Čo s prázdnym kontom?
Nedávno som pozval svoju manželku na kávu. Keď prišlo na platenie, zistil som, že nemám so sebou peňaženku. Napokon
som teda ja pozýval, ale manželka platila. V živote platí, že štedrosť si môžeme dovoliť len vtedy, ak máme
v peňaženke, alebo na účte plusové hodnoty.
To isté platí v oblasti vzťahov. Kedykoľvek sa rozhodneme prejaviť nejaký milý skutok druhému človeku,
potrebujeme mať na svojom emocionálnom účte nejaké plusové hodnoty. Inak lásky nie sme schopní.
AKO sa tam tie hodnoty objavia? Kedykoľvek ma moja manželka pochváli, ocení, objíme, kedykoľvek urobí pre mňa niečo
dobré – zdvihne mi výšku môjho emocionálneho bankového konta. Kedykoľvek niečo dobré pre ňu urobím ja, zvyšujem
jej emocionálne konto.
Ideálne je, keď sa toto deje obojstranne, keď si vzájomne v láske slúžime a tak si zvyšujeme výšku našich účtov.
Čo však v prípade, že naše účty zívajú prázdnotou, alebo dokonca sú v mínusových hodnotách?
Čo ak je už dávnou minulosťou ten čas, keď sme boli k sebe všímaví a tvoriví a našou snahou bolo spraviť radosť tomu
druhému. Naopak, po drsnej kritike zo strany nášho partnera nás občas napadne otázka, či sme si vzali toho správneho
človeka?
EXISTUJE v takom prípade nejaké východisko?
Už sme takýto stav aj my dvaja zažili. V takom prípade nám zostáva len jediná možnosť. Ísť si požičať do banky, kde
zdroje ešte sú. Tou bankou nie je iný človek (manželské trojuholníky sú totiž tým najhorším riešením). Tou bankou je
Kristus. Len Boh nám môže dať toľko lásky a prijatia, aby sme sa s tým mohli podeliť aj so svojim vyprahnutým
partnerom. O to, čo sme dostali sa vždy musíme deliť. Pretože v živote platí, že len ten, kto dáva, v skutočnosti potom
aj dostáva. Len ten, kto miluje, ten môže zažiť, že je milovaný.
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