
Vytvo te si nerozpadnutelný vztah

i svých setkáních s klienty se asto setkávám s otázkou jak to ud lat, abych si
životního  partnera  správn  vybral,  aby  se  mi  vztah  s  ním  asem  nerozpadl  a
nezevšedn l, aby mi partnerka neutekla s jiným?

Rozhodl jsem se proto, že seskupím nejd ležit jší pravidla, jejichž uplat ováním si
vytvo íte vztah, po kterém toužíte.

Nejprve si ale uv domme, že nás sice všechny n kolik let u ili, jak psát a po ítat, ale již
nikdo nám nevšt poval základy vztahové inteligence, takže jsme vlastn  úplní vztahoví
analfabeti. Neumíme se ve vztazích pohybovat a p ípadné lásky ešíme pomocí vrozené
inteligence, což není nic jiného než metoda pokus a omyl.

Do prožívání zdravých vztah  musíme dor st. V prvním stadiu jsme všichni v tzv.
vztahové závislosti.  Jsme  závislí  na  matce,  na  kamarádech  a  na  první  lásce.
Nedovedeme si  život  bez  nich  p edstavit.  Kdyby  nás  nechali  být,  máme pocit,  že  život
kon í.  íkáme  si:  „Když  ud láte,  co  já  chci,  budu  se  mít  dob e“.  Mnozí  lidé  se  z  této
závislosti nevyhrabou za celý život.

Druhým stadiem je vztahová nezávislost.  V  tomto  stadiu  si  myslíme,  že  nám  pat í
sv t. Že k životu nikoho nepot ebujeme a že všichni kolem nás mají své životy, které ten
náš  nemohou  nijak  ovlivnit.  Máme  vysoké  mín ní  o  sob  a  všem  dáváme  najevo,  že
jediným správným sv tem je ten náš. Tento, na sebe orientovaný p ístup, ve kterém
op t mnozí uváznou, je p inou úd lu mnohých samotá  a ve spole nosti nefunk ních
jedinc .

Posledním a nejvyšším stadiem vztahové inteligence je vzájemná závislost.  Do  ní  se
dostáváme pouze p es vztahovou nezávislost a tato schopnost nám dává možnost se
pono it do prožívání vztah  se zcela jiným náhledem. Umíme být nezávislí,
nevyžadujeme  od  partnera,  aby  otro il  našim  požadavk m,  a  poskytujeme  mu  plnou
svobodu. Jsme ochotni  vztah kdykoliv  ukon it,  pokud se ukáže jako nefunk ní.  Siln  si
uv domujeme, že m žeme sice kdykoliv jednat jako svobodný jedinec, ale tohoto práva
vždy nevyužíváme, pon vadž si uv domujeme, že spole né soužití nám dává vyšší



hloubku  prožitk  a  rozvoje  než  p edchozí  formy  vztah .  Cítíme,  že  s  partnerem
dokážeme spole  více, než bychom dokázali sami.

Pro zdárný rozvoj se musíme dostat do stádia vzájemné závislosti.

---

Nyní p istupme k d ležitým pou kám, jejichž aplikováním m žete získat vztah, po
kterém toužíte. Jsou nem nné a pracují s matematickou p esností. Bu  je využijete pro
sebe, nebo se jejich síla obrátí proti vám.

Vždy si najdeme partnera, který má 70% Emo ních rovnic stejných
Jako vynálezce Teorie Emo ních rovnic jsem p išel na další jev. Pokud si partne i odhalí
své Emo ní rovnice, zjistí, že až 70% z nich mají podobných. Vzájemn  si tedy potvrzují
své vlastní emo ní nastavení. Mozek nám sice n kdy na po átku vztahu dával pocit, že
druhý  nás  p itahuje,  ale  nešlo  o  nic  jiného,  než  o  budoucí  zárodek  nového  pole  pro
vzájemné  potvrzování.  Pokud  tedy  chceme  partnera  jiného,  než  jaké  jsme  doposavad

li, musíme si nejprve vy istit hlavu od Emo ních rovnic, které jsou v protikladu
s našimi p edstavami o budoucím životním partnerovi.

Sestavte si objednávku životního partnera
Lidé mají mnoho p edstav, jak by jejich skv lý partner m l vypadat, ale nedovedou je
specifikovat  anebo  jich  mají  tolik,  že  jsou  nerealizovatelné.  Pomoc  p i  utáp ní  se
v p edstavách nabízí má objednávka partnera. Pom že vám p esn  specifikovat, co od
partnera chcete, a odd lit d ležité od nepodstatného.

Otestujte ho!
Pouze bláhový lovec spoléhá na první ránu. Je p íliš idealistické si myslet, že první láska
otvírá široké dve e do sv ta nekone né zamilovanosti a partnerské pohody. Zapome te
na to a doty ného si d kladn  prov te, zda je opravdu tím pravým. Pro tento úkol jsem
pro vás sestavil pom cku 4 metody pro výb r životního partnera. Není nic horšího, než
po letech prohlédnout a spat it partnera ve skute ném sv tle. Jako by se sv t proti vám
spiknul a nev íte svým o ím. Pozoruji skoro p i každé návšt  restaurace, jak muži
doslova „oblbují“ své vyhlídnuté krásky a naparují se v tom nejlepším sv tle, aby ud lali
ten nejlepší dojem. A jejich prot jšky jim to ve v tšin  p ípad  p kn  hltají p ímo z ruky.
Nev dí totiž, že na po átku je každý hez í a lepší než za 10 let.

Otestovaný vztah udržujte bez poskvrn
Myslíme si, že velká láska a skv lý sex dává záruku nekone né blaženosti. Není to tak.
Denn  jsme sv dky rozpadu velkých lásek a i ty nekrásn jší dívky kon í jako sta eny, o
které nemá nikdo zájem. Intenzita lásky se m ní a sex s tímtéž partnerem m že snižovat
svoji intenzitu. Proto se musíte nau it sv j vztah leštit a nedovolit okolnostem, aby se
podepsaly šrámy na vašem skvostu. Zjistil jsem, že hezký vztah nerozkládají velké v ci,
ale prkotiny a drobná nedorozum ní. Dvojice si zvykne na intenzivní prožitky svých
emocí a s odstupem asu si myslí, že n jaké drobnosti nemají na to, aby se základem
jejich nádhery pohnuli. Není to tak! Prkotiny rozkládají vztah! Proto absorbujte a zave te
moji další pom cku Domácí ústavu a 3x a dost! A jednou za rok provád jte technickou
kontrolu svého vztahu.

http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/osobni-rust/odhalte-sve-emocni-rovnice.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/tvuj-partner-vzdy-tvym-zrcadlem.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/jsem-sam/napiste-si-objednavku-partnera.html
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/4-metody-pro-vyber-zivotniho-partnera-free.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/zalozte-si-domaci-ustavu.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/tri-krat-a-dost.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/technicka-vaseho-vztahu.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/technicka-vaseho-vztahu.html


Je-li nejh , ptejte se
Komunikace je základem dorozum ní. Proto ji stále využívejte. Ve vztahu je v rozporu se
známým r ením více slov lépe než mén . Rad ji a  m  partner vyzve k tichosti, než aby
si st žoval na nedostatek komunikace z mé strany. Vždy jsem prosazoval r ení, že
rychlého snáze zklidníš, než pomalého urychlíš. Stejn  to platí pro vztahovou
komunikaci: Sdíln jšího spíš p ivedu ke krocení slov než stydliv  se vyjad ujícího
k horlivé komunikaci. Zažil jsem to mnohokrát. Nekomunikace je tém  nelé itelným
morem.

Pokud se dostanete na pokraj ne ešitelnosti a už si s partnerem nevíte rady jak dál a zda
bec dál, kla te si jednu jedinou otázku: stojí vám tento partner za to, abyste s ním

budovali celoživotní vztah, aby se stal spolurodi em vašich d tí, atd? Pokud zjistíte, že to
jednomu z dvojice nestojí za to, váš vztah skon il již dávno a nesnažte se jej opravovat.
Nemá  to  totiž  cenu.  Ne ekejte  na  budoucnost,  až  vám  potvrdí  správnost  mých  slov  a
ukon ete jej ihned.

Záv rem
Vztahy  jsou  nejemo jším  kvadrantem  a  stojí  za  to,  aby  nám  p inášely  p íjemné
okamžiky. Využijte proto tyto mé objevené metody pro vytvo ení p íjemného života
s n kým, kdo váš život p ivede na novou úrove .

te si také:

Sexuální barometr m í dob e
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Tento lánek m žete využít pro své pot eby, pokud
uvedete informace o autorovi, jeho email a odkaz na
www stránky.

http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/premyslim-o-rozchodu/jak-poznat-ze-vam-ten-druhy-stoji-za-to.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/sexualni-barometr-meri-dobre.html
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