
Láska, pro kterou nemusíte nic d lat

Celý sv j život se pohybujeme mezi dv ma zdmi – dobrý pocit/špatný pocit. Veškeré naše
in ní a snaha je vždy motivována bu  získáváním p íjemné nálady nebo unikáním

z nep íjemného. Dobrá nálada a hezké pocity jsou hlavn  vyráb ny z vyhodnocení, zda
k nám p ichází láska, zda jsme p ijímání tak, jak chceme být p ijímáni a zda jsme pro své
okolí pot ební. Ty nep íjemné myšlenky jsou hlavn  generovány, pokud ty první jmenované
z jakéhokoliv d vodu chybí nebo jsou potla ovány.

Pro lov ka je nadmíru d ležité, aby netrp l pocity nemilovanosti, nízkého sebev domí a
budižkni emu. Tedy aby m l kolem sebe lidi, pro které bude d ležitý, pot ebný a milovaný.
Celý  lidský  život  a  jeho  pohoda  je  vždy  odvislá  práv  od  t chto  hlavních  emocí  a  jejich
dodávání.

I když se zdá, že lásky, p ijetí a dobré nálady je všude dostatek, není tomu pro mnohé tak.
Jak víte, již b hem d tství se náš mozek nau il mnohým zkušenostem v etn  schopnosti
rozpoznávat, kdy p ichází láska, ohodnocení a pot ebnost a co se pro tyto emoce musí

lat, aby p icházely.

Ve v tšin  p ípad  nás to ale doma nau ili  špatn . Poj te se se mnou podívat na základní
chybné vložení p edstav o t chto aspektech:

1. Láska
Správný stav – lásky je všude dostatek, nikdy nemohu z stat nemilovaný, lásku si
nevynucuji ani o ni nemusím žádat. Mám pocity milovanosti za všech situací.

Defekt – o lásku mohu p ijít, mohu z stat sám, mohu být odkopnutý, pro lásku musím n co
lat, láska má p edem dané projevy, láska m že vyschnout atd.

Vznik defektu – v raném v ku jsme doma slýchávali: „Ud lej toto, aby t  maminka m la
ráda“,  „Když  toto  neud láš,  dám  t  bubákovi“,  Odvezu  t  do  d tského  domova“,  domácí
hádky a málo usmi ování.

2. Naše hodnota
Správný stav – dob e víme, kým jsme a nepot ebujeme se o tom jakýmkoliv zp sobem

esv ovat.

Defekt – svoji hodnotu si musím ov ovat p es ostatní, stále zkoumám, jak se na m  kdo
dívá, jak se mnou mluví, jak m  zdraví atd. Chci si ov ovat p es skutky druhých, zda jsem
v roli rovnocenného partnera.

Vznik defektu – doma nám dávali r znými zp soby najevo, co si o nás myslí. Stav li jsme
hrad a matka nám ekla, že by to Pepa ud lal lépe. Pomáhali jsme tátovi v díln  a stále nám



dával najevo, jak m žeme být tak neschopní. Slýchávali jsme, že na to nemáme v k. Místo,
aby nám rodi e dávali  prostor se svobodn  projevovat,  projektovali  do nás své zhroucené

edstavy o sob  i o okolním sv .

3. Jak jsme pot ební
Správný stav – p irozen  žiji ze dne na den, pracuji pro radost, obohacuji druhé bez pot eby
si n co dokazovat.

Defekt  –  stále  si  musím  n co  dokazovat,  pokud  m  nikdo  nechválí  a  neobdivuje,  mám
nep íjemné emoce zmaru. Jsem vyhledáva  prací a inností s jedním cílem – chvalte m ,
dávejte mi najevo, jak jsem strašn  dobrej.

Vznik defektu – doma nám dávali najevo, že si sta í sami, že m  k ni emu nepot ebují. Dít
se tla í do kuchyn , že mamince pom že, ale je odstrkováno, že je ješt  malé, že to matka
ud lá rychleji a lépe.

Pokud  v  t chto  oblastech  bojujete  a  trápí  vás  nep íjemné  myšlenky,  je  zapot ebí  opravit
staré nahrávky z d tství jejich vymazáním.

 P te si k tomu více o Emo ních rovnicích.


