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ÚVOD
•
Dlouhodobě pracuji jako kouč a psychoterapeut a v mé praxi, stejně
jako v mém životě, se odehrává mnoho příběhů. Každý s sebou
nese určité poznání a možnost, jak na sobě pracovat. Příběhy z této
knihy jsou převážně z mého života a ze sezení s mými klienty.
Jsou samozřejmě zveřejněny s jejich souhlasem a osobní údaje
jsou pozměněny. Vždy se jedná o zážitky, ať už z dávné minulosti,
nebo současnosti, které mne obohatily a přinesly poznání. Kniha
vychází z mé životní filosofie, ze zkušeností, které mi přinesl život,
z mého studia, z práce na seberozvoji a v neposlední řadě čerpá
i z mé dlouholeté praxe.
Každý z nás se někdy v životě setká s určitým problémem nebo
si neví rady, jak dál. Objeví se překážky a zažíváme to, co jsme
nikdy zažít nechtěli. Možná máme problémy ve vztahu nebo si nevíme rady, jak zvládnout krizi, kterou vztah právě prochází. Pociťujeme finanční nestabilitu a existenční problémy. V zaměstnání
jsme dostali výpověď, nebo chodíme do práce bez nálady a radosti.
Důsledkem dlouhodobého stresu se potýkáme se zdravotními
problémy a stojíme v bodě, kdy nevíme, co se svým životem dál.
Možná nastal čas na změnu. Deník koučky vám přináší určité náměty, jak se postavit k některým životním zkouškám a jak překonat
překážky. Je to můj zápisník, do kterého jsem si vždy pečlivě zaznamenávala, co prožívám a co prožívá mé okolí, jaké poznání mi
to přináší, co mi daná situace a lekce měla říci. Reagovala jsem na
různé podněty a hledala tu nejjednodušší cestu, jak dané překážky
překonat. Můj život nebyl jednoduchý. Byl plný ztrát, zklamání,
pádů, ale i úspěchů a změn. Naučil mne, jak překonávat překážky
a dívat se na některé životní události jinou optikou a z jiného úhlu
pohledu. Nakonec jsem se do svého života zamilovala a snažím se
užívat si každý den. Věřím, že každý z nás může svůj život změnit, a to především tím, že změní svoje myšlení a vnitřní nastavení.
To, co si o sobě a světu myslíme, se stává naší realitou. Jaký máme
vztah sami k sobě, takový vztah nám zrcadlí naše okolí. Doufám,
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že zápisky z mého deníčku vám pomohou vidět tu naději, která je
vždy na konci cesty, kterou právě jdete.
Kniha obsahuje čtyři části spojené se čtyřmi rovinami v našem životě, které se vzájemně ovlivňují. Jsou to vztahy, prosperita, práce
a čas pro sebe spolu se zdravím.



vás upozorňuje na část, ve které se s vámi dělím
Tento symbol
o příběhy ze svého života.
Odhalte v sobě sílu začít ve svém životě měnit to nefunkční, co
vás činí nešťastnými. Začněte prožívat svobodu a zbavte se strachu
z budoucnosti. Zamilujte se do svého života tak, jako jsem zamilovaná já, a všechny problémy začnete vnímat jako výzvy, které vám
nakonec přinesou radost a užitek. Přeji vám krásnou cestu.
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OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA

VZTAHY
PROSPERITA

ČAS
PRO SEBE
A ZDRAVÍ
PRÁCE

1. OBLAST VZTAHŮ zahrnuje všechny vaše vztahy. Jsou to
vztahy partnerské, rodinné, vztahy s přáteli i v práci.
2. OBLAST PROSPERITY zahrnuje hlavně finanční oblast.
Proudí k vám peníze tak, jak si přejete? Máte kladný
vztah k penězům?
3. OBLAST PRÁCE zahrnuje vaši práci, ale i smysl vašeho
života. Pracujete s radostí a vnímáte svoji práci jako koníčka? Vnímáte ji jako poslání? Máte dar vhodný pro vaši
práci?
4. OBLAST ČASU PRO SEBE A ZDRAVÍ. Jak se věnujete sami
sobě? Máte se rádi? Pracujete na sebelásce? Máte dostatek času pro své koníčky a záliby? Jste na tom zdravotně
dobře? Cítíte se po zdravotní stránce skvěle?
Projděte si všechny segmenty vašeho života a určete si podle stupnice 1–10, kde se nyní nacházíte.
1… nespokojenost, krize, neštěstí atd.
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10… štěstí, naprostá spokojenost, úspěch atd.
Podle výsledku poznáte, které oblasti svého života se máte začít
věnovat jako první (vždy tomu nejnižšímu číslu). Oblasti života se
totiž prolínají, a pokud dlouhodobě zanedbáváte jednu z nich, mohou se i ty ostatní začít zhoršovat.
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1. část

V Z TA H Y
•
vážné i nevážné

LÁSKA A EMO CE
•
První láska
a její následky

První láska – píšou se o ní romány, skládají písně, tvoří básně
a točí filmy. Každý na ni vzpomíná s nostalgií a tajemným úsměvem. Je to něco, co se už nikdy nebude opakovat a co nám jako
vzpomínka zůstane celý život.
Ať už byla první láska kouzelná, nebo skončila velkým zklamáním,
ovlivnila další vztahy většiny lidí na celý život. První lásky také
výrazně poznamenávají dospívání. Zpětně se na ně obvykle díváme
jako na velkolepé, romantické, idealizujeme si je a občas i považujeme za naprosto bezchybné. Vzpomínám si z dětství na seriál Rodina Smolíkova, kde paní Smolíková svému muži neustále opakovala: „Proč jsem si já nešťastná nevzala Pištu Hufnágla!“ I ona si
idealizovala svoji první lásku. Do prvních lásek často projektujeme
své sny a touhy, které v pozdějších vztazích už nevycházejí.


Pamatuji si na svoji první lásku, která byla vlastně platonická. Bylo
mi čtrnáct let. Jeden den jsem jela do centra města a při zpáteční
cestě jsem potkala svoji spolužačku z vedlejší třídy. Stála a čekala
na autobus s krásným, asi šestnáctiletým klukem. Stoupla jsem si na
zastávku také a ona si se mnou začala povídat. Představila mi svého
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přítele, který se jmenoval Tomáš. Měl tyrkysově modré oči a byl asi
o dva roky starší než my dvě a ona na něj byla náležitě pyšná. Prohodila jsem s nimi pár vět, než mi přijel autobus. Rozloučila jsem se
jak se spolužačkou, tak s jejím přítelem a nastoupila do autobusu.
Má spolužačka Monika nejela domů a odešla jiným směrem. Všimla
jsem si, že její přítel Tomáš ale nastoupil do stejného autobusu jako
já. Stál však na druhé straně a já jsem neviděla důvod, proč za ním jít
nebo se s ním bavit. Přišlo mi však zvláštní, že vystoupil na stejné zastávce jako já, ale zjišťovat jsem to nechtěla. Pomalu jsem odcházela
ke svému domovu, když ke mně přijel malý kluk na kole a zahulákal
na mě: „Slečno, ten kluk, co stojí na zastávce, by s vámi chtěl mluvit.“
Otočila jsem se a na zastávce stál Tomáš, přítel mé spolužačky.
Obrátila jsem se tedy a šla se zeptat, co potřebuje. Tomáš mi však
naprosto vyrazil dech. Zvedl ke mně ty krásné modré oči a na rovinu
řekl: „Nevím, co se stalo, a je to poprvé v životě, kdy jsem tenhle stav
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zažil. Já jsem se do tebe zamiloval na první pohled a nevím, co s tím
mám teď dělat. Nedokázal jsem odolat a musel za tebou jet autobusem, až k tvému domu, a jediné, co mě napadlo, bylo poslat za tebou
toho malého kluka, aby tě zastavil.“ Musel se mi hned svěřit se svými
náhlými city, protože nevěděl, kde by mě pak hledal. Vůbec jsem tomu
tenkrát nerozuměla. Láska za pět minut, která dokázala změnit to, že
Tomáš okamžitě opustil moji spolužačku, ač jsem to po něm v žádném případě nechtěla, a začal se zajímat o mě. Upozorňuji, že moje
spolužačka Monika byla velice krásná a žádaná dívka, co v té době už
randila s kluky.
A já tehdy byla dítě, co mělo k mladé slečně hodně daleko. Přesto
Tomáš zvolil mě a byla to láska na první pohled! Odjel chvíli poté na
chmelovou brigádu a pamatuji si, že mi z ní psal milostné dopisy.
S Monikou se opravdu rozešel a ona mi to také nikdy neodpustila,
přestože já s ním vlastně nikdy nechodila. Nedávno jsem zjistila, že
má za manžela moji druhou dětskou lásku, ale to jsem jí raději nikdy
neřekla. U každého dalšího partnera jsem pak tajně toužila po té
velké romantice a lásce na první pohled.

Jak mohou první lásky ovlivnit partnerský život?
• První lásky jsou většinou nerealistické a zidealizované. Další
vztahy pak s nimi porovnáváme, kriticky je hodnotíme a vnímáme jako praktičtější.
• V případě, že první láska byla velkým zklamáním, nás pak v dalším vztahu ovlivňují vzpomínky. Bojíme se zklamání, což může
znamenat, že do dalších vztahů nepůjdeme naplno.
• Pokud je náš první vztah vášnivý, stane se jeho dynamika pro
nás měřítkem a další vztahy nám přijdou nudné.
• Možná je pro nás první láska stále ideálem, kdy jsme partnera
vnímali jako prince. Můžeme se v dalších vztazích k tomuto
ideálu vracet v myšlenkách a srovnávat ho se současným partnerem, což zákonitě vede ke konci vztahu. (viz Pišta Hufnágl)
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• Touha po věčném ideálu, romantické lásce a věčné zamilovanosti nutí člověka jít nakonec ze vztahu do vztahu, protože takový člověk nemá hlubší pouto se svým partnerem.
• Často se stává, že nás některý z partnerů okouzlí jen proto, že
nám připomíná naši první lásku. V takové chvíli nejsme schopni
odlišit, že to není ten samý člověk, a opět si vybavujeme své staré
pocity zamilovanosti. Nakonec jsme ze vztahu zklamaní, protože se jedná o jiného člověka.
První lásky by měly zůstat jako krásný příběh, který nemá nic společného s naším současným životem. Byl to přechod z dětského života do toho dospělého a tento přerod nám právě první láska pomáhala překonat. Velké první lásky by se neměly vracet zpátky, protože
nikdy vše není zcela bílé, nebo zcela černé a naše vzpomínky mohou
být ovlivněny touhou po dokonalosti naší první lásky. V případě, že
se budeme vracet ke svému prvnímu poblouznění a srovnávat s ním
vztah se současným partnerem, je nutné se na vše dívat realističtěji
a uvědomit si, že i my jsme v té době byli jiní.

Je láska chemie,
nebo záležitost srdce?
Existuje láska, nebo to je pouze chemická záležitost? Jak nám
láska zamotává život? Dokážeme se opravdu zamilovat? Jsou
lidé, kteří se nikdy nezamilovali? Jak probíhá zamilování?


Prožila jsem za svůj život hodně lásek a zamilování, ale lásku na
první pohled jsem zažila pouze dvakrát. Vždy to byla rychlá reakce
plná emocí. Poprvé to byla ještě dětská láska, která však přerostla
v pevný vztah a časem následovala svatba. Náš vztah byl nicméně
plný emocí, rozchodů, zvratů... To, že jsme se k sobě nehodili, jsem
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možná věděla už od začátku, přesto jsem věřila, že naše láska vše
překoná. Nepřekonala. Po letech plných hádek, kdy jsme jeden druhému ukazovali, jak se k sobě nehodíme, přišel rozvod a já přestala
na lásku věřit. Osud mi však chvíli poté přinesl druhou osudovou
lásku na první pohled a opět to byl pestrý koktejl plný emocí a beznaděje. Tentokrát jsem už byla poučená z té první a snažila se vyvarovat chyb. Svůj odstup jsem si držela asi měsíc, pak jsem jí ale propadla. Vzpamatovala jsem se, až když mi zlomila srdce! Další lásky
už nebyly ty na první pohled, přesto byly také důležité. Možná jsem
už dospěla a ke každé lásce se stavím více rozumem než srdcem.

Člověk, který prošel v životě nejednou zkušeností a prožil si i velké
zklamání, se k počáteční zamilovanosti staví opatrně. Přesto ani
takový člověk se jí neubrání, i když se snaží své pocity potlačit.
Vyzrálejší člověk prožívá zamilovanost se stejnou intenzitou jako
ten mladší. Rozdíl je spíše v jejích fyzických projevech a v počátečních obavách, které jsou důsledkem zkušeností. Vždy záleží na
našem osobním rozvoji a ochotě růst v oblasti partnerství a překonávat vnitřní překážky. Smysluplný vztah je naplněním více faktorů. Jedním z nich je možnost mluvit s partnerem o svých snech,
hodnotách, aktuálních starostech a prožívat upřímnou komunikaci
plnou důvěry a lásky.

Jak vypadá zamilovanost v našem mozku?
V období, kdy se zamilováváme, náš mozek vyhodnotí, zda protějšek zapadá svým chováním, postojem, vzhledem do určitého
vzorce, který jsme si vytvořili. Pak přichází na řadu produkce fenyletylaminu, noradrenalinu, oxytocinu, hormonů a neurotransmiterů, které vytvářejí zamilovanost. Tyto složky nám pomáhají vidět
na partnerovi jeho dobré stránky a potlačit v mozku centrum kritického myšlení. Nehodnotíme jeho povahové rysy, ale soustředíme
se jen na příjemné a pozitivní vjemy. Přehlížení negativních stránek
partnera však netrvá věčně. Za rok až dva z pestrého koktejlu hormonů vystřízlivíme.
Obecně nás přitahují lidé, kteří mají odlišnou povahu a doplňují
nás v tom, co postrádáme. Dalším důležitým faktorem, abychom se
spolu cítili dobře, je sdílení společných hodnot, ideálů a zájmů. To
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však začínáme často vnímat až po odeznění chemické reakce zamilovanosti, když jsou naše počáteční potřeby naplněny.
To, co nás na začátku tak silně přitahovalo, bylo to, co nám
chybělo. V období zamilovanosti si navzájem dáváme to, co nám
nejvíce chybí, a přebíráme pozvolna charakterové rysy svého protějšku. Čím větší rozdíly, tím více jsme na začátku jeden k druhému
přitahováni. Po naplnění našich potřeb najednou zjišťujeme, že to,
co nás na partnerovi nejvíce přitahovalo, nám nyní nejvíc vadí.
Když postupně zamilovanost odezní, máme na výběr. Pokud je pro
nás partner stále tím nejbližším člověkem a zůstáváme s ním i nadále, pak můžeme mluvit o lásce.
I přesto, že nás láska možná „oslepí“, není nutné se jí bát. Důležité je uvědomit si, že to, co nám na partnerovi vadí na prvních
dvou schůzkách, vzápětí kvůli zamilovanosti zapomeneme. Svého
partnera vidíme jen v „růžových barvách“ a před kritizujícím okolím ho bráníme. Ptejte se partnera na první schůzce, jaké jsou jeho
hodnoty, cíle, záliby a porovnejte je s vaším pohledem na život.
V případě, že máte podobné názory a umíte si představit život
vedle takového člověka, jděte směle do vztahu. V opačném případě
se rozhlédněte někde jinde.

Syndrom Romea a Julie
Zvláštní případ je člověk, který se hluboce zamilovat nedokáže,
a přesto hledá celý život svoji celoživotní romantickou lásku.
Znáte příběh vztahu milenců z Verony? V psychologii se uchytil
termín „syndrom Romea a Julie“. Muž nebo žena, kteří jím trpí,
se nezdravě upínají na zidealizovanou představu romantické lásky.
Takový člověk stále hledá nové ideální vztahy a není schopen svůj
současný vztah rozvíjet a transformovat. Nepřipustí, že vztah má
určité fáze a zákonitosti, a zajímá ho pouze jeho představa romantické lásky. Touží po věčné zamilovanosti, a tak přechází z jednoho
vztahu do druhého. Takový člověk se může zamilovat i vícekrát
v průběhu několika měsíců, ale o opravdové lásce se nedá hovořit!

Položte si následující sebekoučovací otázky:
• Uvědomuji si, co opravdu od vztahu očekávám?
• Co partnerovi můžu nabídnout?
• Máme společné sny a cíle? Díváme se na svět stejným pohledem?
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Nebraňte se zamilovat, i když je to dvousečné – krásné a šílené
zároveň, přesto to stojí za to! Láska je droga a přináší úžasné
pocity. Mimo jiné dokáže pozitivně transformovat mozek. Naučte se lásku dávat nejen svým partnerům, ale i sami sobě.
Láska je především velká hodnota, kterou v sobě neseme celý
život a na jeho sklonku pak máme na co vzpomínat.

Vytvářejí romantické
filmy mýty o lásce?
O lásce se píší básně a skládají písně a je tím nejkrásnějším a nejbolestnějším, co můžeme v životě prožít. Ženy sní o lásce svého
života a spojují ji s romantickou představou prince na bílém
koni, který poklekne a požádá svoji princeznu o ruku. Skutečnost bývá ale úplně jiná. Jaké jsou představy o lásce, které se rozcházejí se skutečností?
Ženy jsou často pod vlivem romantických knih a filmů, které jim
říkají, jak vypadá láska. Nikdo nás vlastně nikdy neučil, jak to s ní
je. V dětství slyšíme vyprávět rodiče pohádky, v nichž princ přijede na bílém koni, zachrání princeznu, pak poklekne a požádá ji
o ruku. Princezna už od začátku ví, že je to ten pravý a bude s ním
šťastná až na věky. Tohle není ale skutečný život a my si některé
mýty o lásce vytváříme právě prostřednictvím pohádek nebo romantických seriálů.


Já byla vždy přesvědčená, že láska na první pohled je láska na celý
život. I přesto, že jsem se dvakrát v životě zamilovala láskou na první
pohled, ani jedna z nich nebyla pro mne na celý život. Jedna proběhla
v mém dospívání a druhá v období hledání. Jedno měly obě dvě tyto
lásky společného – byly pro mne osudové, protože na ně nikdy nezapomenu, a vlastně mi obě dvě zlomily srdce. Jelikož jsem povahou
romantik, tak jsem po lásce na první pohled toužila celý život. Vždy
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jsem byla přesvědčená, že lásku musí provázet velké jiskření a přitažlivost. Po zkušenostech, které jsem prožila s jiskřením, přitažlivostí
a láskou na první pohled, už tento názor stoprocentně nezastávám.
Přesto bych asi bez toho pověstného jiskření nemohla ve vztahu být.
Láska na první pohled to však být nemusí. Může tam být přitažlivost
a následné přátelství, z kterého vznikne pevný a láskyplný vztah. Vždy
si říkám, že oheň, který začne rychle hořet, se také rychle uhasí.

Většina mýtů pochází z romantických filmů, které ukazují svět
v krásných barvách. Vztah je dokonalý a bez známek křiku, jeden
druhému vše okamžitě odpustí, vždy se ti dva potkávají nečekaně
a obvykle je to láska na první pohled. Reálný život však vypadá
úplně jinak. V těchto filmech a knihách ženy vlastně vidí uskutečňování vlastních potřeb a tužeb. Prožívají v nich vše, po čem
touží a co by v životě chtěly zažít. Problém nastává tehdy, pokud
se ženy s hrdinkami těchto příběhů ztotožní. Mají určité představy
o vztahu a lásce, které znají z těchto filmů, a vyžadují je po svém
partnerovi. Manželky a partnerky jsou zklamané, protože jejich
partner neodpovídá ideálu, který viděly na televizní obrazovce.
Mají pocit, že je muži nemilují, protože jim nedocházejí určité
věci, po kterých ženy touží. Dokonce se stává, že po zhlédnutí
romantického filmu spolu partneři nedovedou nějakou dobu rozumně a efektivně komunikovat. V případě, že je žena nevyzrálá,
může hledat svého vysněného partnera a přehlédne muže, který
není zcela jako hrdina romantického filmu, ale je to pohodový muž,
který o ni má opravdový zájem. Žena má občas zcela nerealistické
představy o mužích a o jejich vnímání reality a potřeb žen. Což
zkresluje i vnímání vztahů, takže pak máme pocit, že jsou jiné, než
jak se opravdu odehrávají. V neposlední řadě mohou mít tyto ženy
očekávání, která dotvářejí jejich sen o dokonalém vztahu.
Jedním z negativních aspektů sledování romantických filmů
může být závislost na tomto virtuálním světě, kam žena může unikat před tím skutečným. Na druhou stranu happy end nám přináší
naději na šťastné konce i v našem životě. V případě, že ztratíme naději, že vše dobře dopadne, uvízneme ve světě pesimismu a negace,
který nás zcela pohltí.
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