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Proč vztahy?

ZDRAVÉ VZTAHY 
VELMI PŘISPÍVAJÍ 
KE ZDRAVÉMU A 
SPOKOJENÉMU 

ŽIVOTU!



Každá generace má své výzvy…



Proč nám vztahy neklapou?
● Prarodiče – strach o život, strach o zdraví, strach o 

své blízké, strach, jestli budou mít o jíst…

● Rodiče – strach vybočit z řady, strach projevit názor, 

strach projevit pocity (od porodu až po smrt), strach o 

svobodu, strach o život…

STRACH JE V PŘÍMÉM PROTIKLADU LÁSKY!



Jak vypadala LÁSKA ve vaší rodině?
Častý model:
• otec v rodině nefiguruje

• rozvod rodičů, hádky

• sedřená máma s nulovým vztahem k mužům

• absence citu vůči dítěti i mezi rodiči

• jede se na výsledek a výkon – ve škole jedničky, doma dokonalost

Sebe-práce:
• Jaký vztah měli mezi sebou rodiče? Jakým způsobem si dávali najevo lásku?
• Jak se máma (táta) choval(a) ke mně? Jak mi dával(a) najevo lásku?
• Co teď zažívám ve svých vztazích?



ZDRAVÝ VZTAH = UZDRAVENÝ 
VZTAH K RODIČŮM

Co jim vyčítám?

Co jim nemůžu odpustit?

CO ODSUZUJU, TO DOSTANU, ABYCH 

POCHOPIL(A).

Děkuji rodiče za to, že 

tady jsem!

Děkuji vám za život!



2020 – od JÁ k MY
Přestaňme se používat a začněme 

spolu - tvořit!

Nezdravá závislost:

CO MŮŽU VZÍT?

Ať mi druhý dá to, co já nemám.

Zdravá závislost:

CO MŮŽU DÁT?

Nabídnu to, co ten druhý nemá.



Proč spolu jsme?

VZ - TAH

ROZ - CHOD



3 „svaté zákony“
1. Přijetí zodpovědnosti na 100% sám(a) za sebe

Nová „výhybka“:

„Můj partner mi pomáhá poznat, kdo jsem já.“

VÁŠ PARTNER NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE ŠTĚSTÍ A ANI VÁS 

DLOUHODOBĚ NEMŮŽE UDĚLAT NIKDY ŠŤASTNÝMI!



3 „svaté zákony“
2. Princip zrcadlení

„Skrze tebe poznávám sebe.“

To, jak se ke mně partner chová, přímo 

odráží můj vztah sám(a) k sobě!

Pokud se stále stejně chovám, odraz v zrcadle se 

nemění!



3 „svaté zákony“
3. Princip vyrovnávání energie – mužské a ženské

Jestli chci vedle sebe muže s velkým M, potřebuju se objevit jako žena s 

velkým Ž. Jestli chci muže, ke kterému budu vzhlížet a vážit si ho, 

potřebuji si vážit sama sebe a chovat se k sobě jako k té NEJ ženě.

MUŽ JE TAKOVÝM MUŽEM, DO JAKÉ MÍRY 

JE VEDLE NĚJ ŽENA ŽENOU a zase naopak!



Žena vs. muž
Žena – přijímání, pasivita, tvůrce vztahu

Žena není tím, co dělá, ale co si DOVOLÍ PŘIJMOUT!

Muž – ochránce, dobyvatel, lídr 

Vedení získává skrze ženu. 

Slouží jako inspirace.

Za každým úspěšným (spokojeným) mužem hledej ženu! Kde končí přání a požadavky ženy, tam končí vztah.



Vnitřní dítě
Vztahy slouží k tomu, 

aby vyždímaly všechny 
rodová a dětská zranění 

a my mohli žít jako 
svobodné bytosti, které 
nejsou vláčené vlastními 

bolestmi, emoceni, 
křivdami, manipulace, 

egařením, obviňováním!



NEJČASTĚJŠÍ PROGRAMY

Nejsem dost dobrý/á!

NOVÝ PROGRAM:
Už teď jsem dost dobrý/á.

Jsem v pořádku takový/á, 
jaký/á jsem.

Ať udělám, co udělám, 

všechno je špatně!

NOVÝ PROGRAM:

Co udělám, je dobré.

Dělám to nejlepší, co teď 

dovedu.



Láska = strach

Blízkost = strach

Vztah = strach

NOVÝ PROGRAM:

Láska = pocit bezpečí a důvěry

Blízkost je bezpečná.

Vztah je pro mě bezpečný a naplňující.



Všichni jsou důležitější než já.

Pro tátu (mámu) jsem nebyla důležitá.

Jsem poslední kolo u vozu.

PRO TROCHU LÁSKY ODEVZDÁVÁM DRUHÝM SVOU SÍLU.

NOVÝ PROGRAM:

Sám(a) pro sebe jsem na prvním místě.

Sám(a) pro sebe jsem důležitým člověkem.

Dělám pro sebe to, co chci já.

Mé potřeby jsou důležité a já si je umím naplnit.



Muž (mužská energie) = strach, ponížení, 

nebezpečí, fyzické násilí

NOVÝ PROGRAM:

• Mužská energie je pro mě bezpečná.

• Muž mi dodává pocit bezpečí a jistoty.

• O muže se můžu opřít.

• Muž = láska, bezpečí, jistota



S muži musím bojovat.

Musím být lepší než muž.

Musím se vyrovnat muži.

Muž je slabý, neschopný.

vs

Podřizuji se muži. Sex dělám kvůli muži.

NOVÝ PROGRAM:

Nemusím bojovat. Můžu se uvolnit.

Můžu být sám(a) sebou.

Muž je skvělý takový, jaký je.

Mé potěšení je důležité.



Mám zodpovědnost za… mámu, tátu, 
sourozence…, aby 

oni byli šťastní.
Přebírám zodpovědnost za druhé.

NOVÝ PROGRAM:

Mám zodpovědnost POUZE a JEN za 

SVÉ POCITY!



Ženské vzorce od mámy

Potlačuji ženskost.
Emoce nesmím dát najevo.

Nesmím se vztekat.
Nesmím ukázat svou slabost a zranitelnost

Musím být silná. (za všech okolností)

NOVÝ PROGRAM:
Jsem žena a užívám si to. Svou ženskost můžu projevit.

Emoce můžu dát najevo. Můžu se vztekat.
Můžu si dovolit projevit jakékoliv pocity.

Má síla spočívá ve zranitelnosti a jemnosti.



Musím mít všechno pod kontrolou.
Musím být dokonalá.

NOVÝ PROGRAM:
Můžu se uvolnit. 

Můžu nechat věcem volný průběh.
Můžu si nechat pomoct.
Nemusím být dokonalá. 

Můžu být svá!



Tlačím na sebe.

Plním povinnosti.

Pořád něco musím dělat.

Jedu na výkon.

NOVÝ PROGRAM:

Uvolňuji se.

Žiju pro radost.

Dělám si drobné radosti každý den.

Žiju s radostí a lehkostí.



Upozaďuji city.

Jsem chladná a jedovatá.

Jsem neustále unavená.

NOVÝ PROGRAM:

Dopřávám si odpočinek.

Přijímám své pocity.

Jsem odvážná a dovoluji si 

projevovat vřelost a upřímnost.

Dovoluji si projevovat lásku.



Mužské vzorce od táty
Žena má pravdu.

Druzí mají pravdu.

Nový program:

Stojím si za svým pocitem.

To, jak vnímám a cítím, je 

moje pravda.



Holčičky jsou šikovnější.

Holka (žena) má větší cenu.

NOVÝ PROGRAM:

Jako muž znám svou hodnotu.

Ctím se jako muž.



Žena je nebezpečná.

Žena mě může řídit a manipulovat.

NOVÝ PROGRAM:
Ženská energie je pro mě bezpečná.

Jsem si jistý sám sebou. Řídím a ovládám sám sebe.

-----------------------------

Bojím se milovat. Nacházím si jenom milenky.

Nikdy si nenajdu ženu.

NOVÝ PROGRAM:

Láska je úžasná a bezpečná. Můžu naplno milovat.

Žena je tady pro mě.



CO TEĎ?
Směr, kam všichni míříme a kam nás to nutí jít je LÁSKA

-

„BEZPODMÍNEČNÁ“ LÁSKA



VZTAHOVÉ DESATERO

1. CO VYSÍLÁME, TO PŘITAHUJEME. Každá změna začíná od změny svého 
nastavení a od změny vztahu sám(a) k sobě – vždycky!!!

2. DOKONALÉ PARTNERSTVÍ NEEXISTUJE. Přestaňte snít o dokonalém 
partnerovi. Existuje jenom systém rovnováhy. Pokud nejsme v rovnováze, 
přitáhneme stejného partnera. Harmonický vztah = harmonie (rovnováha) v 
sobě.

3. STOP NEUSTÁLÉMU ŘEŠENÍ „NIČEHO“. Přestaňte řešit partnera a vztah a 
začněte se soustředit na to, co můžete udělat, abyste byli spokojení a šťastní.

4. ZÁKLAD VZTAHU JE LÁSKA. Všechny změny dělám pro sebe – ne pro partnera 
nebo „aby vztah vydržel“.

5. KDO JE TEN PRAVÝ/Á? V určitém období může být pro nás určitý partner „ten 
pravý/á“, ten správný/á pro vývoj naší duše.



VZTAHOVÉ DESATERO

6.  CESTA K LÁSCE V PARTNERSTVÍ JE CESTA K LÁSCE V SOBĚ. Nastavte si k sobě 
laskavou komunikaci jako k dítěti a neuhýbejte ze svých rozhodnutí. Jděte k sobě, do 
ticha, pokládejte si otázky, buďte trpěliví a počkejte si, až přijdou odpovědi!

7. PARTNER = ZRCADLO. Přitáhnu si takového partnera, který pro mě bude učitelem a 
bude mi zrcadlit mé nitro – vždycky!!!

8. SMŮLA NEEXISTUJE! Pokud říkáme, že máme smůlu na partnery, není to smůla 
nebo málo štěstí, ale příležitost k duševnímu rozvoji. Ještě jsme nepochopili svou 
lekci. Pokud potkáváme partnery, kteří nám ubližují, je to proto, že sami sebe 
nemáme postavené na pevných základech. Chybí nám sebeúcta a sebedůvěra.

9. ŽENY + MUŽI = JSME V TOM SPOLU! Vyhlašme konec bojům a vraťme úctu jeden 
druhému. „Odpouštím ti muži a vracím ti zpět tvou sílu.“ „Odpouštím ti ženo a 
vracím ti zpět tvou sílu.“

10. LÁSKU SI ZASLOUŽÍTE – VŽDYCKY!!! 



PRO “ŠPRTY“ ☺
Test „zrcadlo vztahu“
• Co momentálně cítím?
• Co momentálně cítím k tobě?
• Co bych změnila v sobě?
• Co bych změnila na tobě?
• Co mi na tobě vadí?
• Čeho si na tobě vážím?
• Je něco, co tě nyní trápí?
• Co očekávám od našeho vztahu dále?
• Po čem opravdu toužím a bojím se to udělat?

Test „zrcadlo vztahu sám(a) k sobě“
• Jak se cítím?
• Co bych chtěl(a) změnit ve svém životě?
• Co by udělala žena, která se má ráda? Co by udělal muž, který se má rád?
• Co se mi na sobě líbí? Co oceňuji?
• Na čem bych chtěl/a zapracovat?
• Umím být sám/a k sobě vlídný/á?
• Vážím si sám/a sebe?
• Dokážu odpouštět? (Pokud ne, tak co nedokážu odpustit?)



Děkuji Vám za pozornost a na Vaší 
cestě Vám moc držím palce.

 www.lucievalcharova.cz

lucie@lucievalcharova.cz


