
Jak potřebuji, aby se ten člověk choval ke mně? Například hezky, laskavě, s respektem nebo aby mě 

nechal být, aby mě pohladil, nekřičel na mě… 

Otočím to a takto se zachovám já k němu. A to i v situacích, kdy úplně cítím, že se ve mně všechno 

bouří. To je proto, že se hlásí vaše staré zranění. Co vám to dá, co získáte, když to otočíte a uděláte pro 

druhého, co jste potřebovali pro sebe? 

Získáte tím dobrý pocit a novou zkušenost, že jste jiní a že nejste jako „oni“. 

V čem je to výhodné? Jaká to má pro váš život pozitiva? Získáte tím sebevědomí, dobrý pocit sami ze 

sebe a čisté svědomí. To není málo. 

Pro lepší pochopení vám teď nabídnu další příběhy z poradny: 

Můžeme se podívat na téma nevěry. Řekněme, že třeba Áje byl její muž nevěrný. Ona si teď přeje, 

i tehdy si to přála, aby byla na prvním místě v manželově životě. Otočí toto prohlášení. Na kterém místě 

je v jejím životě partner? Do čeho ho nutí? Jak se k němu chová? Nastat mohou obě varianty. Buď se o 

něj stará málo, kdeco mu vyčítá, čeká, že on bude vše dělat jako první, uvidí jí do hlavy. Anebo se stará 

příliš a dusí ho. Jak to vypadá ve zdravých vztazích? Je v nich rovnováha. Jsme natolik sebevědomí, že 

si uvědomujeme, že partneři jsou s námi dobrovolně, protože je jim s námi dobře. Nic víc, nic míň. Je 

to o rovnováze, pochopení, laskavosti a pokoře.  

……………….. 

 

U dětí můžete začít tak, že si představíte, že jste další dítě u vás doma. Jaké je to mít sebe a vašeho 

partnera jako tátu a mámu? Co se vám líbí? Co vám vadí? Co byste poradili tátovi nebo mámě, že mají 

dělat jinak, abyste se cítili skvěle? Když si tuto retrospekci uděláte a skutečně pak začnete toto u sebe 

měnit a dělat jinak, budete šťastní. Nejenom vaše děti, ale vy sami, protože budete mít čisté svědomí 

a dobrý pocit sami ze sebe. Protože kdybyste byli další dítě u vás doma, byli byste šťastní. 

Chápu, že u mnohých z vás se teď ozvali pochybnosti. Ale když to bude tak super, nebudu dávat hranice 

a pravidla a budeme se všichni cítit tak krásně, nevyroste z mého dítěte spratek? Nevyroste, protože 

je normální, že ho naučíte pokoře a laskavosti k jiným lidem. Nebudete ho tresty nutit něco dělat, ale 

laskavě, formou hry požádáte o pomoc. Úplně stejně, jako byste to potřebovali vy, když jste byli malé 

děti anebo když jste teď další dítě u vás doma. Ten, kdo se cítí být milován, přijímán a respektován, ten 

totéž posílá dál. A ten kdo se cítí opovrhován, ponižován, nemilován, nemá co komu dál předat, může 

předat jen to, co zná. 

 

 


