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TAHÁK pro ŽENU 
aneb 

12 nápověd pro tvůj krásný partnerský vztah 

Chytrému napověz.. říká se. 
A já nepochybuji, že TY jsi nejen chytrá, ale hlavně moudrá! 

 
Proto mám pro Tebe malý TAHÁK, 

díky kterému si kdykoliv rychle připomeneš, 
jak udržet Tvůj partnerský vztah krásný. 

 

To mi připadá chytré i moudré… 
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1. Vím, že každý člověk někdy zůstane sám. 

Že ty, které miluje, ho jednou opustí nebo on je. Proto jsem šťastná, že můj partner je teď a v tuto 
chvíli se mnou. A vím, že je to pouze na určitý čas. 

♥ První věc, kterou po probuzení udělám, je, že partnera pohladím, usměju se na něj, 
políbím ho a řeknu mu:  
„Dobré ráno, lásko! Jsem ráda, že je před námi další krásný den!“  
 

♥ Poslední věc, kterou před spaním udělám, je, že partnera políbím, pohladím, usměju se na 
něj a řeknu mu:  
„Dobrou noc, lásko! Děkuju ti za dnešní krásný den! Jsem šťastná, že jsi se mnou.“ 
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2. Vím, že muž je protipól ženy. 

Je tak rozdílný, že je téměř zázrak, že si rozumíme. Ale tyhle rozdílnosti jsou přesně tím důvodem, 
proč do sebe můžeme zapadnout jako klíč do zámku. Doplnit se vzájemně tím, co druhému chybí. 
Proto vím, že čím víc budu ženskou energií, tím víc bude mužskou energií můj partner. 

♥ Když přijde partner z práce, nabídnu mu jídlo a dopřeju mu klid. Počkám se svou potřebou 
vše na něj vychrlit a mluvit s ním, až si odpočine.  
 

♥ A řeknu mu: „Jsi tak skvělý muž. Moc si vážím toho, jak se snažíš uživit rodinu!“ 
 

♥ Když se večer dívá na televizi nebo hraje hry na počítači, vím, že je to jeho způsob, jak se 
vyrovnává se stresem. S porozuměním ho nechávám a relaxuju si po svém. 
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3. Vím, že můj partner je mé zrcadlo. 

Cokoliv dělá a cokoliv se mi na něm nelíbí, je to právě to, co mám řešit sama v sobě. On jen 
vytahuje na světlo světa mé schované vzorce, které mám změnit já. Proto vím, že můj partner je 
tím dokonalým a nejlepším partnerem, jakého v tuto chvíli potřebuju. 

♥ Kdykoliv se mi něco na partnerovi nelíbí a hned chci reagovat, mlčím a v duchu si řeknu:  
„Z jakého důvodu to z lásky ke mně dělá? Proč já to potřebuju? Co to vypovídá o mně?“  
A počkám si, až mi Vesmír pošle odpověď. 
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4. Vím, že nejvyšším principem vztahu je svoboda. 

Můj partner je se mnou zcela dobrovolně a není nic než láska, proč by se mnou měl zůstávat. 
Proto dělám vše pro to, aby mu bylo se mnou dobře, aby se mnou zůstat chtěl. 

♥ Kamkoliv chce partner jít, podpořím ho v tom. Nevyčítám, nekritizuju, dovolím mu jít 
kamkoliv s kýmkoliv. A při odchodu mu řeknu: „A pěkně si to užij!“ 
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5. Vím, že můj partner je jediným a nezaměnitelným člověkem. 

Neexistuje žádný jiný muž, který by ho mohl zastoupit. Vím, že pocit nevyměnitelnosti a 
jedinečnosti je pro mého partnera pocit bezpečí a klidu. Proto mu dávám co nejčastěji najevo, že 
je tím jediným, s kým chci být. 

♥ Velmi často používám větu: „Jsem tak ráda, že jsi mým mužem právě ty!“ 
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6. Vím, že partnerská láska se musí dělat. 

Není to stav, který vznikne náhodou a prostě tak zůstane navěky. Pro hluboký partnerský vztah je 
třeba vynaložit jistého úsilí. Vím, že cokoliv udělám pro lepší partnerský vztah, se mi jednou vrátí. 

♥ Záměrně hledám, co ještě dalšího bych mohla pro svého partnera udělat. Občas se ho 
zeptám: „Je něco, co bych mohla udělat, abys byl šťastnější?“ a pak to taky udělám. 
 

♥ Každý den si najdu alespoň 1 věc, kterou ho překvapím.  
Uvařím něco, co má rád.  
Překvapím ho lístečkem v knížce, kterou si čte, na který napíšu něco milého.  
Do svačiny, kterou mu chystám do práce, mu vložím kostičku čokolády, kterou miluje.  
Pošlu mu sms nebo mail – „Těším se na tebe na večer!“ 
 

♥ Alespoň 1x do měsíce máme víkend pro sebe. Zajistím hlídání dětí a jen mu sdělím, že 
můžeme dělat cokoliv, co by rád. A ostatní přenechám na něm.  
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7. Vím, že muž nepotřebuje ke štěstí komunikovat. 

Mluví jen tehdy, když má dobře rozmyšleno, co chce sdělit. Proto když mluvit začne, mlčím a 
naslouchám, vědoma si toho, jak vzácná chvíle to je.  

♥ Kdykoliv otevře pusu, odložím vše, přestanu se vším, co dělám, a mlčím a naslouchám. Ať 
je to o fotbale, práci, rybách. A skutečně se zajímám o to, co mi sděluje, je to pro mě v tu 
chvíli to nejzajímavější téma, které mohl nadhodit. 
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8. Vím, že můj partner není mé dítě. 

Proto pokud po něm cokoliv chci, sdělím, co bych ráda, a další nechám na něm. Nepřipomínám, 
nekontroluju, nechávám na něm rozhodnutí, kdy to udělá a jak. Já jen sděluji pocit, co bych ráda. 

♥ Pokud něco chci, řeknu: 
„Miláčku, byla bych ráda, kdybys spravil ten kapající kohoutek. Tolik moc mě to obtěžuje a 
nemám sílu ho stále dotahovat, aby nekapal. Jsem z toho už vyčerpaná. Co myslíš, mohl 
bys to udělat?“  
A předávám mu to a jen si počkám, až to udělá. Kdy, je na něm. 
 

♥ O svém partnerovi mluvím s každým jen dobře. Nenechávám se strhnout k řečem 
s kamarádkami o tom, jak je jejich partner neschopný. I když je důvod, nikdy o něm 
nemluvím špatně. 
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9. Vím, že muž má jednu ze základních biologických potřeb sex. 

Naplnění sexem je pro něj dokázání, že je dobrý muž. A vím, že takový důkaz potřebuje od ženy, 
kterou si vybral, takže ode mě. Proto sexu dávám tu největší důležitost v našem vztahu. 

♥ Nikdy svého muže neodmítnu, když přijde s nabídkou sexu. 
 

♥ I když se mi nikdy nechce začínat, občas to udělám. Abych mu dala najevo, že sex je pro 
mě radostí jako pro něj. 
 

♥ Ukážu mu, jak mě má nejlépe uspokojit. A když se mu to povede, nekrotím se a náležitě 
mu projevím, jak skvěle mě uspokojil. A pak mu řeknu:  
„Jsem šťastná, že mám tak skvělého muže, který to se mnou tak parádně umí!“ 
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10. Vím, že mít všechno společné je dokladem toho, že tvoříme pár, který 
nemá před sebou žádné tajnosti. 

Proto hospodaříme společně. 

♥ Nikdy se ho neptám, proč si koupil to a ono. Nikdy neřeknu, že to bylo zbytečné a 
vyhazování peněz.  
 

♥ Kdykoliv chci něco koupit, zeptám se na jeho názor a radu. 
  

♥ Co nejčastěji nechávám rozhodnutí, co se koupí, na něm. „Vyber to nejlepší a pak to kup!“ 

  



 

KLUB Žena je láska - online kurz © Mgr. Miloslava Matoušová 
www.klubzenajelaska.cz Stránka 13 
 

11. Vím, že muž potřebuje ke štěstí pocit, že je hlavou. 

Že rozhoduje, že jeho slovo má váhu, důležitost. A tak cokoliv bych ráda, aby se dělo, sdělím to 
svému muži a rozhodnutí nechám na něm. Vím, že pokud mě miluje, chce, aby jeho rozhodnutí 
bylo vždy v můj prospěch. 

♥ „Tak ráda bych jela do lázní!“ řeknu. A za týden, když přijde s nápadem, že bychom mohli 
jet do lázní, ho pochválím za skvělý nápad. A řeknu mu, jaké lázně bych chtěla, kdy bych 
chtěla, co bych tam chtěla,…  a jestli by to mohl zařídit.  
 

♥ Když se mě děti na cokoliv zeptají, řeknu: „Nejdřív se poradím s tátou a pak ti řeknu.“ Muž 
potřebuje být informovaný a potřebuje mít pocit, že ho neobcházím. Tak se s ním radím o 
všem. 
 

♥ Ať se rozhoduji pro cokoliv, vždy se ho zeptám na jeho názor a radu.  
„Zajímá mě, co si o tom myslíš, a je pro mě důležitá tvá rada.“  
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12. Vím, že každý děláme chyby. 

Život je soustavné dělání chyb a ubližování někomu jinému. Proto všechny chyby a ublížení, které 
partner udělal, nechávám minulosti. Kdyby to uměl udělat lépe, udělal by to tak. Odpouštím 
všechno, co se stalo a už se k tomu nevracím. 

♥ Když partner udělá něco špatně, dělám, jakože jsem si ničeho nevšimla. Pokud na to 
poukáže, řeknu: „Vždyť je to blbost, nic se tak hrozného nestalo.“ 
 

♥ Když udělám chybu já, omluvím se hned. 
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A na závěr přidám ještě Bonusový Tahák: 

Vím, že hluboký a důvěrný partnerský vztah vznikne pouze dáváním. 

A že já musím s dáváním začít. 
Není nic, co bych pro svého partnera nebyla schopna udělat. Skutky služby prokazuju, že on i vztah 
je pro mě tak důležitý, že nic není ponížení se. Podřízení nevnímám jako ponížení. Sloužit svému 
muži s láskou je cesta k tomu, že začne sloužit i on mně. Princip služby přesouvá partnerství do 
vztahu dávání. Do stavu bezpodmínečné lásky. 
 

♥ Když najdu na zemi špinavé ponožky, bez řečí je zvednu a odnesu do koše. Snažím se, aby 
to ani nezaregistroval. 
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Možná některý z bodů mého TAHÁKU tě rozčílil, rozmrzel nebo vytočil, protože ti to přijde jako 
nesmysl a blbost. Pak je to právě ta důležitá věc, kterou máš zpracovat. Ve které máš změnit 
přístup a sama sebe.  
 

Protože tvůj vztah se změní pouze tehdy, když se změníš ty sama! 
 
Jak tyto rady pochopit, přijmout a taky dělat, vás učím ve svých programech: 
 
KLUBU Žena je láska a kurzu Žena je láska 

 
 

Otevři se inspiraci a sama inspiruj! 
S láskou Miluška 

http://klubzenajelaska.cz/
http://zenajelaska.cz/
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