Jazyky lásky - 5 (slova povzbuzení 1)

	Alison vždycky ráda psala. Na vysoké škole si zkusila pár semestrů žurnalistiky a brzy poznala, že ji to baví mnohem víc než historie, kterou studovala. Obor už změnit nemohla, ale těsně po skončení školy a zejména před narozením prvního dítěte sem tam napsala nějaký článek. Jeden poslala do nějakého časopisu, ale když jí ho odmítli, už nesebrala odvahu to zkusit s jiným. Teď, když byly děti starší a ona měla víc času na přemýšlení, začala Alison psát znova.
	Na počátku manželství nevěnoval Keith, její muž, jejímu psaní žádnou zvláštní pozornost. Měl se co otáčet, aby zvládl svou práci a zlepšoval si tam postavení. Ještě včas si však uvědomil, že nejhlubší smysl života není v dosažených úspěších, ale ve vztazích. Naučil se věnovat víc času Alison a jejím zájmům. Bylo tedy jen přirozené, že jednoho večera vzal do ruky jeden z Alisoniných článků a přečetl si ho. Když skončil, zašel za Alison do jejího pokoje, kde si četla. S ohromným nadšením jí řekl: “Strašně nerad tě vyrušuju ze čtení, ale musím ti něco říct. Právě jsem přečetl tvůj článek o tom, jak co nejlíp využít dovolené. Alison, ty píšeš skvěle! Tohle by se mělo vydat! Dovedeš to podat tak, že to musí být každému jasné. Ty věci, o kterých píšeš, úplně vidím před očima. Máš bezvadný styl. Ten článek musíš poslat do pár časopisů!”
	“Opravdu myslíš?” zeptala se Alison váhavě.
	“Vím to určitě,” odpověděl Keith. “Ten článek je výborný, to ti říkám na sto procent!”
	Když Keith odešel, Alison se nevrátila ke knize. Na půl hodiny se zasnila. Uvažovala, zda by i jiní mohli vidět věci tak jako Keith. Myslela na ten odmítnutý článek před lety, ale na druhou stranu si říkala, že teď už je jiná. Má lepší styl. Je zkušenější. Než se zvedla ze židle, aby se šla napít, Alison se rozhodla. Pošle své články do několika časopisů. Uvidí, zda by je někdo neotiskl.
	Keithovo slovo povzbuzení bylo proneseno před čtrnácti lety. Od té doby už Alison uvěřejnila řadu článků a teď má smlouvu na knihu. Je skvělá spisovatelka, ale bylo třeba povzbudivých slov jejího muže, aby udělala první krok na trnité cestě k uveřejnění prvního článku.
	Možná má i váš partner nevyužitý talent, který čeká na vaše slovo povzbuzení. Možná si potřebuje udělat nějaký kurs, aby své schopnosti rozvíjel. Možná se potřebuje setkat s několika lidmi, kteří v té oblasti měli úspěch, aby se inspiroval, jak na to. Vaše slova mu mohou dodat potřebné odvahy k tomuto prvnímu kroku.
Všimněte si prosím, že nemluvím o případu, kdy tlačíte svého partnera, aby udělal něco, co chcete vy. Mluvím o případu, kdy svého partnera povzbuzujete v něčem, o co se už sám zajímá. Mnoho manželů například nutí své ženy, aby začaly hubnout. Muž říká: “Já ji povzbuzuju,” ale ženě to zní jako odsouzení. Pouze když vaše žena sama chce hubnout, můžete ji povzbudit. Dokud po tom netouží, spadají vaše slova do kategorie kázání. Taková slova málokdy povzbudí. Jsou většinou vnímána jako slova odsuzující, která mají za cíl vyvolat pocit viny. Nesdělují tomu druhému lásku, ale odmítnutí.
	Pokud však vaše manželka řekne: “Ráda bych se na podzim přihlásila do kursu na zhubnutí,” máte příležitost ke slovu povzbuzení. Řeknete třeba: “Jestli to uděláš, jedno vím jistě. Ty to dokážeš. To je jedna z věcí, které se mi na tobě líbí: když se pro něco rozhodneš, taky to dotáhneš do konce. Jestli se tam přihlásíš, počítej s tím, že ti budu pomáhat, jak budu umět. A nedělej si starosti s placením. Jestli po tom opravdu toužíš, peníze nějak seženeme.” Taková slova mohou vaší ženě dodat odvahy, aby zvedla telefon a přihlásila se.
	Povzbuzování vyžaduje empatii a ochotu podívat se na svět očima svého partnera. Nejprve musíme zjistit, co je pro něj důležité, teprve potom ho můžeme povzbudit. Svými slovy mu pak sdělujeme: "Vím, co prožíváš. Záleží mi na tobě. Jsem s tebou. Jak bych ti mohl/a pomoci?" Snažíme se mu dát najevo, že věříme v něj a jeho schopnosti. Poskytujeme mu důvěru a uznání.


