12 TÝDNŮ K PARTNEROVI SNŮ & LÁSKYPLNÉMU VZTAHU

VIDEO #10
PRAVIDLA PRO ZDRAVÝ A HARMONICKÝ VZTAH
HLÍDEJ SI ZÁVISLOST NA PARTNEROVI
Aby vztah mohl fungovat s lehkostí a v čisté lásce, je
potřeba být s partnerem bez určité potřeby a podmínky.
Jen Ty jsi zodpovědná za své štěstí a vnitřní naplněnost.
Partner ne.
RESPEKT jinakosti, odlišných názorů, zvyků i vzhledu
Když už jsi s partnerem, respektuj ho se vším všudy. Nikdy
nenajdeme svoji kopii a ta odlišnost dělá vztah pestrý a
zábavný. Přijměme, co máme a oceňujme to.
DŮVĚRA
Náš partner je náš parťák, spojenec a člověk, se kterým
bychom měli sdílet to dobré i zlé - v naprosté otevřenosti a
důvěře. Pokud mu nedůvěřujeme, je to naše téma a
zodpovědnost s tím něco dělat. (Doporučuji si pořešit s
nějakým terapeutem/ koučem téma strachu a vnitřních
zranění.) Pokud partnerovi nevěříme, pak je otázka, proč s
ním jsme.
SPOLEČNÉ ZÁJMY
To je to hlavní "PROČ", jsme spolu. S partnerem bychom
měli být kvůli radosti, a protože spolu rádi děláme nějaké
věci. Znát, co nás spolu baví, je základ. (Je ale i v pořádku
mít další zájmy, které s námi sdílet nemusí.)
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VYVÁŽENÉ ENERGIE
Každý v sobě máme ženskou i mužskou energii. V běžném
životě využíváme obě. My ženy bychom přesto měly být
převážně v té ženské, to je asi jasné. Především pokud jsme
ve vztahu, buďme ženami a mužskou sílu, výkon a "tah na
branku" zanechme mužům. Tak může nastat opravdová
harmonie.
ŽENSKÁ VS. MUŽSKÁ ENERGIE
přijímání - dávání
zranitelná - ochranářská
pečující - zajišťující
intuitivní - logická
emoce - mysl
spontánnost - plánování
krása - funkce
hravá - zaměřená na cíl
cyklická - lineární
proměnlivá - stálá
bezpodmínečná láska - pevné hranice
pasivní (jsem) - aktivní (dělám)
vítr - strom
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ZNÁM SVÉ VZTAHOVÉ NAPROGRAMOVÁNÍ A JSEM
OTEVŘENÁ SI HO MĚNIT
Jak se chováme ve vztahu a jak se k nám chová i partner, je
odrazem našeho vztahového podvědomého
naprogramování (viz. lekce 2). Pokud něco nefunguje,
cítíme se v nějakých situacích ve vztahu špatně, najíždějí
nám negativní emoce, stojí za to se podívat na to, jestli se
neukazuje opět něco z našeho dětství. Zjistíme to otázkami
typu: "Kdy jsem se takto poprvé cítila? Co mi tato situace
připomíná z dětství? U koho z rodičů jsem toto viděla? Co
mi tato emoce spouští za vzorec? Jaké chování/ nastavení
mi partner zrcadlí?"
OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
Základ fungujícího vztahu. Pravidelně si zvědomuj, jestli s
partnerem máš vše vyříkáno, zná Tvoje potřeby a co bys
chtěla i jinak. Říkáš mu i jak se cítíš, co Ti nedělá dobře a
čeho potřebuješ víc? Tyto věci nejsou příjemné si vyříkat,
ale posouvají vztah do hloubky. Když ve vztahu mlčíme a
tyto důležité věci přehlížíme, odcizujeme se. Můžete si s
partnerem nastavit i 1x za měsíc "technickou" schůzku, kde
si vše vyjasníte.
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INTIMITA - SEX
Toto vás s partnerem odlišuje od běžného přátelství.
Otevřená intimita vás spojuje na nejhlubší úrovni a pro
muže je i jakýmsi důkazem Tvojí lásky k němu. Pokud to v
posteli neklape, začni se zajímat proč a komunikuj o tom s
partnerem, jistě bude rád.
VDĚČNOST
Jo, ve vztahu to nikdy nebude jako v romantickém filmu.
Vlastně budete stále něco řešit a možná i partner bude
pravidelně dělat něco, co se Ti nebude líbit. Tak to je.
Pokud to nepřijmeš, budeš se stále zklamávat. Jak z toho
ven? Zaměřuj se převážně na partnerovi pozitivní stránky a
chval ho za ně. Dávej mu najevo, jak je skvělý a jak ho
oceňuješ. Muži to potřebují slyšet. Chtějí být pro nás ti
králové. Čím více se budeš zaměřovat na jeho kvality, tím
víc se v nich bude projevovat a bude mít chuť s Tebou i
trávit čas. Pokud se budeš zaměřovat na to špatné, bude se
to ve vztahu také ukazovat. Rozmysli si tedy, co tam chceš
mít a tomu dávej pozornost a vděk.
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SPOLEČNÁ VIZE
Víš, kam Tvůj partner kráčí? Jak si představuje svoji
budoucnost, stáří a jaké mé plány se vztahem? A Ty to o
sobě víš? Je nejvyšší čas si v tom udělat jasno. Chceš jít
přeci s partnerem po společné cestě a za stejnou vizí.
KVALITNÍ SPOLEČNÝ ČAS - PLÁNOVÁNÍ
Co se nenaplánuje, to se nestane. Stejně tak, jako bychom
se měly naučit si pravidelně plánovat svůj plnohodnotný
čas na sebe, zaslouží si to i partner. Náš vztah prohlubují
společné momenty, kdy jsme spolu jen my 2, bez dětí,
telefonů a dalších externích vlivů. Nejlépe každý týden.
Sedněte si s partnerem a naplánujte si, kdy spolu budete,
jak si to užijete a co budete dělat. Toto je nejčastější
příčina, proč se vztahy rozpadají - partneři si přestanou
spolu plánovat čas, jen tak vedle sebe žijí, až jsou z nich
"sousedé, kámoši, hospodáři domácnosti, rodiče", ale k
zamilovanému páru mají hodně daleko. Zatoč s touto
vztahovou chybou a chraň váš čas s partnerem jako něco
posvátného.
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BONUSOVÉ PRAVIDLO, KDYŽ PO PARTNEROVI NĚCO
CHCI
1) Když po partnerovi něco chci, měla bych v první řadě
být schopná si to poskytnou sama.
(Např. chci, aby si partner na mě dělal více času - poskytuji
Já sama sobě dostatek času? Chci po partnerovi, aby mě
více chválil - chválím dostatečně já sama sebe?)
2) Když vím, že si to sama naplňuji, sama si vyhodnotím,
jestli to partnerovi poskytuji v první řadě já.
(Např. Chci po partnerovi, aby mi říkal, že mě miluje - říkám
mu to já dostatečně? Chci po partnerovi, aby na mě měl
více času - dělám si já na něho dostatek kvalitního času?)
3) Pokud na první dvě otázky odpovím "ano", mám právo
to požadovat po partnerovi také. Nejdříve ale doporučuji
pracovat s vizualizací, že už to dělá. Představuji si jeho
chování s příjemným pocitem.
4) Až na závěr! ho žádám v realitě. Tzn. Promluvím si s ním
a řeknu mu, že by se mi líbilo, kdy něco dělal. Řeknu mu, jak
je to pro mě důležité a dám mu pak volný prostor na jeho
realizaci, po jeho. Muž potřebuje mít pocit svobody.
Netlačím na něho!
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3 "NE" podle TONYHO ROBBINSE
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ZÁVĚREČNÉ POSELSTVÍ

"Chovej se ve vztahu
jako královna (s
hlavou vztyčenou)
a zároveň dovol svému
muži být tím Tvým
králem (ve své hrdosti
a velkoleposti)."

