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Flirt:
- nezávazný milostný zájem, nepromyšlený, nezodpovědný vztah bez budoucnosti, ovládnutí citů
Jak se projevuje:
- chováním, vyzývavou komunikací, snahou zaujmout… ale také např. vyzývavým oblečením, doteky,
snahou vypadat dobře v očích kluků, snahou zalíbit se atd.
Proč flirtujeme, jaké jsou motivace:
- přirozená lidská touha po lásce, vztahu, uznání – zárodek pro flirt
- touha cítit se dobře, mít ze sebe dobrý pocit, přijetí, zvyšování sebevědomí – sobecké zájmy.
- nemůžu si pomoct – hrozně se mi líbí – vláda citů
Pokud je můj vztah s Bohem zralý, je Bůh schopen naplnit mou potřebu být přijat, být milován,
pociťovat, že mám hodnotu, nepotřebuji potvrzení od druhých.
Důsledky:
- na co chytáš, tím pak musíš také krmit.
- zranění
Osobní svědectví: Po jednom mém flirtu se spolužačkou jsem se - ani nevím jak – ocitl ve vztahu, který
teď vnímám jako bolestnou vzpomínku - především v souvislosti s tím, že jsem musel přiznat Markétce,
že jsem tohle udělal, a tím ji ukázat, že jsem byl schopen udělat úplně hloupou a nepromyšlenou,
nepromodlenou hloupost, která zranila mě, tu holku, Markétku a nic pozitivního mi nepřinesla. Takže mě
mohla vidět jako nezodpovědného, nezralého, nehodícího se pro vztah a bál jsem se, že kvůli tomu se
mnou nebude chtít chodit.
Alternativa - přátelství na mládeži: možnost se poznávat, rozvíjet vztahy, poznávat druhé pohlaví,
možnost poznávat charakter atd.
Vyhněte se tomu, že když vidíte kluka s holkou, že se spolu více baví, přátelí, hned o nich mluvíte jako o
páru, slyší narážky, komentáře atd. To zbytečně způsobuje zranění, probouzí strach. Nebojte se víc
přátelit mezi sebou, není nutné sedět kluci/holky zvlášť.
Počítejte ale s tím, že z přátelství mezi opačnými pohlavími se může vyvinout i náklonnost, vztah –
pokud se to tak stane a je to oboustranné, je to to nejlepší co může být; pokud je to jednostranné pak je to
riziko - je třeba být citlivý, je dobré vyjasnit si postoje.
Stanovte si principy vztahu. Zapojte Boha do přemýšlení o druhém partnerovi.
Hledání Boží vůle ohledně partnera, kdo je pro mě ten pravý/pravá: věřím, že Bůh je jako Otec, který nám
radí, důležité jsou především principy a postoje potenciálních partnerů. Může být více „vhodných“ osob a
také záleží na nich. Potvrzení Boží vůle ohledně vhodnosti partnera nevylučuje jeho/její rozhodnutí a věci
spojené s přirozeným získáváním srdce druhého.

Nesuďte, nevytvářejte si předsudky. Naše vnitřní soudy způsobují mezi námi bariéry, které jsou pro vztah
mnohdy nepřekonatelné. Klaďte si otázku: Co je ten nepřekonatelný problém, díky kterému nemá šanci?
Chození:
– příprava na manželství, je spojené se zodpovědností.
Rady od přítele, které jsem dostal před vztahem:
- partnerka podle Boží vůle tě motivuje k lepšímu vztahu s Bohem
- pokud jsi nikdy nikoho duchovně nevedl (pro kluky), nejsi zralý na vztah
Pár zásad:
- kluci nespěchejte, holky hned neodmítejte
- nespěchejte ve fyzické oblasti – jde především o poznávání našeho charakteru, jak přemýšlíme o
určitých věcech, jak reagujeme na různé situace atd.
- snažte se trávit čas spolu aktivně, ne pasivně
Řešil jsem také, jak se vyrovnat s otázkou lásky k partnerce a Bohu. Koho mám více rád, Boha nebo svou
holku? Došel jsem k závěru, že se nejedná o rovnocenné vztahy. Bůh je nad naším vztahem, On chce náš
vztah řídit a vést, On chce, abych svou partnerku miloval co nejvíce, způsobem, který On nás učí. A jestli
to takhle budu dělat a jestli budeme v Boží vůli, bude to ten nejlepší vklad pro náš vztah.
Flirt - nezávazný milostný zájem

X

chození – příprava na manželství

…na první pohled se flirt jeví jako něco lehkého, bezstarostného, svobodného, sladce nezodpovědného,
naproti tomu chození jako něco, co je těžké, těžkopádné, příliš zodpovědné až odpudivé…
Věřím, že ale existuje princip, že věci, které ve světě lákají a jeví se jako skvělé, vzrušující, úžasné
nakonec v důsledku vedou ke zklamání a bolesti po vystřízlivění – ty opravdu hodnotné, hluboké a trvalé
věci získáváme skrze usilovné hledání, odříkání, trpělivou snahu, často překážky a utrpení
Co si vyberete?

Proč Josef (syn Jákoba v egyptském zajetí, který prožil svádění ženy jeho pána) nezhřešil? Nikdo ho
přece „nekontroloval“. Nechtěl především zarmoutit Boha. Myslím, že klíčové pro vztahy je se ptát
v jakékoli situaci, co si o protějšku a dané situaci myslí Pán. Je třeba, aby to bylo součástí našeho
života…

