
3 Kroky Jak Poznat Pravého Partnera 
Objevte jednoduchý způsob jak ve 3 krocích poznat, kdo je pro 

vás ten pravý partner 

Napsali - Lucy a Jiří Majkus 
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Předmluva 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli stáhnout si tento ebook a zároveň Vám gratulujeme, že jste se vydali 
na cestu objevení VAŠEHO pravého partnera. Možná se stane, že zjistíte, že Váš pravý partner už je ve 
Vašem životě, možná je to Váš stávající partner, možná ho už znáte několik let, ale ještě jste se nad tím 
nezamysleli. 

Proto, abychom měli harmonický, a naplňující vztah je naprosto zásadní být ve vztahu s naším 
pravým partnerem. Láska a intimní vztah není jen procházka růžovým sadem, romantické procházky na 
pláži a v přírodě, jak to často vidíme v hollywoodských filmech a pohádkách, i když to k tomu samozřejmě 
patří. 

V intimních vztahu často narážíme na těžké situace, láska nás prostě zkouší, jestli máme opravdu odvahu 
a touhu milovat a těžké chvíle společně zvládneme jen tehdy, pokud máme vedle sebe parťáka, který se 
jen tak nevzdává. 

Oba dva jsme v životě zakoušeli situace, kdy se náš partnerský vztah nakonec rozpadl, protože jsme 
neměli partnera, který by splňoval 3 nezbytné esence, které se dozvíte na následujících stránkách. Proto 
jsme při výběru dalšího partnera používali 3 kroky, jak poznat pravého partnera a nakonec když jsme se 
potkali, nás život dal dohromady. 

Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli napsat ebook a podělit se o to s Vámi, tak si dejte čaj, 
nebo něco k pití a pojďme se na to společně podívat. Věříme, že se Vám ebook bude líbit, a že si 
uchováme Vaši přízeň. 
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Úvodem 

Dnešní svět je o velkém shonu a většinou si ani neuděláme čas, abychom se zamysleli nad věcmi, které 
jsou pro náš život opravdu zásadní. Jedna z těchto věcí je, s kým žijeme v intimním vztahu. 

Také jste se někdy zamysleli po všech těch hádkách a sporech, jestli vůbec žijete se správným 
partnerem? Lidé jsou často ve vztahu jen proto, aby nebyli sami, a aby zaplnili svoji prázdnotu. Je 
možné, že ať už se snažíte jakkoliv na svém vztahu pracovat, aby vám láska fungovala, tak to prostě 
stejně nefunguje? 

Co Když… Žijete se Špatným Partnerem? 

Na tuto otázku se nás často ptají klienti a naši 
známí a proto jsme se rozhodli napsat o tomto 
tématu ebook, a vy máte možnost se s námi vydat 
na cestu poznávání ideálního partnera. 

3 nejdůležitější důvody proč byste měli poznat svého ideálního 
partnera: 

• Vyhnete se nikam nevedoucím známostem 
• Jenom s ním můžete mít harmonický a 

láskyplný vztah, který překoná veškeré 
překážky a problémy 
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• Přestanete se ubíjet tím, proč vám vztah 
nefunguje, když se tak snažíte a získáte zpět 
svoje sebe-vědomí 

Jaký je význam vztahu 

Kromě toho, že milovat a být milován, nám dává 
skvělé pocity, máme se více rádi a jsme více 
šťastní a spokojení, má vztah i jinou úlohu, o 
které jste možná ještě nepřemýšleli.  

Vztahy jsou tu nejenom proto, abychom 
nebyli sami. Jsou tu hlavně proto, abychom 
rostli jako osobnosti. Abychom rostli k lásce. 

Ukazují nám šrámy, které jsme cestou života od 
dětství až do dospělosti nasbírali, a které jsou 
potřeba vyléčit s pomocí vzájemné lásky a 
podpory, která je mezi partnery. 

Nejpodstatnější význam vztahu je, že nám s 
láskou, i skrze bolest, pomáhá překonávat bariéry, které jsme si vytvořili v podobě různých negativních 
emocí, strachů, bloků a nefunkčních myšlenkových vzorců k uvolnění našeho plného potenciálu. 
Proto nikdy i ten ideální partner nebude dokonalý. Všichni jsme lidské bytosti, které dělají chyby a 
celý život rosteme ke své nejlepší verzi, k autentickému Já. Vztah nám má být nápomocen k tomu, 
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abychom cestou lásky překonávali tyto bariéry, které jsou zabaleny do zdánlivého problému, který ve 
vztahu řešíme. 

Např. touha ženy, aby se o ni partner finančně staral, může schovávat strach a přesvědčení ženy, 
že není dostatečně schopná finančně prosperovat v tom, co by ji bavilo, co je její vášeň. 

Naproti tomu vzdor muže dát finanční zabezpečení ženě může znamenat strach z toho, že ho žena 
zneužívá, nebo strach z neschopnosti začít jeho vlastní podnikání a více prosperovat. 

Láska nefunguje ze dvou důvodů: 

a) Buď jste se správným partnerem, ale nevíte jak spolu žít a komunikovat tak, aby váš vztah fungoval pro 
vás 

b) Nebo jste s nesprávným partnerem 

Jak poznat kdo pro vás není pravým partnerem 

Ať už žijete ve vztahu, který nefunguje tak, jak byste si přáli, a nejste si jisti, jestli to není právě partnerem, 
se kterým žijete, nebo jste single a jdete na rande, měli byste vědět tři věci, které vám pomohou určit, zda 
žijete se správným partnerem. Nebo vám pomohou určit, zda dotyčný, se kterým právě randíte, je nebo 
není správný partner pro vás. 

To PRO VÁS je velmi podstatné, protože neexistuje žádný univerzální ideální partner pro každého. 
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Proto přesvědčení typu „ti nejlepší už jsou zadaní“, které má velká většina naší populace, nemusíte brát v 
úvahu. Každý jsme jiný, každému bylo do vínku dáno něco jiného, každý máme jiné touhy, jiné sny, a 
každému dělá dobře něco jiného. Proto snaha zalíbit se každému je přesně proti tomu, o co se snažíte. 
Najít si ideálního partnera. 

Buďte k sobě upřímní, nehledáte pouze nějakého partnera, abyste nebyli sami, hledáte ideálního 
partnera.  

PROČ? 

Protože tu nejsme proto, abychom žili poloviční životy, nenaplnili svůj potenciál, abychom žili poloviční 
vztahy plné kompromisů, které nás otesávají tak dlouho způsobem, který z nás nechá jen beztvarou 
kreaturu člověka, kterým jsme se ve skutečnosti mohli stát. Když nebudete přesně tím, čím ve 
skutečnosti jste, po čem toužíte, nemůžete najít ideálního partnera PRO VÁS. 

To znamená, že pokud jste si nedali práci poznat sami sebe, těžko svého ideálního partnera poznáte, i 
kdyby vám na hlavu spadl. 

Takže jdeme na to, KDO PRO VÁS NENÍ IDEÁLNÍM PARTNEREM: 

1. Člověk, který vám nedává tolik lásky, kolik potřebujete a tolik, kolik si opravdu zasloužíte, a takovým 
způsobem, kterým to potřebujete právě vy. 

2. Člověk, který s vámi není slučitelný. 
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3. Člověk, který s vámi nejde společným směrem a podobnou rychlostí. 

Partner, který splňuje byť jen jeden z těchto bodů, pro vás není ideálním partnerem. 

>> Víte, že vám tyto vedené meditace pomohou najít vašeho ideálního partnera? 
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3 Kroky jak poznat kdo je pro vás pravým partnerem 

Ideálním partnerem je pro vás ten, kdo: 

1. Vám dává tolik lásky, kolik potřebujete a kolik si zasloužíte, a takový způsobem, kterým to potřebujete 
právě vy 

2. Je s vámi slučitelný 

3.   Jde s vámi stejným směrem a podobnou rychlostí 

… Pojďme se na to společně detailněji podívat. 

1. Dává vám tolik lásky, kolik potřebujete a kolik si zasloužíte, a takový způsobem, kterým to 
potřebujete právě vy. 

Ano, vaše potřeba lásky a způsoby, kterými potřebujete, aby vám lásku partner vyjadřoval, jsou naprosto v 
pořádku. To znamená, že můžete partnerovi říct, že potřebujete vyjadřovat lásku určitým specifickým 
způsobem. 

Může se stát, že partner neví, jak vám vyjadřovat lásku. Důležité v tomto případě je, jestli by vám ji chtěl 
dát. Proto je potřeba položit otázku, jestli vám partner chce nebo nechce dát tolik lásky, kolik potřebujete a 
způsobem, kterým potřebujete. 
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V zásadě existuje 5 způsobů jak dávat a přijímat lásku: 

1) Slova ujištění 
2) Pozornost 
3) Dávání a přijímání darů 
4) Skutky služby 
5) Fyzický kontakt 

Pokud partner chce, ale neví jak na to, může se to naučit. 

Pokud partner nechce, ať už z důvodu, že je citově otupělý a uzavřený nejenom vůči vám, ale lásku 
nedokáže dát nikomu, jak by potřeboval, nebo partner nechce, protože se mu prostě nelíbíte jako člověk, 
není to partner pro vás. 

2. Je s vámi slučitelný 

Říká se, že protiklady se přitahují, a ve své podstatě je to pravda. Už od doby, kdy jsme byli teenageři, se 
nám často líbil člověk, který nezapadal do našeho směru, měl jiné zájmy, jinak se oblékal, vyznával jiné 
věci než my. Ano, tohle je naprosto v pořádku, protože jako teenageři se začínáme vymezovat a poznávat 
svět a často díky přitažlivosti protikladů můžeme v životě poznat více věcí a díky tomu tak poznat sami 
sebe, je to určitá cesta k sebepoznání. 

Pokud jste ale ve fázi, kdy už nehledáte jen zpestření života, prošli jste už fází hledání sami sebe, a 
hledáte opravdový dlouhodobý vztah s ideálním partnerem, nebo chcete zjistit, jestli jste si vybrali správně 
partnera, se kterým dnes žijete, měli byste si udělat svůj SEZNAM SLUČITELNOSTI. 

Stránka $  z $9 22

https://vedenemeditace.cz/meditace20/


Jen velmi výjimečně se lze setkat s párem, který by byl opravdu šťastný, aniž by splňoval základní 
slučitelnost. 

Co to vlastně znamená slučitelnost? 

Každý máme v životě nějaké preference, nějakou povahu, zájmy, vyznáváme různé filozofické a 
náboženské směry, životní styl a představu o tom, jak by náš vztah měl probíhat. 

Abyste mohli žít opravdu šťastný a naplněný vztah, měli byste si napsat svůj seznam o ideálním 
partnerovi, který by měl zahrnovat představy o tom, jaký by měl váš ideální partner být v různých životních 
oblastech. Váš seznam slučitelnosti by měl obsahovat následující oblasti: 

Oblasti jako: 

- Základní informace (věk, postava, výška) 
- Zdravotní charakteristika 
- Filozofické a morální postoje 
- Zájmy a koníčky 
- Životní styl 
- Profesionální a finanční cíle 
- Umělecké záliby, zábava, oblékání 
- Styl lásky 
- Vzdělání 
- Duchovní a náboženské zaměření (křesťan, ateista,...) 
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Když píšete svůj seznam, je dobré si vzpomenout na to, co náš bývalý partner neměl nebo naopak měl a 
štvalo nás to, a doplnit si do seznamu, co bychom chtěli na našem ideálním partnerovi místo toho. 

Proč mít vlastně seznam slučitelnosti? 

Seznam slučitelnosti pro vás funguje jako takový kompas, který vám neustále ukazuje cestu k tomu, co 
vlastně chcete. 

Bez kompasu byste se také pravděpodobně ztratili. Když si určíte směr cesty např. na sever, kompas vám 
vždy pomůže rychle se zorientovat, jestli jdete k cíli nebo přesně opačným směrem. Pokud máte kompas, 
pokaždé když přijdete na rozcestí nebo novou cestu, stačí se na něj podívat, jestli je tato cesta shodná se 
směrem, kam chci jít. 

A stejně tak to funguje i s naším seznamem slučitelnosti. Je to seznam představ o tom, jaký by měl být 
můj ideální partner. Když jste single, pokaždé když se vyskytne nějaká příležitost k seznámení s novým 
potencionálním partnerem, stačí vytáhnout seznam a připomenout si, co vlastně chceme. Tak se rychle 
zorientujeme, abychom nevykročili špatným směrem. 

Nejde o to, aby byl ten člověk dokonalý a měl už všechny položky na seznamu splněny. Jde o tom, 
aby na nich sám chtěl pracovat, aby se tímto člověkem chtěl stát ne kvůli vám, ale proto, že by si 

to sám přál kvůli sobě. 
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Až napíšete seznam slučitelnosti, zjistíte, že člověk, kterého jste popsali, je v podstatě nejlepší verze vás 
samotných. Proto pracujte na sobě, abyste byli tou nejlepší verzí sebe samých. Neočekávejte totiž, že s 
vámi bude chtít žít váš ideální partner, když vy sami se jím nestanete. 

Na druhou stranu nemusíte čekat na svého ideálního partnera, dokud to všechno už u sebe nebudete mít. 
Je tu totiž riziko, že byste padli do pasti zvané AŽPAKY. Až budu dokonalá, tak si ho zasloužím. Můžete 
potkat partnera, který s vámi bude společně pracovat na políčkách v seznamu, protože sám bude chtít to 
stejné co vy, a bude činit kroky k tomu, aby se jím postupně stával. 

Pokud máte ve svém seznamu, že chcete, aby váš partner byl společenský, a on by sám chtěl více chodit 
do společnosti, seznamovat se s lidmi, a bude činit určité kroky k tomu, aby se to tak stalo, můžete si tuto 
kolonku označit za splněnou. 

Jen si dávejte pozor na past zvanou, ZMĚNÍM SVÉHO PARTNERA.  

Nezamilujte se do potencionálních možností. Pokud se váš partner sám nechce změnit, a nebude k 
tomu dělat potřebné kroky, vy sami ho nezměníte. Jediné co se nakonec stane je, že budete frustrovaní 
oba dva, protože ani jeden z vás nebude takový, jakého byste ho chtěli mít. 

Ano možná budete někteří namítat, že je to moc rázné, nekompromisní, že vztah je přece o 
kompromisech, a že máme člověka milovat takového, jaký je. Ano máte pravdu, milovat člověka můžete 
takového jaký je, ale to neznamená, že s ním můžete i žít v harmonickém vztahu. Naopak mu můžete dát 
šanci žít s někým, kdo ho bude milovat PROTO jaký je, ne PŘESTOŽE takový je. To je projev lásky. 
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NAPIŠTE SI SVŮJ SEZNAM IDEÁLNÍHO PARTNERA NA PAPÍR, MÍT JEJ POUZE V HLAVĚ NESTAČÍ! 

NOSTE SVŮJ SEZNAM STÁLE U SEBE A OBČAS HO VYTÁHNĚTE A PŘEČTĚTE SI HO A 
PŘEDSTAVUJTE SI, JAKÉ TO BUDE, AŽ HO POTKÁTE! 

NOSTE HO STÁLE SEBOU, ABYSTE MOHLI DOPLŇOVAT POKUD VÁS NAPADNE NĚCO DALŠÍHO. 
BUDE VÁM POMÁHAT VYHNOUT SE NIKAM NEVEDOUCÍM ZNÁMOSTEM. 

Pokud jdete na schůzku, je potřeba ptát se potencionálního partnera na oblasti, které máte ve svém 
seznamu a zjišťovat, jestli se shodují. 

Asi si budete říkat, proč bych měl svůj seznam ideálního partnera psát nebo ho ještě navíc nosit u sebe.  

Odpovím vám krátkým příběhem, který se mi stal s mojí velmi dobrou kamarádkou. 

Moje kamarádka má napsaný seznam svého ideálního partnera. Ale nenosila ho u sebe a potkala 
potencionálního partnera, který splňoval určitou část z jejího seznamu. Zbylé části seznamu tam sice 
nebyly, ale její nový partner tvrdil, že na nich chce pracovat. 

Nějaké měsíce minuly, udály se různé události a ze strany jejího partnera se nic nedělo, spíše měl 
tendenci jít přesně opačným směrem, než měla na seznamu a po rozhovorech s ní, jsem měla pocit, že to 
nebude ono, že spadla do pasti zvané, ZMĚNÍM SVÉHO PARTNERA. 
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Když jsme o tom spolu mluvily, naznačovala jsem, že to asi nebude ten pravý partner, ale moje 
kamarádka byla přesvědčená o tom, že mu musí pomoct a že se stane tím, kým ho chce mít, jen 
potřebuje podporu. 

Po nějaké době mi zavolala a řekla mi, že našla svůj seznam ideálního partnera, když uklízela a když si 
ho přečetla znovu, byla si jistá, že tohle její ideální partner určitě není. A stačilo tak málo, jen mít 
stále na očích a po ruce svůj seznam, aby nás to tak jako bez kompasu nesvedlo na cestu, kdy půjdeme 
velikou oklikou a nakonec se stejně budeme muset vrátit na stejné místo a podle kompasu určit směr, 
abychom došli přesně tam, kam chceme. 

Často se stane, že jak jdeme cestou životem, potkáváme různé lidi a přicházíme do styku s novými 
myšlenkami, postoji a my se také měníme a přehodnocujeme naše postoje, názory apod., a proto je dobré 
mít svůj seznam stále u sebe a doplňovat nové body nebo měnit body v seznamu tak, jak se i vy stáváte 
novým člověkem. 

Na mém seznamu byl před čtyřmi lety požadavek ateista s úctou a zájmem o východní filozofii. Tak jak 
jsem se měnila já a zažívala nečekané události, které bych prostě sama nevymyslela, tak se měnil i bod 
na mém seznamu. Kdysi jsem byla ateistka, pak jsem začala věřit v sílu myšlenky a dnes věřím v Boha. 

Samozřejmě můj ideální partner má úctu a zájem o východní filozofii a věří v Boha. Nemluvím tu o 
nějakém náboženství, jde o víru v to, že většinou dostanete ještě mnohem víc než o co žádáte, dostanete 
to, co jste sami nebyli schopni domyslet. 
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Co dělat, když mám napsaný seznam slučitelnosti 

Nejde o to děsit se, když náhodou ten daný člověk nesplňuje všechny kolonky, jak jsem výše zmínila, jde 
o to, aby na nich sám chtěl pracovat. 

Pokud máte napsaný seznam, porovnejte ho s daným člověkem metodou ano – ne a zjistíte procentuálně, 
jak na tom jste. Výsledné procento je odraz procentuálního naplnění vztahu. V prvé řádě než začnete 
panikařit, že to není váš ideální partner, se podívejte na zaměření vašeho seznamu, a co je pro vás 
důležité. 

Například v mém seznamu stálo, že se můj ideální partner musí věnovat osobnímu rozvoji. Potkala jsem 
předtím spoustu mužů, s jedním jsme si párkrát vyšli, a když jsme mluvili o osobním rozvoji, řekl mi, že 
tyto záležitosti ho nezajímají, že je spokojený takový, jaký je. 

Když jsem mu řekla, že osobní rozvoj je pro mě důležitý, řekl mi: „Však já bych ti to Luci toleroval.“ Jenže 
tento zájem je pro mě tak naprosto zásadní, že jsem nechtěla, aby mi to někdo toleroval, chtěla jsem, aby 
můj ideální partner rostl spolu se mnou. A když přijde problém ve vztahu, abychom ho byli spolu 
schopni řešit, ne ho potlačit, a později se hádat, a nenalézat řešení. 

Když je člověk v nějakém nevědomém vzorci chování, chce to opravdu kus vědomé pozornosti a otevřené 
mysli, abychom se byli schopni podívat na to, co se to tu (v hádce) opravdu děje. 

TIP: Až si napíšete svůj seznam ideálního partnera, položte Vesmíru otázku. Existuje takový 
člověk? 
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Myslíte, že když existujete vy sami, že existuje i někdo jiný vám tak podobný? Počkejte, až vám 
Vesmír, Bůh nebo cokoli co pro vás ta síla znamená, odpoví. Nemusíte se snažit hledat odpověď. 
Jen se zeptejte a počkejte, až k vám přijde odpověď. Dál dělejte podle intuice to, co cítíte, že je 
správné a odpověď k vám přijde. 

Můj seznam slučitelnosti vypadal ve stručnosti takhle 
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Ve výše uvedené pravém seznamu je uvedeno, kolik splňoval můj bývalý partner bodů ze seznamu. Proto 
taky náš vztah byl takový, jaký byl, věčné hádky, věčné spory. 

Náš vztah byl tehdy založen na tom, že jsem chtěla mít rodinu a on také, a to splňoval, ale v 19 letech 
jsem tehdy nevěděla, kdo jsem já, natož co chci od svého partnera, kromě toho, že chci muže a rodinu. Až 
poté, co jsem si napsala svůj seznam slučitelnosti, čtyři roky od svatby, jsem zjistila, že náš vztah nemůže 
být naplněný, ať se snažíme sebevíc.  

Moje touha byla osobnostně růst. A jediné východisko bylo náš vztah ukončit. 

Proto je dobré, ne-li nezbytné k naplněnému vztahu vědět, kdo jsme a co od života chceme. Ne jen 
to, že chceme mít rodinu, a že ji chceme mít s mužem či ženou, je potřeba také vědět, jakého muže 
chceme, jakou ženu bychom chtěli, jak má vlastně vypadat náš rodinný život a celý náš společný život. 

Často od svých klientů slýchávám: ‚‚No jo, to se ale ten výběr partnera ohromně zužuje!’’  

SPRÁVNĚ, ZUŽUJE… 

Ať už se jedná o jakýkoliv výběr v oblasti našeho života, ať už vybíráme práci, nové auto, nový byt, 
oblečení atd.., pokud chceme kvalitní věci a přímo pro nás, tak nemůžeme očekávat, že vybereme 
to první, co přijde pod ruku a že máme výběr ze všeho. 

Jak osobnostně rosteme v životě, tak se přirozeně výběr potencionálního partnera zužuje. Jedna věc je 
ale zaručená. Víte co to je? KVALITA! Pokud si dáme záležet na tom, abychom opravdu pečlivě vybrali, 
odměna v podobě ideálního partnera nás nemine. Kvantita se snižuje, kvalita roste… 
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Můj nynější ideální partner splňuje 100 procent. To je také odraz naplněnosti našeho vztahu. Buď už dané 
vlastnosti má, nebo se na nich společně snažíme pracovat, protože to oba dva chceme. 

Na čemkoli se dá pracovat, pokud to ten člověk chce sám kvůli sobě, a chtěl by se tím stát i bez vás, 
nejen kvůli vám. 

Pokud máte v seznamu např., že by měl sportovat, a váš partner není moc sportovně založený, nemusí to 
nutně vadit, pokud ani vy nejste vášnivým sportovcem, pro kterého je sport životně důležitý. Občas si 
zasportovat můžete jít i s přáteli. 

Jestliže jste sportovně založený člověk, s většinou volnočasové aktivity zaměřenou na sport a vaše 
partnerka je sečtělá intelektuálka bez zájmu o sport, nemůžete mít naplněný vztah. 

3. Jde s vámi stejným směrem a podobnou rychlostí 

Tento bod popisuje rozdíl mezi být spolu a patřit k sobě. Směr vyplývá ze zájmů vašich a vašeho partnera. 
Když je daný pár spolu jen proto, aby nebyli sami, ale nemají společný směr, který je výsledkem 
slučitelnosti, ve vztahu se nevytváří společná energie ze společného cíle, jdou jakoby kontinuálně vedle 
sebe, ale žádná energie ze společného směru ve vztahu nevzniká.  

Pokud pár patří k sobě a mají společný směr, ve vztahu se tvoří energie ke společnému cíli jako v 
trojúhelníku a vrací se zpět k partnerům, a energie zde narůstá. Např. náš vztah je tvořený společným 
směrem přispět společnosti v osobním růstu mužů, žen a partnerských vztahů. 
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Také podobná rychlost růstu je velmi důležitá. Pokud rostete jako partneři velmi odlišnými rychlostmi, 
ve vztahu bude vznikat spousta napětí. Jako příklad bych uvedla pár, kde chtějí mít oba rodinu, jenže 
jeden z partnerů chce mít rodinu do roka a chtěl by mít 5 dětí a druhý z partnerů chce mí t rodinu až za 
sedm let a chce mít jedno dítě. 

Další příklad je když oba z partnerů se zajímají o osobní růst, ale jeden z partnerů čte knihy o osobním 
rozvoji každý den, pravidelně navštěvuje semináře osobního rozvoje a může mít touhu přispět společnosti 
tímto směrem např. jako terapeut a druhý z partnerů si přečte jednu knihu za půl roku a navštíví jeden 
seminář za rok. V tomto případě nastává velmi odlišná rychlost růstu a ve vztahu vzniká velké napětí. 

V tomto případě mají tyto páry dvě možnosti: Buď udělají kompromis, ale vlastně skutečně šťastný a 
spokojený nebude ani jeden, a to se časem podepíše i na jejich vztahu, který stejně dřív či později skončí. 
Nebo se můžou rozhodnout, že si dají oba šanci najít si partnera, který by vyhovoval jejich směru a 
rychlosti růstu. 

To je skutečná láska. 

Musíme se vzdát toho dobrého, aby mohlo přijít to nejlepší. 

Dnes jsem měla hodinu angličtiny se svojí lektorkou a byla tam ještě jedna žena. Za domácí úkol jsme 
dostali napsat jednu stránku o tom, kde se vidíme za rok touto dobou. Když četla svůj úkol ta žena, měla 
napsáno, že za rok touto dobou chce mít partnera, který jí bude rozumět tak hluboce, jak by si přála, aby s 
ní sdílel její názory a měl společné cíle a sny, jaké má ona. 
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Momentálně žije mnoho let v partnerství s mužem, který jí vůbec nerozumí, je pouze materiálně zaměřený 
pragmatik, a ona je duchovně založená introspektivní žena. Otázka tedy zní: Čeho se drží a co nechce 
pustit, co nechce nechat odejít ze svého života, aby mohlo přijít to, co si přeje? 

Vesmír nesnáší vzduchoprázdno, proto vždy, když chcete dostat něco nového, udělejte pro to ve 
svém životě prostor, a Vesmír toto vzduchoprázdno brzy zaplní. Pokud chcete nového partnera, 
udělejte prostor pro nového partnera tím, že se rozejdete s partnerem, který se k vám už nehodí. Je to 
stejné jako s oblečením, pokud chcete nové oblečení, zkuste nějaké staré někomu darovat nebo to staré 
prostě vyhoďte. 

Pokud podle předchozích tří bodů zjistíte, že nežijete se správným partnerem, neprodlužujte dál toto 
utrpení. Někdy to vypadá, že ten vztah není špatný, že v některé oblasti vztahu dostáváte to, co 
potřebujete, že vám dává např. svobodu nebo finanční zázemí, že se občas zasmějete, nebo že máte 
společné děti, ale nikdy takhle nebudete schopni žít opravdu naplněný partnerský vztah. 

A nejen vy nedostáváte to, co potřebujete, ale nedostává to ani váš partner. Proto fráze typu „Naučila jsem 
se ho milovat takového, jaký je“, je namístě, ale to že někoho milujete, neznamená, že s ním můžete i žít v 
naplněném partnerském vztahu.  

Pokud budete čekat na okamžik, až svého partnera přestanete milovat, možná se nikdy nedočkáte. 
Nemusíte ho přestat milovat. Můžete odejít s láskou. Jen už tomu člověku nebudete dávat tolik času. 
Jen láska nestačí k naplněnému partnerství. Opravdovým projevem lásky je dát partnerovi svobodu, 
abychom si oba mohli najít někoho, kdo nás bude milovat proto, jací jsme, ne přestože takový jsme. Nikdy 
to není jednosměrná cesta. 
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Pokud se vám váš partner nelíbí takový, jaký je, to stejné je i z jeho strany. Nenechejte jej odejít s 
pocitem, že jste pro něj ideální partner, ale on pro vás ne. A pokud zůstáváte ve vztahu s partnerem, který 
k vám nepatří, děláte nešťastné minimálně čtyři osoby. Sebe, svého partnera a další dvě osoby, které bůh 
připravuje pro vás a vašeho nynějšího partnera. 

Závěrečné slovo pro Vás 

Všichni toužíme mít naplněný, harmonický a vášnivý vztah. První krok už jste k němu udělali tím, že jste si 
přečetli tento ebook a napsali jste si svůj seznam slučitelnosti. Všichni chceme cítit v životě vášeň a ve 
vztahu zvlášť. 

Často si však pleteme vášeň s rozkoší. Emocionální vášeň se liší od fyzické rozkoše, která má původ v 
nervové soustavě. Emocionální vášeň plyne z našeho srdce, z našich citů. Je to zaujetí pro věc. Je to 
otevřenost. Je to zájem o to, co se děje kolem nás. Je to až dětské nadšení pro cokoliv, co právě děláme. 
Stejnou vášeň chceme cítit i ke svému partnerovi. 

Avšak tato vášeň neplyne z pohledu na našeho partnera. Plyne z toho, jak se díváme na našeho partnera. 
Je to s upřímným zaujetím a radostí, že jsme měli to štěstí najít partnera, kterého jsme si přáli. S vášní se 
na něj znovu každý den dívat a říkat si: ‚‚Wow, tohle je opravdu můj partner.’’ Vaše vášeň je to, co vás nutí 
vrhat se vstříc novým výzvám, i když mozek vám velí, že logicky to není bezpečné. Vaše vášeň je zaujetí 
pro život jako takový. 

Dnes je trendy být spíše lhostejný a říci: „Mě je to jedno, já jsem odpoutaný.“ Lhostejnost je však zabiják 
vášně. Nemůžeme být lhostejní a zároveň vášniví. Proto se nebojme oddat se vášni a žít s vášnivým 
pohledem na svět, hledejme věci, činnosti a lidi, kteří v nás vzbuzují ještě větší vášeň… 
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To je kouzlo vášnivého partnerství. Nečekat až ve mně partner něco probudí. Ale dívat se každý den na 
našeho partnera vášnivým pohledem se zaujetím. 

Gratuluji vám, že jste se dočetli až sem. Jistě budete úspěšní v poznávání ideálního partnera. Nebo jste 
zjistili, že již ideálního partnera máte, což je úžasná zpráva, ke které vám blahopřeji. 

Vaše cesta tady teprve začíná. Avšak vykročili jste na ní pravou nohou. Jaké další kroky vás povedou je 
čistě na vás, a já věřím, že nenecháte tuto překrásnou sazeničku nevyrůst v překrásný strom naplněného, 
vášnivého vztahu. 

Láska není jako v hollywoodských romantických komediích, kde se nakonec najdou a žijí spolu šťastně až 
do smrti. Tímto krokem to teprve začíná. Dále se musíme sami snažit, aby náš vztah fungoval, aby byl 
náš partner stále naplněný láskou. 

Období zamilovanosti je jako zapálit oheň. Museli jsme tomu dát určité úsilí, abychom v lese našli to 
správné dříví, poskládat ho tak, aby hořelo, zapálit ho a počkat než se konečně rozhoří. Poté se 
vyhříváme v teple plápolajícího ohně. Se zamilovaností a láskou je to stejné, tento oheň lásky nebude 
hořet navždy, pokud do něj občas nepřiložíme polínko, abychom se u něj mohli vyhřívat u navždy. 

Pokud se vám tento ebook líbil, sledujte naše emaily a články… 

Lucy a Jiří Majkusovi
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