Tv j partner vždy bude tvým zrcadlem

Lidský mozek má neuv itelnou sílu, kterou m žeme p irovnat ke gravitaci. Gravitaci
nevidíme a necítíme, a p esto udržuje celý vesmír pohromad . Stejn tak síla lidského
mozku není vid t a d lá divy. Jak? Vše, co se do n j zapíše, má tendenci se odrážet
v našem život .
Nep ipadá vám zvláštní, že se vám ur ité situace opakují stále dokola? Snažíte se, aby
tomu tak nebylo. A ejhle: Dosahujete op t stejných výsledk . Nejde o žádný osud ani
projev trestu. Pouze se vám zobrazuje pravda zapsaná ve vaší hlav .
Mozek si b hem života zapisuje vše, co vidí a slyší. A nemusí to být vždy jenom slova a
obrazy, mohou to být i emo ní prožitky a názory. T mto zápis m íkáme emo ní rovnice.
Jde o zápis, který se dostal do vaší hlavy v r zných emo ních situacích, i p sobením
emo ních dedukcí (nap íklad p i bolestivých rozchodech).
Všichni si dokazujeme vlastní pravdy zapsané v naší hlav , ale 80% z nich si nejsme
domi. Pon vadž neznáme své vlastní zápisy v mozku, je pravd podobné, že ob as nám
nebudou dokazované pravdy zrovna p íjemné. M žeme se ocitnout v situacích, které nám
budou protivné i pro nás budou bolestivé. Jde však pouze o projev a d kaz existence
ur itého emo ního zápisu.
Síla emo ních zápis se projevuje následovn : Za prvé utvá ejí naše chování a myšlení a
za druhé dokazují se nám s pomocí r zných životních prožitk . Pokud tedy prožíváte
nep íjemné situace ve vztahu, nezoufejte a nest žujte si. Nesnažte se hledat viníka. Do
vztahu jste p ece vstoupili dobrovoln a nesete zodpov dnost za to, jaký dnes je. Pouze
si v n m oba potvrzujete ur ité pravdy, které máte zapsané v hlav .
V dob hledání si myslíme, že partner je tím pravým. Pro jinak bychom ve vztahu s ním
stávali? Již v tomto období dostáváme od mozku impulz, že partner je p ijatelný, a
jsme ochotni do vztahu vstoupit. Teprve pozd ji dochází ke kolizím a probouzení.
Za neme vztah vnímat realisti
ji a máme tendenci jej p ehodnocovat.
už je vztah v jakékoliv fázi, vždy platí pravidlo potvrzování emo ních zápis . Vždy si se
svým partnerem, a už ho pozd ji vnímáte dob e, i špatn , budete navzájem dokazovat
své emo ní rovnice. Budete mít za to, že spole
prožíváte ur ité pravdy, nemusíte však
být schopni tyto pravdy p esn identifikovat.
Potvrzování rovnice p ináší p íjemné i nep íjemné zážitky a dedukce. Vzájemn shodné
rovnice p inášejí nap íklad shodu v názorech i podobných stížnostech a dvojice má pocit,
že v partnerovi nachází oporu a porozum ní. Nep íjemné zážitky nastávají, pokud se
dokazují rovnice s bolestivým uv dom ním.

Jako d kaz jsem pro vás srovnal emo ní rovnice dvou partner , kte í jsou ve vztahu již 5
let a podnikli odhalení svých emo ních rovnic spole
s kvalifikovaným kou em.

Každý z partner u sebe odhalil skoro 300 emo ních rovnic. ím více mají shodných
bezbolestných, tím více si budou rozum t a potvrzovat si své pravdy. Ty sice mohou být i
destruktivní, ale když je jim ve vztahu dob e, koho to zajímá? Ty bolestivé rovnice se
budou projevovat propady a vý itkami. Pokud si je dvojice nenalezne a nevy eší, m že se
jim i jinak životaschopný vztah rozpadnout.
Odhalte si i vy své emo ní rovnice
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