Nenaplněné  kritické  potřeby –  trpí-li  někdo  ztrátou  vztahu  k partnerovi,  nebo  byl
odmítnut v závažné partnerské záležitosti, nebo byl hrubě ponížen… vzniká nezvládnutelný
neklid. Člověk pociťuje hluboký smutek, pocit ztracenosti, opuštěnost, na čas ztrácí energii,
chuť k životu.  Čas a vhodné řešení konfliktů zahlazuje jizvy po ranách, odstraňuje neklid.
Časem se vrací schopnost těšit se, životu se vrací chuť…
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Nenaplněné  klíčové  potřeby –  vedou  k opakujícím se  bolestem a zklamáním.  Rozum
touží  po nekonečném poznání,  duše touží po nekonečné lásce.  Touhy nesmrtelné duše po
Bohu nemůže nahradit nikdo z lidí, natož aby je mohly zastoupit hmotné věci… Bez naděje
na  věčný  život,  na  setkání  s Bohem,  na  shledání  s milovanými  lidmi,  kteří  zesnuli…  se
člověku těžko žije.

Touha po naplnění potřeb je přirozená
Bůh v Bibli připouští a vidí, že lid žízní. Neodsuzuje žízeň lidu, jejich touhu po vodě.

Poukazuje však na špatnou strategii při hledání cesty k uhašení žízně: „Dvojí zlo spáchal můj
lid:  Opustil  mne,  zdroj  živých  vod,  a vytesali  si  cisterny,  cisterny  rozpukané,  jež  vodu
neudrží.“ (Jer 2: 13)

Lidé zapomněli na Boha, nedůvěřují,  pouze Bůh může plně uhasit žízeň jejich nitra.
Trvají na tom, že si cestu k vlastnímu uspokojení najdou sami, vezmou svůj osud do svých
rukou.  Spoléhají  na  vlastní  zdroje  spokojenosti:  svou  práci,  své  schopnosti,  úspěch,
dokonalost partnera… Chybná strategie existuje proto, že jsme hříšní. Jenom pyšní, sobečtí
a vzpurní lidé se mohli při hledání naplnění potřeb odvrátit od Zdroje života.

Toužit není sobecké

Když si křesťan musí připustit, že něco chce, má pocit, že je sobecký. „Nemysli na sebe“,
„Umrtvuj své potřeby“, „Soustřeď se na druhé lidi kolem sebe“ – tak se to často říká, že? Je
potřeba myslet nejen na štěstí druhých, ale také na své štěstí. Protože opravdu šťastný člověk
pomůže druhým daleko lépe než zakyslý asketa.

Je třeba počítat s tím, že naše touhy mohou aktivizovat i hříšné sklony, protože jsme lidé
z „masa a krve“. Proto je dobré žít podle pravidel, která člověku dal Bůh. Bez nich ke štěstí
nedojdeme. Jsou mapou na cestu, lucernou ve tmách, průvodcem bloudícím

Jedním extrémem bylo nedovolit si toužit - druhým extrémem je považovat všechny své
touhy za oprávněné a nerozlišovat dobré od špatného.

V období zamilovanosti 

Na  zamilovaném  člověku  je  pozoruhodné,  jak  intuitivně  dokáže  naplňovat  touhy  své
„druhé poloviny“. A to mnohdy nemá ani peníze. Dobývá, hýří nápady, je pozorný, vymýšlí
různá překvapení… Partner je „úspěšně dobyt“. Následuje svatba. Po ní manželství, v kterém
jakoby tento dar citlivého vnímání potřeb druhého vyprchával… Přichází otupělost, únava,
povinnosti, starosti, práce…  Aby se člověk zmátožil a začal znovu milovat, musí provádět
násilí na sobě, mít dobrou vůli a kvalitní program lásky před sebou.

Muž i žena byli stvořeni s odlišnými potřebami
Muž a žena jsou v Božím plánu stvořeni odlišně: s odlišnými vlastnostmi, tedy i odlišnými

potřebami.  V manželství  se  partneři  často  dopouští  omylu,  když  si  myslí,  že  jejich
potřeby musí být stejné. Že druhý si musí přát to samé, stejně myslet, cítit, toužit… 
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Ke vzájemnému porozumění je důležité:

 Poznat jedinečnou povahu partnera, ale i svou vlastní – porozumět sám sobě. Snažit se
odhalovat,  mluvit  a zajímat  se  o jeho  potřeby. Brát  na  zřetel  i to,  že  časem,
okolnostmi a vývojem se jeho potřeby mohou měnit. Být ochoten se také sám otevřít,
abych mu mohl přiblížit věci a oblasti, které se mne dotýkají.

 Přijmout potřeby partnera, vyplývající z jeho povahy a přirozenosti. Uvěřit tomu, že
jsou pro partnera tyto požadavky velice důležité a jsou významné pro jeho štěstí.

 Naplnit, uspokojit partnera v     jeho potřebách, vycházet mu vstříc. Nemyslet jen a jen
na sebe.

NAPLŇOVÁNÍ KRITICKÝCH POTŘEB
Profesor Harleyn (USA) se dlouhodobě věnuje problematice kritických potřeb manželů.

Provedl  praktický  výzkum  tisíců  manželských  párů  (věřících  i nevěřících)  a dospěl
k některým zajímavým závěrům.

Nejčastější kritické potřeby, které se vyskytovaly u mužů a žen: 

Potřeby ženy

1. Žena potřebuje, aby ji muž miloval, s něžností se o ni staral.

2. Žena potřebuje prostor k diskutování.

3. Žena očekává od muže otevřenost a poctivost.

4. Žena  potřebuje,  aby  muž převzal  na  sebe  zodpovědnost  na  finanční  zajištění
rodiny.

5. Žena touží po tom, aby muž byl dobrým otcem, odevzdaným své rodině.

Potřeby muže

1. Muž potřebuje sexuální naplnění.

2. Muž potřebuje nalézt v ženě kamaráda, společníka a partnera.

3. Muž potřebuje vedle sebe příjemnou a krásnou ženu.

4. Muž očekává od ženy, že vytvoří příjemný domov.

5. Muž potřebuje od ženy pocítit obdiv a úctu.

 Dítě vyžaduje naplnění svých potřeb. Když jsem dospěl, nemohu se chovat jako dítě.
Křesťané mají vzor v Kristu – naplňovat potřeby druhého, i když druhý zrovna naše
potřeby nenaplňuje. Při naplňování svých potřeb se vyvaruj jakéhokoli nátlaku na
svého partnera. Snaž se potlačit i podvědomou mstu z nenaplnění tvých potřeb nebo
snahu manipulovat partnera.

 Je lepší naplnit každou potřebu partnera aspoň zčásti, než některou nenaplnit vůbec.
Tím „vyháníte“ svého partnera, aby svou potřebu naplňoval někde jinde. To nemusí
být  jenom nevěra.  Ale  také  útěk  od  rodiny  k zájmům,  práci,  sportu,  koníčkům,
upnutí se na děti. Nenaplnění potřeb partnera vede k jeho větší zranitelnosti.
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 Naplnění potřeb předpokládá úplné obrácení – jenom komunikace a diskuse nestačí,
musí následovat čin.

 Příčinou krize manželství není to, že sis vzal nesprávného partnera, který se k     tobě
nehodí,  ale  to,  že  si  navzájem  nenaplňujete  své  potřeby. Manželé  mají  jakoby
v bance své osobní konto lásky.  Naplňováním potřeb konto roste, nenaplňováním
z konta ubývá. Pár, který si navzájem nenaplňuje svoje potřeby, vyčerpá své konto
lásky.

 Většina  rozvádějících  se dvojic  našlo  cestu  zpět,  když  se snažili  poznat  potřeby
partnera a navzájem si je naplnit. „Od dobrého se neutíká.“

1. Žena potřebuje, aby ji muž miloval a s něžností se o ni staral
Tato potřeba pramení u ženy z touhy po pocitu bezpečí,  jistoty a opory.  Žena touží po

tom, aby ji muž miloval pro ni samotnou – jako osobnost – jako jeho ženu, právě takovou,
jaká je, kterou si vyvolil.

Potřebuje, aby ji muž každodenně ujišťoval o své lásce, žije z trvalého ujišťování, že je po
Bohu pro něho nejdražší bytostí. Že je milována.

Potřebuje pociťovat mužovu náklonnost, jeho vřelý zájem o ni, její práci, starosti i bolesti.
Cítit, že na ni myslí, že muži na ní záleží. Potřebuje slyšet, co všechno pro muže znamená
právě ona.

To vše se naplňuje a odráží v tom, jak muž:

 se k ženě chová a všímá si jí (galantnost, úcta, čest), 

 jak s ní mluví (úsměv, milé slovo, gesta), 

 jak se na ni dívá (se zalíbením a touhou), 

 v pozornostech a dárcích (maličkosti), 

 jak ženu povzbuzuje, oceňuje, chválí, 

 jak ženu ochraňuje a zastává se jí před druhými lidmi, je na ni hrdý, 

 jak dokáže kvůli ní změnit svůj program a zájmy, vycházet jí vstříc.

Láska mezi mužem a ženou 

Jak tomu má být v lásce mezi  mužem a ženou, vyjádřil  svatý Pavel,  když  tuto lásku
přirovnal  k lásce  Ježíše  Krista  ke  své  Církvi.  Ježíš  je  Ženichem,  Církev  Nevěstou.
„V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž
je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou Církve, těla, které spasil. Ale jako Církev je podřízena
Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si
Kristus  zamiloval  Církev  a  sám  se  za  ni  obětoval, aby  ji  posvětil  a  očistil  křtem  vody
a slovem; tak si on sám připravil Církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo
miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se
o ně. Tak i Kristus pečuje o Církev; vždyť jsme údy jeho těla. `Proto opustí muž otce i matku
a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´. Je to velké tajemství, které vztahuji na
Krista a na Církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena
ať má před mužem úctu“ (Ef 5:21-32).
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O něžnosti mužů; o něžnosti Ježíše Krista

V dnešní  cynické  době  zbývá  velmi  málo  prostoru  pro  něžnost.  Stala  se  téměř
zapomenutou hodnotou. Přesto však každá žena po ní obrovsky touží. V srdci všech mužů je
zřídlo této něžnosti, ale mnohdy se za ni stydí, považují ji za slabost.  Dělá jim těžkosti
ženu obejmout,  vzít  ji  za  ruku na veřejnosti… mají  přitom pocit,  že  by nevypadali  dosti
zmužile.  Ježíš se za svou něžnost nikdy nestyděl a nezdráhal se ji projevovat veřejně.
Objímal  malé  děti;  kajícnou  prostitutku  nechal,  aby  mu  slzami  smáčela  nohy;  při
Poslední večeři nechal Jana, aby mu ležel na prsou… Jer 31:3:  Hospodin se mi ukázal
zdaleka:  "Miloval  jsem  tě  odvěkou  láskou,  proto  jsem  ti  tak  trpělivě  prokazoval
milosrdenství. Znovu  tě  zbuduji  a  budeš  zbudována,  panno  izraelská.  Znovu  se  ozdobíš
bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí.“ Bůh člověka přitahuje svou něžností.

Muž dokáže skrze svou něžnost přitáhnout a     získat svou ženu. V sexuálním vztahu žena
dozrává k hlubokému prožitku v plné intenzitě až kolem třicítky. Ale má muže ráda a touží,
aby byl s ní šťasten.  Mužovo laskání jí dělá radost, a mnohdy víc než samotný sexuální
akt ji těší něžná milostná předehra a dohra. Žena prožívá sexuální naplnění hluboce citově,
jako důkaz mužovy lásky. Když muž pochopí a neodmítne tuto skutečnost, stane se něžným
v polibcích a hlazení, hezkých slovech a radosti – dochází mnohdy sám k hlubšímu naplnění
a uspokojení.

Žena reaguje na mužovu něžnost jako květina, která otvírá své květy slunci. Má také úkol
naučit muže, aby pochopil, co pro ni láska a něžnost znamená.

1. Muž potřebuje sexuální naplnění

Tajemství a div Stvoření

Bůh stvořil světlo a tmu, nebe a zemi, moře, byliny, ovocné stromoví rozmanitého druhu,
slunce a měsíc, rozličné planety, ryby v moři, ptáky na nebi a rozmanité druhy dobytka, plazů
a zemské zvěře. A potom řekl Bůh:  "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší
podoby“…(Gen 1:26). „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí
dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na
východě a postavil  tam člověka,  kterého vytvořil“ (Gen 2:7-8)…  Hospodin Bůh postavil
člověka (Adama) do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil…  I řekl Hospodin Bůh:
"Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin
Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak
je  nazve.  Každý živý tvor  se měl jmenovat  podle toho,  jak jej  (Adam) nazve. Člověk tedy
pojmenoval  všechna zvířata a nebeské ptactvo  i  všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se
nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno
z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka,
ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať
manželkou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." Proto opustí muž svého otce i matku a přilne
ke  své ženě a stanou se jedním tělem  (Gen 2:15;18-24)… „Ať lidé  panují  nad mořskými
rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím
se po zemi"…(Gen 1:26). „A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte
zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým,
co se na zemi hýbe…" (Gen 1:28).
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Bůh stvořil Adama jako dokonalého muže. Pozval ho ke spoluúčasti na Stvoření, dal muži
zodpovědnost  za  správu  země  (muž  pojmenoval  na  zemi  vše  živé).  Muž  nacházel  svou
spokojenost  ve  spoluúčasti  na  rozvoji  a zvelebování  stvoření.  Dokonale  spokojený byl  až
když dostal darem ženu, pomoc jemu rovnou. Ještě i dnes muž nachází seberealizaci ve svém
zaměstnání (úspěšnost, postavení, výsledky, odměna). 

Ve vztahu k ženě, muže velmi uspokojuje sexuální spojení. Má sloužit k zachování rodu,
oblažování a rozhojňování manželské lásky.

Muž hluboce prožívá svou touhu po sexuálním spojení se svou ženou. Mnohdy silněji, než
žena. Vnímá intenzivněji podněty (pohled, gesto…), které v něm vyvolávají sexuální touhu.
Není však možné, aby ženu nutil násilím Musí jí vyjádřit a často ji i naučit, aby jí byl sex
příjemný a aby po něm také toužila. Muž touží po ohodnocení jako muž. Potřebuje ujištění
od své ženy, že ji dokáže učinit šťastnou. Proto je pro něho velmi bolestivé selhání v     sexu,
nepochopení,  odmítání  a     zavržení. Žena  by  se  měla  snažit  poznat  a uznat,  jak  důležitou
stránkou mužova života je sexuální naplnění. 

Žena byla v Palestině považována za zdroj životodárné, vzácné vody a vláhy. Pro muže je
žena touto studnou a pramenem. „Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. Mají
se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky? Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne
cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z
líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně“ (Př 5:15-
19). 

Je  mu občerstvením a „odměnou  za  pachtění“  v tomto  světě:  „Užívej  života  se ženou,
kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po
všechny  dny  tvé  pomíjivosti,  to  je  tvůj  podíl  v  životě  při  tvém  klopotném  pachtění  pod
sluncem“ (Kaz 9: 9). To, co muži může dát jeho žena – sladkou a krásnou odměnu, když u ní
čerpá sílu a klid – nemůže mu poskytnout nikdo jiný. Muž ženu potřebuje. Nikoho lepšího mu
Bůh nedal. U nikoho jiného nenalezne takové štěstí.

„Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro
sebe,  ale  pro  svého muže.  Podobně  však  ani  muž  nemá své  tělo  pro  sebe,  ale  pro  svou
ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli
volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli
ovládnout“ (1Kor 7:3-5).

Možná potřebujete jenom prolomit bariéru studu a „tabu“, vyjádřit si a upřímně si vyznat,
co vede k naplnění vašich tužeb a potřeb. Je to nejintimnější oblast života manželské dvojice,
která potřebuje odvahu, upřímnost a velkou touhu lásky, učinit toho druhého šťastným.

2. Žena potřebuje prostor k diskutování
Pro ženu je diskuse cíl, pro muže je prostředek k dosažení cíle.

Žena často diskutuje pro samotnou diskusi. Potřebuje se sdělovat, otevírat, vyjádřit vše, co
cítí a na co myslí. Rozhovory jsou pro ni velice důležité, přinášejí jí potěšení a uspokojení.
Často  si  pomocí  nich  utváří  názor  na  věci  a lidi.  Upřímné  rozhovory  o jejím  nitru  jsou
vyjádřením její hluboké bytostní podstaty.

Někdy  se  žena  svou  ustavičnou  touhou  diskutovat  stává  pro  muže  „nesnesitelnou“  –
doráží, vyptává se, donucuje muže k rozmluvám. Muži se zdá, že žena mluví často o samých
zbytečnostech, malichernostech a hlavně – „že mluví příliš a pořád dokola o stejných věcech“.
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Žena je však naopak velmi zklamaná, že její muž dokáže s jinými lidmi vést dlouhé diskuse
a polemiky,  ale s ní mlčí.  Žena touží mnohé věci slyšet,  ale o nich i mluvit.  Moudrý muž,
který  pozná a uzná  pravdivost  této  potřeby ženy,  naučí  se  být  nejenom posluchačem,  ale
i partnerem pro dialog – najde často cestu k pochopení své ženy. (Doporučuje se diskutovat
s partnerem 15 hodin týdně.)

Dalším  dobrým  doporučením  pro  manžele  je,  aby  si  vymezili  pro  diskusi
komunikační den. Je to čas, příležitost, ve kterém si prohovoří konkrétní problémy, těžkosti,
nedorozumění, ale také radosti, povzbuzení a krásné věci, které spolu prožívají. Komunikační
den  napomáhá  předejít  nedorozuměním  a hádkám.  Také  nahromadění  bolestí  a ran,  které
bychom ve svém srdci  udusávali  a skrývali.  Pro mnohé  manžele  se  stává  velkou pomocí
v růstu jejich vztahu. Nemusí jít o celý den, ale lze si takový rozhovor zpříjemnit vycházkou
na krásná známá místa, posezením u krbu, objednáním stolu pro dva…

2. Muž potřebuje nalézt v ženě kamaráda, společníka a partnera
Muž touží mít ve své ženě kamaráda, parťáka a společníka. Někoho, na koho se vždy může

spolehnout, komu může za všech okolností věřit. V čase radosti a neúspěchu. S kým se může
smát  a veselit,  ale  i plakat,  nalézat  pochopení  a sílu.  Kdo  ho  podepře  a povzbuzuje
v rozhodování. Kdo ho vyslechne, radí mu a diskutuje o jeho problémech a plánech. Kdo mu
věrně stojí po boku a „nese ho“ ve svých modlitbách a prosbách za požehnání pro něho a jeho
práci. Potřebuje, aby se žena takto spolupodílela na jeho zájmech, práci a poslání ve světě.

Muž  často  touží  po  tom,  aby  mnohé  věci  se  ženou  dělali  spolu  tak,  jak  v době
zamilovanosti.  Říká se, že když Bůh chtěl  v ráji  zahnat Adamovu samotu,  nedal mu kruh
přátel, ale jednu ženu. Bůh opravdu stvořil ženu muži jako  „pomoc jemu rovnou“ (Gen 2:
18). Právě touto pomocí se žena stává svému muži jedinečnou a nenahraditelnou.

Rady pro ženy:

 projevuj  o svého muže  upřímný  a vřelý  zájem (o  jeho problémy,  práci,  ale  i o něho
samotného);

 najdi si vždy dostatek času ho vyslechnout (i když ty toužíš, aby on vyslechl tebe);

 snaž se proniknout do jeho pracovních problémů, zájmů, koníčků – jedině tak mu můžeš
poradit, pomoci a spolupracovat;

 zkuste  najít  zájmy  a koníčky,  které  byste  mohli  dělat  spolu  i s dětmi  –  prohloubí
a upevní to váš vztah a rodinu;

 proste Boha, aby vám ukázal možnost vaší společné služby a poslání podle jeho vůle.

 Byla jsi dána muži jako pomoc, dar a požehnání. Tvůj muž tě opravdu potřebuje!

3. Žena očekává od muže otevřenost a poctivost
Každá žena touží po otevřenosti a pravdivosti ve vztahu s mužem. Ale v manželství platí

zásada: jak žena reaguje na otevřenost muže, jak ji přijímá, do té míry je muž k ženě
otevřený.

Když  žena  reaguje  hystericky  a     s     nepochopením,  výčitkami,  hněvem –  muž  často  volí
cestu zamlčování, polopravd a     někdy i     lží – jen aby nemusel snášet to dusno. Nebo se obává,
že svou přílišnou otevřeností se „odhaluje“ a tím se stává zranitelným. Anebo že upřímností
zraní svou ženu. 
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Otevřenost a poctivost musí být pevně spojena s láskou. Je nutné dobře zvážit, jestli být
otevřený  „za  každou cenu a hned teď“.  Někdy se nemilosrdná  pravda může  stát  „smrtící
ránou“.

Pokud se muž ženě svěřuje a přiznává se ke svému provinění – pro ženu to je známkou
toho, že je muž čestný. Jeho přiznání pro ni může být bolestné, ale je lepší být k sobě čestní
než si lhát. Žena touží více po muži, který je čestný, i když má slabosti – než po neupřímném
chlapákovi. Po každé, když jí muž řekne pravdu, je to pro ni důkazem, že jí důvěřuje.

Žena touží vědět i v každodenních všedních situacích, kdy její muž přijde domů, kde je
(služební cesta, schůze, návštěva…), jaký bude společný program. Když jí v případě zpoždění
zatelefonujete, cítí se klidná, může se na tuto situaci lépe připravit a místo nervování si může
dělat  své  věci.  Neznalost  a nedostatečná  domluva  může  u ženy  vyvolat  nejistotu,  strach,
obavu a i stupeň podezření a nedůvěry, že se mohlo něco stát.

Na  druhou  stranu  však:  „Bez  svobody  není  pravé  lásky.  Je-li  tato  volnost  odepřena
jedním druhému, je uvolněno místo pro nedůvěru a podezírání.“ 

„Naši muži nám nepatří, patří Bohu. Potřebují cítit v manželství také svobodu a toleranci“,
říkají  některé  ženy.  Pokud dáváte  druhému prostor  ke svobodnému růstu,  znamená  to,  že
přijímáte  i určité  riziko.  Ale  s Boží  pomocí  mají  z toho  muži  i ženy  větší  prospěch,  než
z domácího vězení. Takovou důvěru a     svobodu však lze získat jen vzájemným dokazováním
důvěry.

3. Muž potřebuje vedle sebe příjemnou a krásnou ženu
Každá žena, kterou její muž miluje, se stává v jeho očích tou nejkrásnější. Je jeho vizitkou.

Očekává,  že  vše  na  ženě  mluví  o tom,  že  je  to  jeho  žena.  Vybral  si  ji,  jako  pro  něho
nejkrásnější, nejmilejší, s vlastnostmi, které on považoval za obdivuhodné. Žena před světem
vlastně  svědčí  o tom,  jaký on je  muž.  Muž se ženou „chlubí“.  Je  to  žena,  které  si  vážil
a obdivoval. „Takovou ženu v nás muž vidí i dnes, pokud se snažíme takové být,“říkají ženy.
V     tom, jak žena o     sebe pečuje, jak se obléká, jak na sebe dbá – v     tom se odráží ne jenom její
tvořivost, touha po kráse, vkus – ale především její charakter.

Muž od ženy očekává, že bude:

 Ne jenom navenek krásná – postava, kondice, vlasy, ženskost, oblečení, šatník, šarm,
vkus… životní styl (žena se krášlí pro svého muže, aby se především jemu zalíbila,
byla příjemná a snažila  se skloubit  dohromady mužův „model krásné ženy“ a svou
přirozenost a individualitu).

 Ale i vnitřně krásná – dobrota v tváři a srdci, úsměv, pohostinnost, vyjadřování, péče
o všechny, křesťanská žena sloužící Bohu, muži a rodině.

Krása, ačkoliv ji obdivujeme na povrchu, vyvěrá zevnitř.

4.  Žena  potřebuje,  aby  muž  převzal  na  sebe  zodpovědnost  za  finanční
zajištění rodiny

V mnohých  rodinách  hospodaří  s penězi  ženy  a muži  si  pak  při  pivě  vypráví  o svých
„stojkách po výplatě“,  anebo „humorně“ své ženy povzbuzují:  „Ty hlídáš kasu, já hlídám
tebe“.
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Často ale  ženy trpí  stresem,  když  převzaly na sebe zodpovědnost  za celou domácnost.
Strach o peníze, věčné kalkulování v hlavě je mnohdy kletbou dnešní ženy a obrací se proti
samotnému  muži  –  v nedorozuměních  a hádkách.  Žena  je  úzkostlivější  a nemá  mnohdy
mužovu velkorysost  a odvahu. Má však v sobě velký dar  vykouzlit  pohodu i z nepatrných
finančních  možností.  Avšak  celková  starost  o pokladnu  a rozdělení  peněz  patří  do
odpovědnosti muže. Muž má mít v hlavě rozpočet – má na to všechny rozumové předpoklady.
Zabezpečení rodiny je hrdostí a ctižádostí každého muže.

Rozhodování  o financích  vyžaduje  zodpovědnost  a ta  nemůže  být  v manželství
jednostranná. Společné plánování, porady, šetření a postupné nakupování věcí, učí manžely
nést  vše spolu.  Výdaji  na domácnost  většinou volně disponuje žena  (každodenní  nákupy,
vaření, potřeby pro děti…). Velké věci se musí plánovat. Důležitá je taková domluva, aby
vyhovovala  vaší  rodině  a nepřiváděla  vás  do  stresových  situací  –  řád,  rozdělování
a hospodaření s penězi.

4. Muž očekává od ženy, že vytvoří příjemný domov
Domov je pro muže místo spočinutí, oáza klidu, místo, kde nemusí „válčit“. Je to místo

zotavení,  načerpání  sil,  povzbuzení a odpočinku. Jistě i – dobrého jídla,  vřelé náruče ženy
a pobíhajících dětí…

Každý muž touží po tomto bezpečném místě – kam se navrací. Některým ženám je ale
zatěžko pochopit  a přijmout roli  domácí  paní a maminky.  Když žena přijme své ženství
a mateřství, stává se pro muže i celou svou rodinu požehnáním. Dary a vlastnosti, které jí
Bůh dal, dokáže rozvinout při budování domova a vedení domácnosti. Krášlí a spravuje svůj
dům a stará se, aby všichni byli spokojeni. Buduje ho a tvoří i duchovně. Oslavou a vzorem
takové moudré ženy je obraz statečné ženy v Př 31: 10–30: „Ženu statečnou kdo nalezne? Je
daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu
jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma
rukama. Podobna  obchodním  lodím  zdaleka  přiváží  svůj  chléb. Ještě  za  noci  vstává  dát
potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou
vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její
svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má
otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její
dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její
oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na
prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím
dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod
svého domu a chleba lenosti  nejí. Její  synové povstávají  a blahořečí  jí,  též  její  manžel  ji
chválí: "Statečně  si  vedly  mnohé dcery,  ale  ty  je  všechny  předčíš." Klamavá je  líbeznost,
pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“

Žena je ve svém domě královnou, a její muž králem; oba panují – ale každý ve své roli.

Na  vytváření  příjemného  domova  se  podílí  celá  rodina.  Dobré  zvyky,  rodinné  tradice
a kultura, ale i rozdělení úkolů a povinností dětem, jsou základem pořádku a dobré atmosféry.
Jsou hrází proti zmatkům a umožňují odpočinek všem členům rodiny.
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5. Žena touží po tom, aby muž byl dobrým otcem, odevzdaným své rodině
Velkou touhou ženy je, aby její muž byl přirozenou autoritou, hlavou a knězem v rodině

a milujícím otcem.

Otcovství je výsadou a posláním muže. Ale stejně jako se žena musí mateřství, musí se
muž učit zodpovědnému otcovství. Je to těžký úkol také proto, že muži často ve vlastním
dětství postrádali vzory a nebyli k tomuto úkolu vedeni.

Otcovství  je povzbuzování  – posiluje a s laskavou něhou povzbuzuje děti.  Dává pocítit
dětem sílu a bezpečí, spolehnutí se, pocit jistoty. Aktivně se zajímá o růst a rozvoj dítěte.

Otcovský  muž  je  schopen  se  sdílet  s dětmi,  brát  každé  z nich  vážně  a přijímat  jejich
individualitu. Je ale ochoten také čelit nebezpečím a nástrahám, které jeho dětem hrozí. Je
trpělivý, jeho uměním je nevzdávat se, ale vytrvat.

Opora  otce  je  poskytnutí  úkrytu  i volnosti  současně.  Dítě  potřebuje  být  chráněno,  ale
pociťovat i svobodu ke svému rozvoji a růstu.

Otec je knězem v rodině:

a) učitel

b) přímluvce

a) Otec je učitelem biblických pravd. Má zodpovědnost za svůj osobní, živý vztah s Bohem,
poznávání Božích zákonů, vedení a vyučování své ženy a dětí.  „Otcové, nedrážděte své
děti  ke  vzdoru,  ale  vychovávejte  je  v  kázni  a  napomenutích  našeho Pána“ (Ef  6:  4).
Zastupuje Boha před svou rodinou.

b) Otec jako přímluvce zastupuje svou rodinu před Bohem (modlitby a prosby za rodinu).

Muži se často cítí v této roli nadbyteční a neschopní. Neuvědomují si zodpovědnost, ale ani
nenahraditelnost,  kterou do nich Bůh vložil.  Potřebují  mnohdy povzbuzování  a pomoc od
svých žen. Utvrzování v jejich schopnostech a přenechání jim tohoto úkolu, který mnoho žen
na sebe převzalo. To je obrácení rolí.

5. Muž potřebuje od ženy pocítit obdiv a úctu

„Nejzákladnější vlastností lidské povahy je silná touha být vysoce hodnocen.“ (W. James)

ÚCTA A OBDIV

Žena touží  svého muže změnit,  často na něm vidí  nedostatky,  kritizuje  ho a posuzuje.
Dobré věci mnohdy přijímá jako „samozřejmé“.  V zaměstnání  je muž oceňován, ve svém
postavení  obdivován  pro  své  znalosti  a zkušenosti.  Doma  je  „degradován  do  role
nedostatečného“. Při tom muž velice touží po tom, aby byl ctěn a vážně právě od těch, které
má rád a na kterých mu záleží. Je důležité pro ženu se naučit pozitivní vlastnosti a     schopnosti
svého muže ocenit obdivem a     chválou, upřímně mu je vyjádřit. Vyznat je také před dětmi
a upevnit jejich pohled na otce jako svůj vzor. Muž se má chovat tak, aby takové úcty byl
hoden.
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POVZBUZOVÁNÍ

Muži jsou velice zranitelní, protože jsou ve světě nuceni hrát roli „silného pohlaví“. Ale
skutečnost není v souladu s touto rolí. Muž se cítí často nejistý a slabý. Potřebuje povzbudit
k odvaze.  Žena  má  ve  svých  rukou  úspěch  a štěstí  svého  muže.  Kladným  oceněním
a     povzbuzením může muži pomoci rozvíjet to, co je v     něm nejlepší. Ne laciné lichotky nebo
zveličování, ale upřímné a nesobecké hodnocení, které vychází ze srdce. Tím dokáže v muži
prohloubit pocit vlastní důležitosti a hodnoty, zmobilizovat víru v sebe.

Pro muže je důležitá chvála a pravdivé hodnocení právě od jeho ženy. Při nezdarech se dá
z chyby udělat  lehce  napravitelná  záležitost.  Vírou v jeho schopnosti,  důvěrou v to,  že  se
může změnit.  Tak jako muž potřebuje od ženy obdiv a úctu – tak žena potřebuje od
muže zase lásku a naslouchání. Právě v     oboustranném naplňování rozdílných potřeb spočívá
štěstí manželů.

ZÁVĚR

Někdy  jsme  pod  tíhou  svých  citových  zranění  a komplexů  méněcennosti  ve  velkém
pokušení upadat do sebelítosti nebo přemýšlení o svých vlastních nenaplněných potřebách.

Bůh nás však nestvořil, abychom žili sobecký život, ale abychom jemu a lidem okolo nás
sloužili.  Když  se  rozhodneme  učinit  Boha  středem  svého  života,  osvobozuje  nás  od
sobeckosti  a dává nám schopnost milovat  druhé i sebe samotné.  Ne však sobecky,  ale tou
stejnou láskou, jakou nás miluje Bůh.

Poznání  a přijetí  této  lásky  nás  osvobozuje  od  toho,  abychom  byli  ovládáni  svými
vlastními potřebami. Jestli milujeme druhé ze srdce, které je zakotveno v Bohu, zachová to
naši lásku čistou, nepoznamenanou manipulací a sobectvím.
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XI.

JAK MANŽELCE
PROJEVOVAT
POZORNOSTI
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CO JSOU A K ČEMU JSOU POZORNOSTI PRO VAŠI ŽENU
Vychází ze základní potřeby ženy:

Žena touží být milována pro ni samotnou.

Muž ji pozornostmi utvrzuje v tom, že ji pořád miluje.

Pozornosti říkají ženě:

 záleží mi na tobě, 

 chápu, jak se cítíš, 

 vím, co máš ráda, dobře tě znám, 

 rád dělám věci, které tebe těší, 

 nejsi sama a opuštěna, máš vždy mne.

„Dříve jsem si myslel, že pozornosti jsou jenom kořením a doplňkem vztahu, lásky. Dnes
vím,  že  pozornosti  jsou  přímo  výživou  a životodárnou  vodou,  bez  nich  vztah  chřadne
a umírá.“

ZÁSADY PROJEVOVÁNÍ POZORNOSTÍ

1. Pozornosti každý den
Mnoho mužů si myslí: Když je žena jednou spokojena (naplněna pozornostmi), zůstane tak

spokojena dlouho (ne-li navždy).

„Jednou jsem jí dokázal svou lásku, nepotřebuji jí to dokazovat a ujišťovat ji o tom znovu.“

„I když jsem zaujat svou prací, musí vědět, že ji miluji  dnes, zítra,  a po všechny časy,
dokud ji neřeknu něco jiného.“

Ale není to pravda: Žena potřebuje být neustále – denně ujišťována, že je jediná, že jí není
těžké porozumět a že je hodna lásky.

Proč?Vyplývá to z rozdílnosti muže a ženy:

Muž je ujišťován o svých kvalitách, schopnostech a síle skrze výkon a úspěch v práci,
v tom, co dělá a tvoří.

Žena se ujišťuje o sobě samé skrze důvěrné vztahy – se svým mužem, dětmi, lidmi.

Když toto ujištění své hodnoty nemá, začíná o sobě pochybovat, ztrácí sebevědomí.

ABY SE  ŽENA CÍTILA  MILOVÁNA,  POTŘEBUJE PROJEVOVAT POZORNOSTI
ČASTO, STÁLE ZNOVU A ZNOVU, KAŽDÝ DEN!

Žena je podobna autu s benzinovou nádrží – když chceš jezdit, musíš doplňovat benzín,
a často.
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2. Radši hodně malých pozorností, než jedna velká pozornost – účetnictví
v pozornostech

Muž  si  myslí: Jedna  velká  pozornost  občas  je  pro  ženu  drahocennější,  než  tisíce
vyčerpávajících  maličkostí  denně  (hodinky  na  vánoce,  dovolená  ve  Finsku,  šaty  na
narozeniny, jedna velká kytka k výročí svatby…)

Příklad: „Zjistil jsem, že pro moji ženu má větší cenu vydání mé osobní námahy jenom pro
ni, než občas jeden velký dar“:

 telefonát z práce;

 když ji pozvu na oběd;

 při návratu domů utrhnu lístek z lípy, nebo chudobku;

 na procházce jí sám od sebe koupím oříškovou zmrzlinu…

Žena  kalkuluje  opravdu  jinak: Každý  sebemenší  dárek  z lásky  (když  muž  svou  ženu
obejme, otevře dveře, donese šálek kávy do postele…), velký jako malý – platí stejně, má
stejnou hodnotu.  Je lepší dát ženě během roku 1000 menších pozorností,  než jeden drahý

kožich. „Ženy totiž dávají za každou pozornost bez rozdílu – JEDEN BOD.“

ABY  SE  ŽENA  CÍTILA  MILOVÁNA,  POTŘEBUJE  RADŠI  HODNĚ  MALÝCH
POZORNOSTÍ, NEŽ ZA DLOUHÝ ČAS JEDNU VELKOU.

 Žena je jako auto s malou benzinovou nádrží, o obsahu 20 litrů. S malým objemem, ale
velkou spotřebou.

3. Pozornost je moment překvapení
Muž si myslí: „Když žena něco potřebuje, řekne si o to.“ Muž dává, když je o to požádán.

Když žena nic nežádá, myslí si, že jí dává dost. Muž totiž necítí žádný vnitřní, automatický
podnět dávat a pečovat.

Žena si myslí: „Láska se nikdy nemusí žádat.“ Když žena miluje, instinktivně a s radostí,
spontánně dává, poskytuje, věnuje. Čím více miluje, tím více dává a očekává, že muž jí bude
pozornosti navracet.

A proto dokonce někdy schválně nežádá, aby vyzkoušela, jestli ji opravdu miluje. Chce si
potvrdit, jestli muž ví, po čem touží, jak ji zná, jak si jí všímá, jak o ni stojí.

Když má žena  v těžkých  chvílích  požádat  muže o pozornost  („Obejmi mne,  potěš
mne, pomoz mi…“), cítí se nepříjemně, jako by si pozornost vynucovala násilím. Když se
jí dostane této „vynucené“ pozornosti, není to pro ni to „pravé, ořechové“, nemá to pro ni tu
plnou cenu.

Pozornost je = když muž vypozoruje, co ženu potěší.

ABY  SE  ŽENA  CÍTILA  MILOVÁNA,  POTŘEBUJE  PROŽÍVAT  PŘEKVAPIVÉ
POZORNOSTI.
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4. Pestrost projevů pozorností – pozornosti stále nové a nové
Muž je většinou konzervativní,  nemá rád změny a myslí  si,  že osvědčené,  opakující  se

pozornosti mají pro ženu stále stejnou hodnotu.

Příklad:  Oříšková čokoláda  má sice  stále  vyšší  cenu,  ale  u ženy stále  nižší.  Navíc
časem namítá, že „tloustne“.

Žena touží po změně a romantice, proto potřebuje nápadité, měnící se pozornosti.

Proč?  Její  práce  příliš  často  vyžaduje  mužské  schopnosti  a vlastnosti.  Romantika  jí
napomáhá obnovit ženskou složku její bytosti. Opět nalézá v sobě podstatu ženskosti.

Aby se žena cítila milována, potřebuje romantické, nápadité a stále nové pozornosti.

DRUHY POZORNOSTÍ A JEJÍCH PROJEVY

1. Slovní projevy
  „Miluji tě, miluji tě…“ žena pociťuje tímto vyjádřením neustálou lásku. (Slova, dopisy,

lístečky, telefonáty…)

 Nikdy  se  pro  ni  nestanou  stereotypem,  otravné,  nepříjemné.  Slova  jako:  „Prosím“
a „Děkuji“ jsou vždy potřebná.

 „Chápu tě, rozumím ti…“ potvrzují, že muž ženu zná, že ví, co prožívá, co cítí. Je nutné
to říct nahlas, z upřímnosti srdce.

 Osobitá  řeč  –  jazyk  jenom  vás  dvou…  (jména,  důvěrné  oslovení,  písničky,  slovní
spojení, básničky…), které se vážou s vašimi prožitky a jsou vaším „tajemstvím“.

 Drobné poznámky, poklony, lichotivá ocenění, uznání… vyjadřují, co k své ženě cítíte:
„Stýská se mi po tobě, jsi radostí mého života, jsi dnes tak krásná, tyto šaty ti nádherně
sluší…“

2. Dárky
Vyjadřují mužovo poznání její jedinečnosti, originálnosti:

 květiny (které má nejraději), 

 ozdoby, které ji zkrášlují (šaty, kosmetiky, doplňky…), 

 věci  pro  zkrášlení  prostředí,  v kterém  žije  a pracuje  (lampa,  obraz,  doplňky  do
kuchyně…), 

 dárky pro její koníčky a zájmy (knížky, kolo, CD s hudbou, vlna…).

3. Vytváření romantických příležitostí a situací
Žena se tím cítí znovu obdivována a milována, pro muže žádoucí:

 pozvání do kina, restaurace, na rande, výlet, tanec, procházku…

 milostný dopis, děkující dopis…

 posezení doma v připraveném romantickém prostředí, na zahradě, piknik v lese, výzdoba
pokoje na narozeniny. Nešetřit nápady.
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4. Projevy vstřícnosti, služby a ocenění
Žena touží  po speciálním zacházení,  které  si  přeje  ona.  Chce  být  „extra“  přede všemi

a vším. Utvrzuje ji to v pohledu na sebe: „Já jsem pro něho nejdůležitější“.

 ocenění ve společnosti, před kolegy, pochvala před dětmi, známými…

 gentlemanské chování, galantnost (dveře, kabát, židle…)

 něžné zacházení (držení za ruku, polibek na rozloučenou, pohled…)

 vstřícnost a naslouchání v jejích problémech, pocitech, zájmech…

 pomoc  s prací  a povinnostmi  (nádobí,  velký  nákup,  vybavování  na
úřadech…)

Závěr
Pozornosti  jsou  hnací  silou  lásky.  Nutným  předpokladem  udržování  a růstu  vztahu.

(„Benzín do auta.“)

Když je žena trvale spokojena množstvím a různorodostí  pozorností,  které jí  muž
projevuje, odpovídá větší láskou, oceněním, obdivem, důvěrou svému muži (případně
i ochotou podřídit se mu). Muž má z toho tedy také užitek.

Když si  muž stanoví pozornosti  jako úkol a cílevědomě ho naplňuje – posiluje to jeho
sebevědomí, cítí se schopný, silný „dokážu uspokojit a učinit šťastnou svou ženu“ a stává se
pro ni také autoritou, kterou si zasluhuje. Uspokojeni jsou oba dva.

PROTO  PRAKTIKUJTE  NÁHODNOU  LASKAVOST  A „NESMYSLNĚ“  KRÁSNÉ
ČINY.

100 + 1 POZORNOSTÍ PRO TVOU ŽENU
 (100 + 1 nápadů, jak můžeš učinit svou ženu šťastnou!)

1. Když se ráno probudíte, obejmi ji, dej jí pusu a pět minut s ní ještě polež v náruči.

2. Dones jí občas snídani do postele.

3. Umyj své ženě něžně záda a osuš jí je osuškou.

4. Vyvenči ráno psa, nebo obstarej („pokliď“) slepice a králíky.

5. Nechej ji v sobotu ráno prospat a zaběhni pro čerstvé rohlíky a mléko.

6. Přebal v noci malého „křiklouna“ a podej jí ho ke kojení.

7. Dej jí čtyři (i více) pusy denně a často se na ni usmívej.

8. Řekni jí, jak jí to dnes báječně sluší.

9. Zavez ji občas k lékaři autem a choď s ní do poradny pro těhotné maminky.

10. Vezmi  všechny  děti  ven  (do  lesa,  k babičce,  do  kina…)  a nechej  ji  odpoledne
odpočívat.

11. Pokud obvykle vaří ona, nabídni jí, že dnes uvaříš sám.
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12. Naostři jí v kuchyni všechny nože.

13. Kup jí nějaké dobré lepidlo na slepení rozbitých věcí.

14. Poznamenej si do kalendáře výročí, narozeniny, zvláštní svátky.

15. Nos s sebou její fotografii i fotografie vašich dětí, měj je také v práci na svém stole.

16. Zeptej se jí: „Co si myslíš, že je potřeba opravit? Mám trochu volného času.“

17. Pomoz jí likvidovat krámy na půdě, ve sklepě nebo s velký úklidem.

18. Umyj po sobě vanu a pečlivě vytři podlahu, když se osprchuješ.

19. Otevírej jí dveře a dávej jí přednost.

20. Nabídni jí, že přineseš nákup, nebo občas sám udělej velký nákup bez ní.

21. Jezdi s ní autem pomalu a opatrně. Uvědom si, že sedí bezmocně na předním sedadle.

22. Postarej se o zavazadla a jejich uložení v autě.

23. Uč jí bezpečně řídit auto, povzbuzuj ji a pusť ji k volantu třeba na vesnicích.

24. Ptej se jí, jak se cítí.

25. Projev zájem o to, co během dne dělá, jaké knihy čte, s jakými lidmi se stýká.

26. Dívej se jí do očí, když něco říká.

27. Dotkni se jí rukou čas od času, když s ní mluvíš.

28. Věnuj  jí  20  minut  soustředěné  pozornosti  (nečti  noviny,  nedívej  se  na  televizi,
netelefonuj).

29. Nesnaž se řešit její problémy, místo toho se snaž vcítit a naslouchat.

30. Vyptej se jí, co konkrétně dělala: „Jak do dopadlo u doktora?“ apod.

31. Zatelefonuj jí z práce a řekni jí něco zajímavého, že na ni myslíš a máš ji rád.

32. Oznam jí včas, když nemůžeš přijít domů podle plánu.

33. Nos jí květiny jako překvapení, nejen na výročí svatby.

34. Když přijdeš domů, vyhledej ji, obejmi ji a dej jí pusu.

35. Všimni si, když je rozčilená nebo unavená, a zeptej se jí, s čím jí můžeš pomoct.

36. Při odchodu z domu se jí zeptej, zda nepotřebuje něco přinést, koupit, zařídit.

37. Zapiš si její přání, touhu něco mít, sehnat, prožít.

38. Když odjíždíš mimo město, dej jí číslo telefonu, kde tě může zastihnout a zavolej jí, že
jsi dobře dojel.

39. Udržuj auto v čistotě, umyj ho a oprav závady, aby se tvá žena cítila bezpečně.

40. Překvap ji tím, že jí přijdeš naproti do práce, k autobusu, cvičení… apod.

41. Nabídni jí, že jí namasíruješ záda, krk, nohy, ruce (nebo všechno dohromady).

42. Buď k ní něžný na veřejnosti. Nestyď se jí dát pusu a držet ji za ruku.

43. Buď trpělivý, když se ti svěřuje a nedívej se na hodinky.

44. Pozvi ji na oběd do restaurace, na kafe nebo na nějakou specialitu, kterou má ráda.

45. Kup předem vstupenky na koncert, do divadla, kina nebo ji pozvi si zatančit.

46. Dej jí přednost před dětmi. Ať vidí, že věnuješ teď pozornost především jí.

47. Kupuj jí malé dárky (bonbony, oříšky, korálky, parfém…)

48. Osprchuj se před milováním a použij kolínskou, kterou má ráda.

49. Připravte se ke spánku společně a uléhejte ve stejnou dobu. I když usne první, dej jí
vždy pusu.

50. Polaskej ji nebo projev něžnost, aniž bys projevoval sexuální touhu.
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51. Polib ji vždy, když odcházíš, anebo se setkáte.

52. Směj se jejím žertům a humoru.

53. Když pro tebe něco udělá, výslovně jí za to poděkuj.

54. Všimni si, když má něco nového (účes, šaty…) a lichotivě jí to pochval.

55. Jděte občas na procházku sami (bez dětí a bez psa a bez babičky).

56. Když je unavena, uvař jí čaj nebo kávu nebo něco, co má ráda.

57. Když odpočívá, dones jí deku a zakryj jí nohy.

58. Neber telefon v intimních okamžicích nebo když se ti svěřuje.

59. Dej jí najevo, že se ti po ní stýskalo.

60. Napiš jí milostný dopis, báseň, nebo pošli pohlednici, pozvání na rande.

61. Zorganizuj výlet – pozvi přátele, ale vše obstarej (jídlo, program atd.).

62. Nenechávej prkénko na záchodě nahoře a větrej.

63. Občas se na chvíli romanticky ztraťte.

64. Když s ní pojedeš autem, prostuduj si trasu cesty předem, aby nemusela celou cestu
navigovat. Když jedete na zábavu, nedělej si z ní taxikáře opilců, nazpátek řiď ty a ona
ať si klidně užije večírek. Neproděláš na tom.

65. Sepiš seznam věcí, které je potřeba opravit a nechej ho v kuchyni. Kdykoliv máš čas,
něco z toho udělej.

66. Když připravuje jídlo, pochval ji, jak dobře vaří.

67. Všimni si, když je plný odpadkový koš, a vynes ho.

68. Vyhledávej příležitost, kdy se oba dva můžete „hodit do gala“.

69. Ve společnosti věnuj vždy největší pozornost jí.

70. Někdy se společně koupejte nebo sprchujte.

71. Usínejte v náručí a šeptem si sdělujte své myšlenky a zážitky.

72. Seďte v kostele těsně vedle sebe, vezměte se občas za ruku a modlete se tak spolu.

73. Spolu  se  dívejte  na  některý  televizní  program,  seďte  blízko  sebe,  sdělte  si  dojmy
a názory.

74. Zadívej se soustředěně na svoji ženu, objevuj na ní krásné věci, které se ti líbí, a řekni
jí to.

75. Plácni ji něžně po „zadnici“ nebo ji pevně přitiskni k sobě a zatoč ji v náručí.

76. Zazpívej si někdy se svou ženou písničku, kterou máte rádi.

77. Vyplij záhony, poseč trávu, okopej brambory, postarej se o vaši zahradu.

78. Překvap ji a vymaluj krásně kuchyň.

79. Nos svou ženu v náruči doma nebo někdy třebas přes potok.

80. Dej  své ženě  pocítit  v kritických situacích,  že jsi  na její  straně a může se na tebe
spolehnout.

81. Povzbuzuj a pomáhej své ženě ve studiu, jazykovém kurzu nebo autoškole.

82. Řekni jí, když odcházíš, kam jdeš a kdy se vrátíš.

83. Projev zájem také, když se věnuje čistě ženským pracím – pletení, vyšívání, šití.

84. Dones jí vždy ze služební cesty nějaký malý dáreček.

85. Udržuj si své věci v čistotě. Špinavé ponožky dávej do praní a ne pod postel.

86. Snaž se svou ženu často rozesmát. Vyprávěj jí vtipy nebo veselé příběhy.
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87. Vystřihni pro ni z novin a časopisů články, které by ji mohly zajímat.

88. Kup jí občas knížku, týkající se její práce nebo záliby.

89. Kup jí občas do kuchyně něco, co jí usnadní práci (nový nůž, tlakový hrnec, dobrou
škrabku na brambory) nebo udělá radost (pěkný hrnek na čaj).

90. Často se jí ptej, po čem touží, co by jí udělalo radost.

91. Oprav, vyčisti a naolejuj její kolo.

92. Pořiď do vaší ložnice klíč od dveří, abyste nemohli být rušeni.

93. Upeč své ženě dort nebo koláč, který má ráda.

94. Postav jí na zahradě vánoční stromek se zářícími světýlky a řekni jí, že je pro ni.

95. Plánuj s ní program na několik dnů předem.

96. Zorganizuj s dětmi úklid bytu, hlavně když se cítí unavena nebo když není doma.

97. Nechej jí lístek nebo malou pozornost pod polštářem.

98. Připrav romantické posezení u svíčky a skleničky vína s hudbou, kterou má ráda.

99. Dopřej své ženě pravidelně jedno volné odpoledne v týdnu jenom pro ni. Postarej se
o děti a domácnost.

100. Dopřej své ženě návštěvu kadeřníka, kosmetiky, sauny, masáže nebo jinou relaxaci.

Napiš si do svého zápisníku: „Ani jeden den bez pozornosti pro moji ženu!“

A jednej podle toho!
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XII.

JAK MANŽELOVI
PROJEVOVAT
POZORNOSTI
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CO ZNAMENAJÍ POZORNOSTI PRO MUŽE?

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější  než perly. Srdce jejího muže na ni
spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život… (Př
31: 10–12)

Projevy  pozornosti  ženy  svému  manželovi  jsou  naplněním  a důkazem  její  lásky
k němu. K tomu, aby byly účinné, musí vycházet z potřeb a odlišností muže.

Zatímco žena touží být pozornostmi ujišťována, že je milována, muž potřebuje
ujištění o své POTŘEBNOSTI A DŮLEŽITOSTI.

Žena svými pozornostmi dává muži pocítit svůj obdiv a úctu, jistotu smyslu jeho života
a práce, jeho potřebnosti a důležitosti pro ni, jejich rodinu i svět. Její pozornosti vzbuzují
u muže uspokojení, radost, hrdost a dávají mu sílu. Tím se posiluje a upevňuje také jeho
sebevědomí.

Pozornosti dokazují muži:

 vážím si tě a obdivuji tě, 

 potřebuji tě, tvoji pomoc, ochranu, schopnosti…, 

 přijímám tě takového, jaký jsi, a jsem na tvé straně, 

 podporuji tě, 

 vím, co potřebuješ, a chci ti to dát.

Z ČEHO ÚČINNÉ POZORNOSTI PLYNOU 
A PROČ JE JEJICH USKUTEČŇOVÁNÍ TAK TĚŽKÉ?

Mnoho žen se dopouští omylu z neznalosti,  nebo ženského pohledu na svět tím, že
jednají a zahrnují svého partnera takovými pozornostmi, po kterých touží ony samotné
(romantická  procházka,  kvalitní  kosmetika  a oblečení,  návštěva  koncertu…).  Mylně
předpokládají,  že to, co dělá šťastnějšími je, musí automaticky platit  také pro jejich muže
(dlouhá, častá komunikace plná detailů; mít svého muže stále po svém boku…). Zapomínají
a nepřijímají rozdíly mezi mužem a ženou a z nich plynoucí i rozdílné potřeby a očekávání,
které muž ke svému šťastnému životu v manželství potřebuje.

Jednoduše řečeno: větší pozorností pro muže je skutek, postoj či dárek, který podporuje
a rozvíjí  jejich mužství  (mužské  vlastnosti,  schopnosti,  přání…),  méně pak už  věci,  které
podporují jejich „ženský“ pól osobnosti. Samozřejmě výjimky jsou a nejsou nijak ojedinělé.

Kromě toho je každý člověk jedinečnou bytostí, osobností, u které platí i jiné, zcela osobité
rozdílnosti,  potřeby  a přání.  Ty  také  musíme  brát  na  zřetel.  Tak  se  každý  muž  stává
originálem, na který platí v určitých směrech osobité pozornosti (houslistu uchvátí jiný dárek
než fotbalového fanouška…)

Projevování  pozorností  předpokládá  vytrvalou  snahu  ženy  svého  muže  poznávat,
objevovat, co potřebuje a po čem touží, co činí šťastným. Neustálé všímání si, naslouchání,
vciťování  se,  snaha  porozumět  mu,  studování,  odhalování.  Přemýšlení  o muži,  o jeho
vlastnostech, koníčcích, plánech, snech, tužbách, myšlenkách a přáních… Nakonec samotné
slovo „pozornosti“ je možné, kromě jiného, odvodit od slovesa „pozorovat, vypozorovat“ – co
ten druhý potřebuje, očekává, čím mu můžeme udělat radost.
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Žena je od Boha obdarována přirozenou schopností intuice a také schopnosti citlivě vnímat
lidi a jejich potřeby. Záleží jenom na ní, jestli tyto schopnosti využívá a rozvíjí, používá své
dary i v prospěch svého manžela.

Milovat,  znamená  prakticky  naplňovat  a uskutečňovat  poznané  a vytrvale  činit  dobro,
i když se mnohdy dlouhodobě nesetkáváme s odezvou.

CO JE PRO MUŽE POZORNOST?
Když se zeptáte žen, co je pro ně pozorností od jejich manželů, většina z nich bez zaváhání

uvede hned několik příkladů pozorností, které jim dělají radost nebo na které již dlouho čekají
a nemohou se dočkat. Když dáte podobnou otázku mužům, zjistíte, že otázka většinu mužů
zaskočí  a musí  chvíli  přemýšlet,  než  si  vůbec  vybaví,  co  považují  za  pozornost  od  své
manželky. Někteří neuvedou nic.

Souvisí  to  opět  s rozdílnými  vlastnostmi  mužů  a žen.  Muži  se  mnohem  více  snaží
zvládnout různé situace, i naplnění svých potřeb a přání sami, pokud možno vlastním úsilím
(touha po svobodě a dobrodružství). Pomoc a pozornost od druhých vnímají tak trochu jako
vlastní slabost a požádají o ni, až když si neumí poradit sami. O to více si pak v takových
situacích  váží  čisté  a nepodmíněné  pomoci,  povzbuzení  či  obdarování  (potřeba  přátelství
a opory v těžkostech).

Přesto  pro  ženy  zůstává  dostatečně  velký  prostor  k projevování  pozorností.  Většina
mužských potřeb ve zdravém manželství může být naplněna pouze skutky milující manželky:
mít krásnou ženu, útulný domov, sexuální naplnění, být zahrnut projevy obdivu a úcty.
Naštěstí se také skoro každý muž dokáže radovat z dárků a dárečků, které rozechvějí  jeho
klukovskou duši – a poznat ji, je krásným úkolem manželek.

  „Jaký je rozdíl mezi chlapcem a chlapem?“ – „ve velikosti hraček.“

1. Mít krásnou ženu

Šťastnou, radostnou, spokojenou, kouzelnou, přitažlivou, moudrou, důstojnou…

„Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není (Pís 4: 7)

Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům… „Statečně si vedly
mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš“ (Př 31: 25, 29).

„Žena statečná je korunou svého manžela…“ (Př 12: 4).

Jednou z největších pozorností pro muže je neustálé rozvíjení krásy své manželky po všech
stránkách její osobnosti.

Krásy,  která  alespoň  občas  překvapuje  a provokuje  k dalšímu  objevování  a poznávání.
Jednou se do ní zamiloval, poznával ji, dobýval a získal ji jako největší poklad svého života.
Aby  tento  vztah  nezevšedněl,  potřebuje  muž  cítit  nové  výzvy  k dobrodružství  dobývání.
„Vždyť tu ženu vůbec neznám; stále mne překvapuje něčím novým; měl bych se na ni lépe
podívat…“. Je pravdou, ž e mnoho mužů zpohodlnělo, zlenivělo a zdánlivě už vůbec o svou
ženu neprojevují zájem. Někdy je to tím, že jeho vyvolená „už dlouho nezamávala šátečkem
z hradní věže“. Je to důležitý úkol pro udržení, obnovu a rozvíjení vzájemného vztahu, pokud
svého manžela chce ještě dělat šťastným.
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Obnovuj svoji krásu a kouzlo své osobnosti jako velký dar pro svého manžela a on bude
mít stále novou příležitost se do tebe zamilovávat a dobývat tě.

Ve zralém vztahu je manželka pro muže jeho královnou. A     od královny očekává, že bude
podle toho vypadat i     jednat. Má radost z každého projevu i občasného překvapení, které ho
ujišťuje o tom, že jeho žena královnou skutečně je.

Sama žena, její postoje, názory, skutky i vzhled jsou velice důležité k tomu, aby byl její
muž šťastný, cítil se obdarovaný a neměl pocit zevšednění.  Moudrá a milující žena rozvíjí
všechny stránky své osobnosti: tělesnou, morální,  estetickou, intelektuální i duchovní.
Buduje manželství a štěstí svého muže moudře, svědomitě, pilně, tvořivě a s láskou.

Velikost ženy z Přísloví (31:25) „Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc
příštím dnům“, je v její lásce, pokoře, uctivosti a respektu před Bohem. On je zdrojem její
energie,  dobrých skutků,  pokoje  a vnitřní  radosti.  Potom její  krásný charakter  muže  vábí
a v dobrém slova smyslu provokuje. Bůh je zdrojem její schopnosti  poznávat  svého muže
a naplňovat jeho potřeby, přání i touhy.

Staň se královnou! Jenom tak se tvůj manžel stane naplno králem.

 Snažím se  o přijetí  svého  ženství,  poslání,  postavení,  svých  vlastností  –  obdarování
i omezení.

 Rozvíjím svůj duchovní život (modlitba, vztah k Bohu, čisté vztahy k lidem…).

 Pečuji o svůj vnější vzhled, oblečení, styl, tělo, zdraví, odpočinek…

 Žiji  a usiluji  o radostnost,  spokojenost,  ale  i otevřenost  a pravdivost  vůči  sobě,
optimismus a naději.  … s úsměvem hledí vstříc příštím dnům… nebojí se o svůj dům…
(Př 31: 25, 21)

 Hledám a rozvíjím osobní talenty a obdarování, jsem otevřena novým věcem, iniciativně
sloužím, působím i mimo svou rodinu. Jsem muži inspirací a motivací.

 Snažím se být osobitně originální, ale zároveň citlivě přijímám to, co má rád můj muž.
Dbám o sebe, mám vlastní styl.  Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je
její oděv. (Př 31: 22)

 Umím obdarovat svého muže i přijmout dary od něho s radostí a vděčností.

 Snažím se reagovat na potřeby lidí kolem mne (strádajících, nutných, opuštěných…).

Péče  o svůj  vlastní  rozvoj,  vnitřní  i vnější  krásu,  patří  k pozornostem,  kterými  je
naplňována jedna ze základních potřeb muže v manželství.

Podobně  i naplňování  ostatních  potřeb  muže,  jak  byly  popsány  v předchozím  tématu
„Naplňování  potřeb  manželů“,  patří  k důležitým  pozornostem  muže  a lze  při  jejich
projevování vycházet z této přednášky.  Podobně i  při  pozornostech v oblasti  sexuality pak
z přednášky „Sexualita“.

2. Pozornosti podporující svobodu k mužství
Svobodně milovat, ctít svobodu ve vztahu, prožívat „dobrodružství života“.

Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. (Př 31: 23)

Muži  je  vlastní  touha  po  nespoutanosti,  volnosti,  svobodě  k dobrodružství  –
objevování, dobývání, překonávání překážek, měření sil, touha po vítězství…
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Tak jako ženy touží po romantice života – pestrém prožívání hezkých a příjemných chvil,
ve kterých se cítí být milovány a každý takový zážitek je pro ně pozorností, tak muži touží po
dobrodružství  života  –  situacích  a zážitcích,  kde prověřují  své  síly  a schopnosti,  získávají
ocenění a uznání.  A nemusí to být pouze horolezectví nebo seskok padákem, stejně tak to
může být zapojení do práce farní rady, politické strany, zdolávání nových a stále náročnějších
úkolů v zaměstnání, stavba krbu, vyřešení výchovných problémů s dětmi, nebo jen účast na
odpoledním volejbalu chlapů…

  Mnoho žen si myslí, že čím více si může přitáhnout k sobě, tím více je budou
milovat.  Pravdou je  však spíše  opak. Více  svobody dává  vztahu  a vzájemné  lásce  více
pravdivosti a pevnosti, jak to popisuje J. Gray ve svých knihách. 

 Obdaruj  svého  muže  svobodou,  jen  tak  tě  bude  moct  obdarovat  upřímnou
a spontánní láskou.

 Uvolním  muže  z nezdravého  „otroctví  a vězení“  našeho  vztahu  (citové  vydírání,
manipulace, taktizování, zotročování…).

 Vytvářím mu prostor ke svobodnému rozhodování, zvážení možností, stanovení i změny
rozhodnutí.

 Dopřeji  mu  svobodu  pro  rozvinutí  jeho  mužství  (učit  se  od  mužů,  prožívat  s nimi
společenství  a spiritualitu,  předávat  si  zkušenosti,  sdílet  se,  „nasávat“  a zakoušet
manželství…).

 Umožním muži zakusit uznání a úctu, svou hodnotu i navenek (v práci, společenství, na
veřejnosti, službě, politice…).

 Podpořím  růst  a rozvoj  jeho  osobnosti  (studium,  funkce,  cesty,  hledání  možností,
nabývání nových zkušeností, dovedností a schopností…).

 Umožňuji mu věnovat se jeho zálibám, povzbuzuji ho, chápu, podporuji, jsem vstřícná
a přející. Na přiměřené koníčky nežárlím.

3. Pozornosti podporující autoritu muže
Dát muži prostor k vedení, autoritě, otcovství – dopřát mu „být hlavou“ rodiny.

„V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože
muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou Církve…“ (Ef 5: 21–33). 

Pro některé ženy zní drsně verše: „Podřizujte se svým mužům jako Pánu Bohu“. Verše ale
pokračují podmínkami také pro muže:  „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval
Církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám
připravil  Církev  slavnou,  bez  poskvrny,  vrásky  a  čehokoli  podobného,  aby  byla  svatá  a
bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu,
miluje sebe“ (Ef 5:25-27). 

Myslím, že pokyn pro muže: „Milujte své ženy, jako Kristus miluje svou Církev za kterou
se obětoval až k smrti“, je dostatečně vysoká laťka pro lásku muže ke své ženě.
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Když Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, dal jim nejenom odlišné některé vlastnosti, ale
i z toho vyplývající úkoly v rodině a společnosti. Muž pak byl pověřen být „hlavou“ své ženy
a rodiny,  podobně  jako  je  Kristus  hlavou  Církve.  Vést,  chránit,  pomáhat,  obětovat  se,
posvětit… Nelehký je úkol být autoritou.

Mnoho žen si však dnes myslí, navíc ještě povzbuzované atmosférou dnešní společnosti a
feminismem, že to jejich manžel neumí, dělá špatně, či vůbec dělat nechce a bude lepší když
 převezme co nejdříve vedení sama. Častokrát mají ženy pravdu. Kde a kdy se však mají muži
naučit a stát autoritou, pokud ji nezískali ve své vlastní rodině nebo nedostali jako mimořádný
dar? Ti statečnější se o to alespoň snaží s vědomím, že je to jejich úkol, odpovědnost daná od
Boha. Ti slabší to vzdávají, když zjistí, že je to jeden z jejich nejtěžších úkolů. Bez pomoci
a podpory svých manželek ho dosáhnou jenom s velkými těžkostmi a většinou s bolestnými
konflikty, pokud vůbec.

Milující  a moudrá  manželka  ví,  že  být  v čele,  nést  odpovědnost,  rozhodovat
i o nepříjemných  věcech,  je  velmi  těžké.  Vyžaduje  to  nejenom osobní  statečnost,  odvahu,
obětavost od muže, ale i podporu, uznání a pomoc (jemu rovnou) od ní samotné. Když ctnosti
dokáže vhodně projevit, roste manželova autorita, jistota ve vedení, rozhodování, přebírání
odpovědnosti a ochrany. Vlastnosti, které většinou sama očekává a potřebuje pro svůj pocit
bezpečí a spokojenosti.

Muži  si  dokážou  velice  vážit  a berou  to  jako  pozornost,  když  jsou  respektováni
a přijímáni. Nejenom když  udělají  správné  rozhodnutí,  čin,  ale  obzvlášť,  když  jim není
spíláno a     nejsou zatracováni v     případě chybného kroku. Sami si většinou v takovém případě
uvědomují své pochybení. Podobně ocení podporu při řešení výchovných problémů s dětmi,
uznání jejich moudrosti či předvídavosti ve finančním zajištění rodiny a mnoha podobných
situacích, kdy mu manželka říká: jsi můj král, vážím si tvé autority a uznávám ji.

Je to  úkol pro ženy mimořádně náročný. Život  přináší  nejrůznější  situace,  kdy si  ženy
myslí, že to skutečně nejde, protože samotné potřebují povzbuzení, pomoc, okamžité vyřešení
aktuálního problému, doplnění vybité „baterky lásky“. V takovém případě je jediná účinná
pomoc a tou je živá víra v Boží blízkost a lásku.

V 31. kapitole Přísloví je statečná žena šťastná, silná, spokojená – neboť přijala sama sebe,
svou situaci,  je  navázána  na  Boha,  zná  své  místo  a s radostí  naplňuje  svůj  úkol.  Nemusí
bojovat a rvát se o ocenění, úctu, o prostor a role, které jí nepatří.

Podpoř  autoritu  svého  manžela  každodenními  drobnými  pozornostmi  a on  ti  dá
bezpečí své lásky.

 Uznám a přijímám svého muže jako hlavu, autoritu pro naši rodinu (Ef 5: 21–23).

 Vyjadřuji mu obdiv, úctu, uznání, respekt a vážnost.

 Uznám a umím vhodně projevit svou podřízenost a poslušnost vůči němu (Ef 5: 24).

 Neshazuji, nekritizuji, nenapomínám ho před jinými lidmi.

 Jsem trpělivá, když se učí rozhodování, vedení, nalézání řešení. Pomáhám mu, když chce
a potřebuje mou pomoc.

 Umím citlivě říct svůj názor, co by mohlo být příště lepší, kde udělal chybu, nebo co se
mne dotklo, aniž bych tím shazovala jeho autoritu.

 Nereptám, když se mi jeho rozhodnutí nelíbí. Neodsuzuji případná chybná rozhodnutí.

 Nežiji vůči němu ve „skrytém odporu“ (nevyjádřím svůj názor a přitom nerespektuji jeho
rozhodnutí, ale jednám podle svého…).
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 Ocením, co se mi líbí, čeho si vážím v jeho jednání jako autority (moudrost, rozhodnost,
rozvážnost, odvaha, ochrana…).

 Umožňuji  svému muži,  aby měl  dostatek  prostoru,  času  a možností  k uplatňování  své
autority a vedení naší rodiny.

 Podporuji ho v rozvinutí plného otcovství, uplatňování výchovy v autoritě a poslušnosti
pro naše děti. 

4. Být pro muže pomocí a oporou

Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro, a žádné zlo
po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len… Zhotovuje si přikrývky… Síla a důstojnost je jejím
šatem… Okusí, jak je dobré její podnikání… Nebojí se o svůj dům… Pozorně sleduje chod
svého domu… Její ústa promlouvají  moudře, na jazyku mívá vlídné naučení… Její synové
povstávají a blahořečí jí. Též její manžel ji chválí… (srov. Př 31: 11–28)

Muž spoléhá na ženu, důvěřuje jí, věří jí. Kromě toho, že je jeho milenkou, je také jeho
nejbližším přítelem a královnou. V různorodosti a náročnosti života nemůže vše zvládnout
sám a mnoho věcí, do kterých se pustí, zvládne špatně nebo se nepovedou vůbec.

Je projevem jeho velké důvěry, když některé ze „svých“ úkolů svěří své ženě a ještě více,
když  se  dokáže  svěřit  se  svým  neúspěchem.  Očekává  maximální  podporu,  pomoc,
pochopení a všechny dobré skutky s tím spojené vnímá jako projev pozornosti vůči sobě.
To je velká příležitost pro manželky, jak projevem tohoto okruhu pozorností rozšířit a upevnit
společný vztah a vzájemnou lásku.

Jedním okruhem je pomoc, případně i převzetí části odpovědnosti a úkolů za rodinu
a domácnost (např.  výchova  dětí,  běžné  nákupy,  nebo  nákupy  oblečení,  péče  o pořádek
apod.) nebo podpora a pomoc při uskutečnění závazků navenek (aktivní zapojení do farního
společenství, vstřícné přijetí návštěv apod.).

Jiným  okruhem  velmi  důležitých  pozorností  je  schopnost  povzbudit,  podpořit  či
pomoct svému manželovi v těžkých situacích a to bez ohledu na to, zda se do nich dostal
bez  vlastního  přičinění  nebo  z vlastní  viny.  Tento  typ  pozorností  vyžaduje  mimořádnou
citlivost k dané situaci a znalost svého muže. Na druhou stranu jejich společné prožití přináší
také mimořádné ovoce vzájemného sblížení a upevnění vztahu.

Podpoř a obejmi svého muže v jeho těžkých chvílích a bude tě z hloubi svého srdce
milovat jako svoji královnu.

 Podporuji svého muže, jsem mu za všech okolností oporou.

 Pomáhám  mu  zvládnout  situace,  povinnosti,  věci,  na  které  už  nestačí  sám,  nebo
zapomene.

 Přijímám a s radostí se starám o rodinné, domácí i společenské závazky a úkoly tak, aby
cítil, že se na mne může vždy spolehnout.

 Umožňuji mu a přijímám i jeho selhání nebo neúspěch, bez zraňující kritiky, štiplavých
poznámek, znevažování, srovnávání, posuzován a odsuzování.

 Povzbuzuji ho, chválím, upevňuji jeho sebedůvěru.
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 Oceňuji jeho schopnosti, vlastnosti, dovednosti…

 Vyjadřuji mu jeho nenahraditelnost a potřebnost, velkou cenu a hodnotu pro mne.

 V období těžkých bojů, krizí a zkoušek mu dávám citlivě, ale jasně najevo, že jsem na
jeho straně a připravena prakticky pomoct nebo nabídnout svou náruč… až k vyplakání.

 Modlím se za něho a vyprošuji mu od Boha požehnání a milost. Žádná žena není schopna
muži zdárně pomáhat, jestli spoléhá jenom na vlastní síly a svou dobrotu.

Žena, jež se bojí  Hospodina, dojde chvály… Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce
vztahuje k ubožáku… (Př 31: 30–20)

  Příklad:  Jednomu muži  se  kolegové  vysmívali,  že  nechodí  do hospody.  Dělali  si
z něho legraci, že nesmí, že je na uzdě a pod pantoflem, že by ho žena zbila… proto se bojí
mezi chlapy. On jim odpověděl: „Já nemusím do hospody – protože mám kamaráda doma:
svou ženu.“

5. Sdílet se a zajímat se
Povídat si o sobě a věcech, které se nás dotýkají – prožívat nejrůznější události společně.

… buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se
nedejte  ovládat  ctižádostí  ani  ješitností,  nýbrž  v pokoře  pokládejte  jeden  druhého  za
přednějšího než sebe… (Fil 2: 1–4)

Vzájemné sdílení se slovem nebo společným prožíváním událostí ve všem, co významně
prohlubuje vzájemné porozumění a jednotu srdcí i duší. Mělo by jít o zahrnutí všech oblastí
života,  událostí  radostných i těžkých.  Bez společného sdílení vztah obvykle uvadá.  Řada
mužů někdy vypadá,  že je už společné zážitky či povídání nezajímá, ale přesto by uvítali
upřímný  zájem  své  manželky  o věci,  které  je  osobně  bytostně  zajímají,  baví,  někdy  až
pohlcují, nebo naopak dělají jim starosti a vzbuzují obavy.

Muži často upřednostňují společné prožití událostí s co nejstručnějším slovním vyjádřením
před obšírným a zdlouhavým rozhovorem či dokonce monologem. Přesto se muži dokážou
uvolnit,  odpoutat  a strávit  hodiny  povídáním  o tom,  co  je  zaujme  a čím  žijí.  Nejlépe  to
můžeme  vidět  v nejrůznějších  společenstvích  chlapů.  Bez  větších  těžkostí  sdílejí  své
problémy  i způsob  diskuse.  Není  překážkou  většinou  ani  odlišnost  názorů  a vyhraněnost
postojů.  A     to je nadějí pro ženy, že s     muži lze zajímavě a     živě mluvit i     trávit společný čas,
pokud  se  dokážou  přiblížit  jejich  způsobu  sdílení. Podmínkou  je  trpělivé  a laskavé
pozorování a pochopní potřeb, nálad a zvyků svého manžela. Muži o to stojí, i když to
někdy tak nevypadá.

Nauč se upřímně a citlivě  zajímat o úspěchy a neúspěchy svého muže a získáš klíč
k jeho vnitřnímu životu.

 Naslouchám  partnerovi  s nefalšovaným  zájmem  při  jeho  povídání  o práci,  zájmech,
problémech a radostech, nápadech, plánech…

 Vyptávám  se  ho,  mluvím  a vřele  se  zajímám  o toto  dění.  Diskutuji,  radím,  inspiruji,
dokážu se nadchnout danou věcí, událostí…

 Hledám a objevuji to, co dělá rád, co ho zajímá, co upřednostňuje, po čem touží…
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 Alespoň některé z věcí, co má rád, prožívám s ním (duchovní život, rodina, zájmy, práce,
sporty, zábava, jídlo, kultura…).

 Přijmu pozvání, výzvu na akci, kde můžeme být spolu.

 Připravím mu překvapení a pozvu ho na společnou akci, po které toužil.

 Projevuji mu vděčnost a radost, že můžeme společně prožívat danou zkušenost, událost.

6. Být obdarován
Když  se  řekne  „pozornost“,  mnozí  z nás  si  vybaví  dárek,  či  malý  dáreček,  kterým

dokážeme vzbudit pozornost obdarovaného. Také pro muže se mohou stát nejrůznější dárky
milou a vítanou pozorností, která jim udělá radost a dokonce vlije až nečekaně nadšení a zápal
do jinak již klidných vod všedního života. Děje se tak nejčastěji, když dárek je odpovědí na
více či méně zřetelně projevené nebo i skryté přání „klukovské“ duše, která ještě žije uvnitř
muže. Jako dospělý, „velký“ muž si příliš nepřipouští,  že by něco od druhých potřeboval.
Jako malý kluk se však na dárky těšil a moc rád je přijímal.

Duch romantiky a     dobrodružství v     některých mužích již hluboce dřímá a     je požehnaným
umění ženy, když ho dokáže odhalit a     vzkřísit k     životu. Ty správné dárečky pak nejsou radostí
a požehnáním pouze pro jejího manžela, ale většinou i pro ni samotnou.

Nelze dát univerzální návod na dárečky pro chlapy, protože ty se mohou různit tak, jak se
různí jednotliví mužové.  V zásadě však muži neočekávají a nepotřebují dárky tak často,
jako ženy. Uvítají spíše občasné dárky, které však co nejvíce odpovídají na jejich osobní
touhu, přání nebo povahu.

Mohou to být např.:

 Věcné dárečky související s jeho zálibami, dovednostmi, povoláním, plány…

 Dárky  umožňující  uskutečnit,  zkusit  si  a prožít  něco  dobrodružného,  chlapského,
napínavého. Dárky, které posilují jeho mužství, sílu, odvahu…

 Slavnosti, překvapení, dobré jídlo, společenské události…

ZÁVĚR

Přestože  muži  častokrát  vypadají,  že  žádné  pozornosti  a dárečky  nepotřebují
a neočekávají, jsou mile překvapeni a potěšeni, když jsou obdarováni svou manželkou
pozorností, která jim „sedne“.  Takové pozornosti pak rozšiřují jejich srdce pro vzájemný
vztah a lásku.

Pokud  se  ženě  podaří  vypozorovat  to  podstatné  i ze  skrytých  očekávání  a přání  svého
manžela,  otevírá  se pro ni cesta  k jeho srdci a dosud „skrytým komnatám“ a tím možnost
pomáhat  mu  v jeho  růstu  k mužství,  otcovství  a také  k Bohu.  Je  pro  to  vyzbrojena  svojí
schopností vcítění se, intuice a pomáhání druhým.

A to je naplněním našeho hlavního poslání v manželství: využitím svých darů, schopností
a lásky pomáhat svému partnerovi v proměně a růstu na cestě do Božího království. Kéž se
nám to všem s Boží pomocí co nejvíce daří. 
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XIII.

PĚT DRUHŮ, 
PROJEVŮ 

MANŽELSKÉ LÁSKY
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ÚVOD
Na začátku duchovních cvičení jsem se zmínil o zamilovanosti, která přišla zdarma, jako

dar nebes, dotek ráje. Tato doba euforické, emocionální lásky postupně vyprchá a partneři se
začnou vracet do reálného života.  Začnou se objevovat sobecké sklony,  neuzdravené rány
z minulosti, povahová, duševní i duchovní nedozrálost.

A tehdy právě nastává doba, kdy by měla být vzniklá krize řešena budováním skutečné
lásky. (Krize by měla být řešena ve vztahu, ne mimo vztah, útěkem k jiné osobě. Kdo uteče,
ten je odsouzen opakovat stejné chyby jako v předešlém vztahu, protože nedozrál. Krize mu
odhalila nedostatky v charakteru, ale on místo nápravy a dozrání utekl.)

Skutečná  láska  zahrnuje  nejenom  city,  ale  také  vůli,  rozum,  cit,  zodpovědnost,
disciplinovanost  a oběť. Láska  musí  mít  program  růstu,  vztah  nelze  držet  jen  na
emocích.  Když euforie vyprchala, je nutné, aby nastoupila láska projevená vůlí: chtít dobro
pro druhého, mít úctu k     druhému. To mohu vždy i     bez dobrých pocitů, i     když mi není zrovna
dobře…

„Co nemáš rád – nikomu nedělej“ (Tob 4:16)  „Co chcete,  aby  lidé  dělali  vám – to
všechno dělejte i vy jim“ (Mt 7:12).

To mohu konat vždy, bez ohledu na to, jak se zrovna cítím. Když člověku není zrovna
dobře, je konání dobra obtížnější. Na druhé straně, když nám je nějak zle, nejlépe se zjeví
stav  našeho  nitra,  stupeň  naší  lásky,  kvalita  duchovního  života  –  protože  člověk,
kterému je zle, nemá už sílu hrát komedii. A hned má dostatek námětů pro modlitbu.

Obnova manželské lásky tedy musí vyrůst na dobré vůli, úctě a kvalitním programu. Kdo
nemá program,  neví,  kam má jít  a bloudí  stále  dokola,  neví  co  má dělat  a  čeho  se
zdržet,nemá návod ke štěstí.

Lidská duše je jako citová nádoba
Lidská duše je jako citová nádoba, touží po naplnění. A pokud ji člověk nenaplňuje

ve  vztahu se  svým partnerem, má sklon k tomu, naplňovat ji  mimo vztah (koníčky,
upnutí  se  na  děti,  kamarádi,  nevěra…).  Když  partner  poskytuje  druhému  lásku,
pochopení, soucit… naplňuje tak jeho citovou nádobu. A kdo má svou citovou nádobu
plnou,  samovolně  lásku  druhému  vrací.  Naplněný  člověk  láskou  nemá  potřebu  se
rozvádět, protože od dobrého se neutíká. 

K naplňování  citové  nádoby  druhému,  může  posloužit  pět  konkrétních
projevů lásky. 

Všech  pět  dále  zmíněných  způsobů  lásky  vás  dokáže  povzbudit  a  všechny  vám  jsou
příjemné a k užitku – ale jeden druh je pro vás hlavní, je vám vlastní a proto nejúčinnější.
Měli byste ho znát nejen vy, ale i váš partner. Někteří lidé mají takové způsoby dva, potom
jeden  je  primární,  druhý  doplňkový.  Pojďme  se  zamyslet  nad  pěti  způsoby  konkrétně
projevené lásky.

1. Slova ujištění

2. Pozorné naslouchání

3. Dary a pozornosti

4. Skutky služby

5. Fyzický kontakt

158



1. SLOVA UJIŠTĚNÍ, KTERÝMI OCENÍTE HODNOTU PARTNERA.
Mark Twain: „Z dobrého komplimentu bych mohl být živ dva měsíce.“

Šalamoun: „V moci jazyka je život i smrt.“ „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací
radost.“

Všichni víme, jak na nás působí slova uznání od druhého, např.:

„V tomto obleku ti to moc sluší, vypadáš skvěle.“

„Jsi krásná, stále se mi líbíš.“

„Ty dokážeš vždy udělat tak dobrý oběd.“

„Moc si vážím toho, jak se dokážeš o nás postarat.“

A jak na nás působí jiné věty, např.:

„Ty jsi úplně nemožný.“

„Myslíš, že ten koš za tebe odnesou hejna much?“

„Ty nikdy nic neuděláš pořádně.“

„Ty jsi tak hloupá.“

Povzbuzení
Nejde o to, abyste druhému lichotili a tak od partnera získali, co potřebujete… Skutečná

láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, co chcete – ale že budete dělat dobré věci pro
toho, koho milujete. Když jsme sami kladně přijímáni a oceněni, máme větší motivaci takové
jednání opětovat.

Slova povzbuzení jsou zároveň slova ujištění o vaší lásce. Povzbuzení znamená „naplnit
druhého  odvahou“.  Sami  víme,  jak  často  trpíme  nejistotou  a co  s námi  udělají  slova
povzbuzení.  Nezapomínejme,  že  SKUTEČNÝ  SMYSL  NESPOČÍVÁ  VE  VÝKONU
A ÚSPĚCHU – ALE VE VZTAZÍCH.

Povzbuzení druhého je pomoc rozvinout jeho dary. Povzbuzování to není vnucování svých
zájmů druhému, přesvědčování, aby dělal to, o čem vy soudíte, že je to pro něho dobré – ale
podpora toho, po čem partner opravdu sám touží.

Např. někteří muži „podporují“ své ženy k hubnutí, ale pokud po hubnutí netouží žena,
taková  slova  vyzní  spíše  jako  moralizování,  posuzování,  jako  odsuzování  nebo  vzbuzení
pocitu viny. Ale pokud po hubnutí touží opravdu ona sama, potom podobná slova jako: „Jestli
se do toho dáš, nepochybuji, že uspěješ. Ty na to máš. Jestli do toho jdeš, udělám všechno pro
to, abych ti pomohl…“ vyzní úplně jinak a ženu podpoří v motivaci.

Povzbuzování vyžaduje vcítění se do druhého, vidět situaci jeho očima, jak mu je, jak se
cítí… Nejdříve musíme pochopit, CO JE PODSTATNÉ PRO NĚHO. Jenom tak je možné
druhého povzbuzovat. „Stojím za tebou. Rozumím ti. Jak ti mohu pomoci, ulehčit ti?“ Tak
projevujeme svou DŮVĚRU v druhého a OCENĚNÍ toho, co chce dělat.

Možná,  že  tento  druh  vyznání  lásky  zrovna  není  váš  hlavní,  možná,  že  vám  slova
povzbuzení jdou těžko přes rty a stojí vás námahu (zvláště pro ty, kteří mají ve zvyku, spíše
zlozvyku, používat kritická a odsuzující slova) – ale ujišťuji vás, že vynaložená námaha bude
stát za to.
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Laskavá slova
„Láska je  shovívavá,  dobrosrdečná,  láska nezávidí,  nevychloubá se,  nenadýmá…“ (1

Kor 13: 4).  Láska je laskavá.  Synonyma laskavosti:  vlídnost,  přívětivost,  ochota,  dobrota.
Laskat: mazlit se, hladit někoho, hýčkat.

Jestliže  chceme lásku  vyznat  slovy,  musí  ta  slova  být  laskavá. Ironie,  zesměšnění,
odsuzovačná kritika… to  asi  nebude to  pravé ořechové vyjádření  něhy.  ZPŮSOB našeho
vyjadřování  je  mimořádně  důležitý.  Kolikrát  máme  pravdu,  ale  sdělíme  ji  naprosto
nevhodným způsobem – a nedosáhneme vůbec ničeho. Záleží tedy nejen na tom mít pravdu,
ale také sdělovat pravdu vhodným, kultivovaným způsobem. (Pán Ježíš také nenapomínal
cizoložnou hříšnici slovy: „Ty krávo pitomá, cožpak jsi nečetla Desatero? Nevíš, žes měla být
věrná?!“)

Potíž bývá v tom, že někdy je partner rozzlobený a rozrušený a začne útok ostrými slovy.
A člověku připadá, že je proti tomu BEZMOCNÝ. Jste bezmocní v     tom, že nemůžete změnit
partnerovo myšlení, jeho svobodu, jednání… ale nejste bezmocní ve SVÝCH REAKCÍCH
na jeho chování. Je těžké se chovat bezúhonně, když druhý útočí, ale je to ve vaší moci. Máte
moc ovládat sami sebe, svá slova, své jednání, emoce, pocity, způsoby… v tom moc máte.
Nikdo  nás  nenutí,  abychom  na  hřích  nebo  hloupost  druhého  odpovídali  hříchem  nebo
hloupostí.  Máte moc v rozhodování,  jak na druhého budete působit.  „Mírná odpověď
odvrací hněv“ (Sirachovec). 

Když je partner rozzuřený a vy jste se rozhodli ho milovat ve všech situacích, nejenom
v příjemných,  neodpovíte mu stejným způsobem nebo ještě horším způsobem. Necháte ho
domluvit, ať vyjde najevo, proč má zlost. Necháte ho vypovídat, alespoň zjistíte důvody jeho
jednání. Budete se snažit představit si sebe v jeho kůži, podívat se na situaci jeho očima…
A potom mu vhodným způsobem můžete říci, jak se jeho chování jeví vám. Jestli chyba byla
na vaší straně, budete ochotni se k ní přiznat a omluvit se. Jestli došlo k nedorozumění, budete
schopni  o tom  mluvit  a věc  vysvětlit.  Toto  máte  v moci,  i když  to  je  těžké.  Toto  je
kultivovaný  způsob  řešení  sporů,  takto  jedná  zralá  láska.  A můžete  také  říci,  jak  na  vás
studená „sprcha“ působila.

NÁŠ  PROBLÉM  NENÍ  V TOM,  ŽE  BYCHOM  NEVĚDĚLI,  CO  MÁME  ŘÍKAT,
PROBLÉM JE V TOM, ŽE TO NECHCEME ŘÍKAT.

Náš problém je v tom, že nechceme zařadit do praktického života větu: „Co máš rád –
dělej  druhému.“  Častokrát  se  nechceme  zařídit  podle  evangelních  rad  –  a  z toho  jsou
problémy.

Odpuštění
„Láska nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží…“ (1

Kor 13: 5). Nikdo z lidí není bez chyb. Mnozí lidé nedokáží a ani nechtějí odpustit druhému –
a jsou  tak  odsouzeni  setrvávat  v zármutku.  Mnozí  se  za  své  přestupky  nedokáží  omluvit
a napravit způsobenou křivdu – tím dopouští odcizování mezi partnery, ztrátu intimity.

Minulost nedokážeme změnit – ale můžeme se PŘIZNAT ke svému selhání a převzít
za něj ZODPOVĚDNOST tím, že požádáme o ODPUŠTĚNÍ. Tím, že se přiznám ke své
chybě a     požádám o     prominutí, jsem na cestě ke své proměně k     lepšímu, a     zároveň omluvou
zmírňuji zranění, které jsem druhému způsobil. To je cesta pravdy:  „Změňte své smýšlení =
čiňte pokání a věřte evangeliu (= žijte ho).“
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Nemůžeme minulost smazat, ale můžeme ji přijmout jako MINULOST.  Můžeme se
rozhodnout  odpustit  nebo  se  omluvit,  můžeme  ukončit  vyčítání,  to  vše  máme  v moci.
ODPUŠTĚNÍ NENÍ POCIT – TO JE ROZHODNUTÍ. Je to cesta  k projevení milosti,  ne
k obraně proti útočníkovi.  „Nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni.
Odpouštějte  a bude  odpuštěno  i vám.“  „Neboť  jakou  mírou  měříte,  bude  zase  naměřeno
i vám“ (Lk 6: 37, 38). To je rozhodnutí pro evangelium, program pravdivé lásky.

Pokorná a vlídná slova
Láska umí požádat,  poprosit.  Neklade jen a jen požadavky.  Kdo svého partnera stále

k něčemu nutí, říká mu, co má a co musí udělat – staví sebe do role rodiče a partnera do
role  dítěte,  které  musí  poslouchat. Pro  děti  jsou  požadavky  nezbytné,  protože  neumí
procházet životem, ale partner je rovnoprávný. Manželé nejsou ve všem dokonalí, ale jsou
dospělí a partneři. Pokud mezi nimi má vzniknout důvěrný vztah, potřebují znát své vzájemné
TOUHY A PŘÁNÍ.

Důležitý je způsob, jak na své potřeby upozorňujete. Je rozdíl  v     tom, když partnera
k     něčemu   NUTÍTE  , a     naopak když své potřeby a     touhy formulujete jako   PŘÁNÍ  . 

Přání je druhému VODÍTKEM, nikoliv ultimátem. „Jestli mne máš rád, půjdeš se mnou do
kina.“ „Jsi nemožná, nedokážeš tady ani uklidit.“ Láska sama je volbou člověka. Rozhodnutí
splnit prosbu druhého je také volbou.  Intimní vztah nelze vytvořit donucením. Když budete
druhého stále k něčemu nutit nebo ho citově vydírat, časem vám třeba vyhoví, ale nebude to
výraz lásky.  Bude to  spíše výraz strachu,  pocitu provinění  nebo touhy po tom,  abyste  už
konečně dali pokoj. Diktátem a tyranstvím ničíte druhému sebevědomí. 

Touha jde přece vyjádřit i jiným způsobem: „Minulý měsíc jsi upekla tak skvělé koláče,
že na ně často vzpomínám.“ „Myslíš, že bys mohl tenhle víkend posekat zahradu?“ Takovými
prosbami  se nevracíte  ani  do adolescentního věku,  ani  se  nestavíte  do role  dominantního
rodiče  –  ale  dáváte  druhému  NÁVOD,  jak  by  vás  mohl  potěšit  a     necítil  se  méněcenně.
Prosbou  dáváte  partnerovi  možnost  volby  a zároveň  potvrzujete  jeho  schopnosti.
NAHRAĎTE SVÉ ROZKAZY PROSBOU!!

Několik možností, jak ujistit druhého o své lásce, náklonnosti:

 vyjádřením lásky a něhy slovy;

 dopisy, lístečky, telefonáty, SMS;

 důvěrné oslovení, poklony, lichotivá slova;

 slušný seznam výrazů hodících se k vyjádření lásky;

 slova ocenění, uznání;

 pochvala  vyjádřená  nepřímo  –  mluvit  kladně  o partnerovi  s jinými  (její  kamarádka,
maminka…);

 pochválit partnera ve společnosti v jeho přítomnosti.
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Odlišné projevy lásky
Každý  člověk  má  v sobě  touhu  a potřebu  být  kladně  přijímán.  Koho  by  netěšilo  být

uznáván, oceněn a pochválen? „Slova ujištění“ jsou jedním z pěti základních projevů lásky.
Každému z nás je vlastní jeden z pěti způsobů projevů lásky. Těší nás všech pět projevů, ale
jeden je  nám šitý  na míru,  ten  nás  nejvíce  naplňuje.  Přibližme  si  jeden způsob – „slova
ujištění“ na příkladu.

Příklad: Dva manželé jednoho dne přišli žádat o radu. Jejich manželství vypadalo zvenčí
utěšeně, dům opravený, tráva posekaná, na zahradě plno květů. Ale uvnitř to vypadalo hůř.
Manželství bylo v troskách a oni po 12ti letém manželství a dvou dětech nemohli pochopit,
proč se vlastně vzali. Jediná věc, na které se shodli, byla, že oba milují své děti.

On byl pracovně velmi vytížen, ona měla poloviční pracovní úvazek. Oba se vůči sobě
uzavřeli a problémy řešili odstupem od sebe, aby střety byly co nejméně bolestivé. Nicméně
jejich citové nádrže byly prázdné.

Po dlouhém rozhovoru vyšlo najevo, že navzdory prázdnotě a řadě neshod, existovala řada
vlastností,  kterých si  na sobě vážili.  On si  vážil  toho, že ona je dobrá matka,  hospodyně
a kuchařka  – ale  nedokázala  ocenit  manželovu starost  o rodinu.  Ona si  vážila  jeho snahy
postarat se o rodinu, aby nic nechybělo a byla zajištěna – ale stěžovala si, že jí doma s ničím
nepomůže a nemá pro ni čas. „K čemu mi je dům, rodinný přívěs a všechny ty další věci, když
je neužíváme společně?“

Dostali radu, která měla být klíčem k vzájemnému pochopení a změně v jejich manželství.
Měli se na určitý čas vzdát stížností a kritiky – a po tu dobu opravdu slovně oceňovat
vlastnosti, které se jim na sobě vzájemně líbí.  Oba si měli vypracovat podrobný seznam
vlastností,  které  vidí  na druhém jako pozitivní  a přibližně  dvakrát  týdně upřímně vyjádřit
pochvalu a     ocenění druhého, po dobu alespoň dvou měsíců. (Komplimenty si neměli hned
opětovat, spíše je přijmout a poděkovat za ocenění, „děkuji, že jsi to řekl.“) 

A  tak  vznikly  dva  seznamy,  které  oceňovaly  práci,  starostlivost  o rodinu,  péči  o děti
a domácnost, úklid, finanční zajištění, svědomitost v placení účtů…

Po nějaké době se postoj muže z našeho příkladu výrazně změnil. Velmi se mu líbilo, že
byl za svou dřinu pro rodinu OCENĚN. Cítil se znovu jako muž, kterého rodina potřebuje
a váží si ho. Že má jeho námaha smysl. Jeho vlastním druhem lásky, který potřeboval a který
ho naplňoval byla „slova ujištění“, neboli ocenění.

Jiné to bylo s jeho ženou. Změna u ní nebyla moc zřetelná. Také ji těšila mužova pochvala
a slova upřímného ocenění, ale stále jí velmi vadilo, že manžel má tolik činností, že mu PRO
NI NEZBÝVÁ ŽÁDNÝ ČAS.

Tehdy vyšlo najevo, že přesto, že je snaha ženy oceňována – není to její vlastní druh lásky,
kterým by došla k naplnění. Bylo jasné, že jeho druh lásky byla „slova ujištění“ a tuto formu
ohodnocení  hledal  od  dětství.  FORMA  LÁSKY  JEDNOHO  NEMUSÍ  PASOVAT  NA
DRUHÉHO. On byl ponořený do své práce, ženu měl rád a očekával od ní ocenění své snahy.
Když k tomu došlo, byl velmi spokojen.

Na druhou stranu ale  jeho žena  toužila  úplně  po něčem jiném.  Hezká slova  od jejího
manžela byla naprosto v pořádku a na místě, ale naplnění jejích vnitřních potřeb bylo někde
jinde a v něčem jiném než ve „slovech ujištění“.

Jinak řečeno: kolikrát se stane, že „on chtěl dobro – „ona chtěla dobro“ – a dopadlo to
špatně, nedorozuměním.

Příčinou toho, že si manželé kolikrát připadají nešťastní a nepochopení, je také fakt,
že ani jeden neumí tomu druhému projevovat lásku takovým způsobem, kterému by ten
druhý rozuměl, byl mu vlastní. A tím se dostávám k dalšímu způsobu projevu lásky.
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2. POZORNÉ NASLOUCHÁNÍ A VCÍTĚNÍ SE DO DRUHÉHO
Žena  v uvedeném  příkladu  řekla  ve  své  stížnosti  jeden  důležitý  argument:„Manžel  se

vzorně stará o rodinu – ale NA MĚ UŽ MU ČAS NEZBÝVÁ. K čemu mi je dům, přívěs,
ostatní věci – když se z nich NEMŮŽEME TĚŠIT SPOLU?“ Nestěžovala si, že by se špatně
o rodinu staral, ale že  pro ni nemá čas. Toužila po jeho POZORNOSTI. Aby se jí věnoval,
aby mohli věci dělat SPOLEČNĚ. 

Plná pozornost
Když  mluvím  o pozornosti,  mám  tím  na  mysli  opravdu  plnou,  maximální

soustředěnost věnovanou druhému. Tím nemám na mysli, že muž čte noviny a     přitom říká
ženě: „Já tě poslouchám. Mohu klidně zopakovat tvá slova…“ Nemám tím na mysli, že sedíte
na  gauči,  před  vámi  hraje  televize  nebo  rádio  a vy  druhému  něco  říkáte  přes  rameno…
Pozorností mám na mysli, že se druhému PLNĚ VĚNUJETE. Že při rozhovoru nečtete
noviny,  jedním uchem neposloucháte televizi  nebo rádio  – ale  sedíte  vedle partnera,
díváte se mu do očí a jeden druhého plně VNÍMÁTE. Nebo se jdete ven projít, jen vy dva.
Nebo si  zajdete  na večeři,  budete  se dívat  jeden na druhého a povídat  si.  (Jak snadno se
v restauraci poznají zamilovaní – dívají se na sebe a přitom spolu mluví. Kdežto manželé tam
znuděně sedí a zírají kolem sebe…)

Nejde o to druhému hledět čtyři hodiny do očí, jde o to VĚNOVAT MU (např. 20
minut) SKUTEČNOU POZORNOST, SEBE. 

Být pozorný
Synonyma  slova  pozorný:  soustředěný,  ostražitý,  bedlivý,  bdělý,  všímavý,  ochotný,

úslužný, šetrný, ohleduplný, taktní, diskrétní. To vše znamená „být pozorný“. 

Empatie,  vcítění  se  do druhého,  je nezbytná  pro láskyplný vztah. Svou soustředěností
druhému věnujete  20 minut  svého života. To znamená  být  pozorným posluchačem.  Je to
mocný způsob, jak vyjádřit partnerovi svou lásku: „Ano, teď jsem tu jen a jen pro tebe. Chci
tě poslouchat, záleží mi na tobě – na tom, jak ti je, jak se cítíš, co ti chybí, co tě trápí…“ To
znamená být pozorný.

Zvykněte si na situace, které vás budou bavit třeba jen na 30%, ale budou
společné

Věnovat někomu plnou pozornost také znamená, že s ním budete dělat něco, co má
rád a budete to dělat celým srdcem. Třeba s     ním půjdete na koncert, do kina, na procházku
k     vodě  nebo do lesa,  na  výstavu květin… Co na tom záleží,  že  vás  to  nebaví  zrovna na
100     %? Chcete přece učinit šťastným toho druhého, ne pořád sebe. „Láska nemyslí jen a jen
na sebe“ (1 Kor 13: 5).

Příklad: Ona měla ráda kvalitní  filmy.  Opakovaně žádala svého manžela,  jestli  by s ní
občas nezašel do kina. Pokaždé odmítl s tvrzením, že ho baví filmy pouze válečné. Když ho
chtěla upozornit na nějaký zajímavý film, nenechal ji ani domluvit a rozhodně odmítl někam
jít. Říkal jí, ať jde sama nebe se svou sestrou.

Žena sice chtěla vidět hezký film, ale více jí šlo o společný zážitek, o to být spolu, prožít
spolu hezké chvíle. Pro své sobectví nebyl schopen se přemoci a jít občas na něco, co těšilo
jeho ženu.
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Zvykněte si na situace, které vás budou bavit třeba jen na 30%, ale udělejte to kvůli
partnerovi, který po nich touží. Vždyť on jistě také dělá různé věci kvůli vám, které pro
něho nejsou zvlášť atraktivní. 

Když  žena  muži  žehlí  košile  nebo  mu  pere  špinavé  ponožky  –  cožpak  jí  to  nějak
obveseluje a baví se při praní prádla jako při veselohře? Kolikrát žena je schopna jít s  mužem
na fotbal nebo na pivo,  jen kvůli  tomu,  že on bude spokojený – a muž s ní  nejde ani na
procházku do lesa.

Není důležité, aby vás společně vykonané věci bavily na 100%. Důležitější je, aby byl
spokojený váš partner, nebo abyste dokázali věci dělat společně. Kolikrát není důležitá
vykonaná práce, jako společné zážitky.

„Nemám na tebe čas – protože pracuji, abys byla šťastná.“
Většina lidí, kterým je vlastní tento druhý způsob lásky, si stěžují, že partner už pro ně

nemá čas. Než se vzali,  byl čas na rozhovory,  procházky… dělali  SPOLU spoustu věcí…
A teď ten druhý už nemá čas skoro nikdy.  Před partnerem dostala přednost práce,  záliby,
kamarádi, děti, činnost…

Zaneprázdněný partner se většinou hájím tím, že tráví v práci tolik času proto, že
chce udělat rodinu šťastnou. Ale pro jeho zaneprázdněnost zůstává citová nádrž jeho
milovaného  protějšku  prázdná.  Proto  také  dochází  k tomu,  že  partner  strádající
samotou, útočí na to, co považuje za hlavního nepřítele – práci svého partnera, jeho
odpočinkové koníčky… Neznamená to, že nenávidí partnerovu práci nebo záliby, ale
nenávidí skutečnost, že kvůli práci je zanedbávána láska.

Pracovitý partner má svůj sen o šťastném vrcholu blaha a snaží se prací tento vrchol
vybudovat.  Ale  přitom  zapomíná,  že  se  na  ten  vrchol  vydal  sám. Budovat  dobrý
partnerský vztah neznamená vzdát se své kariéry – ale ocitnout se na vrcholu kariéry se svým
partnerem i     dětmi. Podstatné pro vrchol rodinného blaha je ocitnout se na něm SPOLEČNĚ.

„Mám na tebe čas – proto nepracuji, abys byla šťastná.“
Solidním řešením pro toho, kdo má za partnera člověka, kterému je vlastním druhem lásky

„pozornost“ je, sepsat si seznam věcí, které jeho partner dělá rád společně. A     potom tyto věci
vzít vážně, zařadit je do konkrétního programu lásky, do reálného života.

Např.: Jet  na víkend do hor  (někdy s dětmi,  jindy sami).  Zajít  na večeři  „ve dvou“do
restaurace (zajistit hlídání dětí a být jen spolu). Po příchodu z práce zahnat děti a věnovat se
plně druhému; zpříjemnit si společné chvíle pozorného naslouchání kávou, čajem… Vypravit
se na nedělní piknik (a nestěžovat si na mravence a mouchy). Jet na společnou dovolenou. Jít
v sobotu  na  společnou  procházku  do  přírody  a  udělat  si  „manželský  půlden“;  (jít  vedle
partnera, ne před ním, vzít ho za ruku)… To vše je ve vaší moci – a není to jen otázka peněz,
je to otázka vaší ochoty a fantazie.

Jde zkrátka o to, naplánovat si život tak, aby v     něm zbylo místo pro partnera. Je to otázka
volby  a dobré  vůle.  Bude  nutné  přehodnotit  svůj  kalendář.  Nebát  se  opustit  okrajové
záležitosti… Stačí jen opravdu chtít a nemyslet jen a jen na sebe. 
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Blízkost
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLASTNOSTÍ POZORNOSTI JE BLÍZKOST.

Nejde  jen  o blízkost  fyzickou.  Lidé  mohou  být  v jednom  pokoji  a nemusí  to  vůbec
znamenat, že v něm jsou jeden pro druhého.

Věnovat  se  sobě  neznamená,  že  se  druhému  musíte  dívat  dlouhou  dobu  do  očí,  ale
znamená to dělat něco společně, být tu pro druhého. U otce hrajícího si s dvouletým synkem
není nejdůležitější hra, ale VZTAH, který při hře vzniká. Podobně jako když manželé hrají
tenis, nezáleží na tenise samotném, ale na tom, že jsou SPOLU. Podstatné je, co se mezi nimi
odehrává v rovině vnitřních prožitků.

Společně trávený volný čas je dokladem toho, že vám na sobě ZÁLEŽÍ, že vás těší být ve
společnosti druhého a jste rádi, že něco můžete dělat společně. To je důkaz lásky skutky.

Vzájemné naslouchání
Projev lásky „pozorností“ má řadu odstínů: být spolu, dělat něco společně a     také vzájemně

si naslouchat. Především jde o příjemný rozhovor, ve kterém si partneři bez přerušování sdílí
své prožitky,  zkušenosti, myšlenky,  přání a touhy. A jsme opět u empatie – u vcítění se do
druhého. Dělejte druhému to, co potřebuje.

Většina těch, kteří  si  stěžují  na nedostatek komunikace,  si  nestěžují,  že  mezi  nimi
nepadají  slova  –  ale  že  si  nemohou  promluvit  DŮVĚRNĚ. Na  takovém  sdílení
a naslouchání závisí, jestli se partner vámi bude nebo nebude cítit milován. 

Jestli  svou  lásku  projevujete  formou  pozornosti  a zrovna  spolu  hovoříte  –  bude  to
znamenat,  že  trpělivě  vyslechnete  vše,  co  má  druhý  na  srdci.  Necháte  stranou  ironii,
znechucené dotazy a s upřímnou snahou se budete snažit pochopit a brát vážně jeho názory,
pocity a přání.  Možná, že váš partner neprožívá situaci objektivně, pravdivě – ale co je
rozhodně  pravdivé,  jsou  jeho  PROŽITKY. Má  právo  na  své  prožitky,  berte  je  vážně.
Nezlehčujte  partnerovy prožitky,  neironizujte,  nezesměšňujte ho – to vše je ubližování,  to
není projev lásky. 

Příklad: Jeden muž naříkal nad manželstvím, které se mu po 17 letech rozpadlo. Příliš
pozdě pochopil  svou chybu.  Vždy,  když se mu žena začala  svěřovat  se svými  problémy,
pozorně ji vyslechl až do okamžiku, kdy pochopil, oč se jedná – a hned jí začal zahrnovat
řešeními,  co a jak a kdy má udělat.  Když se mu svěřovala se stejným problémem znovu,
zeptal se jí, jestli udělala, co jí předtím poradil. Řekla, že ne. Tak jí svá řešení zopakoval.
A když se jimi neřídila a mluvila stejně jako předtím, došla mu trpělivost. Řekl jí: „Jestli se
neřídíš mými radami, už o tom nechci nic slyšet, a ode mne už žádný soucit nečekej.“

Teprve po rozchodu mu došlo, že mu vše říkala ne kvůli tomu, aby se dočkala řešení, ale
očekávala POCHOPENÍ. Hledala soucit, potřebovala jen vědět, že partner ji má rád a     stojí při
ní, že rozumí jejímu stresu a     bolesti. 

On se místo na porozumění soustředil na ŘEŠENÍ. Místo na naslouchání se soustředil na
MLUVENÍ. Poslouchal jen do té doby, než měl svá řešení, potom je manželce začal vnucovat
mentorským způsobem. Postupně z toho vznikl tak velký problém, že mu žena odešla.
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Několik praktických tipů, jak pozorně naslouchat

1. Když k vám partner bude hovořit, dívejte se mu do očí. Nebudete rozptýleni ostatními
věcmi a také dáte najevo svůj zájem. Jak vám je, když mluvíte a druhý k vám stojí
zády nebo si čte?

2. Když  budete  partnerovi  naslouchat,  nedělejte  přitom  nic  jiného.  Věnujte  se  mu
s maximální  pozorností.  Nečtěte  přitom noviny,  nesledujte  televizi.  Pokud vás  v tu
chvíli něco velmi zajímá, řekněte to. Např.: „Promiň, zajímá mne, co mi chceš říct, ale
chtěl bych se na to více soustředit. Dej mi deset minut, abych to mohl dodělat, potom
si v klidu sedneme a promluvíme si.“

3. Vnímejte pocity. Zkuste se sami sebe ptát: „Jak se asi cítí?“ Když se vám bude zdát,
že jste na to přišli, přesvědčete se, např.: „Zdá se mi, že jsi zklamaná, protože jsem
zapomněl…“ Takto umožníte druhému ujasnit si své pocity a zároveň dáte najevo, že
ho vnímáte.

4. Sledujte řeč těla. Zaťaté pěsti, třesoucí se ruce, slzy, svraštělé čelo, těkání očí… vám
může být také klíčem k pochopení toho, co partner prožívá. Fyzický projev je také
určitou výpovědí o nitru.

5. Neskákejte partnerovi do řeči. Jeden z průzkumů zjistil, že průměrný jedinec vydrží
poslouchat názory druhého člověka pouhých dvacet vteřin. Potom ho začne přerušovat
svými názory.

Jestliže vás chci opravdu pozorně poslouchat, budu se plně soustředit.  Pokud vy budete
hovořit, zdržím se jakékoli sebeobrany nebo obviňování vaší osoby. Vyslechnu váš názor do
konce, protože mým úmyslem je zjistit, co si myslíte vy, ne já. Mým cílem je pochopit vás.

Naučit se otevřeně mluvit
K vzájemnému  naslouchání  patří  nejen  umění  poslouchat,  ale  také  umět  se

partnerovi  OTEVŘÍT. Když  manželka  říká:  „Přála  bych  si,  aby  se  mnou  více  mluvil,
protože nikdy nevím, co si myslí  nebo co cítí,  “ potom asi důvěrná otevřenost manželova
v pořádku asi nebude. Žena by se k muži ráda otevřeně přiblížila, ale jak to má udělat, když
ho ani pořádně nezná? Její manžel se bude muset naučit větší sdílnosti, pokud chce, aby si
manželka byla jeho láskou jistá, a on zažil její blízkost.  Uzavřený člověk by si měl v sobě
a s Bohem probrat, čeho se vlastně bojí. Proč se uzavírá? Bojí se zklamání?

Pokud  základním  druhem  lásky  ženy  bude  „pozornost“  s dialektem  vzájemného
naslouchání (jiné dialekty pozornosti:  být spolu,  dělat  něco společně…), její muž se bude
muset naučit větší otevřenosti, jinak jí o své lásce těžko přesvědčí a její citová nádoba bude
tak  dlouho  prázdná,  dokud  se  on  nenaučí  otevřenému  dialogu.  Ona  může  být  „plnou
pozorností“ naplňována stejně jako je on naplňován např. „fyzickými doteky“. 

Otevřít se druhému člověku je pro mnoho lidí velmi těžké. Mnoho lidí vyrostlo v prostředí
domova, kde se pocity a myšlenky nedávaly najevo. když dítě mělo zlost, rodiče reagovali
tvrdými odsuzujícími slovy. A tak se dítě postupně naučilo, že se zlost najevo nedává. Když
dítě dalo najevo zklamání,  byl  v něm vzbuzen pocit  viny,  a tak se naučilo zklamání příště
skrýt.  Stejně  tak  jiná  přání  a touhy.  A když  takový  člověk  dospěl,  tak  své  city  bezmála
ignoroval.  Se svým „já“ přerušil kontakt. Ale jak se v takovém člověku má druhý vyznat,
když nemá dar kardiognóze (vidění do srdce)?

Žena říká svému muži: „Jak na tebe zapůsobilo, co náš syn provedl?“ A manžel odpovídá:
„To byla  chyba.  Raději  měl  udělat…“ Ale  tím neodpovídá  na  dotaz,  nesděluje  ženě  své
pocity. Vyjadřuje své názory a předkládá řešení, která nikdo nežádal. Každý, kdo popírá své
pocity, rozhodně nemůže popřít, že je emocionální bytostí. I skryté pocity se někde vyrojí…
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Člověk, který své pocity zadupal do země

Člověk, který zadupal svoje pocity a emoce do země, měl by se naučit je zase hledat jak
skrytý  poklad.  Může si  dávat  malá  cvičení,  v kterých  si  bude uvědomovat,  co  v různých
situacích pociťuje. Např.: když ho někdo při řízení auta v provozu ohrozil, uvědomí si svůj
hněv – hněv, když mu někdo nespravedlivě ukřivdil – lítost, když dostal těžký úkol v práci –
své zklamání a obavy… Malými cvičeními může postupně své emoce lépe chápat. Za čas se
s nimi naučí žít a zvládat je. Pro něho je také dobré o svých emocích s partnerem alespoň
stručně mluvit. Nakonec mu to přestane být nepříjemné, bude se cítit úplně volně a přirozeně
a bude schopen hlubšího rozhovoru.

Emoce
Emoce  samy  o sobě  nejsou  dobré  ani  špatné. Jsou  to  psychické  reakce  na  realitu

všedního života. Tak jako nás pět našich smyslů informuje o     životě kolem, tak nás naše pocity
informují o     našem vnitřním stavu, o     reakci, kterou v     nás vnější události vyvolaly. Za mými
pocity stojí mé celé nitro, pocity vycházejí z mého „já“.

Vždyť  z našich  názorů  a pocitů  vyplývají  naše  rozhodnutí.  Při  každé  životní  události
prožíváme  nějaké  emoce,  napadají  nás  různé  myšlenky,  přání  a na  jejich  základě  také
jednáme. Jde vlastně o sebevyjádření.  Kdo se chce naučit vzájemnému naslouchání, bude se
muset  také  naučit  zacházet  se  svými  emocemi  a     dávat  najevo své  pocity,  přání,  touhy…
a     druhému tak umožnit, aby se v     něm vyznal. Je jasné, že vzájemné naslouchání vede vždy
k lepšímu porozumění a soužití, k hlubší intimitě a spokojenosti. 

Je pochopitelné, že nás při naslouchání ovlivňuje naše osobnost a povaha. Jsou lidé velmi
mlčenliví a lidé velmi mnohomluvní. Dobrou zprávou je, že se  mlčenliví lidé mohou naučit
mluvit o     svých pocitech a     mnohomluvní lidé se mohou naučit naslouchání.

Čas pro partnerský rozhovor

Jednou z možností, jak se naučit vzájemnému naslouchání, je VYMEZIT SI URČITÝ ČAS
PRO  PARTNERSKÝ  ROZHOVOR.  A v něm  každý  z partnerů  promluví  alespoň
o nejdůležitějších událostech toho dne a zároveň se svěří se svými pocity. Může to být čas
např. „o páté“, kdy manželé dají dětem úkoly, udělají si čas jen pro sebe, uvaří si čaj nebo
kávu a pěkně v klidu si promluví. Toto je v moci manželů. (A pokud jsou děti malé a vyžadují
stálou  pozornost,  nemusí  to  být  „pátá“,  ale  klidně  „osmá“,  až  budou  děti  spát.  Takový
rozhovor manželům bude jistě prospěšnější než dvě hodiny před televizí…) Nebo to může být
klidně „partnerský den“ – kdy dají děti někomu ke hlídání (např. jednu sobotu v měsíci) a den
prožijí  spolu  – jen  oni  dva.  A podle  okolností  a potřeb  jednou proberou své  spory,  jindy
půjdou k vodě, do kina… Proč si neudělat takový den co nejhezčí?

Manželské aktivity
Druhý  základní  druh  lásky  je  tedy  POZORNOST  –  a ta  má  několik  odnoží.  Vedle

„pozorného naslouchání“ jsou to „MANŽELSKÉ AKTIVITY“. Výstižně by se daly vyjádřit
doplněním věty:  „Nejvíc si připadám manželkou/manželem milován, když…“ A taková
typická odpověď člověka, jehož vlastním druhem lásky je pozornost s odstínem manželské
aktivity, by byla: „Nejvíc si připadám milován/a, když děláme něco SPOLEČNĚ. Něco, co
děláme rádi oba – víc spolu přitom mluvíme a připadám si, jako bychom se vraceli do doby,
kdy jsme spolu chodili.“
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Manželské aktivity mohou zahrnovat cokoliv, co máte rádi.  Podstatné přitom není to, co
zrovna  děláte  –  ale  PROČ TO DĚLÁTE. Smyslem  takového  počínání  jsou  SPOLEČNÉ
ZÁŽITKY. Abyste si nakonec mohli říci: „Záleží mu na mně. Byl ochotný se mi věnovat, dal
mi svůj čas, sebe. Dělal něco, co mám ráda a dělal to kvůli mně rád…“ Takto jedná láska,
kdežto sobec myslí  na to,  co dělá  dobře jemu.  A opět můžeme říci,  že  takové nesobecké
jednání je v moci člověka. Stačí opravdu jedno: opravdu chtít.

Společný  manželský  program  může  zahrnovat  různé  činnosti,  jako  je  např.:  práce  na
zahradě, návštěva tržnice, poslouchání hudby, společný piknik v přírodě, dlouhé procházky
v přírodě,  večeře  ve  dvou,  společné  umývání  auta…  Nic  vás  neomezuje  v tom,  abyste
podobné akce podnikli, jenom vaše sobectví nebo neochota vyzkoušet něco nového. Ale přece
nechcete zarůst mechem?

Manželský program má také své předpoklady:

1. alespoň jeden má o program zájem;

2. partner je upřímně ochotný se zúčastnit (i když ho to baví jen na 30%);

3. oba víte, proč to děláte: společnou činností si projevujete lásku.

Společná  činnost  patří  také  do  programu  lásky. A rozhodnutí  nespočívá  jen  na
pozitivních  emocích,  ale  na  rozhodnutí  CHTÍT  PRO  DRUHÉHO  UDĚLAT  NĚCO
DOBRÉHO,  co  by  ho  potěšilo,  z čeho  by  se  mohl  radovat  a být  z toho  šťastný.  Je  to
rozhodnutí VŮLE. A opět platí: je to ve vaší moci!

Jedním z vedlejších efektů společných manželských aktivit je, že jsou jakousi zásobárnou
vzpomínek, ze které je možno čerpat i do budoucnosti. Jak krásné jsou vzpomínky na jaro,
kdy spolu sázeli květiny na zahradě; na to, jak v lese honili malého zajíce; na oheň a opékání
masa a brambor v popelu; na výlet do hor nebo k vodopádům; na koncerty; na chrámy Boží…
To jsou vzpomínky především na to, co SPOLU zažili. A takové prožitky se hluboce vrývají
do obou partnerů, a to především do těch, kteří mají vlastní druh lásky „pozornost“.

Kde na to ale vzít čas? Zvláště při takovém pracovním vytížení… Prostě si společné chvíle
naplánujete stejně tak, jako plánujete okrajové věci. Protože pro vaše manželství je společný
čas stejně důležitý jako jídlo pro tělo.

Vyžaduje  to  lepší  plánování  dopředu?  Ano.  Znamená  to,  že  se  budete  muset  vzdát
některých, jen vašich, zájmů? Možná ano. Znamená to dělat věci, které až tak nemáte rádi?
Zcela určitě.  Stojí  to vše za to? Bez pochyb.  „Co z toho budu mít?“ – Potěšení ze života
s partnerem, který ví, že je milován; který má jistotu vaší lásky – protože jste mu ji dokázali
SKUTKEM, ne pouze slovy. On ZAŽIL vaši lásku, a to dokonce jeho vlastním způsobem…
A to je ve vaší moci…

3. VYJÁDŘENÍ LÁSKY SKRZE DARY
V každé společnosti na světě je odevzdávání daru a přijímání daru vyjádřením přátelství

a lásky.  Dar je symbolem vztahu a vzpomínkou na nějakou událost. Dárek můžete vzít do
rukou a říci: „Vzpomněl si na mne. Myslela na mne.“  Abyste někomu mohli koupit dárek,
musíte na něho nejdříve myslet a     mít k     němu nějaký pěkný vztah. Nezáleží na ceně dárku,
důležité  je,  že  jste  na  toho  člověka  mysleli  a chtěli  mu  udělat  radost.  Vaše  vzpomínka
nezůstane ukryta jen ve vaší mysli, ale darem je láska zviditelněna.
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Matky si jistě vzpomenou na první dárek od dítěte, žena na první květinu od milého… Dar
je důkaz lásky.  Většina svatebních obřadů zahrnuje ceremonii  předávání  prstenů. Prsteny
jsou  symbolem vztahu,  přátelství,  jednoty,  věrnosti  a nerozlučitelnosti.  A naopak  když  se
manželství  rozpadá,  často  manželé  prsteny  přestávají  nosit  nebo  jím  v hádce  po  druhém
hodí…

O dárcích
Dárky mohou být různých velikostí,  barev, tvarů i ceny.  Mohou být koupeny,  nalezeny

nebo vyrobeny. Manžel, který ženě přinesl luční květinu, jí umí vyjádřit svůj cit. Někdy potěší
i vystřižené srdce z papíru. 

„Já jsem doma dárky nedostával“, řeknou si někteří. „Neumím je dávat. Neumím je ani
nakupovat, je to pro mě něco nepřirozeného.“ Pokud ale je vašemu partnerovi vlastní způsob
vyjádření  lásky  právě  „skrze  dary“,  bude  dobré  se  místo  rezignace  tomu  naučit. Vždyť
v první řadě je důležitý partner, ne vaše pocity. 

Jak se dávání dárků naučit? Kde začít? Můžete si udělat svůj malý seznam toho, co
partner v minulých letech dostal a co ho potěšilo. Mohly to být dárky nejen od vás, ale i od
ostatních členů rodiny nebo od přátel. Všimněte si toho, které dárky má vystavené, ke kterým
se  rád  vrací.  S poznáním toho,  co  má  váš  partner  rád,  vám mohou  pomoci  jeho  rodiče,
sourozenci nebo jeho kamarádi. Láska je vynalézavá. Nemusíte čekat s dárkem až do vánoc,
vždyť cokoli od vás partner dostane, přijme s vděčností jako projev vaší lásky. Stačí, když ho
potěšíte maličkostí: až přijde od zubaře, přijede ze služební cesty, bude mít po náročném dni
nebo práci…

Dary a peníze
Každý  máte  různé  názory  na  způsob  utrácení  peněz  a šetření.  Někdo  rád  nakupuje

a investuje – takový typ s kupováním asi nebude mít větší potíže. Jiný je spíše spořivý typ, ani
pro sebe si věci nekupuje, tak „proč by měl zbytečně utrácet peníze za dárky pro druhého?“
V tomto postoji se ale mýlí. Vždyť jeho úzkostné spoření není ničím jiným, než snahou si
koupit vlastní zajištěnost a pocit bezpečí.  Je rozdíl mezi rozumným šetřením a     skrblictvím.
Skrblík pečuje o své emocionální potřeby bezpečí, ale nepečuje o emocionální potřeby
svého  partnera. Koupení  tatranky,  jedné  růže  nebo  svazku  fialek…  není  zase  takovým
výdajem.  Problém není  v penězích,  ale  ve  slepotě  skrblíka. Jestliže  zjistíte,  že  vašemu
partnerovi je nejbližší způsob „vyjádření lásky skrze dary“,  možná pochopíte, že kupování
dárků pro něj je tou nejlepší investicí, kterou můžete udělat. Budete totiž investovat do svého
manželství a plnit tak citovou nádrž vašeho partnera – který vám to vrátí láskou, kterou nikde
nekoupíte.

Darování sebe sama
Existuje  jeden dar,  který  promlouvá  hlasitěji  než  hmotné  dárky –  DAROVÁNÍ SEBE

SAMA, dar vaší  skutečné blízkosti.  Být tam, kde vás partner zrovna potřebuje –  to je
viditelný projev lásky tomu, komu je nejbližší způsob „přijímání darů“. Mít rád partnera
více než své koníčky, práci, děti…

Druhý člověk se může ocitnout v     těžké situaci svého života – a     i     kdyby jste mu poslali
náruč růží, nebudou pro něho tak významným svědectvím lásky, jako vaše PŘÍTOMNOST
(např. v nemocničním pokoji). Růže v porodnici nemohou vynahradit vaši přítomnost; vaše
podpora  a přítomnost  na  pohřbu  rodičů  partnera  se  nedá  ničím  nahradit…  Vaše  fyzická
přítomnost v čase krize je největším darem vašemu partnerovi.
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Blízkost
Vaše blízkost v důležité situaci je nenahraditelná a má velkou moc. Ne pouze věci, ale

vaše tělo se stává symbolem, skutečností vaší lásky, vy jste tím darem. 

Jestliže je fyzická blízkost vašeho partnera pro vás důležitá, řekněte mu to. Nečekejte,
že si to přečte ve vaší hlavě. Toho se dopouští především ženy, že očekávají jasnovidectví od
muže. Myslí, že muž to přece musí vyčíst – a když se to nestane, rozčilují se; zatímco muž
kolikrát vůbec neví, co se děje. Pokud vám partner řekne: „Opravdu bych chtěl, aby tam
dnes večer, zítra, dnes byl/a se mnou, “ VEZMĚTE TUTO PROSBU VÁŽNĚ! Z     vašeho
pohledu to může vypadat  nepodstatně,  ale uvažte,  o     co vám vlastně jde: chcete  partnerovi
projevit lásku, nebo vám jde jen o     sebe? O     vlastní klid? Co může být důležité pro partnera,
nemusí být sice důležité pro vás,  ale vyhovění žádosti je konkrétní důkaz lásky (a nemusíte
„vymýšlet“ jiný). Stačí být pozorný a sledovat touhy partnera, ne pouze svoje.

Příklad  jednoho  muže: „Když  moje  matka  zemřela,  nadřízený  mé  ženy  jí  dal  na  ten
pohřeb pouze dvě hodiny volna z práce.  Má žena tehdy řekla:  ’Můj manžel  bude ten den
potřebovat oporu a proto budu pryč celý den.‘ Nadřízený jí odpověděl: ’Jestli budete pryč celý
den, přijdete možná o práci!‘ Má žena mu na to řekla: ’Manžel je pro mě důležitější než moje
práce.‘ A strávila se mnou po pohřbu celý den. Ten den jsem měl pocit, že mě má ráda nějak
víc než předtím.  Nikdy jsem na to nezapomněl.  A mimochodem její vedoucí byl  přeřazen
jinam.“

Když  spolu  mladí  lidé  chodí,  často  si  dávají  dárky,  velmi  často,  skoro  každý  den.
Nezapomenou se pochválit, vyjádřit uznání, obdiv, vyznat svůj cit… A to mají pouze školní
kapesné. Za nějaké roky mají dům, auto, chatu, dva platy… a tvrdí, že dárky lezou moc do
peněz, že na ně nemají…

Darování není  jen otázka peněz,  ale  vůle. Dárky nemusí  být  finančně nákladné,  jde
o nápaditost. Za dárky přece nehledáme peníze, ale LÁSKU.

Umět jednat způsobem, který je partnerovi srozumitelný a vlastní, je klíčem k tomu,
aby se cítil milován.  A to ve vaší moci vždycky je. Ve hře lásky je také vaše vůle. Kromě
toho partner s plnou citovou nádrží vám pravděpodobně vaši lásku vrátí  – a to způsobem,
který bude zase srozumitelný pro vás.“

4. LÁSKA PROJEVENÁ SKUTKY SLUŽBY

Skutky lásky
Ve skutcích lásky – jde o dělání takových věcí, o kterých víte, že by vašeho partnera

potěšily.  Nejde o to, jak se vy cítíte, jakou vy máte náladu… jde o to, abyste vyjádřili svou
lásku činem, že to uděláte jen kvůli druhému.

Může to znamenat, že uděláte práci, která je „typicky ženská nebo mužská“. Muž když
uvidí  ženu  utahanou,  může  jí  mile  překvapit:  „Dnes  dělám  večeři  já.  Mám  pro  tebe
překvapení. Odpočiň si a čekám tě u stolu v sedm večer.“ Nepochybně o svou odměnu od
odpočaté ženy nepřijde… Nebo pohlídá na dvě hodiny děti,  aby si ona mohla odpočinout
nebo mít volný čas „jen pro sebe“, mohla si něco přečíst, jít se projít, navštívit kamarádku…
Nebo v sobotu může vyluxovat místo ženy, vyměnit dítěti plínky, uklidit v domě… 
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To platí i naopak, žena může místo muže vyvenčit psa, zamést mužovi garáž… Jde o to
pomoci druhému, něco udělat nečekaně za něho… to vše jsou skutky lásky. To je konkrétní
vyjádření toho, že na druhého myslíte, že se dokážete vžít do jeho únavy nebo nálady.
A pokud jsou konány s kladným po stojem, jsou praktickým vyjádřením vaší lásky. To mluví
samo za sebe. 

OPUSTIT ZABĚHANÉ ZVYKLOSTI PŘEVZATÉ OD RODIČŮ

Manželé si do svého svazku přinesly zaběhané modely ze svých rodin, od svých rodičů.
Nesmíte  zapomenout,  že  jste  si  nevzali  ani  svého otce,  ani  svou matku. Vzali  jste  si
originálního partnera, s kterým vytváříte originální modely vlastní rodiny. „Proto opustí
muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gen 2:24). Proto také
svého partnera nesrovnávejte se svým otcem nebo matkou.

Příklad:  Jeden muž říkal: „Můj otec v životě nepral prádlo, ani nevěšel plíny. Já to také
nikdy dělat nebudu. To je ženská práce a povinnost. Žena za mě také nespravuje auto.“ Jeho
maminka byla domácí typ a otce by k ženským pracím ani nepustila. Péče o domácnost byla
její doménou a radostí. Otec přišel z práce, ulehl na divan a nemusel nic dělat.

Tento  muž  si  vzal  ženu  jiného  typu  než  byla  jeho  matka.  Jeho  žena  byla  všestranně
založená  a  nadaná.  Děti  dobře  vychovávala,  učila  je  na  klavír  a  na  housle,  vodila  je  do
různých kroužků, pro manžela i sebe zařizovala spoustu věcí… Kolikrát byla značně unavená
a na domácí práce jí zbývalo málo času. Jejímu muži dlouho trvalo, než přestal kopírovat
zvyky  svého otce  a  než opustil  chlapácké modely chování.  Po četných výměnách  názorů
pochopil, že svou ženu může potěšit vypráním prádla nebo úklidem stejně dobře, jako ona
potěší jeho „slovy ujištění“ nebo „fyzickým spojením“. 

Ježíš Kristus příklad pokory

V Palestině  chodili  lidé  po prašných  cestách  v sandálech.  Vyjádřením  lásky  hostitele
k příchozím bylo, že jeho služebníci umyli hostům nohy. Ježíš, který od učedníků vyžadoval
praktický  život  lásky,  se  přepásal  zástěrou  a práci  služebníka  vykonal  sám.  Všem svým
učedníkům umyl zaprášené nohy (Jan 13: 3–17). Samotný Pán vyzval učedníky k následování
nejen slovy,  ale  především činy.  Duchu pokory a úcty k druhým se měli  naučit  od Něho
a změnit tak své dosavadní postoje a předsudky. Nemyslím si, že by Božího Syna, který přišel
z nebe,  nebavilo něco jiného více než mytí  nohou. Vykonal  práci  služebníka,  aby změnil
mentalitu našich vztahů.

Ježíš také řekl o touze člověka být veliký: (Mt 20:25-28).   Ale Ježíš si je zavolal a řekl:
"Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi
vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším
otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé"(Mt 20:25-28).

Apoštol Pavel v listě Galatským napsal:.  „Vy jste byli  povoláni ke svobodě, bratři.  Jen
nemějte  svobodu za příležitost  k prosazování sebe,  ale  služte  v lásce jedni  druhým“ (Gal
5:13). 

Apoštol Jakub tvrdí obdobně: „Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale
přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez
šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima
a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně
tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: "Jeden má víru
a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru
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na  skutcích. Ty  věříš,  že  je  jeden  Bůh.  To  je  správné.  I  démoni  tomu věří,  ale  hrozí  se
toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?“ (Jak 2:14-20).

Celé Ježíšovo učení, celý Nový zákon nás vede k lásce, kterou máme vyjádřit konkrétními
skutky.

Příklad: Byli svoji tři roky a oba si stěžovali, že se „na ničem neshodnou“. On celý týden
pracoval v továrně a občas zašel s kamarády na ryby.  Jí to hrozně vadilo.  Chtěla,  aby s ní
pořád chodil do kostela. To zase vadilo jemu. Zašel do kostela v neděli, ale v jiné dny si chtěl
odpočinout. Ona tvrdila: „Vždycky se rozčiluje, když chodím k matce nebo po nákupech.“ On
namítal: „Mně nevadí, že chodí k matce a po nákupech, ale vadí mi, že doma není uklizeno
a ona je pryč.“

V době zamilovanosti jí se vším pomáhal. Chodil s ní do kostela i v jiné dny - aby jí mohl
alespoň vidět.  Pomáhal  jí  s úkoly do školy,  s kulisami  na besídku… Ale po stavbě se to
změnilo.  Protože počítal,  že vše bude jako u     nich doma: otec vydělával peníze a matka se
o vše starala, protože měla poloviční úvazek. A tak se po svatbě něco radikálně změnilo. Před
svatbou dělali věci společně, a pro ni to byl důkaz lásky z jeho strany. Po svatbě přestal dělat
věci, na které byla od něho zvyklá a připadala si nemilovaná. Ona počítala, že budou věci
dělat  společně,  on  měl  v očích  vzor  své  matky,  a když  se vzor  neshodoval  s jeho ženou,
připadalo mu, že jeho manželka selhala.

On se snažil dělat dobro a pracovat, ona se snažila dělat dobro… ale ke spokojenosti
nedocházelo. Protože měli o předávání lásky své představy, z kterých nechtěli ustoupit.

ČASTOU PŘÍČINOU TOHO, PROČ SI MANŽELÉ PŘIPADAJÍ NEŠŤASTNÍ
JE,  ŽE  ANI  JEDEN  NEUMÍ  TOMU  DRUHÉMU  PROJEVIT  LÁSKU  TAKOVÝM
ZPŮSOBEM,  KTERÉMU  BY  TEN  DRUHÝ  ROZUMĚL  A  KTERÝ  BY  PRÁVĚ
POTŘEBOVAL.

Láska se nedá koupit ani vynutit násilím. Můžeme o věci prosit,  ale ne si je vynucovat
silou.  NÁVODEM,  KTERÝ  UKAZUJE,  JAK  MILOVAT –  JSOU  PROSBY,  NIKOLIV
ROZKAZY.  Vynucované  požadavky  jsou  pro  lásku  překážkou.  K POROZUMĚNÍ  JE
NUTNÉ SE ZEPTAT PARTNERA, CO ON POTŘEBUJE.

K příkladu: Pro lepší porozumění těch dvou bylo vhodné, aby si vypracovali seznam svých
přání, podle kterých by snadno přišli na to, co je pro druhého důležité a co považuje za důkaz
lásky. A tak vznikly dva seznamy přání.

On v něm napsal, že si přeje: aby bylo doma uklizeno, o dítě postaráno a uvařeno.

Ona napsala, že by ráda, kdyby: jednou týdne vyluxoval, posekal trávu, přebalil dítě, když
ona vaří…

Vlastní způsob lásky těchto dvou manželů byly „skutky služby“.  Splnění požadavků ze
seznamu  pro  ně  bylo  konkrétním vyjádřením lásky  srozumitelným způsobem,  který  toho
druhého  velmi  potěšil.  Kromě  toho  bylo  pro  něho  nutné,  aby  se  VZDAL  MODELU
MANŽELSTVÍ PODLE VZORU SVÝCH RODIČŮ, kde jeho otec např. nikdy nevyluxoval
nebo nepřebalil dítě. Když si chtěli projevit svou lásku – měli možnosti to udělat dle seznamu
druhého… Měli v této snaze pokračovat dva měsíce a potom na seznam přidat další věci.
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Záliby
Co ženám tolik vadí, není skutečnost, že muži občas zajdou mezi kamarády nebo na

fotbal – ale že jim muž neprojevuje lásku. Potom vidí ve fotbalu atd. svého soka, nepřítele,
který  ji  okrádá  o     to  nejcennější. Zrovna  tak  muži  tolik  nevadí,  když  žena  jde  k matce,
kamarádce, po nákupech… ale vadí mu, že není doma uklizeno nebo uvařeno. Pokud partner
partnerovi  bude prokazovat  lásku,  úctu  a bude si  plnit  své povinnosti,  rozumný protějšek
nebude žárlit na jeho přiměřené záliby – protože pro něho nebudou rivalem v lásce. A pokud
se jeden naučí vycházet druhému vstříc a být pozorný, může se dočkat, že druhý bude jeho
záliby ještě podporovat nebo se k němu dokonce přidá.

Je třeba upozornit na tři skutečnosti:

1. Člověk před svatbou byl ochoten dělat různé věci, ale není záruka, že to bude dělat
po  svatbě. V zamilovanosti  dělá  člověk  vše  pro  to,  aby  druhého  získal.  A když  ho  „má
jistého“, tak v horlivosti upadá – a má sklon se vrátit ke svému chování před zamilovaností.
Jednání partnerů je ovlivněno rodiči, představou o manželství a o druhém, emocemi, stupněm
zralosti, potřebami a touhami. S jistotou lze říci, že doba zamilovanosti od doby po svatbě se
liší – proto je třeba vybudovat konkrétní program lásky, neboť vztah nemůže vyrůstat jen na
emocích, pocitech a řídit se náladami.

2.  Nahraďte  požadavky  přáním. Víme,  jak  na  nás  působí  kritika,  komandování
a pedantství – kromě toho to nikam nevede. Vztah skomírá, když se jeden k druhému chová
jako rodič k dítěti. Když budete kritičtí a rozkazovační, partner se vám možná podrobí, ale
nebude to určitě z lásky. Nahraďte své mentorování a formy rozkazů PROSBOU: „Byl bych
rád, kdybys …“ „Byla bych ráda, kdybys mi mohl pomoci…, udělat…, opravit…“ „Velice by
mne potěšilo, kdyby…“ Nezapomínat na kouzlo slovíčka: „Prosím tě“.

3. Partner, který mne za něco kritizuje – zároveň tím odhaluje vlastní způsob lásky.
Nejvíce kritizujeme oblasti,  na kterých nám nejvíce záleží. Kritizujeme je proto, poněvadž
toužíme, aby fungovaly. Kritik tak zároveň odhaluje, na čem mu nejvíce záleží, co je pro něho
důležité, co by ho naplnilo, kdyby to fungovalo.

Kritizování  je  třeba  také vysvětlit  – ne  pouze  vydávat  pokyny,  rozkazy a sekýrovat
druhého. Sám vědět a druhému kultivovaně vysvětlit, proč mi na tom záleží, proč to vyžaduji.
Uvědomit  si,  jestli  to  vyžaduji  oprávněně,  poměr  mezi  svými  požadavky  a  službou
druhému…  Být  naštvaný,  mít  špatnou  náladu…to  asi  nebude  oprávněný  důvod  kritiky.
Vhodné vysvětlení požadavků může druhému otevřít oči, vidět chyby, které netušil.

Není  dobré  s partnerem  zacházet  jako  s podřízeným. MANIPULACE  partnerem
pomocí  pocitu  provinění  není  ničím jiným,  než  vydíráním: „Kdybys  byla  opravdu  dobrá
manželka, udělala bys to pro mne.“ „Kdybys mě měl rád, šel bys se mnou…“ Naše přání se
přece  dají  vyjádřit  prosbou:  „Udělal  bys  mi  velikou radost,  kdybychom mohli  jít  spolu.“
„Prosím tě, uděláš to pro mne? Záleží mi na tom.“

Manipulace není žádným ze způsobů lásky, manipulace vychází ze sobectví. Stejně jako
donucování  pomocí  STRACHU: „Uděláš  to  pro  mne,  nebo  tě  to  bude mrzet.“  „Když  ty
neuděláš toto, já ti neudělám něco jiného.“ To je opravdu „úžasný“ dialog… ještě si do ruky
vzít nůž.
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Kdo  těmto  špatným  způsobům  nečelí  a podřizuje  se  jim,  ten  vlastně  dovoluje  jejich
rozšiřování;  a to  není  projev  lásky  (tady  se  musíte  naučit  druhému  vymezovat  hranice).
„Mám tě příliš rád/a, abych ti dovolil/a se mnou takto zacházet.“ Nikomu není dobře
v roli podřízeného nebo zneužívaného. Co nemáme my rádi – nedělejme, prosím, druhému.

Naučit  se  vlastnímu  způsobu  lásky  partnera,  znamená  radikálně  pozměnit  své
manželství. 

5. LÁSKA VYJÁDŘENÁ FYZICKÝMI DOTEKY

Fyzický dotek
Fyzický  dotek  je  jedním  ze  způsobů,  jak  druhému  projevit  svou  lásku  a přízeň.

Vzpomeňme například na děti, jak je pro ně nutný fyzický kontakt. Děti, které byly chovány,
objímány a laskány, mají mnohem vyrovnanější emocionální život, než děti, které vyrůstaly
bez fyzických doteků. Můžeme vzpomenout i na Pána Ježíše, ke kterému přinášeli lidé své
děti,  aby se jich dotkl. (Mk 10: 13) Sám se na učedníky rozhorlil,  když od něho odháněli
rodiče s dětmi:  „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království
Boží.“ Děti potom objímal, vkládal na ně ruce a žehnal jim“ (Mk 10: 14–16).

Fyzický kontakt je velmi účinný způsob k vyjádření partnerské lásky: spojené ruce,
polibky, objetí a sexuální styk, to všechno jsou způsoby, kterými si manželé projevují
lásku. Pro některé je to současně i vlastní odstín, způsob lásky. Takové typy si připadají
bez  fyzických  doteků  nemilovaní,  neocenění  a opomíjení;  naopak  těmito  projevy  se
jejich srdce naplňuje a oni o partnerově lásce a úctě nepochybují.  Fyzický kontakt je
pro ně jako důkaz lásky, jako ujištění. Je pro ně opravdu nutností.

Příklad: Manžel říkal:  „Moje žena je kuchařka – gurmán.  Tráví v kuchyni  celé hodiny
s přípravou  velmi  pracných  jídel.  Pro  mě?…  Mně  stačí  brambory  a maso.  Říkám  jí,  že
zbytečně plýtvá časem. Ale jí se to dotkne a řekne mi, že neumím ocenit, co pro mě dělá. Já si
jí vážím a oceňuji to, ale mohli bychom místo častého vyvařování mít na sebe víc času a dělat
i jiné věci.“ A očíčka mu přitom významně zajiskřily…

Jeho srdci byly blíž ty „jiné věci“, než vybraná jídla. Jeho žena doma slýchávala od svého
otce časté pochvaly adresovány matce: „Když si sednu k tak dobrému jídlu, musím tě milovat,
i kdybych  nechtěl.“  Její  otec byl  nevyčerpatelným zdrojem pochval na matčino kulinářské
umění jak doma, tak na veřejnosti. A tato žena přijala svou matku za vzor. Problém byl v tom,
že si nevzala svého otce a vlastní způsob lásky jejího manžela byl jiný.

Bylo jasné, že větou „místo stálého vyvařování bychom mohli mít čas i na jiné věci“ –
myslel  převážně na manželský sex.  Když byla žena v     intimní oblasti  přístupná, byl  si její
láskou  jistý.  Když  jej  z     jakéhokoli  důvodu  sexuálně  odmítala,  nemohly  ho  o     její  lásce
přesvědčit ani všechny kulinářské výtvory dohromady. Neměl nic proti dobrému jídlu a vážil
si jí za snahu, ale sebelepší jídlo mu nemohlo nahradit to, co považoval ve svých očích za
„skutečnou lásku“. A to byl „fyzický dotek“. 
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„Čím ti mohu být lepším manželem/kou?“
Takhle  to  s lidmi  prostě  je.  Často  chce  ona  dělat  dobro,  on  chce  také  dělat  dobro  –

a nedopadne to mnohdy dobře. Problém je v tom, že druhému dáváte druhému svou lásku
podle  vašich  představ,  co  lahodí  a baví  vás  –  a nedokážete  druhému  předat  lásku  JEHO
VLASTNÍM způsobem,  jeho  pravým druhem lásky.  A kolikrát  se  stačí  zeptat:  „Co máš
rád/a;  co  by  tě  potěšilo;  co  miluješ  nejvíc?  Čím  ti  mohu  být  lepším
manželem/manželkou?  Jak  tě  mohu potěšit,  ocenit  nejvíce?“ A potom  opravdu  dobře
naslouchat a zařídit se konkrétně podle partnerovy odpovědi. A to ve vaší moci opravdu je.
Stačí skutečně chtít se druhému vydat, být mu vším, splnit jeho sny a touhy po štěstí. On vám
zase splní vaše sny…

Nejen sexuální styk – ale i jiné doteky

Sexuální styk není ovšem jediným vyjádřením lásky. Fyzický dotek není jenom o sexu.
Dotýkáte-li  se  druhého  příjemným  způsobem,  nervová  vlákna  tyto  impulsy  převedou  do
mozku,  který  je  přeloží  správným způsobem.  Může to  být  lehké  objetí  u vaření,  polibek,
pohlazení, prohrábnutí vlasů, držení se za ruce, masáž zad, šimrání, česání vlasů, mytí zad ve
vaně, ruka okolo ramen, milostná předehra před sexuálním stykem… A mnohé a mnohé další
„doteky lásky“,  které jsou záchranným kruhem pro člověka s tímto odstínem lásky. Vždyť
i v této oblasti „je láska vynalézavá“.

Netrvejte  však  na  tom,  že  se  druhého  budete  dotýkat  způsobem,  který  vyhovuje
jenom vám a ve chvíli, kdy na to máte chuť vy. Naučte se hovořit způsobem lásky druhého,
Některé vaše doteky mohou být druhému dokonce nepříjemné. Trvat na nich je popřením vaší
lásky. Znamenalo by to, že potřeby a touhy druhého nevnímáte a že vás názory druhého moc
nezajímají. Sledujte, co je příjemné druhému. Nebojte se na to otevřeně zeptat. A potom
vaše doteky budou druhému působit rozkoš.

Nebojte se vyzkoušet  nové způsoby doteků, které  vás dosud nenapadly.  Popusťte  uzdu
fantazii… Dotýkání nohou pod stolem může zpestřit vaši večeři ve vinárně; políbit druhého
před cestou v autě; chytit druhého za ruku na veřejnosti…

Možná vás potom překvapí, jak moc je druhý vašimi projevy lásky naplněn a jak vám je
vrátí  jinou  cestou;  zvláště  ten,  kdo fyzické  doteky potřebuje  jako  důkazy  vaší  oddanosti
a péče. 

Vyzkoušejte nové doteky v novém prostředí a nebojte se toho. Zapomeňte na svůj stud
nebo dosavadní zaběhané zvyky, mohly být nedostačující. Víc než vaše pocity nebo váš stud
je důležitější  potřeba vašeho partnera.  Zjišťujte,  co je vašemu partnerovi  příjemné a     to
potom dělejte. Nezapomeňte, že poslední slovo v těchto výměnách lásky má partner, ne vy.
Nebuďte tak „důležití“, umějte si hrát, být něžní, pozorní.  Učte se mluvit způsobem lásky
toho druhého, a uvidíte, že neproděláte. Udělejte druhého šťastným – a on pak bude mít
blíže k tomu, udělat šťastnými vás. Od dobrého se nikdy neutíká.

Krize a fyzické doteky
Největší manželskou krizí může být NEVĚRA. Nevěrou dochází k hlubokému zranění

a intimita manželů je hluboce narušena, dochází k vnitřnímu zranění, které mnozí neunesou
a zvolí rozvod. 

Takové trauma je ovšem ještě daleko horší pro toho, kdo má právě vlastní způsob lásky
položený na fyzickém kontaktu. Neboť ta, po které tak hlu178boce touží, se oddala jinému.
Jeho  citová  nádrž  je  nejen  vyprázdněna,  ale  byla  zničena  explozí.  Kdo  způsobí  takové
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hluboké zranění,  musí  počítat  i s následky.  Pokud se s ním partner  nerozvede,  musí  viník
zasazenou ránu také přiměřeně dlouho léčit. Nevěra se nedá odpustit za týden ani za měsíc.
Viník musí počítat  s dobou partnerovi „rehabilitace“.  On sám je povinen vytvořit  patřičné
„lázně“.

V tu dobu je nevhodné činit  si nárok na sexuální styk,  protože vaše dotyky zraněnému
partnerovi připomínají vaši nevěru. Vybaví se mu, že něco podobného jste nedávno prováděli
s milencem nebo milenkou.… a je mu z toho zle. Viník by se neměl divit tomu, že druhý není
vzrušen, protože dotyky jsou pro něho zásahy do otevřených ran. Pro viníka je jediná cesta:
vykonat pokání a podat přesvědčivé důkazy o své trvalé změně k věrnosti. 

Jsou také jiné krize v manželství než nevěra a všechna manželství je zakusí: nemoci,
smrt  rodičů,  velký  průšvih  dítěte,  nehody,  různá  zklamání  z lidí,  ze  sebe  sama…  Tím
nejdůležitějším, co můžete pro partnera udělat v době krize – je mít ji nebo jeho rád/a.

V krizových  situacích  se  objímáme  téměř  instinktivně.  Proč?  Protože  fyzický  dotek  je
silným projevem lásky. Jím říkáme: „Jsem s tebou. Jdu do toho s tebou. Neopustím tě. Opři se
o mě.“  V krizových  situacích  nám  nejvíce  pomůže,  když  nás  má  někdo  opravdu  rád.
Nemůžeme změnit události, které nás potkaly, ale když víme, že nás někdo má rád, snadněji
je přečkáme.

Pokud je fyzický kontakt vlastním způsobem lásky vaší partnerky, neexistuje v tu
chvíli nic důležitějšího než držet ji v náručí, když bude plakat. Můžete i mlčet. Vaše slova
nemusí v tu chvíli mít takový význam, ale váš dotek bude znamenat, že vám na ní záleží.
Muži  jsou kolikrát  bezradní  v takových situacích,  protože neví,  „co by poradili“.  A často
netuší, že radu nikdo nechce, jen podporu, vyjádřenou beze slov.

V takové chvíli dokažte své hrdinství. Vykašlete na to, jestli vás druzí vidí, nebo na to,
jak moc se stydíte před lidmi. Partner,  který stojí nad hrobem své maminky a pláče
bolestí,  má snad přednost před vašimi pocity a study objímat druhého na veřejnosti.
Zapomeňte občas na sebe a     myslete víc na druhého! Nebuďte takoví sobci. Vaše něžné doteky
a     útěcha nebudou zapomenuty, ani když bolest odezní. Jejich nepřítomnost však nemusí být
zapomenuta  nikdy… (K  čemu  je  mužům  sledování  válečných  hrdinných  filmů  nebo
romantických scén, kde muž položí život za čest své milé – když nejsou schopni svojí milou
chytit na veřejnosti ani za ruku?…)

Vzpomeňme na Pána Ježíše, ten se nestyděl ani plakat na veřejnosti, když zemřel přítel
Lazar. A přitom měl moc vzkřísit ho z mrtvých, což nakonec učinil. Děti nechal přitulit se
k Němu. Kající prostitutce nebránil, aby mu z lítosti nad hříchy zkropila nohy slzami a utřela
je svými vlasy… Ježíš Kristus nám zjevil, jak má vypadat pořádný chlap.

Stejně jako víra, tak i láska by se měla navenek projevit skutkem.  Projevy lásky mezi
partnery jsou důležitější než veřejné mínění. Nežijete spolu kvůli veřejnému mínění. Ona
například touží po tom, aby ji alespoň občas vzal na veřejnosti za ruku a dokázal tak, že se za
ni nestydí. Ale on to ze studu, že by před kamarády nevypadal dost drsně, to prostě nikdy
neudělá. Přednost před kamarády musí mít žena, s ní je jedno tělo, ne s kamarády, které vidí
na dvě hodiny v hospodě…

Problémy z nedostatečného dialogu
Další příklad nám pomůže objasnit krizi, která byla zapříčiněná nedostatečným dialogem.

Chyba nastala v komunikaci – partneři nepoznali své vzájemné skutečné touhy a     přání.
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Příklad: Chodili na stejnou střední školu, do stejné církve, měli stejné zájmy, a když se
vzali,  i jejich  rodiny si  porozuměly.  Vše nasvědčovalo  tomu,  že  prožijí  krásný vztah.  To
skutečně prožívali. Ale po čtyřech letech vztahu se dostali do krize, z které byla ona úplně
v koncích a zoufalá. On se vracel z práce stále později a bral si práci i domů. Nějak se jí začal
vyhýbat. Ona to řešila přátelstvími s jinými ženami, ale šťastní nebyli ani jeden. Docházelo
k hádkám… Ona mu vyčítala práci, on zase jí, že není často doma a nečeká na něho. Krize
časem došla tak daleko, že ji nebyli schopni sami vyřešit.

Po  dlouhých hodinách u poradce  se přišlo  na  to,  že  jeho vlastním způsobem lásky je
„fyzický kontakt“, u ní to bylo zase „pozorné naslouchání“. 

On se svěřoval: „Cítil jsem se velmi nejistý a měl tak úzké sebevědomí, že mi trvalo celou
věčnost, než jsem si přiznal, že právě nedostatek její fyzické otevřenosti vůči mně způsobil, že
jsem se jí začal vyhýbat.  Uvnitř jsem cítil potřebu, aby se mě dotýkala, ale nikdy jsem to
nevyslovil nahlas. Když jsme spolu chodili, byl jsem to vždy já, kdo objímal, líbal, chytal za
ruce… Tehdy na to reagovala. Cítil jsem, že mě miluje. Když jsme byli svoji, necítil jsem
žádnou fyzickou odezvu. Možná byla unavená z práce. Nevím, ale velice se mě to dotklo.
Zdálo se mi, že pro ni už nejsem dost přitažlivý. Bál jsem se dalšího odmítnutí, proto jsem se
rozhodl, že už to sám nebudu zkoušet. 

Rozhodl jsem se, že počkám, jak dlouho jí bude trvat, než přijde a sama od sebe mě políbí
nebo se mě dotkne jinak, nebo mi dá sama najevo, že se chce milovat. Jednou to trvalo celých
šest týdnů, než se mě vůbec dotkla. Myslel jsem, že to nezvládnu… Moje uzavřenost a     útěk
do  práce  byl  obranou  proti  bolesti,  když  ke  mně  byla  chladná.  Cítil  jsem se  nežádoucí
a     nemilovaný.“

Ona se zase svěřovala: „Neměla jsem vůbec tušení, co prožívá. Viděla jsem jen, že je vůči
mně uzavřený. Nelíbali jsme se ani neobjímali jako předtím, ale myslela jsem, že když jsme
teď svoji, tak to pro něho už není podstatné.  Vůbec mě nenapadlo, že by si přál, abych byla
iniciativnější. Má pravdu, celé týdny jsem se ho ani nedotkla. 

Prala jsem, žehlila, nakupovala, uklízela…, abych mu projevila svou lásku. Opravdu jsem
nevěděla, co víc bych ještě měla dělat. Nechápala jsem, proč se přede mnou tak uzavřel a proč
už o mě nemá zájem. Ne že by mi fyzický kontakt nic neříkal, ale nebylo to pro mě nikdy tak
moc  důležité.  Já  sama  jsem jeho lásku cítila  nejvíc,  když  jsme  byli  spolu,  když  jsme  si
povídali, když se mi věnoval. Nepotřebovala jsem, aby mě přitom líbal nebo objímal. Pokud
se mi věnoval, připadalo mi, že mě má opravdu rád.

Trvalo nám hodně dlouho, než jsme pochopili,  po čem vlastně toužíme a     dokázali  si to
navzájem říct. Jakmile jsem začala být aktivnější,  věci se začaly měnit  k lepšímu. Byl  tak
ujišťován o mojí lásce.“

Problém často vězí ve způsobu, jakým své pocity dáváte najevo
Tak jsme slyšeli,  že  problém často  vězí  ve  způsobu,  jakým své pocity  dáváte  najevo.

Jakmile  on byl  ujištěn o lásce  své ženy způsobem,  který  byl  vlastní  jemu – opustil  svou
uzavřenost,  zanechal  své  obrany  odtažením  (strach  z toho,  aby  nebyl  znovu  odmítnut
a zraněn), a začal být mnohem pozornější vůči přáním své ženy. 

Jak je  dobré si  otevřeně  říci  o svých touhách –  neboť ten  druhý není  jasnovidec
a nemusí vůbec tušit, čím by nám udělal radost, nebo co vás užírá. A dokud se to od vás
nedozví,  tak to bude dělat podle svých představ, které se mohou minout účinkem. Je
lepší  o svých touhách a přáních otevřeně  mluvit,  než  se  trápit  něčím, o čem partner
kolikrát nemá ani potuchy.
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ROZLIŠENÍ VAŠEHO HLAVNÍHO DRUHU LÁSKY

Pět druhů lásky a jejich rozlišení
Pokud  chcete  udržovat  citovou  nádrž  lásky  svého  partnera  plnou,  je  nezbytné  rozlišit

jeho/její  vlastní  druh  lásky,  jinak  řečeno:  odstín  lásky,  projev  lásky,  odpovídající  důkaz
lásky…

Probrali jsme pět těchto druhů:

 Slova ujištění, kterými oceníte hodnotu partnera;

 Pozorné naslouchání a vcítění se do druhého;

 Vyjádření lásky skrze dary;

 Láska projevená skutky služby;

 Láska vyjádřená fyzickými doteky.

Všech těchto  pět  způsobů projevů lásky má společného jmenovatele:  to  je  EMPATIE,
vcítění se do druhého. Co si přeje, po čem touží, jak mu je, jak se cítí – a podle toho jednat.

Někteří  lidé rozliší  svůj  odstín  lásky nebo partnera  okamžitě.  Ostatní  se  nad tím musí
nejdříve zamyslet.

Častou chybu při rozlišování dělá spousta mužů. Protože touží po sexuálním styku,
domnívají se, že fyzický kontakt je jejich nejdůležitějším druhem lásky. Sexuální touha
u mužů  vyplývá  z jejich  FYZICKÉHO  ZALOŽENÍ.  Touhu  po  styku  způsobuje  u mužů
zvýšení objemu spermatických buněk a semenné tekutiny v semenných žlázách. Jakmile jsou
semenné žlázy plné, dostaví se fyzický pocit potřeby toto napětí uvolnit. Tato touha mužů má
tedy fyzické pozadí.

Například: muž, který by měl sexuální styk tak často, jak by chtěl, ale kdyby ho jeho žena
zároveň kritizovala, ponižovala a mluvila o něm špatně před ostatními – neměl by pocit, že ho
miluje, cítil  by se zrazený a ani na sex by takovou chuť už neměl. Pokud má takový muž
hlavní druh lásky „slova ujištění o jeho hodnotě“, je pro něho z emocionálnějšího hlediska
tento  druh  podstatnější  než  samotný  sex.  Sexuální  touha  a emocionální  potřeba  být
milován se od sebe liší.

Sexuální touha žen je založena na jejich EMOCÍCH, nemá tedy čistě fyzickou podstatu.
V těle ženy se neodehrává takový fyzický proces jako u mužů. Jejich touha je emocionální.
Když bude žena cítit, že ji manžel miluje, obdivuje a     váží si jí, bude více toužit po intimním,
fyzickém kontaktu s     ním. Bez pocitu vzájemné blízkosti a     oddanosti bude ale její touha po
fyzickém kontaktu malá.

Pro muže je sexuální styk důležitý,  vyplývá to z jeho fyzického založení.  Ale  sex sám
o sobě  muži  nemůže  stačit. Jeho  žena  se  bude  muset  naučit  hovořit  také  jeho  hlavním
emocionálním  druhem lásky.  Pokud partneři  jsou  schopni  si  navzájem  naplňovat  své
emocionální  citové  nádrže,  je  pravděpodobné,  že  nebudou  mít  potíže  ani  v sexuální
oblasti. Většina  problémů  v     sexuální  oblasti  nevychází  ze  špatné  techniky  při  sexu,  ale
souvisí s     emocionálním uspokojením partnerských potřeb. Vždyť manželský styk není o tom,
celý den se míjet jako cizí lidé – a večer zažít krásné milování naplněné něžnostmi. Takto to
nefunguje. V takovém případě jde o „hard sex“ (tvrdou soulož), kdy partner má posloužit jako
předmět k ukojení vášně. Ale to není pravá láska. To je potom žena i muž spíše na úrovni
nevěstky a gigola…
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Rozlišování hlavního druhu lásky 
Pojďme se ale vrátit k rozlišování hlavního druhu lásky. Například: Jestliže vás nejvíce ze

všeho  bolí  kritická,  odpuzující  slova  vašeho  protějšku,  potom  je  pravděpodobně  vaším
hlavním druhem „slova ujištění“. Protože co vás nejvíce bolí, toho pravý opak vás nejvíce
potěší. 

Některé  ženy  říkají:  „Nejvíc  mi  vadí,  že  on  doma  nehne  ani  prstem,  aby mi  s něčím
pomohl. Zatímco já nevím, kam dřív skočit, on se klidně dívá na televizi. Nevěřím, že by mne
mohl  milovat.  Kdyby  mu  na  mně  záleželo,  pomohl  by  mi.“  Takové  stížnosti,  problémy,
mohou být vodítkem k rozlišení  hlavního druhu lásky „skutky služby“.  Jestli  vás hluboce
trápí,  že od partnera nedostáváte  dárky,  potom je pravděpodobné, že vaším druhem lásky
bude „přijímání darů“, neboť v pozornostech vidíte vyjádření citů. Jestliže vaše zranění bude
pramenit  z toho, že si na vás dělá partner málo času a nevěnuje se vám plně,  bude vaším
odstínem nejspíše „pozornost“. Jestli vás sužuje, že se vás partner málo dotýká, potom půjde
o „fyzický kontakt“. 

Udělejte si čas, napište si na papír odpovědi na následující tři způsoby, které by vám měly
pomoci  rozlišit,  jaký je  vás hlavní  druh lásky,  co k šťastnému životu od partnera  nejvíce
potřebujete:

1. Co váš partner dělá nebo naopak nedělá – že vás to zraňuje? Co třeba říká, že vás to
hluboce zraňuje? Na co si nejčastěji stěžujete? Opakem toho, co vás nejvíc zraňuje, bude
pravděpodobně váš hlavní způsob lásky.

2. Co jste nejvíc po svém partnerovi vyžadovali? Jakou činnost, jaká slova? Ohlédněte se
i zpět na předcházející léta. Co na vás působí nejvíc? Po čem toužíte především? Co jste
vyžadovali nejvíc, pravděpodobně souvisí s vaším hlavním druhem lásky. Je to právě to,
co ve vás vzbuzuje pocit, že vás miluje.

3. Jakými způsoby nejraději projevujete lásku partnerovi? Co děláte nebo co říkáte, když
mu  chcete  projevit  lásku?  Může  to  být  vodítkem k tomu,  co  byste  sami  od  něj  rádi
přijímali jako důkaz lásky.

Na základě těchto tří  bodů budete pravděpodobně schopni rozpoznat  svůj  odstín lásky.
Jestliže se vám z pěti bodů zdají stejně důležité dva – potom budete mít způsoby lásky dva.
Tím to  bude mít  váš  partner  jednodušší  –  bude mít  na výběr  ze dvou způsobů,  jak vám
projevit svoji přízeň a oba způsoby k vám budou mluvit stejně. Ale většinou tomu je tak, že
jeden způsob je hlavní, druhý doplňující. I když vás všech pět způsobů projevů potěší. Koho
by dobro netěšilo?

S určením hlavního způsobu lásky mohou mít potíže dva typy lidí: 

 Do první skupiny budou patřit lidé, jejichž citová nádoba je po řadu let
plná. Protože partner je zahrnuje všemožnými pozornostmi a způsoby,
že  s jistotou  neví,  který  druh  je  tím  nejpodstatnějším.  Nepochybují
o lásce protějšku.

 Do druhé skupiny patří naopak ti, kteří mají svou citovou nádobu řadu
let vyschlou, že si ani nepamatují,  co v nich vyvolávalo pocity, že je
partner miluje.
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V obou  případech  platí,  že  pokud  se  vám  podaří  se  v myšlenkách  vrátit  do  období
zamilovanosti, můžete se sami sebe zeptat: „Co se mi na něm/ní tehdy tolik líbilo? Co mě tak
přitahovalo? Co dělal nebo říkal, že jsem s ním chtěla tolik být? Natolik, až mne to vedlo ke
svatebnímu slibu?“ Pokud se vám povede tyto vzpomínky vyvolat a oživit, může to být cesta
k odhalení vašeho hlavního způsobu lásky.

Nebo si také můžete položit otázku: „Jak by měl můj dokonalý partner asi vypadat? Co by
měl dělat? Co by měl říkat? A podle této představy můžete také dojít k odpovědi.

Možná by nebylo od věci, kdybyste si na papír do jednoho sloupce napsali, jaký je váš
hlavní  způsob  lásky,  váš  odstín  –  a ty  zbylé  čtyři  seřadili  pod  něj  podle  důležitosti.  Do
druhého sloupce můžete napsat stejným způsobem hlavní způsob lásky vašeho partnera. Až to
napíšete, můžete si spolu promluvit o tom, proč právě vy a váš partner považujete právě toto
pořadí za důležité a proč.

S největší pravděpodobností vám dojdou věci, které jste dosud nevnímali. Upravíte si své
představy o tom, co je pro vašeho partnera podstatné ve vaší komunikaci a manželství. Váš
dialog na toto téma přinese bohaté ovoce. Odpovědi vašeho partnera vám jasně vykreslí, jak
můžete  být  ještě  lepším  manželem/manželkou.  A hned  máte  konkrétní  program  lásky.
Pamatujte, že láska nestojí jen na emocích a pocitech, že láska je rozhodnutí vůle konat dobro.
Naplňovat  přání  toho  druhého  způsobem,  jaký  je  vhodný  a srozumitelný  pro  něho.  Vaše
představy o předávání lásky jsou až druhořadé. Toto je návod na spokojenost vašeho partnera
a společné štěstí.

LÁSKA JE ROZHODNUTÍ VŮLE KONAT DOBRO
Láska  je  rozhodnutí  vůle  konat  dobro:  „Rád  bych  tě  miloval/milovala  způsobem,

kterému ty rozumíš, který ti je vlastní.  Chci ti projevovat lásku tvou řečí.  Rád bych
vyhověl/a tvým přáním a touhám.“ Co myslíte, je ve vašich silách takto přemýšlet a jednat?

Když se rozhodnete aktivně projevovat partnerovi lásku v jeho hlavním způsobu, v jeho
odstínu,  budete  vytvářet  dobrou  atmosféru  nezbytnou  pro  vyřešení  konfliktů  a zranění
z minulosti.  Láska  sice  nedokáže  vymazat  minulost,  ale  může  proměnit  současnosti
a     budoucnost. Bylo  mnoho  manželských  párů  na  pokraji  rozvodu,  které  se  touto  cestou
podařilo zachránit.

Mnozí říkali:  „Už ji/jeho nemiluji“, a svůj stav vyprahlosti  považovali  za ospravedlnění
k tomu, jít lásku hledat jinam. Chápeme, že emocionálně vyprahlí lidé touží po lásce. Není
však řešením v první krizi a vyprahlosti hledat své naplnění mimo manželský svazek – zvlášť,
když se neuskutečnil pokus o nápravu soužití. Emocionálně vyprahlí lidé jdou často hledat
své „štěstí“ za hranice manželství, ale pro svou nedozrálost a neschopnost řešit konflikty
vhodným  způsobem,  jsou  předem  odsouzeni  k jejich  zopakování.  Nenaučili  se  ještě
naplňovat partnerovi citovou nádobu lásky – a už odcházejí do dalšího vztahu. 

Jsou  v lásce  nedozrálí.  Odchází  na  základě  nového  citového  vzplanutí,  ale  až  znovu
vyprahnou,  budou  ve  stejné  situaci  znovu.  Vzpomeňme  na  statistiky  o manželských
rozvodech:  v Americe  se  rozvádí  40  % prvních  manželství;  kdo uzavřeli  podruhé sňatek,
rozvádí se ze 60 %; a kdo uzavírá sňatek napotřetí,  tak ti  se rozvádějí už ze 75 %. Je to
celkem pochopitelné.  Za prvé z manželství utíkají lidé většinou pro svou nedozrálost  řešit
konflikty a pro své sobectví, za druhé do dalších svazků jsou se zatížeností z minulosti – vztah
k první ženě, vztah se svými dětmi, majetkové tahanice…
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Rozdíl mezi zamilovaností a naplněním emocionální touhy

Mnozí lidé prožívají různé stavy: „Teď ji miluji, “ „Teď ji už nemiluji…“ Měli bychom se
naučit rozpoznávat rozdíl mezi „zamilovaností“ a „naplněním emocionální touhy“.

Zamilovanost nás na čas uspokojí i emocionálně. Dává nám pocit jistoty.  Pocit, že nás
někdo obdivuje, má o nás zájem, že si nás váží. Člověka těší, že je pro někoho neodolatelný,
že mu někdo věnuje všechen svůj volný čas a energii. V této době je citová nádoba plná nebo
přetéká a člověk je šťastný. Mnoho lidí tento pocit plnosti zažije vůbec poprvé v životě. 

Za nějaký čas se však sestoupí z oblak na zem. Dostaví se realita života, zjeví se chyby
a slabosti partnera a vyjde najevo i naše sobectví. Neduhy byly dříve překryty zamilovaností.
Pokud  se  ti  dva  nenaučí  dávat  lásku  způsobem  srozumitelným  druhému,  začnou  citové
nádoby vysychat a jistota lásky se začne vytrácet. Nezapomeňme, že vyprahlosti mají někde
svůj původ, svou příčinu. A pokud přijdou, je nutné se z nich nějak dostat. Mám tím na mysli
nutnost KONKRÉTNÍHO PROGRAMU MANŽELSKÉ LÁSKY. 

NAPLNĚNÍ EMOCIONÁLNÍ TOUHY PARTNERA
Uspokojit partnerovu emocionální potřebu lásky je více věcí volby než pocitů nebo

nálad.  Kdyby člověk měl druhému dávat lásku jen když má dobrou náladu, to by ji dával
třeba každý třetí den. Láska není počasí, to je volba pro dobro, bez ohledu na naše nálady.
Nálady nás nesmí určovat, mít nás v     moci. Nemáme být otroky svých pocitů.

Je jasné, že euforická zamilovanost vyprchá, ale to nemá bránit v tom, abyste partnerovi
doplňovali  citovou  nádobu  vhodným  chováním.  Potom  bude  šťastný  i bez  euforické
zamilovanosti. Jde o to naučit se komunikovat v jazyku svého protějšku. Jestliže to budou
dělat  oba současně,  jejich  citové  nádoby se budou stále  doplňovat.  Při  takovém vnitřním
naplnění se manželé mohou věnovat i prospěšným zájmům mimo oblast manželství a vztah
tím nebude trpět.

Trvalá emocionální láska mezi partnery je volbou, pro kterou se mohou rozhodnout, když
se naučí milovat svůj protějšek správným jazykem – jeho hlavním způsobem lásky.

Přínos manželské krize

K rozhodnutí snažit se lásku předávat partnerovým způsobem, naplněním JEHO tužeb a
přání – se mnozí partneři rozhodli až po pořádné krizi.

Jakákoli krize je vždy bolestivá, ale mnohdy s sebou přináší i něco dobrého: zážitek reality,
poznání vlastních hranic a slabostí. Pokud to člověk uzná a nevzdá to, může zažít ještě lepší
stavy a  vztah  než  předtím.  Krize  mnohým zjevila  kořeny problémů  a oni  konečně začali
hledat řešení – a našli ho. Selhání, pády a odpuštění mnohé lidi posunuly dopředu (k Bohu
i partnerovi) kolikrát více než úspěchy a peníze. Krize totiž přináší pravdivý pohled na sebe
i druhého. Pokud se krize správně „uchopí“, můžeme dojít k větší svobodě než před krizí. 

Jan 8:32: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí."

Jan 14:6: „Ježíš (Tomášovi) odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne.

Jan 8:36: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
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ZPŮSOB LÁSKY PARTNERA – KTERÝ JE VÁM NEPŘÍJEMNÝ
Pojďme se zamyslet ještě nad něčím závažným ve výměně lásky. A tím je otázka:  „Co

když  vlastní  způsob  lásky  vašeho  partnera  představuje  něco,  co  je  vám  prostě
nepříjemné?“

Na tuto otázku by byla asi jednoduchá odpověď: „To není tak důležité.“ Vzpomeňme, že
láska je volba dobra. Přát a dělat dobro pro druhého. Mluvili jsme o tajemství vztahu: „Rád/a
bych tě miloval/a způsobem, kterému rozumíš. Rád/a bych ti vyhověla.“ Zapomeňte přitom na
své pocity nechutě – a sledujte cíl  svého počínání více než své pocity.  Co je důležitější
v lásce? Vaše pocity, nebo splnění tužeb vašeho partnera, naplnění jeho citové nádrže? Láska
je splnění přiměřených přání partnera – potom můžete počítat  s tím,  že partner bude plnit
i vaše přání, přestože budou rozdílná.

Příklad: „Druhem lásky mé ženy jsou „skutky služby“.  Pravidelně pro ni dělám to, že
doma luxuji. Myslíte, že luxuji rád? Luxování jsem nenáviděl. Moje matka mě doma nutila od
mládí luxovat. Ven jsem mohl jít až po úklidu. Přitom jsem si říkal: ’Až se ožením, už nikdy
nebudu luxovat, to bude dělat moje žena.‘

A teď luxuji pravidelně. Mám k tomu jediný důvod: to je láska. Neexistuje cena, kterou
byste mi za luxování mohli dát, ale dělám to z lásky. Je mi to nepříjemné, ale je to ještě větší
důkaz lásky mé ženě – a za tento projev jsem vždy náležitě odměněn.“

Pro dalšího muže byl hlavním projevem lásky „fyzický kontakt“, ale pro jeho ženu „skutky
služby“. Když mu říkala, že by jí udělal radost vypráním velkého prádla, dlouho nechápal, že
jí tím mohl skutečně potěšit. Myslel, že i ona musí prožívat naplnění jedině při „fyzických
dotecích“ stejně jako on. Dlouho mu trvalo, než pochopil rozdíl v hlavních způsobech lásky;
než  pochopil,  že  lásku,  kterou on prožívá,  když se ho žena dotýká –  je  úplně stejné
naplnění pro jeho ženu, když on jí doma pomáhá. 

Pocity příjemnosti a nepříjemnosti
Vaše pocity příjemnosti nebo nepříjemnosti nejsou při výměně lásky rozhodující. Mluvíme

o lásce – a láska je to, co děláme pro druhého, nikoliv pro sebe. V tom spočívá velké tajemství
– a blahoslavení, kdo toto pochopí a vykonají.

Vždyť denně děláte tolik věcí, které jsou dobré, a přitom nás nebaví. Začíná to ranním
vstáváním –  nechce  se  vám z postele,  a přesto  z ní  vylezete.  Je  mnoho  věcí  a situací,  do
kterých se nám nechce, ale když se donutíme je vykonat, stojí to za to. Stejně tak je tomu
s láskou. 

Když pochopíte, jaký vlastní způsob lásky má váš partner – začnete ho používat bez
ohledu na to, jak příjemné nebo nepříjemné vám to bude. Nedělejte si přitom nároky na
vzrušující a hřejivé prožitky pro sebe. Rozhodli jste se jednat ve prospěch partnera, ne ve
prospěch svůj.  Vzrušení, hřejivosti, naplnění… se dočkáte, až vám partner začne lásku
opětovat zase vaším způsobem (a také přitom nebude hledět na prožitky a příjemnosti pro
sebe).  Uvidíte,  že ovocem svého počínání  budete velmi překvapeni.  A toto vše je ve vaší
moci. Kromě sobectví vám nic nebrání. Vždyť láska je nekompromisní volba dobra. A není
pokrytectvím, když se rozhodneme dělat dobro pro druhého, přesto že se vám nechce. Protože
štěstí druhého je přednější než štěstí vaše – a to je vlastnost lásky. 

Tajemství  manželské  obnovy  lásky  je  ukryto  v hlavním  způsobu  lásky  vašeho
partnera a ve vaší volbě, jestli tím způsobem budete chtít jednat. Můžete si udělat takový
experiment – jednejte tímto způsobem, srozumitelným partnerovi, po dobu tří měsíců a     přitom
nehleďte tolik na sebe. Existuje totiž reálná šance, že váš partner vám začne lásku opětovat,
protože jeho vnitřní touhy budou naplněny. 
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XIV.

MANŽELSKÁ
SEXUALITA

SEXUALITA
Velkolepý sex (plnohodnotný, nádherný, vášnivý, něžný, naplňující) je Boží dar těm, kdo

jsou odhodláni vytvářet láskyplné svazky v nichž je jeden druhému oporou. Velkolepý sex je
odměnou pro ty, kdo to se svým manželstvím myslí opravdově a nelitují času ani námahy, aby
jejich vzájemná láska nevyhasla a jejich vztah se po celý život co nejvíce rozvíjel.

Sexualita se nedá oddělit od běžného manželského života. V jejím prožívání se zrcadlí
a promítá celý partnerský vztah i to, co jste si do něho přinesli. Kromě odlišných názorů
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a zvyklostí  z vašich původních rodin si  do manželství  přinášíte  i různá zranění,  předsudky
a poškození, které dokáží, při jejich ignorování a neléčení, váš intimní život velice podstatně
zatížit a znepříjemnit, ne-li úplně zničit. 

ROVINY PROŽÍVÁNÍ SEXUALITY
Tělesná láska má být darováním se jednoho druhému – darováním celého člověka.

Proto  zdaleka  neprobíhá pouze  v oblasti  tělesné,  ale  podstatným způsobem zahrnuje
i duševní a duchovní složku. Je třeba usilovat o rovnováhu všech těchto tří složek, aby váš
dar  byl  plnohodnotný.  Sebedokonalejší  technika  a seberafinovanější  způsob  přivádění
partnera k tělesné extázi nedokáže zaplnit prázdnotu srdce způsobenou nezájmem nebo
nedostatečnou snahou o porozumění v ostatních oblastech partnerského života.

Na  druhou  stranu,  když  se  milování  stává  vrcholným  stvrzením  vašeho  poctivě
vybudovaného vztahu, dostáváte se na úroveň jedinečného spojení. Můžete být naplněni svou
láskou a Bohem, který je uprostřed vás, až po okraj. Toto nejužší propojení těla, ducha i duše
se stává nádhernou manželskou modlitbou, kterou můžete chválit Pána za všechno co vám
dal. Vždyť Bůh dal člověku do vínku všechny ty krásné vlastnosti a touhy. Naše láska je podíl
na Jeho lásce. Tak hluboké spojení nemůžete prožít jinde, než v manželství, protože platí: „…
a stanou se jedním tělem“ (Gen 2: 24 )

SEXUALITA Z POHLEDU JIŽ PROBRANÝCH TÉMAT
Jak  bylo  řečeno,  sexualita  souvisí  se  všemi  oblastmi  vašeho  života,  proto  se  na  ni

zaměříme z pohledu jednotlivých témat.

Krize, ničitelé sexuality (viz kap. I. a II.)

 Devadesát  procent  problémů  v sexualitě  nemá  ve  skutečnosti  se  sexem  nic
společného. Mají své kořeny v emocionálních bariérách, které stavíte mezi sebe a svého
partnera. 

Do ložnice s sebou tyto problémy přinášíte od jídelních stolů, z kanceláří, úřadu, pracoven,
z kuchyní,  od dospívajících  dětí,  minulých vztahů,  z výchovných předsudků vašich rodičů
apod.  Tajemství vyřešení většiny sexuálních problémů spočívá ve snaze mít pro svého
partnera neustále  otevřené,  upřímné a milující  srdce. To znamená  vzít  vážně  všechny
předcházející lekce a začít aktivně něco pro své manželství dělat. 

Sexuální problémy a potíže
Pojďme  nahlédnout  do  zajímavé  kapitoly:  „Terapie  funkčních  sexuálních  poruch“.

Problémy v sexualitě  sice  přímo neohrožují  život,  ale  často narušují  spokojenost  člověka,
který problémem trpí – a také spokojenost jeho partnera.

Je velmi zajímavé, že většina sexuálních poruch vychází z psychogenních příčin – tzn. že
sexuální poruchy jsou většinou duševního, psychického původu.

Lidé, kteří mají tyto problémy, se za ně stydí, a v naprosté většině případů o nich nemluví
nebo je zatajují. Při rozvodu uvádí 42 % partnerů značnou nespokojenost v intimním životě.
To  znamená,  že  skoro  každý  druhý  rozváděný  pár  uvádí  sexuální  nespokojenost.  Skoro
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všechny  sexuální  problémy  souvisejí  s nedostatečnou  komunikací  mezi  partnery:
o pocitech, potřebách, touhách… Potom se nelze divit, že v takovém prostředí trpí partner
neurotickými příznaky, které mají přímý vliv i na sexuální život.

Nejčastější sexuální problémy:

u mužů: 

• porucha erektivity (erektivní impotence)

• předčasná ejakulace

• chybějící ejakulace

u žen:

• anosgarmie (řídký nebo chybějící orgasmus)

• frigidita (snížení až chybění touhy po sexuálním styku a aktivitách)

• vaginismus (samovolné stažení vaginálního svalstva)

Různé příčiny poruch

1. Nevhodné podmínky k intimnímu styku: vyrušení, děti, strach z otěhotnění, rodiče…

2. Trauma z minulosti: pocity viny, méněcennosti, trapnosti, strach…

3. Partnerské  problémy:  konflikty,  hádky,  výčitky,  ironie,  zesměšnění,  nezájem,
žárlivost, odmítání, chybění vzájemného porozumění…

4. Slabá  osobnost  muže:  bázlivý,  nejistý,  zakomplexovaný,  ustrašený,  hypochondr,
nedovede se oddat svým pocitům, nadměrná odpovědnost z pohlavního uspokojení –
výkonu… 

5. Psychické stavy a poruchy: únavy, vyčerpání, deprese… - souvislost s nedostatečnou
erekcí

Kurzy léčby sexuálních poruch

U  některých  párů  jsou  sexuální  problémy  a poruchy  takového  rázu,  že  je  vyřeší  buď
ambulantní  léčba  (víkendové  kurzy  s pobytem)  nebo  hospitalizace  (2–6  týdenní  kurz  pro
jednoho  nebo  oba  partnery).  Co je  velmi  zajímavé,  je  to,  že  na  takových  kurzech  se
neprobírá jen sexuální technika – začíná se u KOMUNIKACE mezi partnery, kde jsou
nejzávažnější problémy. Pokud to neklape ve vztahu – postel to nevyřeší.
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Tréninková terapie takového kurzu:

• navozování psychického klidu, odstraňování napětí;

• regulování sexuálních reakcí a jejich ovládání…;

• snižování strachů, obav souvisejících se souloží, předsudků…;

• trénink ve vyjadřování pocitů, přání, tužeb, prožitků…;

• odstraňování strachů ze selhání, z neuspokojení partnerky…;

• vzájemný soulad, příznivá atmosféra…;

• naučit se vyjadřovat kladné i záporné pocity.

Sexuální problémy souvisí se zanedbáním partnerské komunikace.

Vidíme, že  sexuální problémy souvisí se zanedbáním partnerské komunikace. Potom
dojde k nedorozumění, napětí, problémům – někdy tak velikým, že se řeší u psychologa nebo
psychiatra.  Jde  o     dlouhodobé  zanedbávání  toho,  co  jsme  v     předcházejících  kapitolách
probírali:  Jednání,  které  ničí  lásku.  Potřeba  vzájemného  odpuštění.  Rozdíly  mezi  mužem
a     ženou: jak v     pocitech, potřebách, touhách… tak v     sexuálních prožitcích.

Vaše velké plus spočívá v tom, že před sebou máte dost kvalitní a konkrétní PROGRAM
LÁSKY. Není to jenom návod na to, jak se nedostat k psychiatrovi, ale návod na opravdovou
spokojenost, na naplněnost v manželství, včetně sexuálního uspokojení. 

Pohleďme na hlavní chyby, kterých se partneři v oblasti sexuality dopouštějí.

Hlavní chyby v intimním soužití

 Navykli  si  myslet  více  na  konečný  cíl  (uspokojení  sebe  nebo  partnera)  místo  na
prožitek vlastní milostné hry. Myslí více na vyvrcholení než na mazlení. Milostný akt
byl  proveden  bez  dostatečné  předehry  –  ani  psychické,  ani  stimulační  (pohlavních
orgánů).

 Strach, že pohlavní spojení skončí neúspěšně. Stojí před pohlavním stykem jako před
nějakou zkouškou; místo radosti ze spojení a mazlení - mají strach a stres ze selhání…

 Zaměřují  se  na  sexuální  výkon: dávají  přednost  „orgasmovému  úspěchu“… –  před
vlastním a partnerovým uvolněním a hezkými pocity z milostné hry, doteků,objímání…

 Chybná,  hrubá,  nedostatečná  stimulace  pohlavních  orgánů. Někdy  nedostatečná
stimulace  souvisí  s předsudky:  „Doteky  pohlavních  orgánů  jsou  nemravné“;  nebo
předsudky souvisí  s pocitem viny;  vliv  má také  špatná  náboženská  výchova (bigotní);
a pseudomravní výčitky svědomí. Názor, že kvalitní soulož a orgasmus je pouze koitální.
Stud se dotknout pohlavních orgánů orálně…

 Nevědomost faktu,  že  některé  ženy  dosahují  orgasmu pouze  klitoridálně  nebo ve
spojení klitoridálně-vaginální… 

 Nerespektování  křivky  vzrušivosti: nevzali  v potaz  přirozenou  a  rozdílnou  křivku
vzrušivosti u muže a ženy. 
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Léčba mylných názorů a nevhodných způsobů
V takových  případech  je  nutné  se  zaměřit  na  správné  poznání,  techniku  milostné  hry,

a místo soustředění se na „výkon, úspěch, cíl a orgasmus…“ se zaměřit na:

 Na komunikaci mezi partnery i mimosexuální spojení.

 Na pocity  při  milostné  hře.  Dokázat  si  říci,  co těší,  vzrušuje,  co  je  nepříjemné… ale
v klidu, bez výčitek, napětí, ztrapňování, ironie, urážek – to jsou sexuální fauly a pramen
mindráků, mnohdy i psychické impotence…

 Prožívat milostnou předehru i dohru… Neodvalit se jako  buran.

 Nalézt uvolnění, relaxaci a radost z druhého…

 Uvědomit si, že orgasmus není ve vztahu partnerů to jediné!

Není-li  dobrý  vztah,  komunikace…  postel  sama  o sobě  to  nevyřeší.  Důležitá  je
i mimosexuální komunikace. JAKÝ VZTAH – TAKOVÉ MILOVÁNÍ. Je přímá souvislost
mezi vztahem a sexuálním uspokojením. 

Nejčastější problémy v intimním životě

 Nedostatečná komunikace mezi partnery vůbec…

 Nedokáží si sdělit vlastní sexuální pocity a potřeby…

 Neberou na sebe vzájemný ohled; necitlivost, nedostatečné vnímání…

 Nevhodná nebo nedostatečná stimulace pohlavních orgánů…

 Obavy projevit sexuální aktivitu a strach se projevit a uvolnit při orgasmu (hlavně u žen).

7 druhů cvičení sexuálních praktik:
Postupně projít tato cvičení a postupně přidávat další

1. Pocity  ze  vzájemných doteků: jsou nazí,  mazlení  bez doteků pohlavních  orgánů,
objevování erotogenních zón a příjemných pocitů. Zatím bez koitu.

2. Pocity z dráždění pohlavních orgánů ženy: muže sedí za ženou a věnuje se pouze jí.
Doteky šíje, ňader, boků, nohou, pohlaví…

3. Pocity  z dráždění  pohlavních  orgánů  muže: muž  leží,  žena  si  hraje  s penisem.
Oddalování ejakulace (zvláště u mužů s předčasnou ejakulací): žena zanechá hry před
vyvrcholením  a po  zklidnění  znovu  pokračuje,  opakovaně.  Cvičení  erekce: doteky
dosáhnout  erekce,  nechat  klesnout,  znovu  dosáhnout  erekce  (zvláště  u mužů
s nedostatečnou erekcí). Nestydět se za tato cvičení.

4. Prodlužování  dráždění  penisu: výcvik  na  prodloužení  soulože,  bez  předčasné
ejakulace. Aby později netrvala 2 minuty, ale třeba čtvrt- půl hodiny a déle.

5. Pocity z doteků pohlavních orgánů + pocity z přítomnosti údu v pochvě: aniž by
došlo hned k ejakulaci. (Nácvik prodloužení soulože.)

6. Dráždění klitorisu při zasunutém údu: některé ženy dosáhnou orgasmu jen tímto
způsobem: klitoridálně-vaginálním.

7. Kombinované dráždění  při  souloži: žena  sedí  na muži  a tře  si  klitoris  o mužovu
pánev.
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90  %  problémů  v sexualitě  má  kořeny  v emocionálních  bariérách  a nedostatečné
komunikaci o potřebách, pocitech, touhách, přáních… a empatii = vcítění se do druhého.
Ve  zbývajících  deseti  procentech  mohou  působit  záludnější  ničitelé  sexuality.  Zde  jsou
nejobvyklejší z     nich:

Milování ze špatných důvodů
L. Evely: „Není nic horšího, než dělat nádhernou věc z nízkého motivu.“

Jediným správným důvodem k milování je to,  abyste se s partnerem podělili  o své
pocity lásky, nikoliv kvůli  sexu samotnému. V praxi jsou ovšem důvody k tělesné lásce
často velmi odlišné, které se společnou láskou mívají jen málo společného. Není divu, že po
takovém milování často přichází pocit nenaplněnosti  a rozčarování,  i když vaše těla mohla
reagovat správně. 

Mezi nejtypičtější nesprávné důvody k milování patří:

• „Mám strach odmítnout.“

• „Chci vědět, jestli to mezi námi stále ještě funguje.“

• „Byla sobota večer.“

• „Byla vhodná příležitost, nevěděl jsem, kdy budeme mít další.“

• „Nedávali nic dobrého v televizi.“

• „Abych konečně mohl spát.“

• „Moji rodiče byli pryč.“

• „Chtěl jsem ženě dokázat, že jsem chlap.“

• „Chtěl jsem se vyhnout rozhovoru o našem vztahu.“

• „Děti konečně usnuly.“

• „Bylo mi ho líto.“

• „Místo rozcvičky.“

• „Proč nechat přijít nazmar tak skvělou erekci?“

To,  co  do  milování  vložíte,  z něj  také  získáte. Pokud  se  začnete  milovat  s hněvem,
strachem, pocitem viny či zoufalství, je víc než zřejmé, že z milostného aktu naplněni láskou
nevyjdete.

Nedostatek bezpečí a soukromí
Pořizování  vlastního  bydlení  je  v dnešní  době  věcí  tak  náročnou,  že  mnoho  mladých

manželství  řeší  tento  problém  společným  bydlením  s rodiči  nebo  bydlením  v mnohem
menším bytě, než by jejich rozrůstající se rodina potřebovala. To s sebou ruku v ruce přináší
částečnou nebo úplnou ztrátu soukromí. Chybí-li klíč od ložnice nebo jste-li nuceni mít své
manželské lože v obývacím pokoji, kam může kdokoli a kdykoli vstupovat (včetně rodičů), je
váš intimní život vážně ohrožen. Zvláště pro ženu je tato skutečnosti natolik stresující, že není
schopná se pro jakékoliv důvěrnosti fyzicky ani psychicky uvolnit.
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Obavy z nechtěného těhotenství
Křesťanští  manželé  jsou při  svatebním slibu zavázáni  k tomu,  že svobodně přijmou od

Boha děti, které se jim během manželství narodí. Na druhou stranu dostal každý od Boha
rozum k tomu, aby zvážil,  kolik dětí si může vzhledem ke svým možnostem (věk, zdraví,
prostor, nervová stabilita/labilita, finanční situace, energie a schopnost výchovy…) dovolit.
Nedorozumění a nesoulad v této oblasti vede k vážnému a dlouhodobému narušení intimního
života. Proto je otázka plánovaného rodičovství velice důležitá a už v době chození by o ní
měli  snoubenci  otevřeně  hovořit,  aby  se  vyhnuli  po  svatbě  velkým  nepříjemnostem
a hlubokým pocitům zklamání.

Všeobecně  známá  metoda  „přirozeného“  plánování  pomocí  neplodných  dnů,  která  je
v katolické  církvi  jedinou oficiálně  doporučovanou metodou,  však zdaleka  neřeší  všechny
problémy a obtíže,  které  v intimním životě manželů mohou nastat.  Proto je třeba neustále
hledat,  studovat,  vyptávat  se  zkušených  manželů  a kněží,  dokud nenaleznete  uspokojivou
odpověď. Po ovoci poznáte, jakou cestou jdete. Základní zásada –  láska a vztah má vždy
přednost  před  technikou.  Nezapomeňte,  že  Bůh  vám  dal  sex  především  pro  radost
a budování, a ne pro trápení a odcizení. Odvažte se i zde hledat svou jedinečnou cestu. 

Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro
sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. (1
Kor 7: 3–4)

Priority – sexualita na správném místě
Dobrý služebník, špatný pán

Je vašim velkým úkolem, dát sexualitě to správné místo, správnou prioritu. Muži ji
odjakživa ve svém žebříčku hodnot mívali hodně vysoko, ženy ji naopak (vyjma početí dítěte)
často nemívaly zařazenou vůbec, nebo jen jako nutné zlo pro uspokojení „nízkých“ mužských
potřeb.  V dnešní době bourání všech vnějších bariér a tlaků na udržení manželství,  kdy je
láskyplný partnerský vztah  tím jediným,  co drží  dva lidi  pohromadě,  se  stává uspokojivá
manželská sexualita nezbytnou oblastí pro upevňování a růst vzájemné lásky. Proto je nutné,
aby se manželé snažili nalézt v tomto směru co největší shodu. Aby se na jednu stranu sex
z     manželství  předčasně  nevytratil  a     na  druhou  stranu  se  nestal  tyranským  pánem,  který
zotročuje. Je třeba usilovat o to, aby se manželský sex stal dobrým služebníkem a mocným
pomocníkem pro předávání lásky plné jednoty a energie.

Falešná zdrženlivost

Občas se stává, že manželé si z nějakých „pseudosvatých“ důvodů intimní život odepřou
a žijí zdrženlivě. Často s tím požadavkem přichází žena. (Např. že po dobu studia jejich syna
na kněze se zdrží veškerého sexu, aby ho tak uchránili od hříchu nečistoty.) Ve skutečnosti to
však mnohem častěji bývá únik z     oblasti, která ji díky jejich zanedbanému nebo poškozenému
vztahu  už  dávno  nenaplňuje a vědomě  či  nevědomě  využívá  příležitosti,  aby  se  vyhnula
dalším neřešeným traumatům a zraněním. Partnerovi se proti takovému „svatému“ argumentu
těžko brání a výsledkem bývá zmatek, zlost a ještě větší odcizení. Jinými slovy ten, kdo ze
zbabělosti a strachu řešit problémy, zanedbává manželský sexuální život, se prohřešuje
proti Božímu přikázání vzájemné lásky a jednoty.

1 Kor 7: 5:  „Neodpírejte se jeden druhému, leda se  vzájemným souhlasem a     jen na čas,
abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste
se nemohli ovládnout.“
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Toto pokušení,  o kterém hovoří sv. Pavel se zdaleka netýká jen nevěry,  které by mohl
jeden z partnerů  díky nechtěné  sexuální  abstinenci  podlehnout.  Jde především o pokušení
rezignace na váš vztah, o nebezpečí vyhasnutí, uzavření se do ulity… 

Plánovaná intimita

Při budování intimity se nevyplatí  čekat na spontánní chvilku,  až vás to oba najednou
napadne. Při dnešní pracovní vytíženosti byste se také nemuseli dočkat půl roku… Krom toho
dorůstající děti chodí čím dál později spát a zákonitě nastane čas, kdy se ve vašich domovech
spontánní „bezpečná“ chvíle pro milování přestane úplně vyskytovat.  Proto je třeba učinit
praktický krok a intimní chvíle si naplánovat, tzn. poznamenat si je přímo do diáře. Někomu
může diářová metoda připadat hloupá, z další věty snad pochopíte co je podstatné

Při intimní chvíli manželů není rozhodující vlastní pohlavní styk, ale večer pro vás
dva, ze kterého se může (nebo nemusí) krásné milování vyklubat. Důležité je, abyste si na
tyto chvíle šetřili energii a odcházeli z nich povzbuzeni a posíleni.

Těhotenství a porod

Při otěhotnění žena prodělává velké hormonální a     tělesné změny, což se zákonitě projeví
i     jiným chováním a     touhami také v     sexualitě. Nicméně to neznamená, že by se měli manželé
po tuto dobu sexu vzdát. Naopak, pro miminko v bříšku nemůže být nic lepšího, než když
bude od počátku cítit lásku, blízkost, laskání obou rodičů. Samozřejmě, že milování v tomto
období bude jiné, mnohem jemnější, šetrnější a ohleduplnější, svým způsobem může být ještě
krásnější v předávání vzájemné lásky jak partnerů navzájem, tak i směrem k dítěti uvnitř lůna.

Po porodu je pro nastávající maminku velké pokušení porušení priorit a     dát dítěti absolutní
prioritu, hlavně na úkor intimních potřeb partnera. Je to velice nebezpečné a     důsledky mohou
být katastrofální. U takto „odstaveného“ muže se zákonitě dostaví ochlazení vztahu nejen
k ženě,  ale i k dítěti,  kvůli  kterému se ocitl  mimo pole pozornosti. Od začátku je třeba
myslet na to, že děti jsou vám svěřeny jenom na čas, že se jednou osamostatní, odejdou žít
svůj vlastní život a vy znovu zůstaneme sami se svými partnery. Jen na vás dvou záleží, jestli
si budete mít co říci. Dítě nemá mít přednost před partnerem. Je sice plod vašeho lůna, ale
s partnerem tvoříte „jedno tělo“.

Odpuštění dávám i přijímám (viz kap. V)
Jestliže úplné a bezpodmínečné odpuštění je základním kamenem dobrého vztahu,

u sexuality  to  platí  dvojnásob. To,  co v běžné  komunikaci  všedního dne  dokážete  skrýt
a „spolknout“,  projeví  se  o to  větší  silou  večer  v ložnici.  Jakékoliv  pokusy  přebíjení
duševního nesouladu souladem tělesným, je odsouzeno k nezdaru a dříve či později skončí
katastrofou. Je třeba odpouštět drobnosti i velké věci, je třeba odpouštět každý den.

Mt 18: 21: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu na to odpověděl: „Pravím ti, ne
sedmkrát, ale až sedmdesátsedmkrát.“

Rozdíly mezi mužem a ženou v sexualitě (viz kap. VII)
Tak jako se liší mužské tělo od ženského, je odlišná i     mužská a     ženská psychika. Rozdíly

v     této oblasti způsobují u     obou partnerů i     zcela rozdílné prožívání sexuality.
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To, co dělá jednomu z manželů dobře, může být pro druhého nepříjemné. 

Je přirozené, když máte druhého rádi, že mu chcete dát to samé, co těší vás. Ale pokud
přitom  zapomenete  na  přirozené  rozdíly  mezi  mužem  a  ženou,  na  jejich  odlišné  touhy,
úspěchu se nemusíte dočkat. A nakonec můžete být za své neodměněné a nepřijaté námahy
zklamáni. Rozdílů mezi mužem a ženou je mnoho, uvedeme si alespoň tři nejzákladnější:

Muž se skrze sex otevírá lásce, žena se skrze lásku otevírá sexu.

Zde můžeme hledat  odpověď na otázku, proč si tolik žen v intimním životě stěžuje na
nedostatečnou nebo žádnou milostnou předehru.

Muž se vzruší daleko snadněji než žena a k tomu, aby byl schopen pohlavního styku,
potřebuje velmi málo. Stačí mu pohled nebo dotyk určitého místa na ženském těle a dostaví
se mocná vlna vzrušení, která chce být co nejdříve uspokojena. Kdyby záleželo jen na muži,
pohlavní akt by se stal rychlým sportovním výkonem a netrval by déle než dvě minuty.

Muž dokáže vlastní sex oddělit od svých pocitů a vlastní osobnosti, proto je schopen
se  pomilovat  i s ženou,  kterou  nemiluje,  na  kterou  se  zlobí  nebo  se  kterou  si  jinak
nerozumí. Okamžik pravdy nastává až po vyvrcholení.  Pokud je v náručí milované ženy,
začíná mu být opravdu nádherně a začíná se otevírat lásce. Nebo mu začne být naopak zle,
snažil-li se sexem zakrýt nějakou neshodu, nebo podlehl-li ženě jiné.

Naproti  tomu  žena  prožívá  svůj  sexuální  život  celistvě  se  všemi  složitostmi  její
psychiky a není schopná se pomilovat dříve, než celou bytostí cítí, že je milována a že
mezi ní a partnerem nestojí žádná emocionální bariéra. Proto tolik potřebuje dostatečně
dlouhou předehru, aby se mohla na milování připravit. Tak jako se muž naladí pohledem,
tak  se žena  nejlépe naladí  sluchem.  Proto za milostnou  předehru  nelze  považovat  soubor
rychle za sebou jdoucích účelových dotyků směřujících nekompromisně k onomu místu…

Žena potřebuje čas, prostor, pochopení, opravdový zájem a porozumění, které v ní
postupně zapálí ohýnek vášně a tělesné touhy. Kdyby záleželo jenom na ženě, stala by se
z milování  velice  dlouhá,  upovídaná,  poněkud  komická  věc,  u které  by  se  nikdy  přesně
nevědělo, kdy vlastně začala a jestli už proběhla. 

Jak vidíme, oba partneři, muž i žena, musí ujít velký kus cesty od své přirozenosti, aby se
přiblížili ke společnému, pro oba krásnému intimnímu zážitku.

Muž je jako slunce, žena je jako měsíc.
Mužovo  prožívání  sexuálního  života  probíhá  v podstatě  podle  velice  jednoduchých

pravidel.  Tak jako slunce buď svítí nebo nesvítí,  tak je muž k milování naladěn nebo
nenaladěn.

Jak již bylo uvedeno, u ženy je tento proces mnohem složitější a velice záleží, podobně
jako u měsíce, v jakém stádiu svého cyklu se žena nachází a tudíž jak mnoho „světla“ lze
od ženy v daný čas očekávat. Zdaleka se nejedná pouze o cyklus  menstruační,  který zde
ovšem také hraje podstatnou roli.

Když  budeme dále  rozvíjet  toto  přirovnání,  je zajímavé si  všimnout,  že slunce (pokud
nejsou na obloze mraky) každé ráno vyjde s novým úsměvem a poslušně bez přestání celý den
spravedlivě  svítí,  aby  šlo  večer  ukázněně  spát.  Kdežto  měsíc  se  může  (tak  jako  žena)
laickému  pozorovateli  zdát  jako  svévolný  neodpovědník.  Krom  toho,  že  ho  pravidelně
přibývá a ubývá, si vychází a zapadá kdy chce, místo aby bral na zřetel, že přichází večer a je
třeba  začít  svítit.  Častokrát  nastane  situace,  kdy se měsíc  celou  noc ani  neukáže a potom
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„zbytečně“  přisvicuje  slunci  na  obloze…  Ovšem  dobrý  hvězdář  měsíci  rozumí  a dokáže
všechny jeho „vrtochy“ předvídat a využít k dobru jak svému, tak i jeho. Proto by si každý
muž  měl  pořídit  do  manželství  dobrý  hvězdářský  dalekohled,  se  kterým  by  prováděl
pravidelná  pozorování,  aby mohl  dobře zmapovat  a porozumět  všem fázím a dráhám jeho
milované „planety“. 

Vzrušený muž směřuje k uvolnění, žena se vzrušuje k naplnění.
Tato lidská zákonitost nám vysvětluje zcela rozdílné chování partnerů po orgasmu, kdy

uvolněný  uspokojený muž brzy unaven usíná, kdežto naplněná uspokojená žena ožívá
a musí se sama pracně vyrovnávat s náhlou ztrátou mužovy energie.

Mnoho  manželů  žije  v domnění,  že  nejlepší  orgasmus  je  ten,  kterého  oba  partneři
dosáhnout  ve stejném okamžiku.  To je samozřejmě věc velice  náročná a stojí  hodně úsilí
a nervů a přitom konečný výsledek  není  zdaleka  tak  oslňující,  jak by se na první  pohled
mohlo zdát.

Mnohem  lepší  a účinnější  cestou  je  využít  výše  popsaných  jevů  a dovést  nejprve
k vyvrcholení ženu, která se pak s o to větší energií a přirozenou touhou může věnovat
svému  muži. Mužovi  se  jeho  zdrženlivá  disciplinovanost  v dosahování  orgasmu
mnohonásobně vyplatí v podobě šťastné a vášnivé partnerky.

Komunikace mezi mužem a ženou (viz kap. VIII)
Jedním z hlavních pilířů  dobrého manželství  je  komunikace a je  více  než  jisté,  že

chcete-li mít úspěšnou sexualitu, musíte se naučit o ní otevřeně a bez předsudků hovořit.

Máte zodpovědnost před partnerem mu říci o tom, co v sexuální oblasti prožíváte, co se
vám líbí, co byste si přáli.  Kromě upřímnosti je zde také velice důležitá citlivost a takt,
jakým způsobem a kdy mu o věcech týkajících se vaší intimity povíte, zvlášť jedná-li se
o něco nepříjemného. 

Zcela  nevhodné je  o problémech  hovořit  těsně  před nebo během milování,  kdy velkou
měrou  působí  vaše  emoce.  Mnohem  lépe  je  si  takový  rozhovor  nechat  do  bezpečí
komunikačního večera, kde jste oba na tento typ hovorů dopředu připraveni.

Je důležité společné čtení vhodné literatury a utváření si vlastních společných názorů na
sexualitu: Co se vám líbí a co ne, čím a jak byste mohli intimní život rozvinout a zpříjemnit,
jak můžete bojovat proti stereotypu v sexu apod.

Rozumím – rozumím

Nedílnou  součástí  správné  komunikace  je  kromě  správného  a úplného  vyjádření
i pečlivé  a pozorné  naslouchání.  Je  velkým  úkolem  obou  partnerů  naučit  se  dobře
naslouchat i v sexualitě  a brát vážně jakékoliv sdělení druhého. Být citlivý i k jemným
náznakům.  Hovořit  o intimnostech  je  těžké  a jestliže  jednou  partnerovo  nesmělé  volání
o pomoc přeslechnete, může se lehce stát, že po druhé už partner ke svěření nenajde odvahu.

Proto je dobré se čas od času sami aktivně ptát  po touhách druhého a vybízet  partnera
k diskusi, co by chtěl v sexu a vašem milování vylepšit a rozvinout. 
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Sdílené pocity (viz kap. IX)
Tak jako je třeba dbát při milování na hygienu tělesnou, je třeba dbát i na hygienu duševní.

Zadržené negativní pocity jsou časovanou bombou, která při dostatečném tlaku roztrhá i tu
nejpevnější nádobu, ve které se je snažíme ukrýt. Je to jen otázka času, kdy se zadržené pocity
nekontrolovaně vyderou ven a způsobí  mnoho škody.  Proto negativní  pocity není dobré
nosit do ložnice. Zbavte se jich dříve, než se začnete milovat.

Při milování je důležité dávat najevo své kladné pocity. A to nejen slovy, ale řečí celého
těla.  Jsou  pro  partnera  důležitými  signály  pro  jeho  zpětnou  vazbu,  jestli  je  s ním  tomu
druhému dobře. Vybudujte si svůj vlastní (slovní i mimoslovní) erotický slovník.

Potřeby manželů
V rozdílnostech muže a ženy se odrážejí i rozdílné sexuální potřeby. S trochou nadsázky

lze konstatovat, že stojí v přímém antagonismu (nesmiřitelném rozporu). Pro partnery je to
velká škola lásky, souhry, pokory a trpělivosti, než dosáhnou stavu, kdy si potřeby partnera
natolik vzájemně osvojí, že budou moci být oba při milování plně obdarovaní a žádný z nich
nebude strádat.

Každý vztah dvou lidí je jedinečný, odlišný od ostatních, proto i potřeby v této oblasti se
mohou  lišit.  Je  proto nesmírně  důležité  poznat  a osvojit  si  specifické  partnerovy potřeby,
abyste mu mohli skrze ně vyjadřovat lásku správným způsobem. Kdo se spolehne jen na svůj
instinkt,  obyčejně  partnera  zklame,  neboť  ho  podvědomě  zahrnuje  tím,  co  by  si  on  sám
nejvíce přál.

Jaké jsou nejzákladnější sexuální potřeby partnerů?

Žena potřebuje:

• „obcházení chrámu“

• dostatečný čas k dosažení orgasmu

• svobodu od sexuálního výkonu

• neustálou změnu

Muž potřebuje:

• „přímý zásah“

• je šťastný, až když se mu podaří uspokojit ženu (nemusí to být vždy orgasmus)

• přijetí jeho sexuální identity

• aby mohl ženu dobývat

Ženské sexuální potřeby
„Obcházení chrámu“

Některé  staré  chrámy  jsou  zasvěceny  ženskému  pojetí  božství.  Podle  jednoho  rituálu
spojeného s takovými chrámy je má člověk třikrát obejít, než do nich vstoupí. Stejná zásada
platí i o lásce a uctívání ženy při milování. 

Než se muž nějakého velmi delikátního místa dotkne nebo do něj vstoupí,  měl by
podniknout  pouť  k jejímu srdci  –  tam najde  klíč  k bráně,  která  mu vydá  poklady.
Ženská  vagína  je  až  na  konci  cesty  a jakékoliv  náhlé,  necitlivé  „napadení“  tohoto  místa
znamená pro ženu barbarské vyplenění její „svatyňky“.  Žena musí mít dostatečný prostor
a čas  se  natolik  připravit,  aby  se  mohla  svému  partnerovi  dát  svobodně  jako  ten
nejvzácnější dar.
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Dostatečný čas k dosažení orgasmu

Muž je biologicky uzpůsoben tak, že se naplno vzruší velice brzy (asi jako když zapálíme
prskavku). Naproti tomu žena se vzrušuje pomalu a postupně (jako bychom chtěli roztopit pec
naplněnou  uhlím).  Jestliže  muž  potřebuje  k dosažení  orgasmu  dvě  až  tři  minuty,  žena
potřebuje  přibližně  desetkrát  tak  dlouhou  dobu.  Aby  mohla  žena  prožít  plnohodnotný
orgasmus, potřebuje delší předehru a stimulaci pohlavních orgánů. Proto, chce-li se stát muž
dobrým milencem, musí za své 2 až 3 minuty jednu nulu přidat. 

Svoboda od sexuálního výkonu

Jak  již  bylo  uvedeno,  ženy  jsou  jako  měsíc  a to  především  v tom,  že  jejich  sexuální
prožitky  neustále  kolísají.  Někdy  žena  orgasmu  nedosáhne,  i kdyby  její  partner  byl
sebelepší milenec. Není orgasmu schopna, ale ani si jej nepřeje. 

Toto je pro muže velice důležitá informace.  Někdy je ženské tělo pro orgasmus zralé
a připravené,  kdežto  jindy  by  se  žena  raději  jen  tulila  a tiskla. Může  se  v takových
chvílích milovat a dokonce i být vzrušena, ale jejímu tělu o orgasmus vůbec nejde. Muž často
měří svou úspěšnost v intimním životě podle počtu ženiných orgasmů a když o těchto
přílivových  a odlivových  fázích  neví,  mylně  předpokládá,  že  je  něco  v nepořádku
a stresuje sebe i partnerku k sexuálním výkonům. 

Stresy z mužovy strany někdy ženu dovedou až k předstírání orgasmu, jen aby byl partner
spokojen a dal už pokoj. Psychický tlak na to, aby prožila orgasmus při každém styku může
ženě zabránit v dosažení orgasmu i tehdy, kdy by jej dosáhnout mohla. 

Jedním  z předpokladů  nádherného  milování  je  právě  to,  že  žena  nemusí  nic
předstírat  a může  si  svobodně  podle  nálady  vychutnat  uspokojení  buď tělesné  nebo
„pouze“ emocionální bez pocitu selhání a spoluzodpovědnosti. 

Pochopení  a přijetí  těchto  ženských vln znamená i větší  svobodu pro muže,  který toho
může využít k tzv. „malé návštěvě“, kdy se s partnerkou může pomilovat rychle a spontánně,
tak jak je to pro něho přirozené. Žena mu v tom ráda vyhoví, když bude vědět, že se někdy
vbrzku dostane i na ni při tzv. „velké návštěvě“. Každý den slavnost být nemůže. Důležité je
však ujištění, že se na slavnosti nebude zapomínat a praxe to musí potvrdit. 

Neustálá změna

Potřeba a touha ženy pro neustále něčem novém a krásném se projevuje i v sexualitě. Muž
má  tendenci  vracet  se  k osvědčenému  a když  zjistí,  že  něco  na  jeho  partnerku  „zabírá“,
nejraději by se k tomu vracel po celý zbytek života. Opak je však pravdou. Žena očekává
i v sexu od muže neustálou invenci, nápaditost, romantiku a živost. 

Nic se jí nepříčí víc než stereotyp. A představa doživotního milování pouze v ložnici ji
přímo děsí. Přesto,  že to pro muže znamená určitou myšlenkovou,  akční i finanční zátěž,
investice se mnohokrát vyplatí a přinese ovoce oběma partnerům.

Mužské sexuální potřeby
Přímý zásah

Muž, na rozdíl od ženy, nemá rád dlouhé okolky a ocení, když se ho žena začne dotýkat co
nejdříve  na  těch  nejintimnějších  místech.  Příliš  dlouhé  „obcházení“  nebo  dokonce
opomíjení těchto míst je pro muže stresující a vnímá to jako signál odmítnutí celé jeho
osobnosti. Naopak, jsou-li tato místa dostatečně stimulována, zbytek těla se postupně probudí
a chce být dotýkán, líbán a hlazen rovněž. Teprve v tomto stádiu může žena s úspěchem dělat
muži všechno to, co by se líbilo jí.

194



Uspokojení ženy

Pro muže je velice důležité, aby věděl, že je u milování šťastný nejen on, ale i jeho
partnerka. Když nemá jistotu, že je s ním žena při sexu šťastná, nemůže být šťastný ani
on. Je  mnoho  způsobů,  jak  to  dát  muži  najevo,  verbálně  i neverbálně.  (Viz  vyjadřování
pocitů.) Naučte se používat řeč těla se všemi jejími odstíny a bohatostí. 

Pokud se něco mezi vás postaví, je pro muže daleko lepší problém vyřešit a jít do
ložnice s „čistou hlavou“, než se milovat s „mrtvolou“. Sice by se muž uvolnil, ale potom
by mu z aktu bylo opravdu zle. 

Přijetí mužovy sexuální identity

Největší chloubou a zároveň nejkřehčí a nejzranitelnější věcí, kterou muž vlastní, je
jeho penis. Je jediným orgánem, který se nedá ovládat vůlí,  který si žije jakoby vlastním
životem. Je daleko více spojen s mužovým nevědomím a nejvnitřnějšími pocity,  než s jeho
myslí. 

Už od ranného dětství si chlapci dělají starosti s jeho velikostí,  aby např. na táboře, při
společném sprchování „obstáli“ a nestali se terčem posměchu. Při vstupu do manželství to
může být zase strach, jestli se novomanžel dokáže v pravou chvíli „pochlapit“. Zranění v této
oblasti  mohou být  velmi  hluboká a mohou  podstatně  ovlivnit  celý  další  život.  Proto muž
životně potřebuje, aby byl, nezávisle na výkonu, milován a cele přijat i zde. 

Při  sexuálním vzrušení  se  mužova identita  ocitá v jeho penisu a muž velice  citlivě
reaguje celou svou osobností na to, jak je tento na jednu stranu „mužný“, ale zároveň
křehký  a lehce  zranitelný  orgán  partnerkou  vnímán.  Stačí  několik  neuvážených
posměšných nebo necitlivých slov a z muže se může v okamžiku stát impotentní jedinec.
A naopak zde nejvíce může žena svému muži dodat sebevědomí a vyzbrojit ho svým totálním
přijetím proti všemu zlu celého světa. Proto muž podvědomě touží být obdivován, hýčkán
a laskán právě tady. 

Dobývání ženy

Muž má v sobě hluboce zakořeněný obraz lovce a dobyvatele.  I v sexu je pro něho
důležité,  aby mohl ženu dobývat. To znamená,  že se  mu líbí  ženina určitá  zdrženlivost
a unikání, které v něm zapaluje oheň mužnosti a vášně. V dnešním zmateném světě, kdy se
mnoho žen chová jako muži  a naopak,  se  může muž příliš  frivolní  a vášnivé ženy z výše
popsaných  důvodů  „polekat“.  Objeví-li  se  totiž  v ženském  chování  mužské  rysy,  muž
podvědomě  začne  v takové  ženě  cítit  soka,  jeho  city  se  stahují  a nastupuje  agresivita
a připravenost k boji, což už s láskou nemá nic společného. Když se jednou za čas v milování
ujme vedení žena, je to pro muže vítaná změna a rád se nechá „uchvátit“. Ale i zde očekává
od ženy takt, jemnost a citlivé zacházení – jedním slovem ženskost. 

Vzájemné pozornosti manželů (viz kap. XI + XII)
Pozornosti jsou kořením života a zahrnují mnoho nejrůznějších způsobů, jak dát partnerovi

najevo, že ho máte ráda a že po něm toužíte. Mohou to být krom jiného letmé doteky, pohledy
do očí, psaní na zrcadlo, erotické dopisy, milostné SMS, zorganizování milování jinde než
v ložnici (např. u kuchyňské linky, na půdě, v přírodě, v autě, na motorce, v hotelu…).

Pro ženu je pozorností vše směřované k jejímu srdci (opěvování, vyznání lásky, předčítání
veršů, řezané květiny, galantnost, rytířskost, večeře v restauraci při svíčkách…).

195



Pro  muže  je  pozorností  vše,  co  směřuje  k „tělu“ (erotické  prádlo,  svádění,  milostné
návrhy, koupě „tématické“ knihy apod.).

Sexualita jako dar
Péče o sexualitu

Sexualita  je významným darem pro manžele a je třeba o ni pečovat,  aby nezevšedněla,
nebo se ze vztahu nevytratila. Je třeba ji aktivně rozvíjet, nebát se experimentovat, vyhlásit
boj stereotypu a nudě. Lépe je se dvakrát vrátit do slepé uličky, než nevykročit vůbec.

Často se křesťané ptají, co je v sexu dovoleno a co už ne. To je špatně položená otázka.
Milování  nikdy  nesmí  ponižovat  nebo  pohoršovat  toho  druhého. Jestliže  manželé  ve
vztahu dospějí  k určité formě intimity,  která oběma vyhovuje,  je pro ně příjemná a slouží
k upevnění vzájemné lásky, potom se mohou třeba „stavět na ucho“ a Bůh se bude radovat
s nimi. Pokud se ovšem sex zneužije k vydírání, ponižování nebo znásilňování partnera, jedná
se o těžký hřích,  i kdyby šlo jen o styk  v základní  poloze.  Z morálního hlediska je v sexu
dovoleno téměř vše, co je lidské, co není perverzní a druhému není odporné. Včetně orálního
sexu. Hrátky by měly být zakončeny normálním pohlavním stykem.

Stojí za to usilovat o ženský orgasmus?

Přesto,  že ženské tělo  je nejlépe  nachystané  pro mateřství  kolem dvacátého roku, plná
sexuální  zralost  se  statisticky  dostavuje  až  okolo  třicítky.  Do  té  doby  se  mnoho  žen
uspokojuje  především  emocionální  blízkostí  a radostí  z partnerových  prožitků  a svému
vlastnímu vyvrcholení nepřikládá takový význam. Pokud se vztah přirozeně rozvíjí, mohou
nastat právě okolo třicátého roku v psychice ženy výrazné změny, kdy její tělo začne toužit po
opravdovém a pravidelném orgasmu. To může ženu do značné míry zaskočit a je zde velice
nutná  citlivá  partnerova  pomoc,  aby  jí  pomohl  toto  „pubertální“  období  jejího  vlastního
objevování zdárně překonat.

Žena dosahuje vrcholu díky stimulaci klitorisu, který je zmenšenou obdobou mužského
pohlavního údu. Mezi páry je poměrně rozšířený názor, že plnohodnotného ženského orgasmu
lze  dosáhnout  jen  při  souloži,  kdy  je  poštěváček  drážděn  pouze  nepřímo.  Prakticky  tato
nepřímá stimulace probíhá tak, že penis při aktivním pronikání do pochvy rozvírá a stahuje
malé stydké pysky,  čímž stahuje i předkožku klitorisu.  Při pohybu zpět naopak tah povolí
a předkožka se uvolní. 

Nejnovější  výzkumy však prokázaly,  že  tato nepřímá stimulace klitorisu vyhovuje
pouze  10  %  žen,  zatímco  zbylých  90  %  je  schopno  dosáhnout  orgasmu  (kvůli
poporodním  změnám,  vrozeným  dispozicím  nebo  anatomickým  zvláštnostem)  pouze
jeho přímou, dostatečně dlouhou stimulací (5 až 15 minut). Muži toto většinou nevědí
a poštěváčku  se  buď  nevěnují  vůbec,  nebo  nedostatečně,  v mnoha  případech  ani
pořádně neví, kde se nalézá.  Je zde třeba mnoho důvěry,  otevřenosti a trpělivosti,  než si
partneři plně porozumí i zde. 

Překonávání problémů

V oblasti sexuality se můžete setkat s mnoha problémy a nemocemi. (Např. ztráta zájmu
o sex, bolestivost při souloži, poruchy erekce, sexuální úzkost apod.). Dříve než navštívíte
lékaře, poproste o pomoc při překonávání těchto psychických i fyzických problémů vašeho
partnera.  Účinnou  pomocí  se  mohou  stát  tzv.  senzuální  masáže,  které  si  oba  partneři
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poskytují.  Tyto masáže jsou, pokud se partneři nedohodnou jinak, nesexuální a postupným
hlazením,  masírováním  a laskáním  celého  těla  se  v důvěrné  intimní  atmosféře  obnovuje
ztracená harmonie těla a mysli.  V současnosti je na trhu mnoho knih zabývajících se touto
tématikou a jejich vhodným použitím lze mnoho subjektivních potíží odstranit.

Sexualita jako dar

Bůh nám dal do života mnoho darů a sexualita je jedním z nich. Je nádherným symbolem
Jeho vztahu k nám, kdy v intimním prostředí opravdové lásky vzniká zázrak nového života,
kde zakoušíme jedinečným způsobem blízkost  nejen lidskou, ale  i Boží,  kde můžeme být
zároveň  dárci  i obdarovanými.  Zdravý  a spokojený  sexuální  život  přináší  do  manželství
mnoho dobrého a záleží jen na vás, zda, jak dlouho a v jaké kvalitě si tento požehnaný dar
uchováte.
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ZLATÁ PRAVIDLA PROGRAMU MANŽELSKÉ LÁSKY

ÚVOD

Každý člověk má Bohem vepsáno do svědomí, že se má vyvarovat zlého a činit dobré.
První krok zákona lásky je milovat Boha z celého srdce a sloužit Mu a milovat bližního jako
sám sebe. Pokud ignorujeme Boží přikázání, vedoucí k našemu štěstí, doplácíme na to. Vážné
krize ve vztazích jsou toho důkazem.

Je nám jasné, že každá krize má svou příčinu. Zamýšleli jsme se nad odstraněním překážek
mezi námi a Bohem a mezi partnery.; nad jednáním partnerů v době krize i „míru“. Snažili
jsme  se  sestavit  praktický  program  pro  manželské  páry,  který  by  osvětlil,  jak  naplnit
partnerovu „citovou nádobu“, aby byl opravdu šťastný.

K tomuto programu by závěrem mohly přispět následující otázky na tělo a vaše upřímné
odpovědi. V podstatě jde o nalezení odpovědi na základní otázku: „Jak a čím konkrétně Ti
mohu být lepším manželem/kou?“ a prakticky se podle slyšeného zařídit. 

Měli byste mít jasno v tom, co očekáváte od svého protějšku, i v tom co své drahé polovině
hodláte nabídnout. Chcete-li dosáhnout štěstí, stále jděte po své MOTIVACI: vědět oč usiluji,
co vlastně chci, proč to chci, proč tak jednám, co mne k tomu vede… 

A já vám zaručuji, že pokud tento „Konkrétní program manželské lásky“ vezmete životně
vážně a prakticky se podle něho zařídíte – budete mít dost slušnou šanci udělat  šťastného
partnera i sebe. A to se promítne do vztahu s Bohem, do vztahů ve vaší rodině i do vztahů
k jiným lidem. „Byl dobrý/á – protože byl/a šťastná.“
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„CO OČEKÁVÁM OD SVÉ ŽENY?“

Co očekáváš od své ženy? Kým ti má být? 

Jaké rysy charakteru by měla mít?

Jakých hodnot by si měla cenit nejvíce? 

Jaké konkrétní skutky lásky by ti měla projevovat? 

Jaké body by měl mít její manželský program lásky? 

Co bys v jejím programu přivítal a viděl sebe jako nejdůležitější?

Umíš ji sdělit svá přání a touhy? Obáváš se něčeho?

Chceš něco dodat na adresu své ženy?
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„CO NABÍZÍM SVÉ ŽENĚ?“

Co chceš svém ženě konkrétně nabídnout? Kým jí chceš být?

Jakých svých vlastností si ceníš pro partnerský život?

Čeho si na sobě nejvíc ceníš?

Jaké skutky lásky hodláš své ženě projevovat?

Máš program lásky na měsíc dopředu, na rok? Na čem a jak chceš konkrétně pracovat?

Co ve svém programu považuješ za nejdůležitější?

Co chceš dodat?

Doplň větu: „Nejvíc si připadám manželkou milován, když…“

Prostor pro ženu: může pod tento seznam napsat,co se jí líbí, že s těmito názory souhlasí,
že si je také přeje, že je bude naplňovat. Může to vzít jako závazný slib, podepsat se… Může to
vzít jako obnovu manželského slibu…
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„CO OČEKÁVÁM OD SVÉHO MUŽE?“

Co očekáváš od svého muže? Kým ti má být? 

Jaké rysy charakteru by měl mít?

Jakých hodnot by si měl cenit nejvíce? 

Jaké konkrétní skutky lásky by ti měl projevovat? 

Jaké body by měl mít jeho manželský program lásky? 

Co bys v jeho programu přivítala pro sebe jako nejdůležitější?

Umíš mu sdělit svá přání a touhy? Obáváš se něčeho? Proč?

Chceš něco dodat na adresu svého muže?
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„CO NABÍZÍM SVÉMU MUŽI?“

Co chceš svému muži konkrétně nabídnout? Kým mu chceš být?

Jakých svých vlastností si ceníš pro partnerský život?

Čeho si na sobě nejvíc ceníš?

Jaké skutky lásky hodláš svému muži projevovat?

Máš program lásky na měsíc dopředu, na rok? Na čem a jak chceš konkrétně pracovat?

Co ve svém programu považuješ za nejdůležitější?

Co chceš dodat?

Doplň větu: „Nejvíc si připadám manželem milována, když…“

Prostor pro muže: může pod tento seznam napsat,co se jí líbí, že s těmito názory souhlasí, že
si je také přeje, že je bude naplňovat. Může to vzít jako závazný slib, podepsat se… Může to
vzít jako obnovu manželského slibu…
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POKYNY PRO OBA PARTNERY:

1. Předejte svému partnerovi svůj „seznam požadavků“ na něho.

2. O samotě v klidu si seznam přečtěte.  Přemýšlejte o textu a nezapomeňte na Boha,
Dárce moudrosti, pravdy i pokoje… Partnerovy odpovědi berte opravdu vážně! On to
tak opravdu vidí a tak to bere.

3. Sejděte se, udělejte si pro sebe dostatek času a soukromí. Společně porovnejte své
seznamy, ve kterých jste vyjádřili své touhy, představy, ideály, sny, cíle, snahy... 

4.  Všimněte  si  hodnot  které  vás  spojují,  které  máte  společné.  Na  čem  můžete  oba
stavět…

5.  Zastavte  se  u  představ,  kde  se  liší  očekávání  jednoho  s nabídkou  druhého  –  a
promluvte  si  o  tom.  Vzpomeňte  na  zamyšlení,  v kterém  jsme probírali  jeden  omyl:
„Dávám lásku způsobem, který vyhovuje mně.“ Je to důležité,  opak se vymstí.  Oba
přemýšlejte o tom, jak a čím se dopracovat k nějaké shodě nebo alespoň ke kompromisu
v bodech, v kterých se odlišujete nebo neshodujete...

6.  Vezměte  opravdu  vážně  odpověď  partnera  na  otázku:  „Nejvíc  si  připadám
manželkou/manželem  milován,  když…“  Z odpovědi  jasně  poznáte,  po  čem  váš
milovaný/á nejvíc  touží,  co by ho/jí  nejvíce potěšilo.  Odpověď vám umožní sestavení
vašeho konkrétního programu lásky. Nemusíte hledat jinde, číst tučné knihy…

7. Umět jednat způsobem, který je partnerovi srozumitelný a vlastní, je klíčem k tomu,
aby se cítil milován.
Ve skutcích lásky – jde o dělání takových věcí,  o kterých víte,  že by vašeho partnera
potěšily.

Seznamem by mělo vyjít najevo, co jeden od druhého očekáváte, jaké na druhého máte
nároky. Mělo by vysvitnout co nejvíce hodnotíte, co je podnoží vaší stavby, čeho si ceníte, co
obdivujete. Jaké skutečné projevy lásky by vás naplnily... 

Seznamem by mělo vyjít najevo, na jakých hodnotách budujete manželské soužití. 

Podle toho, na čem stavíte základy vztahu – dopadne i vaše manželství.
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ZLATÁ MANŽELSKÁ PRAVIDLA

Cesta ke štěstí má své podmínky
Všichni zamilovaní byli rozhodnuti udělat druhého šťastným. Mnohým párům se časem

původní předsevzetí nějak zvrtlo, mnozí pořádně nevěděli proč... Cesta ke štěstí má totiž své
podmínky a nemalé požadavky. Pokud je nedodržíte, štěstí se nekoná... Pravé štěstí vždy něco
stojí;  štěstí  chce s námi  udělat  obchod: chce velké hodnoty vyměnit  za odevzdání  našeho
sobectví...

Pokud druhého dlouhodobě zraňujete, ignorujete jeho přání, touhy a zdravé požadavky,
a necháváte  se  spoutávat  svým egoismem,  ješitností,  panovačností...  –  manželského  štěstí
nikdy  nedosáhnete.  Totéž  platí  o  vztazích  s dalšími  lidmi.  Cesta  k dobrému  cíli  se  bez
konkrétního a dobrého plánu neobejde, zvláště,  když ti dva nejsou plně vyzrálé osobnosti,
které mají co dohánět.

Zlatá biblická pravidla pro dobré vztahy
Ve Starém zákoně je příběh mladíka Tobiáše, kterého starý otec Tóbit posílá do světa na

zkušenou  a  poučuje  ho  o  mnohých  věcech:  aby  měl  na  paměti  Hospodina,  aby  nehřešil
a nepřestupoval  Boží  přikázání,  aby  jednal  vždy  spravedlivě,  aby  druhým  prokazoval
milosrdenství a všímal si ubohých, aby se chránil smilstva, nezadržoval mzdu pro druhé... a
po takových radách připojil starý otec velkou moudrost:  „Co nemáš rád, nikomu nedělej!“
(Tob 4:16). To byla poučení vedoucí k hrdinnému předsevzetí: vyvarovat se zlého jednání,
neubližovat a nijak netrápit druhé. 

V Novém zákoně najdeme něco ještě krásnějšího než tuto moudrost. Vyslechněme si větu,
která zazněla z úst Ježíše Krista: „Co chcete, aby lidé dělali vám – to všechno dělejte vy jim“
(Lk 6:31). Tato věta je tak srozumitelná, že jí porozumí dokonce i dítě, a přitom její naplnění
je tak náročné,  že s tím nebudeme hotovi do konce života.  Boží Syn svým celým učením
přišel změnit mentalitu tohoto světa, a blahoslavení, kteří to neodmítli. Přijetím takových rad
se  měníme  my  sami  i  naše  vztahy.  Znáte  snad  nějaké  lepší  návody  na  život  než  jsou
v evangeliu?...

Zlatá pravidla pro manželi
Tyto  dvě  moudré  věty  Písma  svatého  jsou  „Zlatými  pravidly  pro  dobré  mezilidské

vztahy“.  Manželé z nich mohou čerpat velké ponaučení a zařadit  je do svého duchovního
programu. 

Rád  bych  celou  „Obnovu  manželské  lásky“  shrnul  do  nějakého  jasného  „zlatého
pravidla“. Myslím, že by na to stačily dva krátké dotazy. 

Jsem přesvědčen, že pokud manželé budou schopni si v klidu sednout u láhve vína, při
svíčkách  nebo  při  dobré  večeři  ve  dvou...  a  životně  vážně  si  položí  následující  otázky
a upřímně  je  zodpoví  jak  sobě  tak  partnerovi,  dojdou  v partnerském  i  duchovním životě
hodně, hodně daleko.
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Podmínky otevřeného partnerského dialogu

Takový  dialog  má  ovšem  své  podmínky.  Při  otevřeném  rozhovoru  jistě  od  partnera
uslyšíte mnohé výčitky na svou adresu. Není moudrá na ně hned odpovídat, hned se hájit a
vymlouvat… Říkat: „Ale ty jsi tehdy také udělal/la…“ Rozhovor nemá sloužit k tomu, abyste
uvolnily své zadržované pocity výčitkami – má sloužit K HLEDÁNÍ NOVÉHO A LEPŠÍHO
PROGRAMU. 

Při takovém rozhovoru se nemusíte zrovna dobře cítit, zvlášť jestli jste viník. Uvědomte
si, že nepříjemné pocity snášíte chvíli – a partner je musel snášet třeba celé měsíce nebo roky.
Možná po lících potečou slzy… Pamatujte, že jedině pravda, i o nás samých, nás osvobodí.

Při výměně názorů mějte na mysli hlavní důvod rozhovoru: OBNOVIT MANŽELSKOU
LÁSKU!  Proto  je  důležité  připustit  si  chyby,  omyly  i  naschvály,  které  jste  druhému
z jakýchkoli důvodů dělali. To, co vám partner řekne, berte také jako důležitou INFORMACI,
nutnou  k sestavení  plánu.  Že  bude  odpověď  v mnoha  bodech  nepříjemná?  S tím  musíte
počítat. 

Pochopte, že partner má na své pocity a prožitky právo. Má právo i na svůj názor, má
právo s něčím nesouhlasit – stejně jako vy. Nechovejte se jako adolescenti, kteří myslí jen na
své „já“ . Upřednostněte „ty“ nebo „my“. V takovém jednání jsou nejen větší hodnoty – ale
také odměny.

A  nechtějte  všechno  vyřešit  hned  u  první  láhve  vína…  Tím  nemyslím,  že  vše
vyřešíte po třetí láhvi, ale to, že na rozjímání budete mít dost času další dny. Vždyť program
teprve vyrůstá… Mějte trpělivost, i to je velká ctnost.

DVĚ ZLATÁ PRAVIDLA 
MANŽELSKÉHO PROGRAMU LÁSKY

1) „Co Ti na   mém chování nejvíce vadí? Čím Ti nejvíce ubližuji?
Jakým jednáním Tě nejvíce zraňuji? Co Tě ode mne nejvíce bolí?
Čím Tě trápím? Co se Ti na mě nelíbí? Proč tomu tak je?“

2) „Po čem nejvíce toužíš? Co si nejvíce přeješ, abych dělal/la? Co by
Tě  nejvíce  potěšilo,  kdybych  začal/la  dělat?  Co  by  Tě  nejvíce
naplnilo? Bál/a ses o tom se mnou mluvit? A proč ses bál/a?“
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“Kamenné desky manželských přikázání“

Mojžíš  kdysi  od Boha dostal  dvě  kamenné  desky,  na kterých bylo  vytesáno  Desatero
Božích  přikázání.  Dostal  je  darem  pro  lidstvo,  které  zbloudilo.  Ty  desky  byly  zároveň
smlouvou  mezi  Bohem  a  člověkem.  Byly  vyjádřením  partnerského  vztahu  mezi  Bohem
a lidmi. Člověk se zavázal k poslušnosti, Bůh k žehnání. Na jedné straně kamenné desky byla
přikázání  vyjadřující  závazky  člověka  vůči  Bohu,  na  druhé  straně  závazky  mezilidských
vztahů.  Cílem  dodržování  Desatera  přikázání  je  štěstí  člověka  a  jeho  požehnání  od
Hospodina.

Podobné „desky partnerského vztahu“ si můžete vytvořit vy dva. Na jedné straně desky
může být vytesáno: „Takového jednání se vyvaruji“ – na druhé straně může stát: „O takové
jednání budu usilovat“. Cíl dodržování těchto pravidel je stejný jako u dodržování Božích
přikázání: štěstí vaše i partnera a požehnání od Hospodina.

Sestavení vlastního programu manželské lásky

K první otázce na tělo:

  Při tomto otevřeném rozhovoru druhému naslouchejte opravdu celým
srdcem,  úctou  a  láskou.  Vžijte  se  do  jeho  kůže.  Výpověď  partnera  berte
naprosto  vážně.  Při  výpovědi  partnera  se  neurážejte,  neobhajujte,
nevymlouvejte.  Nerozčilujte  se.  Neskákejte  druhému  do  řeči  a  nechte  ho
domluvit do konce. Nesvalujte vinu na druhého. Přijměte odpovědnost za své
činy,  včetně  nutnosti  ošetřit  vámi  způsobené  rány.  Zřekněte  se  obhajoby
i útoku.  Partnerovu  výpověď  berte  jako  skutečně  nutnou  informaci
k vytvoření  programu lásky. Pokud si na vás stěžuje, berte opravdu vážně, že
byl vaším způsobem jednání citelně zasahován a zraňován. Přiznat si  podíl
viny, ale nechtějte po partnerovi, aby hned uznal svůj podíl. Řekněte svému
partnerovi, že chcete, aby respektoval vaše hranice – a zeptejte se ho, kde vy
porušujete jeho hranice...

Tak budete mít dostatek údajů na první stranu své desky. Budete vědět:
„Jakého  chování  se  mám  vyvarovat  především.  Co  nesmím  dělat.  Co  si
zakazuji…“ Zřekněte  se  chování,  které  partnerovi  vadí,  které  ho ponižuje,
bere  mu  úctu,  uráží  ho  nebo  zraňuje  a  provokuje.  Měli  byste  vědět,  čím
začnete hned, co hodláte udělat do měsíce, co do roka…

A nezapomeňte: „Co nemáš rád, nikomu nedělej!“

  Co za to?… Budete mít naději, že váš partner po jisté době bude jednat
podobně.  1OO%  vám  to  zaručit  nemohu,  ale  pravděpodobnost  je  dost
vysoká…
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K druhé otázce na tělo:

  Pokud se oba dokážete životně vážně zamyslet nad těmito otázkami,
přijmout je,  přiznat si  podíl viny na nezdarech, a zařídit  se podle odpovědí
druhého  -  máte  dost  vysokou  naději  na  úspěch.  Budete  mít  velmi  jasný
duchovní, citový, intimní i materiální program lásky. Nebudete ani muset číst
obsáhlé knihy – váš partner je „živá kniha“. 

Vždyť  pravá  láska  není  uspokojení  vlastních  tužeb,  ale  naplnění  přání
partnera.  Pokud  se  partnerova  citová  nádoba  začne  naplňovat,  je  velká
pravděpodobnost,  že  lásku  začne  samovolně  opětovat  a  nebude  vyhledávat
naplnění  v jiných  okrajových  činnostech  (v  přemrštěné  výchově  dětí,  které
dostaly  přednost  před vámi a vaším intimním vztahem; druhý nebude před
rodinou utíkat do práce nebo do náručí „chápavého utěšitele/utěšitelky“; a
ani koníčky,  zábava,  příbuzní,  známí...  nebudou vetřelci,  kteří  by se vetřeli
mezi vás dva…). Spokojený partner většinou nikam neutíká a začíná lásku
oplácet, způsobem vám srozumitelným. 

  Z výpovědí  vašeho partnera by vám mělo být  jasné,  po čem nejvíce
touží,  co  by  si  nejvíce  přál,  co  by  ho  potěšilo  a  nejvíce  naplnilo.  Z jeho
konkrétních odpovědí máte dostatek materiálu pro svůj program, pro lásku
vyjádřenou skutky. Nezapomínejte, že partnerovi potřeby mají přednost před
vašimi POCITY nebo komplexy nebo studem… 

Po čem partner touží,  vás nemusí bavit  zrovna na 100%, ale jeho to na
100%  potěší.  Z toho  můžete  mít  radost  větší  než  ze  svého  soukromého
uspokojení… 

Mějte na mysli své motivace: „O co mi jde? O moje pohodlí a sobectví –
nebo o potřeby milované/ho?“ Prozkoumejte příčiny kvůli kterým jste dosud
nebyly schopni plnit partnerovi touhy.
  Z jasných odpovědí vaší drahé poloviny, vám bude patrné vše podstatné,

co by mělo být ve vašem programu lásky. Budete mít jasno ve všech oblastech

V OBLASTI PARTNEROVA CITOVÉHO ŽIVOTA
V POTŘEBÁCH JEHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
V JEHO SEXUÁLNÍCH TOUHÁCH
I V OBLASTI MATERIÁLNÍCH PŘÁNÍ

  Jde zkrátka o rozhodnutí rozumu, vůle a srdce odpovědět na podstatnou
otázku plného a spokojeného manželského soužití:  „Čím ti mohu být lepším
manželem/kou?“ A podle odpovědí milovaného/né sestavit svůj program lásky.

  K tomu vám dopomáhej Bůh!
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