
  



 

Žena je láska - online kurz © Mgr. Miloslava Matoušová 
www.zenajelaska.cz Stránka 2 
 

5 pilířů, na kterých postavíš důvěrné partnerství 
 

Možná jsi překvapena hned z několika věcí z nadpisu  

„Jen 5 pilířů?“  

Přijde ti, že vybudovat partnerský vztah, po kterém toužíš, je složité a náročné? 
Napadá tě tisíc oblastí, ve kterých se nemůžete s partnerem dohodnout? Je to 
možné, ale všech těch tisíc oblastí stojí na těchto základních pěti pilířích.  

Vlastně na třech  Tvůj partner od tebe potřebuje pouze 3 věci: úctu, pocit 
potřebnosti a naplnění. Všechno ostatní se pak děje jaksi samo… 

„Na kterých postavíš..? Jako že ty sama to dokážeš?“ 

Třeba sis do teď myslela, že partnerství tvoří oba. Do jisté míry ano, ale ne 
docela. Tvůrkyní vztahu je žena, a to nejenom toho partnerského. Má k tomu 
od přírody prostě vlohy. V každém případě se nikdy nestane, že se změnou 
vztahu začne muž. A pokud ano, nikdy se mu změnit vztah nepodaří, protože 
tím hlavním hybatelem je žena.  

Skvělá zpráva je, že až se smíříš s tím, že je to na tobě, můžeš se radovat, že 
dokážeš změnit to, co s partnerem máte, na něco mnohem lepšího, a on o tom 
ani nemusí vědět, natož s tebou nějak spolupracovat  

„Důvěrné partnerství?“ 

Možná jsi do této chvíle žila v domnění, že o nejdůvěrnějších věcech si ženy 
povídají mezi sebou. Že chlapi nedokážou pochopit ženu. Je to omyl. Tvůj 
partner je tím, s kým můžeš vytvořit vztah hluboké a důvěrné lásky, vztah 
jednoty, kdy se budeš cítit jako on a on jako ty.  

Tak pojď se podívat na těch 5 pilířů: 
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1. Tvůj partner je pro tebe tím 
nejdůležitějším člověkem na světě. 

Často si myslíme, že tomu tak je, ale když se nad tím zamyslíme, vlastně se tak 
nechováme. Pokud je pro tebe tvůj partner na 1. místě, pak má přednost před 
dětmi, rodiči, kamarádkami. Pak je první, koho se na cokoliv zeptáš. Vždycky se 
s ním o všem radíš. Nikdy ho neobejdeš a o všem mu říkáš. Dáváš mu 
nejdůležitější místo a největší váhu ve svém životě. 

 

2. Chápeš a přijímáš, že jsi ŽENA. 

Žena a muž jsou protikladné energie, a pokud máš vytvořit harmonický vztah, 
pak musíš nejprve ty jako žena fungovat. Ženská energie je pasivita, mužská 
aktivita. Pokud přestaneme aktivovat, pak jsme ženami, a náš partner tím získá 
prostor být mužem. Často všechno zorganizujeme, zařídíme, obstaráme, a 
divíme se, že partner nedělá nic. Jasně! On jen čeká, až to bude moci dělat on 
 

 

3. Přijímáš svého partnera jako svobodnou 
bytost. 

My ženy máme sklon o všechny se starat a všem organizovat život. Dokonce 
často říkáme, že muž je naše další dítě. Možná si začneme uvědomovat jeho 
přítomnost, jeho svobodu rozhodnutí, že je s námi, až tehdy, když odchází 
jinam. Je tedy zásadní přijmout svého partnera s tím, že je to jeho rozhodnutí, 
že on s námi být chce. Ne že musí (kvůli čemukoliv). Vážit si jeho přítomnosti a 
nevyžadovat od něj povinnosti. 
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4. Mluvíš s ním tak, aby ti rozuměl. 

Komunikace ženská a mužská je naprosto odlišná. Pokud mluvíme na svého 
partnera žensky, můžeme se tisíckrát zlobit, že neslyší. Muž potřebuje vědět, co 
žena, kterou miluje, potřebuje a jak se cítí. Nepotřebuje příkazy a rozkazy, co 
má dělat, naopak chce klid a čas, aby si vše rozmyslel sám a vymyslel řešení.  

 

5. Dovolíš mu, aby tě uspokojoval. 

Sex je pro muže potřebou číslo 1. Pokud mu ho nedopřejeme, nebo mu 
nedáváme tu důležitost, muž strádá. A strádá ještě víc, pokud vidí, že není tím 
nejlepším mužem, který dokáže uspokojit ženu, kterou miluje. Proto mu ukaž, 
jak to má dělat, a pak se jen vlož do jeho rukou a nech to na něm. 

 

Možná je ti všechno jasné a všechno tohle se samozřejmostí děláš. 

Možná ti každý pilíř a každá věta přijde jako rána do hlavy nebo nesmyslný 
blábol. Pokud to tak cítíš, věř tomu, že v sobě máme zažraná tak nesmyslná 
pravidla partnerského soužití, tak neuvěřitelné vzorce chování, že není divu, že 
se nám to příčí. Pak stačí se jen zamyslet nad tím, jaký partnerský vztah máš. 
Pokud vztah hluboké, nezaměnitelné a důvěrné lásky, pak je vše v pořádku a 
není důvod nic měnit. Pokud ne, pak to změnit něco chce. A protože nejde 
změnit nikoho jiného, než sebe, tak začít od sebe je tím prvním krokem. 

Ty jsi hybatel všeho! Jsi centrála, od které se změní tvůj muž, tvá rodina, 
všechno.  

A jako bonus dostaneš od svého partnera tolik odměn, že nebudeš stíhat brát! 

S láskou Miluška 
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P.S. 

5 pilířů najdeš také v mých zpovědích, které ti vyprávím 
 

v kurzu Žena je láska. 

Užij si to! A dovol svému muži nosit tě na rukou! 

 

 

http://zenajelaska.cz/videa/
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