
KRUH ŽENA JE LÁSKA

TEST



AHOJ LÁSKO!
Věřím, že tě dostalo mé 1. Video série PROBUZENÍ… (pokud jsi ho neviděla, podívej se na 

něj úplně nejdřív!) 

Je opravdu zásadní uvědomit si partnerské otázky, které sdílím, protože na jejich pochopení 
a touze podívat se na ně jinak, stojí směrovka ven nejen ze tvých partnerských a ženských 
problémů. 

Změnou pohledu na partnerství bez přehánění změníme celý svět. V to věřím.

• Jde o pohled emancipační versus tradiční žensko-mužský. 

• Přijetí partnerství jako cesty, kde se stále vše zlepšuje, NE zevšedňuje.

• Přijetí ženské role v tvorbě vztahů, a tím i partnerství.
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1.   MILUJEŠ HO NEBO JSI HO MILOVALA? 

Základem je láska. Pokud ho miluješ nebo jsi ho milovala, zůstává tam i prostor pro zlepšení. 

Často začneme brát lásku jako samozřejmost, jako samozřejmost to, že vedle nás partner 
každý večer ulehá do postele. Udržet se ve stavu vděčnosti nás pohání vztah i živit a něčím 
pozitivním přitápět. 

2.   JSI OCHOTNÁ ZMĚNIT SAMA SEBE?

Většina žen včetně mě kdysi hledá všechny chyby jen na partnerovi. Máme často dojem, 
že kdyby se změnil on a nedělal to a ono, tak my nemáme problém. Jenže každé jednou 
dojde, že partner se tak chová jen proto, že my máme změnit něco na sobě. 
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Teď si zodpověz tyto 4 otázky. 

Pokud nezískáš ani jeden bod, tj. ani jednou neodpovíš ANO, vůbec to 
neznamená, že na ženské cestě, kterou ti budu dál předávat, neuspěješ. 

Současně ale pokud získáš plný počet bodů, tj. odpovíš na všechny čtyři 
otázky ANO, to neznamená, že tvá cesta bude snadná a budeš u cíle zítra. 

Ber tento TEST jako uvědomění základních principů, od kterých se odpíchneš.



3.   JSI PŘIPRAVENÁ NĚCO PRO PARTNERSTVÍ  
A SAMA PRO SEBE DĚLAT?

Máme často pocit, že vztahy se nějak dějí bez našeho přičinění, dokonce k nim přistupujeme 
tak, že je vnímáme, jako by žily vlastním životem. Mluvíme způsobem: Můj vztah s mámou 
je špatný. Jako kdyby za to mohl vztah, že se cítíme špatně. Vztah s lidmi je ale výsledek 
našeho konání! Jaké si to uděláš, takové to máš – to také říkáme, ale možná nevnímáme 
skutečný obsah těchto slov. Ty kroky ke změně partnerství jsou jednoduché a každá žena 
se je může naučit – pokud se rozhodne je skutečně dělat. Jinak bez akce se ve tvém vztahu 
nezmění nic. 

4.   CHCEŠ SE STÁT ŽENOU KVŮLI SOBĚ?

Prvním impulzem, který nás donutí ke změnám v přístupu k partnerství, je to, že jsme ve 
vztahu nešťastné, nespokojené a smutné. Chceme vyřešit problém mezi námi. Jenže když 
uděláme první krok, zjistíme, že se otevírají další a další dveře, které nám umožňují na sobě 
pracovat. Možná si řekneš, že to vypadá na první pohled jako nekonečný příběh, ale 
ona naše ženská cesta je nekonečným příběhem. Jde o to, jak se na ní cítíš. Protože když 
vstoupíš na ženskou cestu, ucítíš ten potenciál v sobě a začneš si ji užívat. Bude ti v ní dobře. 
Budeš dostávat odměny od partnera, ale nebudeš pokračovat kvůli němu a kvůli vyřešení 
problémů, ale kvůli sobě, protože zjistíš, že ač s partnerem nebo bez něj je cesta ženství 
radostná cesta sama k sobě. Přijmeš svého partnera jen jako učitele a budeš si odměny 
od něj užívat, ale nebude to podmínkou, proč na cestě zůstat. Bude to bonus navíc k 
nádhernému pocitu sama ze sebe.
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Můžeš změnit své partnerství a máš to ve vlastních rukou! 

Já to vím, protože to žiju.

Pokud se ti zatím nic moc nepodařilo, je to způsobeno jen tím, že buď nechceš a hledáš 
důvody, proč to nezkusit. Nebo postupuješ složitými strategiemi a zabloudila jsi.

V příštím videu ti ukážu JEDEN ZÁKLADNÍ ŽENSKÝ ZPŮSOB, díky kterému zvládneš vyřešit 
jakýkoliv problém v partnerství a ženství. Budeš překvapená, a tuším, že i šokovaná, co to 
je. Když to skousneš – což bude reálně znamenat, že se tím základním ženským způsobem 
zachováš - , bude to start tvé změny.

Těším se na tebe u příštího videa!

S láskou Miluška

P.S. A prosím tě, pokud si myslíš, že má ženská vize by pomohla nějaké ženě, kterou znáš, 
přepošli jí mé video FB, mailem, řekni jí o tom, ukaž jí to, upozorni tamtamem nebo kouřovým 
signálem. Z celého srdce ti za všechny probuzené ženy DĚKUJU!


