Jazyky lásky - 1 (úvod)

	Většina z nás se v dětství naučí jazyk svých rodičů a sourozenců, který se stane jeho základním neboli mateřským jazykem. Později se může naučit jazyky další, ale zpravidla s větší námahou. Tyto jazyky se stanou jeho druhotnými jazyky. Nejlépe se mu mluví tím základním. Čím více užívá některý druhotný, tím snadněji se mu mluví i jím. Pokud člověk ovládá jen jeden jazyk a narazí na někoho, kdo také ovládá jen jeden, a to jiný než on, naráží jejich komunikace na překážky. Musí se domlouvat ukazováním, neartikulovanými zvuky, obrázky či předváděním. Dohovořit se mohou, ale dá to práci. Jazykové rozdíly patří k našemu světu, s tím nic nenaděláme. Pokud chceme úspěšně komunikovat s člověkem odlišné kultury, musíme se naučit jeho jazyk.
	V oblasti lásky je tomu podobně. Jazyky, kterými jste vy a váš partner či partnerka zvyklí vyjadřovat lásku, se mohou od sebe lišit jako čínština od angličtiny. Ať se sebevíc snažíte dát svému partnerovi najevo lásku v angličtině, je to málo platné, pokud rozumí pouze čínsky. Pokud chceme svému partnerovi dát najevo lásku tak, aby ji cítil, musíme se naučit jeho základní citový jazyk.
	Po dvaceti letech manželského poradenství jsem dospěl k závěru, že existuje pět základních citových jazyků - způsobů, jakými si lidé dávají najevo lásku. V oblasti lingvistiky může mít každý jazyk četná nářečí či variace. Také v rámci pěti základních jazyků lásky existuje mnoho nářečí. Počet možností, jak v rámci každého z jazyků lásku dávat najevo, je omezen pouze naší představivostí. Důležité však je, abychom hovořili jazykem svého partnera.
	Už dávno víme, že každé dítě si v raném dětství vytvoří své osobní citové vzorce. Některé si například vytvoří komplex méněcennosti, jiné zdravé sebevědomí. Některé se začne cítit nejisté, jiné v bezpečí. Některé vyrůstá s pocitem, že ho ostatní mají rádi, stojí o něj a oceňují ho, jiné naopak.
	Děti, které vyrůstají s vědomím, že je jejich rodiče a vrstevníci mají rádi, si vytvoří základní citový jazyk, založený jednak na své jedinečné kombinaci osobních vlastností, jednak na způsobu, jakým jim dávali rodiče a další důležití lidé lásku najevo. Tak budou umět používat a chápat jeden jazyk lásky. Později se mohou naučit další, ale ten základní bude pro ně vždy nejsnazší a nejsrozumitelnější. 
	Děti, které se svými rodiči a vrstevníky milovány necítí, si vytvoří základní jazyk lásky také. Bude však poněkud narušený - bude to hodně podobné případům, kdy dítě pochytí špatnou gramatiku a omezený slovník. Neznamená to ještě, že by z něj nutně musel vyrůst člověk, který se nedovede vyjádřit. Avšak zpravidla to znamená, že na tom musí pracovat mnohem víc než někdo, kdo měl v dětství dobrý příklad. Zrovna tak lidé, kteří jako děti strádali nedostatkem lásky, mohou také dospět k tomu, že budou schopni lásku dávat i přijímat - ale budou na tom muset pracovat víc než ti, kdo vyrůstali ve zdravém, láskyplném prostředí.
	Jen málokdy se stane, že by manželé měli tentýž základní citový jazyk. Každý přirozeně začne užívat ten svůj a diví se, když jeho partner nechápe. Vyjadřuje lásku, avšak ten druhý ji nevnímá, protože je vyjadřována jazykem, který je pro něj cizí. Věřím, že když se naučíte mluvit základním citovým jazykem svého partnera, budete mít v ruce klíč k trvalému dobrému manželství. Láska se nemusí po svatbě vytratit, avšak většina z nás si bude muset dát tu práci a naučit se ještě jeden citový jazyk, aby ji udržela. Nemůžeme se omezovat jen na svou "mateřštinu", když jí náš partner nerozumí! Chceme-li, aby naši lásku opravdu cítil, musíme začít používat mateřštinu jeho.


