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2. KAPITOLA

Ten pravý vztah

Máte co dělat se svou vlastní bolestí. 
Nestěžujte si to ještě víc tím, že na sebe 

vezmete utrpení jiného člověka.

V životě najdete skutečné naplnění pouze tehdy, jestliže 
se naučíte milovat a přijímat sebe sama. Až pak přestanete na-
vazovat traumatické vztahy. Možná je to tak proto, že člověk 
pak už nevnáší do vztahů tak velká očekávání. Pokud víte, jak 
být sami se sebou, není tak těžké být s někým jiným.

Pokud je ale váš život jen útěkem před sebou samým, jak 
můžete čekat, že by jakýkoliv váš vztah mohl mít pevný základ? 
To prostě nejde. Jediné, co můžete zažít v takovém případě, je 
narážení křídel o sebe na přeplněné obloze. Žijete v době, kdy 
se hroutí rodinné struktury a čím dál víc lidí má problém stát 
nohama na zemi. Existenční rytmus lásky a přijetí postrádá 
rovnováhu. Ze srdcí většiny téměř vymizela důvěra. Jsou to 
průvodní jevy každého období, kdy se hroutí starý systém  
a vzniká nový. Jedná se o traumatické období přechodu.

Uvědomte si to. Nehledejte v tomto výrazně traumatic-
kém období štěstí mimo sebe sama. To, co zachytíte do sítí 
své touhy, nestojí za cenu, již budete muset zaplatit. Máte co 
dělat se svou vlastní bolestí. Nestěžujte si to ještě víc tím, že 
na sebe vezmete i utrpení druhého.

Pokud chcete tančit s jiným člověkem, nejprve zapusť-
te kořeny. Naučte se naslouchat svému vnitřnímu vedení. 
Mluvte se zraněným dítětem i Božským pečovatelem ve svém  
nitru. Učte se mít sami se sebou soucit a odpouštějte si. Po-
nořte se do svých zážitků a poučte se z nich. Držte se v rytmu 
svého života. Buďte vůči druhým otevření, ale nescházejte  
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ze své cesty, jen abyste s nimi mohli být. Ten, kdo také umí 
tančit, se s vámi sejde v půli cesty. A nebude to nikterak pro-
blematické.

Snadno zjistíte, jak na tom jste: Pokud jste se svým part-
nerem v harmonii a míru, pak je to ten správný vztah. Pokud 
v harmonii nejste, váš vztah je nevhodný anebo předčasný.

Nevhodné vztahy aktivují, případně posilují staré vzor-
ce násilí. V takových svazcích je proces učení bolestný. Máte 
však možnost vybrat si něco lepšího a měli byste to udělat. 
Jenomže aby si člověk mohl dobře vybrat, musí umět bez 
ostychu požádat o to, co chce. Pokud dovolíte, aby podmínky 
vztahu diktoval ten druhý, nedivte se, máte-li pak pocit, že  
s vámi nejedná s úctou.

Vy víte, z čeho máte dobrý pocit a z čeho ne. Řekněte, 
co potřebujete; řekněte pravdu a nenechte se odradit od své 
vlastní potřeby léčení. Jedině pokud jste pevně odhodlaní vá-
žit si sami sebe, můžete si přitáhnout partnera, který je na tom  
stejně.

Jsou to prosté zásady, jenomže lidé se jimi neřídí. Zno-
vu a znovu se dopouštějí kompromisů, hrají podle cizích 
pravidel a zrazují sami sebe. Už byste ale měli mít dost stále 
stejných lekcí a jitření ran, nebo snad ne?

Řeknu vám to co nejjasněji: Pokud nevíte, jak se o sebe 
postarat, a pokud k tomu nejste ochotní, nikdo jiný se o vás  
nepostará. Nedostatek sebelásky a oddanosti své vlastní prav-
dě přitahuje do vašeho vibračního pole jedince, kteří potře-
bují zvládnout podobné lekce. V takovém případě si však jen 
vzájemně zrcadlíte nedostatek pochopení sebe sama, nedo-
statek oddanosti sobě samému.

Není možné být oddaný jinému člověku, pokud nejste 
oddaní především sami sobě. Je to opravdu nesmírně důle-
žité. Ten, kdo se snaží chovat nesobecky, zapřahá vůz před 
koně. Nejprve musíte přijmout své Já, až pak můžete překro-
čit jeho meze. Netvrdím, že máte být sobečtí, ale že se máte 
naplno odevzdat Božskému v sobě.
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Pravá láska se ve vašem životě zhmotní, když budete 
oddaní svému Já. Ve vnějším světě se ten pravý partner obje-
ví hned, jakmile bude tato vaše oddanost spolehlivá. Vnější  
a vnitřní oddanost pak budou kráčet společně.

Jestliže člověk zbožňuje svého milovaného, zbožňuje 
vlastně Božské Já, jež žije v mnoha tělech. Takový vztah je 
posvátný. 

Jen málo lidí v tomto životě potká svou pravou lásku, 
protože jen málo lidí se naučí, jak si vážit sebe sama a uzdra-
vit se nejdřív uvnitř a pak navenek. Vy můžete patřit k vý-
jimkám, pokud jste ochotní zasvětit se vlastnímu uzdravení.* 
Dejte si tento závazek a vaše láska se začne chystat na cestu.

Složte prostý slib: „Zavazuji se, že už nikdy nezradím 
sám/sama sebe ani na sobě nebudu v žádném vztahu páchat 
násilí. Budu vždy upřímně říkat, co si myslím a cítím, se 
soucitem, ale bez strachu, jak to, co řeknu, přijme partner/
ka. Věřím, že když říkám pravdu a vážím si sám/sama sebe, 
vzdávám tím úctu lásce. Už se nebudu snažit udržovat žádný 
vztah za cenu obětování se, jen abych vyhověl/a potřebám 
partnera/partnerky.“

Manželství 
Manželství je pouto, jež nesvazuje, ale osvobozuje.
Manželství začíná v srdci obou partnerů. Ve všech lás-

kyplných vztazích přeje člověk tomu druhému jen to nejlep-
ší. Je ochotný dokonce se svého partnera i vzdát, pokud by to 
mělo znamenat umožnit mu tak nalézt větší štěstí. Na rozdíl 
od běžně panující domněnky manželství není pouto, jež sva-
zuje, ale jež osvobozuje.

Člověk by měl chtít co největší štěstí pro svého partnera 
stejně jako pro sebe. Měl by ho milovat stejně, jako miluje 
sebe, stejnou láskou. Nejde o nový stav, ale o rozšíření dů-
věrně známého stavu.

*) viz Uzdrav svá vnitřní zranění, L. Bourbeau, Eugenika 2011
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Manželství nemůže být slib, že spolu dva lidé zůstanou 
navždy, protože něco takového se slíbit nedá. Je to slib, že 
spolu budou „teď“. Je to slib, který musí být obnovován v kaž-
dém okamžiku, pokud má mít smysl. Ve skutečnosti můžete 
být jednu chvíli ženatý/vdaná, a vzápětí už ne. Manželství 
je proces, cesta, během níž jste plně přítomní jak ve vztahu  
k sobě samému, tak ve vztahu k partnerovi.

Všechny dvojice by si měli svůj závazek často připo-
mínat. Ztratit tento závazek ze zřetele znamená znesvětit 
manželství. Mimomanželské aféry jsou jen nešťastným dů-
sledkem nedostatku důvěrnosti mezi partnery. Nevěra není 
samotným problémem, ale symptomem problému.

Pokud jste svému partnerovi opravdu oddaní, není mož- 
né, abyste ho zradili. Zradit partnera by v takovém případě 
totiž bylo jako zradit sebe sama. Něco takového prostě ne-
dokážete.

Můžete pociťovat přitažlivost k nějaké jiné osobě, av- 
šak nemáte touhu s touto jinou osobou být. Nefantazírujete  
o tom, jaké by bylo jít s ní/m do postele.

Když jste vdaná/ženatý, touha po sexuálním spojení 
tvoří významnou součástí manželské svátosti. Manželství má 
zahrnovat všechny čakry. Sexuální vášeň je součástí celkové 
přitažlivosti a touhy být s určitou osobou. Pokud se ale sex 
bere odděleně, stává se z něj násilí.

Mnozí vdaní/ženatí lidé holdují neodevzdanému sexu. 
To je však počátkem procesu rozpadu, jež často vrcholí ne-
věrou. Prvopočátkem nevěry je vždycky znesvěcení vztahu 
tím, že se ze sexu vytratí láska a odevzdanost. 

Jestliže je láska vzájemná a oba partneři si jsou vzájem-
ně emocionálně oddaní, sexualita je maximálně povznášející 
a posvátná. Takový vztah nemůže ohrozit nic zvenčí.

Jakmile ale začne být komunikace ve vztahu lhostejná  
a povrchní, když se nevěnuje dostatek času intimitě ve dvou, sta-
ne se ze vztahu pouhá ulita, do níž se lidí schovávají. Vytratí se  
z něj energie a oddanost. A ze sexu se stane akt fyzické zrady.
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Spojení ovšem lze obnovit, pokud jsou k tomu oba part-
neři ochotní a důvěřují si. Kompletního spojení na úrovni 
všech čaker je totiž možné dosáhnout jedině prostřednic-
tvím lásky, energie a pozornosti.

Rozvod
Je neetické snažit se u sebe držet druhé proti jejich 
vůli.
Mnohé vztahy jednou skončí. Prostě se z nich vytratí 

energie a zájem. Cesta k rozvodu začíná skutečností, že dva 
lidé již nemají společný cíl a není již mezi nimi energetická 
přitažlivost.

Ne všechny vztahy mají být manželstvím. Některé z nich 
jsou přechodnou učební lekcí, trvající několik měsíců nebo 
roků. Lidé však bohužel často uzavírají manželství dřív, než  
ve svém srdci vědí, že našli svého celoživotního partnera. Po-
kud si svůj omyl oba partneři uznají, nedojde k velké škodě.

Nikomu neprospěje stydět se za omyl v manželství. Ta-
kových omylů se dopouští spousta lidí. Někteří ale trpí a zů-
stávají ve vztahu dávno po tom, co přestal být posvátný. Jiní 
zase ze vztahu utečou příliš brzy, dřív než se stihnou naučit 
to, co se měli, a než společně danou kapitolu kompletně uza-
vřou. Není to nic nového pod sluncem.

Rozvod, stejně jako manželství, začíná v srdcích partne-
rů. Jedná se o organický proces rozpojení. Jestliže spolu dva 
lidé došli tak daleko, jak byli schopní nebo ochotní zajít, je-
diné humánní řešení je rozvod. Je neetické snažit se druhého 
udržet proti jeho vůli. V tom nejlepším případě by měli být 
oba partneři jeden druhému vděční za společně prožitý čas. 
Za takových okolností nejde o oddělení, ale o završení.

Bylo by nepoctivé tvrdit, že děti rozvod rodičů nezra-
ňuje. Na druhé straně je ale zraňuje i neochota rodičů milo-
vat a vážit si jeden druhého. Pokud odstup daný rozvodem 
pomůže partnerům opět se k sobě začít chovat s úctou, pak 
to může být pro děti dobré. Dětem vždy prospívá, když vidí, 



47

Sjednocení

že se k sobě dospělí chovají s láskou a úctou. Po rozvodu 
se ale rodiče musí cíleně zaměřit na to, aby svým dětem vě-
novali dostatečnou pozornost, aby se děti necítili opuštěné 
nebo dokonce vinné za rozvod rodičů. To je opravdu velmi 
důležité.

Postup a hranice
Upřímná, srdečná komunikace obnovuje pocit lás-
ky a vzájemného propojení. 
Učit se žít ve vztahu si vyžaduje chápat, co jsou hranice. 

Musíte převzít zodpovědnost za své vlastní myšlenky, pocity, 
slova a činy, abyste do svého partnera nepromítali svůj strach 
a nejistotu. Ve vztahu není nic tak matoucího jako kolotoč 
vzájemných projekcí a reakcí. Přestože z bolesti vztahových 
konfliktů se může zrodit vyšší vědomí, učit se dá i jemnější-
mi způsoby.

Pokud se chcete učit méně drasticky, vyberte si partnera, 
který touží po uvědomělém vztahu a je ochotný odpovědně 
čelit vlastnímu strachu. Vyberte si partnera, který se vám líbí 
a jehož si budete vážit; partnera, jenž vám dokáže poskyt-
nout bezpečný, láskyplný prostor. Nespokojte se s málem.

Poté si začněte procvičovat následující jednoduchý po-
stup vždycky, kdykoli jeden z vás nebude cítit společný klid 
a mír:

1. Odhalte svůj strach. Strach se skrývá za všemi ne-
gativními, vypjatými emocemi včetně hněvu a po- 
citu ublížení. Věnujte svým pocitům dostatečnou 
pozornost, abyste odhalili svůj prapůvodní strach. 
Pokud je třeba, zveličte jej, protože tak si ho lépe 
uvědomíte.
2. Zjistěte, v čem se považujete za oběť. Mír se nám  
vytrácí ze srdce pouze tehdy, když si myslíme, že 
nám někdo může něco udělat proti naší vůli. V čem  
konkrétně spočívá váš pocit bezmoci v rámci dané 
situace?
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3. Přiznejte se ke svému strachu i k pocitu, že jste 
oběť. Řekněte o nich partnerovi tak, aby bylo jasné, 
že za ně přijímáte plnou zodpovědnost. (Příklad: 
„Když jsi mi nezavolal, bála jsem se, že budu opuš-
těná. Kdykoli jsem závislá na určitých projevech 
tvé lásky, cítím se slabá a bezmocná.“) Požádejte 
partnera, aby si vás vyslechl bez posuzování nebo 
odpovídání na to, co říkáte.
4. Ověřte si, zda vás partner pochopil, abyste zís-
kali pocit, že jste byli skutečně vyslechnutí.
5. Zeptejte se partnera, zda v něm to, co jste řekli, 
vzbudilo nějaké pocity (ne však soudy nebo obran-
né reakce).
6. Vyslechněte si, co chce partner říct vám, aniž 
byste to posuzovali nebo interpretovali. Dejte mu 
najevo, že jste mu rozuměli.
7. Poděkujte si za to, že jste se navzájem vyslechli.
8. Nesnažte se okamžitě něco řešit. Mějte prostě 
jen dobrý pocit z toho, že jste si vyslechli jeden 
druhého. Domluvte se, že pokud někdo z vás bude 
mít ještě nějaké pocity nebo názory ohledně toho, 
co se stalo, ještě si o tom promluvíte.

Tento postup funguje proto, že vám oběma pomůže 
převzít veškerou zodpovědnost za své pocity, a to v jakékoliv 
situaci. Jestliže si „přisvojíte“ to, co cítíte, a sdělíte to, druhá 
osoba nemá pocit, že na ni útočíte, jelikož ji neobviňujete  
za to, co prožíváte, ale jednoduše jí skýtáte informace o sobě. 
To lidem pomáhá dodržovat přiměřené hranice a neprovo-
kuje je k jejich překračování.*

Tato metoda je úspěšná i proto, že při ní nejde o „nápra-
vu“ ani toho druhého, ani sebe sama. Cíl je zde jenom jeden, 
a to co nejjasněji sdělit (způsobem, který nikdo ze zúčast-
něných nevnímá jako ohrožující), co každý z partnerů cítí. 

*) viz Cítit se dobře s drahými, D. Burns, Eugenika 2012


