Jazyky lásky 6 (slova povzbuzení 2)

	Láska je laskavá. Pokud tedy máme dávat svými slovy najevo lásku, musí i naše slova být laskavá. Často přitom jde především o způsob řeči. Tatáž věta může mít dva naprosto odlišné významy podle toho, jak ji člověk pronese. "No, to jsi pěkně udělal,"  - vysloveno s nadšením a uznáním - může být vyjádřením lásky. Ale stačí to pronést mírně kousavým tónem a význam bude docela jiný. Naše slova někdy říkají jedno, ale tón našeho hlasu druhé. Vysíláme dvojznačné signály. A náš partner si často sdělení vyloží ne podle slov, ale podle tónu.
	Věta "Já ti to nádobí umeju," vyřčená nevrlým, podrážděným tónem zřejmě nebude přijata jako vyjádření lásky. A naopak, můžeme se svěřit se svou bolestí a dokonce i hněvem natolik laskavě, že se to vyjádřením lásky stane. "Mrzelo mě, že jsi mi dnes večer nenabídl pomoc," řečeno otevřeně a vlídně může být láskyplným sdělením. Ta, která mluví, chce, aby ji manžel víc poznal. Sdílí své pocity, aby se s ním mohla víc sblížit. Prosí o příležitost k rozhovoru o něčem, co bolí, aby bylo možno hledat uzdravení. Tatáž slova, pronesená příkře, zvýšeným hlasem, nebudou vyjádřením lásky, nýbrž kritiky a odsouzení.
	Způsob, jakým  mluvíme, je nesmírně důležitý. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: "Vlídná odpověď odvrací hněv." Když je váš partner rozčilený a vzteklý a chrlí ostrá slova, pokud se rozhodnete ho mít rádi, neoplatíte mu stejnou mincí. Přijmete to, co říká, jako informaci o tom, jak se cítí. Necháte ho, aby vám sdělil všechno o své bolesti, hněvu, o svém pohledu na věc. Budete se snažit vcítit do jeho kůže a vidět problém jeho očima - a pak vlídně a laskavě vyjádříte své porozumění. Dáte mu najevo, že víte, jak se cítí. Pokud jste mu ublížili, budete ochotni to uznat a poprosit za odpuštění. Pokud vaše motivace byla jiná, než si představuje, budete mu ji umět vlídně vysvětlit. Budete se snažit o smíření a porozumění a ne trvat na svém vidění věci jako na jediném logickém vysvětlení toho, co se stalo. To je zralá láska - láska, o kterou chceme usilovat, pokud nám jde o vzkvétající manželství.


