!
Túžite po
trvalom a
obohacujúcom
vzťahu?

!
!
Ste pripravení a ochotní niesť zodpovednosť
za to, že pre seba získate to najlepšie?

!
!

Odpovedali ste si na úvodnú otázku ÁNO? !
Čítajte ďalej, rada sa s vami podelím o skúsenosti zo svojej praxe vzťahovej
koučky. Sprevádzam ľudí pri tom, keď sa rozhodnú prejsť zo sveta fantázie,
nešťastia a odmietnutia do stavu duševnej vyrovnanosti a „precitnutia“. Vtedy
dokážu rešpektovať a prijímať ostatných takých, akí sú. Je to však možné iba
za predpokladu, že to urobia aj pre seba.!

!

V momente, keď sa ľudia začnú zaoberať partnerskými vzťahmi, väčšina z nich
sa automaticky zapletie do snov, fantázií, túžob a opakujúcich sa modelov
správania, nad ktorými nemajú žiadnu kontrolu. Na začiatku zaľúbenci
prechádzajú obdobím neuveriteľnej eufórie, kedy majú pocit, že našli toho
pravého, ktorý ich život úplne naplní. !

!

Žiaľ, nie vždy sa to po opadnutí „hormónového“ oparu aj úspešne zavŕši.
V počiatočnom, euforickom vzťahovom štádiu je veľmi ťažké, ak nie nemožné,
vnímať realitu, ktorá stojí pred vami. Keď vás realita dobehne, vyberá si svoju
daň. !

!

Keď sa pýtate, či je možné neplatiť dane zbytočne, tak zo skúseností môžem
potvrdiť, že sa to dá. !
Sú príležitosti, cez ktoré môžete celý proces vzťahových záležitostí
pochopiť, a tak vnímať omyly, ktoré v súvislosti s láskou robíte. !

!
!
Spracovala som 9 princípov na zoznamovanie sa samých so sebou, aj
s druhými. Mojím zámerom je sprostredkovať vám videnie a vnímanie svojej
vlastnej vzťahovej situácie z odstupu, ktorého by ste inak neboli schopní
napríklad kvôli nudnému stereotypu, vzrušeniu z nového vzťahu či frustrácie
z ukončeného vzťahu.!

!

9 princípov na zoznamovanie sa
samých so sebou, aj s druhými

!

Zásady, ako postupovať pri tom, keď sa učíme hovoriť druhým
ľuďom, novým možnostiam aj sebe ÁNO spočívajú v:!

!

•! 3 princípoch zameraných na sebareflexiu!
•! 3 princípoch orientovaných na sebapoznanie!
•! 3 princípoch týkajúcich sa postojov!

1.PRINCÍP
AKO ZISTÍTE,
ČO JE TO, ČO
SKUTOČNE
CHCETE?

!

!
!

Uvedomujete si, že je nepravdepodobné, aby jediný človek spĺňal všetko to, po
čom túžite? !

!

Popremýšľajte, čo vo vzťahu mať nutne musíte, a čo naopak, nedokážete
tolerovať. Keď druhý človek do vašich predstáv nezapadá, namiesto toho, aby ste
ho obviňovali za jeho nedostatky, berte to tak, že jednoducho nespĺňa vaše
konkrétne potreby. Zároveň rešpektujte svoje potreby a v prípade neuspokojivej
situácie citlivo vzťah ukončite ešte skôr, než sa stačí upevniť. !

!

Pri uvažovaní nad tým, akého človeka túžite mať po svojom boku si potrebujete
položiť zásadnú otázku: !

Ktoré vlastnosti sú pre mňa nevyhnutné, aby partner mal? !
Urobte si zoznam vlastností a rysov svojho budúceho partnera. Do jedného
stĺpca zaznačte vlastnosti, ktoré považujete pre kvalitný vzťah za absolútne
zásadné, do ďalšieho tie, ktoré odmietate tolerovať a do posledného rysy, na
ktorých vám toľko nezáleží.!

!
Pri starostlivom zvažovaní týchto otázok buďte k sebe nanajvýš úprimný.!
!

Je zaujímavé zisťovať pravdu o tom, kto ste a čo chcete. Môžete to urobiť
spôsobom, ktorý vás bude bolieť (vyčítavo a kriticky), alebo spôsobom,
ktorý vás obohatí a posunie vpred (súcitne a so sebaprijatím).%

!

!

Na ceste k skutočnej láske ležia tri veľké balvany:
prehnaná sebaláska, ješitnosť a žiarlivosť.
Pokým ich neodvalíš na bok, nedostaneš sa dopredu.
Richard Aldington

!

2. PRINCÍP

!DOKÁŽETE
ODLÍŠIŤ
FALOŠNÉ LÁSKY
OD
SKUTOČNÝCH?

!

V smäde po láske a hlade po spojení sa často chytáme najrôznejších foriem
falošnej lásky, ktorá sa maskuje za skutočnú. Niektoré formy falošnej lásky
zahŕňajú závislosť, moc a ovládanie druhého. Tieto prejavy predstavujú väzbu,
nie lásku. !
Keď sa zoznámite s niekým, kto vás zaujíma a začne medzi vami fungovať tá
správna chémia, iba zriedkavo si nájdete čas a pokoj na to, aby ste zistili, kým
daný človek skutočne je. !

!

Vy to však určite urobte! Opýtajte sa na bývalé vzťahy. !
Zistite, ako dlho trvali a o aké osoby išlo. Opýtajte sa, čo sa jej/jemu vo
vzťahoch najviac páčilo a čo spôsobovalo ťažkosti. Bola to ona/on, kto vzťah
ukončil? Ak áno, prečo? Počúvajte starostlivo, čo sa dozviete. Je veľmi
pravdepodobné, že sa váš vzťah bude riadiť podobným modelom. !

!

Potrebujete uznať skutočnosť, že modely správania sú veľmi silné. Aj vzťahové
modely sa opakujú stále dookola. Preto je veľmi dôležité zistiť mieru
introspekcie vás samých (sebapozorovanie, skúmanie vlastného duševného
života, vnútorných zážitkov, procesov a stavov prebiehajúcich vo vedomí), ako
aj vyhliadnutého človeka. !
Keď poznáte samých seba a svoje potreby, ušetríte si hodiny plné rozčarovania
a bolesti, ktorým by ste sa nevyhli potom, čo by fantazijná bublina praskla.!

!

Zistiť včas, že ste nadviazali vzťah s niekým, koho sotva poznáte a kto sa
k vám nehodí, vám ušetrí emočné zranenia.%

!

Láska je súčasťou samotnej ľudskej podstaty. Sme schopní ju
rozoznávať a uznávame ju, pretože v nás vibruje, aj keby to bolo
až niekde v našich najhlbších hlbinách. Deepak Chopra

!

!
3. PRINCÍP
AKO NAČÚVAŤ
TOMU, KTO
„TEN“ DRUHÝ V
SKUTOČNOSTI
JE

!

!
Kedy oznamujete druhým, kto ste? !

Je to hneď na samom začiatku potencionálneho vzťahu? !

Kedy ste si vedomý svojich vlastných očakávaní? !
Viete o nich vopred, alebo ich „tvoríte“ za pochodu?!

!

Klaďte otázky v rozhovore tak, aby ste nehodnotili, s úprimným záujmom
o toho druhého. Strážte si, nech neznejú ako vypočúvanie, aby sa partner
neuzavrel do seba, alebo nepovedal niečo iné, ako mal pôvodne v úmysle. !

Vašou úlohou je zistiť, aké sú partnerove súčasné priania a ako
ladia s tými vašimi. !
Možnože je dotyčný človek dokonalou partiou pre niekoho iného, nie však pre
vás. Netreba nič tlačiť, ani urýchľovať, poznanie a pochopenie prichádza, keď
načúvame intuícii. Potom sa stačí zmieriť s tým, že niektoré veci sú mimo
vášho dosahu a vplyvu, a napriek tomu na nás pôsobia obohacujúco.

!

Zmyslom je učiť sa venovať pozornosť všetkému, čo vidíte, cítite a
počujete tak, aby ste tým objavili skutočnú osobu, s ktorou je možné
nadviazať hlboký a plnohodnotný vzťah.%

!

Dobrý vzťah je, keď dvaja ľudia akceptujú minulosť
toho druhého, podporujú prítomnosť toho druhého
a milujú toho druhého natoľko, aby sa navzájom
posmeľovali pre budúcnosť.

!

Marc a Angel Hack

4. PRINCÍP
ZABUDNITE NA
TO, ŽE BY STE
MOHLI SVOJHO
PARTNERA
ZMENIŤ

Hodíte sa k sebe teraz takí, akí ste? !

!

Mnoho ľudí vstupuje do vzťahu s nádejou alebo vierou, že môžu zmeniť svojho
partnera alebo seba tak, aby sa k sebe lepšie hodili. Stále dookola sa
stretávam so sťažnosťami, že keby človek skutočne miloval, zmenil by sa a
začal by sa správať spôsobom, ktorý by urobil toho druhého šťastným. !

!

Je to mylné očakávanie. Nemôžete niekoho urobiť šťastným iba preto, že sa
budete nejako správať a plniť mu, čo mu na očiach vidíte. Keď vychádzate
z predpokladu, že váš partner by mal niečo robiť nejakým spôsob, aby vám
potvrdil dostatok lásky, je to vaša potreba jazyka lásky, ktorú spoznáte v knihe
Garyho Chapmana Päť jazykov lásky. !

!

Hoci sa v priebehu dlhodobého vzťahu partnerovi neustále prispôsobujeme,
láska založená na nespokojnosti so samotnou podstatou druhého človeka stojí
iba na veľmi chatrných základoch. Partner túto situáciu zreteľne vníma a
pripadá si neprimerane - ako niekto, o koho ste vlastne ani nikdy nestáli. V
takejto situácii potom trpia obaja partneri. !

!

K priznaniu pravdy je potrebná odvaha a múdrosť, a to kľúčové – poznanie
samých seba. Vaša neschopnosť žiť s „istými“ vlastnosťami toho druhého ešte
nerobí z osoby, ktorá ich má, zlého človeka. Rovnako tak ani z vás. Iba to
znamená, že vytvorený vzťah nebude vyhovovať vám, ani proťajšku. !

!

Potrebujete získať sebadôveru a vieru v to, že hneď za rohom môže stáť
niekto iný, kto hľadá presne tie vlastnosti, ktoré máte práve vy.%

!

Kto nie je spokojný s tým, čo má, nebol by spokojný ani s tým,
čo by chcel. Berthold Auerbac

5. PRINCÍP
ZBAVTE SA
STRACHU
OTVORIŤ SA

!
!
!

Nikdy nemôžete priťahovať partnera, ktorý žije vo väčšej duševnej
rovnováhe ako vy sami. Keď si želáte, aby vás milostný vzťah
väčšmi napĺňal, staňte sa sami naplnenejšou bytosťou. !

!

Vzdajte sa detinských zlozvykov a požiadaviek. Ľudia majú tendenciu vnímať
nežiaduce správanie druhých ako dôsledok ich osobnostného či
charakterového nedostatku, kým ich vlastné prešľapy ospravedlňujú
konkrétnou situáciou. Ak váš partner kričí, je to kvôli tomu, že je v podstate
zlostný človek; ak však kričíte vy, je to preto, že vás vyprovokoval, alebo máte
zlú náladu. Ak váš partner urobí niečo bezohľadne, je to dôkaz, že je to
bezohľadná osoba; ak urobíte niečo podobné vy, je to dôsledok momentálneho
rozrušenia. Skrátka: iní robia zlé veci, pretože sú zlí, ale vy ich robíte len preto,
že ste dočasne mrzutí, alebo vás k tomu donútili okolnosti. Tak tento fenomén
správania sa volá v psychológii atribučná chyba. Buďte si toho vedomí, aby ste
s tým niečo urobili, keď sa pri tom pristihnete. Najlepšie je reagovať opisne na
to, čo vnímate, že sa deje okolo vás a vo vás. Napríklad: “Keď mi to takto
hovoríš, pre mňa to znamená, že si ma nevážiš… Keď ťa vidím takto sa ku
mne správať, zraňuje ma to, lebo…&

!

Kedysi dávno šiel jeden múdry muž po ceste, keď ho prekvapil
samurajský bojovník. Vytiahol meč a povedal: „Kto si? Kam ideš? Prečo
tam ideš?“ Múdry muž sa nedal zastrašiť a odpovedal: „Koľko vám platí
váš majster?“ Samuraja prekvapilo, že muž neprejavil strach. „Dve zlatky
mesačne“, odpovedl. Múdry muž chvíľu premýšľal a potom povedal:
„Mám pre vás návrh. Ja vám budem platiť tri zlatky za mesiac, keď ma na
tejto starej ceste každý deň zastavíte a budete chcieť, aby som odpovedal
na vaše tri otázky.“

!

Skvelá vec, ktorej sa nikdy nemusíte báť,
je vaša odvaha a odhodlanie.

6. PRINCÍP
ČO JE TO, ČO
SA ODOHRÁVA
VO VAŠOM
VNÚTRI?

!
!

Rovnako dôležité, ako spoznať a pochopiť vášho potenciálneho partnera, je
poznanie samých seba. !

Aby ste mohli naplno milovať, musíte si byť vedomý, s čím dobrým
aj zlým do vzťahu prichádzate vy sami. !

!

Potrebujete si byť vedomí tiež toho, čo sa odohráva vo vašom vnútri.
Zodpovedáte za to a zodpovedáte aj za svoj životný štýl, hodnoty, ciele a
vlastnosti, o ktoré stojíte. Sebapoznanie je cesta, ktorá vás dovedie k tomu, s
akým človekom vytvoríte kvalitný partnerský vzťah. !

!

C. S. Lewis sa niekedy modlil nie za sebapoznanie vo všeobecnosti, ale za to,
aby poznal „práve toľko, koľko bol schopný zniesť – maličkú dennú dávku“.
Keď máte strach, že vás prevalcuje to, čo pri načúvaní samým sebe počujete,
vždy môžete prijať jeho radu a požiadať iba o „malú dennú dávku“.!

!

K úplnému poznaniu samých seba nikdy nemôžete dospieť v izolácii, ale len v
kontexte vzťahov. Keď ste chápaní a milovaní, rastiete. Preto sa oplatí zamyslieť
nad vzťahmi vo vašom živote. Ani nie tak nad ich kvantitou, ako skôr nad kvalitou. !

!

Keď si teraz urobíte malú sebareflexiu, ktoré vaše vzťahy sú
najdôležitejšie? Čo vám dávajú? Čo do nich vkladáte? !
Ako ich vy sami obohacujete? !

!

Chémia nemusí nutne fungovať hneď na samom začiatku. Môže začať
pôsobiť až v okamihu, keď svojho partnera začnete skutočne rešpektovať
a budete sa v jeho prítomnosti cítiť v bezpečí. To sa bude diať, keď
začnete plne rešpektovať aj seba.%

!

Nenechajte ľudí, ktorí pre vás nič neznamenajú, aby ovládali
vašu myseľ, pocity a emócie.
Will Smith

7. PRINCÍP
DOPRAJTE SI
TOĽKO ČASU,
KOĽKO
POTREBUJETE !

!

!
!
!

Keď sa ľudia zoznámia, majú často veľmi silné nutkanie zblížiť sa okamžite,
skočiť do vzťahu rovnými nohami a bezhlavo sa zamilovať. Keď sa vám podarí
toto nutkanie oddialiť do momentu, než druhého človeka aspoň trochu
spoznáte, ušetríte si veľa sklamaní. !

!

Vnútorné a vonkajšie svety nie sú vždy šťastné a bezstarostné miesta. Existuje
veľa tajného, tienistého a zakázaného, pred čím sa potrebujete chrániť. Lenže bez
toho, aby sme to preskúmali a prichádzali tajomstvám na koreň, neunesiete to,
čomu máte čeliť. !

!

Na spoznávanie potrebujete veľa času. Ľudia sa otvárajú pomaly. Nikdy sa
nenechajte druhými poháňať a sami na nikoho netlačte.!

!

Viete si pomáhať otvorenosťou mysle, ktorej sa často pýtajte: „Čo sa skrýva za
tým, čo je zjavné a viditeľné?“ To vám pomôže k tomu, aby ste boli v súlade
so svojou hlbokou podstatou. Vďaka tomu vždy nazbierate sily pre svoje
myšlienky, pocity, činy a všetko to, čo vám bude ukazovať cestu vpred za vašimi
túžbami.!

!

K tomu sa vám bude hodiť včasné odhaľovanie manipulatívneho
správania. Pred manipuláciou sa potrebujete chrániť, lebo vedie vždy
k snahe ovládať, teda získať silu a energiu iného človeka pre vlastné
zámery. Hovorte preto bez výčitiek svedomia NIE. Osvojte si zručnosti
asertívnej komunikácie a priamo vyjadrujte to, čo chcete, aby druhí
pochopili.%

!

Keď chcete čakať, až budete môcť urobiť všetko pre každého
namiesto toho, aby ste urobili niečo pre niekoho, skončíte tak,
že neurobíte nič pre nikoho.
Malcolm Bane

!

8. PRINCÍP
NEKLAMTE, A
NEDOVOĽTE,
ABY DRUHÍ
KLAMALI VÁM

!
!

Na začiatku majú ľudia sklon klamať alebo prekrúcať pravdu o sebe samom.
Vytvárajú si vlastné falošné dojmy a na oplátku prijímajú falošné dojmy, ktoré
boli vytvorené pre nich. !

!

Je zaujímavé, koľko ľudí sa rado pripraví o vlastný úsudok, len aby ich láska
zostala pri živote. Fantázia môže byť zvodná. Ale lži, hry a preháňania majú
svoje korene v pocite, že vy - alebo ten druhý - nie ste dostatočne dobrí takí,
akí ste. !

!

Ako sa postaviť ilúziám zoči voči? Jednoducho - vedomím, že lásku
si zaslúžite. Bezvýhradne. Všetci si lásku zaslúžia takí, akí sú. !

!

Ľudia okolo nás sa správajú podľa toho, akí sú, a nie tak, ako by sme si priali.
Sú to naše ilúzie očakávať, že ľudia okolo nás budú robiť či hovoriť to či ono.
Potom sme sklamaní alebo sa hneváme, keď niekto nepovie alebo neurobí to,
čo sme čakali. !

Je oslobodzujúce vzdávať sa svojich očakávaní a nechávať
druhých, nech sú iní. Takýmto postojom dovoľujete aj sami sebe, aby ste
boli taký, aký ste. Napokon, taký ste najlepší, veď všetci ostatní sú už aj tak
obsadení.

!

Ako však máte žiť v pravdivej prítomnosti a nájsť si niekoho, kto stojí o to, čo
ponúkate? Korene týchto postojov sú v sebavedomí. Posilňovať a rozvíjať ho
možno ako iné zručnosti, ktoré sa viete naučiť.!

!

Skôr či neskôr musia obaja partneri pozrieť pravde priamo do očí. Byť
voči sebe úprimný a zostať autentický je vysoko cenená hodnota.%

!

Nepredstierajte, že ste niekto iný, pretože to má dve veľké
negatíva – budete priťahovať ľudí, ktorých nemáte radi
a nebudete mať možnosť priťahovať ľudí,
ktorých by ste chceli.

!
%
!
9. PRINCÍP
PREBUĎTE
SVOJE
SRDCE

!
!

Láska je skutočne príbeh, až na to, že autormi sme my sami, a nie William
Shakespeare, Gabriel García Márquez, Erich Segal či Rosamunde Pilcherová.!

!

Keď premýšľate o ľuďoch, ktorí vás majú radi, povzbudzujú vás
a chvália – môžete im hovoriť aj raketonosiči. Tvrdí to Lisa Nicholsová
a dodáva, že práve oni sú jadrom vašej komunity bezpečného priestoru - „Keď
nemôžete použiť vlastné nohy, požičajte si silu od niekoho iného. Ak nemáte
sami predstavu, požičajte si jasnozrivosť od niekoho iného. Keď vás bolí srdce,
požičajte si lásku od niekoho iného. Keď nevidíte svetlo na konci tunela,
požičajte si vieru od niekoho iného.“ !
Nemusíte o tom pochybovať ani váhať. Ľudia, ktorí vás majú radi, čakajú len na
to, aby mohli byť s Vami. !

!

„Veľké rozhodnutia ľudského života majú zvyčajne ďaleko menej čo dočinenia
s inštinktami a inými tajuplnými nevedomými faktormi, než s vedomou vôľou a
dobre mienenou rozumnosťou. Topánka, ktorá sadne jednému človeku, omína
druhého, na život nie je univerzálny predpis. Každý z nás si v sebe nesie svoju
vlastnú životnú formu - iracionálnu formu, ktorú nik iný nemôže prekonať.“ !
Carl Jung!

!

Majster povedal: „Ľudské srdce sa skladá z troch častí. Prvá časť sa podobá
hore, ktorou nič nepohne. Druhá časť sa podobá stromu, ktorý je pevne
zakorenený v zemi a jeho korunou čas od času pohne vietor. A tretia časť sa
podobá periu, ktoré vánok rozfúka do všetkých strán sveta.“!

!

Láska len tak niekde nesedí, ako taký kameň - je potrebné ju vytvárať,
starať sa o ňu, zveľaďovať ju a chrániť. Má to svoje zákonitosti, ktoré si
potrebujete osvojiť, aby ste si celý “proces“ mohli vychutnať s radosťou.%

!
!

Čím viac hnevu voči minulosti nosíte v srdci, tým ste menej
schopní milovať v súčasnosti.
Barbara de Angeli

!

Prečo sa vám
oplatí zamerať
pozornosť na
9 princípov
zoznamovania
sa?

!!
!

Aby mohol človek nájsť šťastný a vyrovnaný vzťah, alebo sa aspoň
dostať na cestu, ktorá k nemu vedie, musí si ujasniť pár kľúčových vecí.
Preto 9 princípov, ktoré obsahujú to, čo vám pomôže, čo vás ochráni a čo
vám pridá na viere, že dokážete nájsť pre seba tú správnu spriaznenú
dušu.!

!

Život a ľudia v ňom sú zázračné dary, ktoré niektorí deň za dňom odmietajú.
Neraz nevedomky, neraz sa tak trestajú, alebo odmietajú prijať to, čo im je
ponúkané.!
Niekedy obmedzujeme samých seba, lebo nás veľmi zamestnáva predstava,
čo by nám život priniesť "mal" - čo očakávame a požadujeme, čo je pre nás
(podľa nás) správne (aj keď vo skutočnosti to tak byť nemusí). Tým však
bránime sami sebe, aby sme sa zamilovávali zdravým spôsobom - do
vhodného človeka a ľahko - čo je naše prirodzené právo. !

!

V najznámejšej rozprave o túžbe, v Symposiu, dramatik Aristofanes
rozprával mýtický príbeh o tom, prečo ľudia tak veľmi túžia po zväzku
s inými ľuďmi a prečo sú naše skutky s tým spojené niekedy také
neuspokojivé a dokonca deštruktívne. Aristofanes tvrdil, že ľudia mali
pôvodne štyri ruky, štyri nohy a dve hlavy. Každý z nich mal svojho
partnera všitého do tkaniva svojej bytosti, takže boli všetci dokonale
šťastní. Každý tak tvoril celok, lenže v tej celistvosti sa stali ľudia príliš
pyšnými a vo svojej pýche prestali uctievať bohov. Mocný Zeus ich za to
kruto potrestal: rozsekol všetkých dvojhlavých, štvorukých
a štvornohých ľudí na polovice, čím vytvoril svet jednohlavých,
jednorukých a dvojnohých úbohých bytostí. Ľudia mali odvtedy pocit, že
im niečo chýba – stratená polovička, ktorú majú takmer radšej ako seba
a že tá chýbajúca časť je niekde tam „vonku“, krúti sa vo vesmíre
v podobe iného človeka.%

!

Vaše vzťahy k ostatným sú tým najlepším,
najdôveryhodnejším obrazom toho, kto ste a čo môžete
ponúknuť. Nič iné sa tomu nevyrovná. K. Ferrazzi

Namiesto záveru

Keď ste sa dočítali až k týmto riadkom, možno si kladiete otázku, ako to všetko
aplikovať do každodenného života, lebo teória je pekná vec, ktorá sa ťažšie
žije.

!

Rada vás prevediem cestou, ktorá začína pochopením vlastných emócií
a svojho prežívania, cez postavenie sa zoči-voči svojim strachom a zlým
skúsnostiam až po uvedomenie si toho, ako osvetlíte svoj tieň. Potom sa

stávate „svetlý“ aj pre druhých, s ktorými môžete svoj život prepojiť
a byť tak šťastní a spokojní. !

!

Napíšte mi a môžeme si dohodnúť nezáväzné stretnutie pri čaji alebo káve na
debatu o tom, ako vám môžem s hľadaním samých seba pomôcť. Potom si s
hľadaním lásky ľahko poradíte sami.!

!

S vďakou za Váš záujem a želaním veľa obohacujúcich chvíľ z naplnených
vzťahov!
Janette Šimková
life a love koučka, janette.simkova(at)lifekoucing.sk!

!

Realita je, že kvalitné vzťahy sú vybudované na
princípoch - najmä na princípe dôvery. A dôvera
vychádza z dôveryhodnosti, z charakteru dávať
a dodržiavať sľuby, zdieľať zdroje, byť starostlivým
a zodpovedným a bezpodmienečne ľúbiť.

!

Stephen Covey

!

!
!

!
Môj príbeh
hľadania pravej
lásky

!

!!
!!
!!
!

Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do
svojho srdca. Zažila som vzťahy, v ktorých som bola uväznená a nevedela som,
čo si s tým počať. !

!

Cesta omylov a pokusov ma veľa naučila, ale to, čo mi pomohlo najviac, bolo
postupné uvedomovanie si, že niektoré rozhodnutia ma privedú iba k tomu, že
budem nešťastná. !

!

Stalo sa mi, že som sa zaľúbila spôsobom, že som milovala svoju predstavu o
skvelom mužovi, než jeho samotného.!

!

Keď som konečne zistila, že čím budem šťastnejšia, tým ľahšie k sebe pritiahnem
rovnako šťastného muža, prestala som hľadať veci mimo seba, ktoré mi mali k
spokojnosti pomôcť.!

!

Začala som sa postupne zbavovať sebaľútosti a hľadala som možnosti, ako
zmeniť zúfalé signály, ktoré som vysielala ľuďom okolo seba. Práca na sebe a
svojom sebapoznaní mi pomohla a odokryla cestu k tomu, že som sa stala
sebaistou a vášnivou. Potom prišlo akoby samé to, že mi do života vstúpil muž, po
akom som vždy túžila a stal sa mojím životným partnerom.!

!

Viem, že to znie ako scenár k romantickému filmu, ale mne skutočne zafungovalo
zmeniť svoje nastavenie a postoje a vyjasniť si, kto skutočne som a akého
partnera naozaj chcem.!

!

Som za to vďačná a každému zo srdca prajem, aby našiel svoju cestu k
spokojnosti, ktorú vzápätí vnesie do vzťahu. !

!
Spoľahnite sa na to, že človek, ktorého hľadáte, už hľadá vás.!
!
Prajem vám veľa šťastia a lásky na vašej ceste !
!

!
!
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