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Metoda p átelé mých p átel

Každý  den  vstupujeme   do  r zných    druh   vztah .  Máme
vztahy s kolegy v práci,  máme  p átele   v místním  tenisovém
klubu,  který   rádi   navšt vujeme,  a  máme  také  užší  okruh

átel, se kterými se vídáme asto a  obklopují nás  delší  dobu.
Pokud  jsme  navázali  nový vztah, zákonit   nás  eká  setkání
s p áteli   toho  druhého.  Jak   se  ale   ve  spole nosti  p átel
našeho partnera cítíme? Jak se s námi jeho p átelé baví? Jak

se  v této spole nosti chová m j partner?

Na za átku vztahu mnoho lidí kamufluje svojí pravou povahu a d lá ze sebe n koho, kým
ve skute nosti není. Podle partnerových p átel však poznáte, jaký ve skute nosti je.
Pokud se obklopuje ur itým druhem p átel, prozrazuje, s kým mu je dob e, a tudíž
nep ímo ukazuje, jaký vlastn  je, i když se m že na za átku vztahu jevit jinak. Pokud se k
vám tedy p ed p áteli chová nap íklad hrub , jak se bude chovat za n kolik let až
zamilovanost opadne?

Jak metodu použít:
Nechte se od svého partnera pozvat a nechat se seznámit s jeho bližšími p áteli. A  už
jdete kamkoliv, jen pozorujte, v jaké spole nosti se nacházíte, vše si zapamatujte a
zapište. Následující otázky vám mohou pomoci se zorientovat:

 Jak se ve spole nosti partnerových p átel cítíte?
 Jak jste byli partnerem p edstaveni?
 Snaží se s vámi jeho/její p átelé komunikovat, navázat rozhovor?
 O em se baví a jakým zp sobem? Zajímá vás téma nebo je pro vás nudné?
 Cht li byste mít partnerovy p átele i jako svoje p átele (trávit s nimi dovolenou,
  asto se potkávat)?
 Jak se p ed vlastními p áteli chová váš partner?

Na co si dát pozor:
Metoda p átelé mých p átel vychází z p edpokladu, že jde o p átele aktuální a z užšího
kruhu. Nem žete brát v potaz jeho spolužáka ze základní školy, kterého nevid l deset let,
nebo kolegu z práce.

Praktický p íklad metody:

Co se stalo:

Váš partner vás vzal mezi své p átele. Ti  jsou  však  vulgární  a mají  na  vás
nep im ené narážky. Celý ve er se cítíte jako lovený kus zv e. Váš partner je zaražený
a debaty se tolik neú astní. Jste rádi, že ve er skon il.

Znamená to:

Partnerovi p átelé nemají vysokou vztahovou inteligenci. Pokud je váš partner s p áteli
sám, jak se asi chová a o em se baví? Myslíte, že se stejn  jako ve er s vámi drží
nazpátek? Je více než pravd podobné, že ne.



Metoda vnit ního trku

Pokud se  svým  partnerem  trávíte as, vždy se u toho n jak
cítíte. Na za átku  vztahu  p evažují situace p íjemné, mohou se
ale  naskytnout  situace,  které  vás  vykolejí  a  takzvan  trknou.
V  mnoha  p ípadech  nechápete,  pro  váš  partner jednal práv
takovým  zp sobem.  V mnoha  p ípadech  jsou tyto  takzvané
trky    doprovázeny   nep íjemným    pocitem v oblasti  hrudi  a
také náhlým poklesem vaší nálady. Najednou se cítíte
nep íjemn , smutn i naštvan .

Jak metodu použít

Vnit ní trk m že mít r zné formy. Váš partner m že mít nap íklad nejapný vtip i vám
vynadat za to, že jedete pomalu na kole. Další formou m že být zachování se partnera v
ur ité situaci jako je p edstavování i vypráv ní o vašem spole ném ase p ed jeho
rodinou i p áteli. Forem vnit ního trku je mnoho. D ležité ale je, jak se u toho cítíte vy.
Op t s sebou noste tužku a papír, vnit ní trky si zaznamenávejte.

Na co si dát pozor

Situace, které jste si zapsali jako vnit ní trky, se vám budou s tímto partnerem opakovat
po celý vztah v r zných formách. Záleží tedy na tom, zda jsou pro vás tyto trky p ijatelné
(nepovažujete je za zásadní pro fungování vztahu) nebo zda nejste schopni je p ijmout
(jsou pro vás hodnotov  nep ijatelné). Pokud u vás nastala druhá varianta, poohlédn te
se rad ji po n kom jiném. Partner vás brzo za ne unavovat, popuzovat i nudit.

Praktický p íklad metody:

Co se stalo:
Váš partner vás vzal na romantickou ve i do vaší oblíbené restaurace. P inesli vám
však jiné jídlo než jste si objednali. P es omluvu obsluhy na ni váš partner hlasit  k el a
požadoval slevu. Vy jste v sob  cítili vnit ní trk a situace se vám zdála nep íjemná a
trapná.

Znamená to:

Váš partner neumí vyjednávat s lidmi a trpí výbuchy vzteku. Pokud tímto zp sobem jedná
s okolím ve vypjatých situacích, bude po n jakém ase takto výbušn  jednat i s vámi.
Pokud tedy nevydržíte mít doma vzteklouna, hledejte v jiných vodách.



Metoda sexuálního barometru

Sex je výborný ukazatel kvality partnerského vztahu. P i
milování využíváme v domou ást mozku pomocí všech p ti
smysl  ( ich, hmat, chu , zrak, sluch) a zárove  využíváme i
nev domou ást mozku, ve které máme uloženy nejenom
všechny naše milostné zážitky, ale také všechny zážitky s
naším partnerem, všechny nevy ešené hádky a nevyjasn né
situace. P i milostném aktu dochází k neustálému
porovnávání informací ve v domé i nev domé ásti našich
hlav.

Jak metodu použít

Každý z nás m že ozna it milování se svým partnerem íslem od 0 (nejhorší zážitek co
jsme zažili) do 10 (nejlepší zážitek co jsme m li i se domníváme, že by nejlepší byl).
Pokud žijete ve spokojeném partnerském vztahu, váš sexuální barometr by m l ukazovat
íslo vyšší než 7,5, a to dlouhodob  (minimáln  jeden m síc). Po každém milování si
íslo ekn te sami pro sebe nebo i s vaším partnerem. Pokud vám dlouhodob  klesne

pod 7,5, váš vztah se rozpadá.

Na co si dát pozor

Na za átku vztahu m že být sexuální barometr jiný než po roce. Nem l by ale klesat pod
již zmín né íslo 7,5. D vodem poklesu bývají velice asto nevy ešené spory partner i
rozdílné sexuální touhy, které z stávají nevy ené.

Praktický p íklad metody:

Co se stalo:
Bydlíte v pronajatém byt  a cht la byste si po ídit vlastní bydlení. Váš partner je ale
zásadn  proti a pokaždé, když se snažíte dohodnout, skon í vaše debata hádkou. Otázka
bydlení tak z stává nevy ešená a ani jeden z vás nechce ud lat zásadní rozhodnutí.

Znamená to:
Vaše podv domá ást mozku má v sob  uloženou informaci typu: M j partner mi nedává
zázemí, které je pro m  d ležité. Pokud se na spole ném ešení nedohodnete, sexuální
barometr vám poklesne.



Chobotnicova metoda

Poslední metoda je založena op t na tom, že s r znými lidmi
vytvá íme r zné typy vztah . Pr rný lov k má 200-300
známých. Všechny známosti však nejsou na stejné úrovni.

ím bližší p átele máme, tím jich je mén . Na konci ady stojí
pouze jediný a nejbližší lov k, se kterým sdílíme své
nejnitern jší touhy, emoce a hodnoty. A mohu já vytvá et
partnerský vztah s n kým, s kým nevytvo ím tak blízkou
vazbu?

átelství je o sdílení a otázkou je, zda m že být mým partnerem n kdo, kdo není mým
nejlepším p ítelem?Pokud tedy není m j partner zárove  mým p ítelem, nebudu s ním mít
chu  trávit as. Nebudu s ním chtít sdílet své touhy a d ležité hodnoty. Jak tedy potom
poznat, že je m j partner mým nejlepším p ítelem?

Jak metodu použít
Pro použití chobotnicovy metody je d ležité si uv domit, co je pro m j život d ležité a
hodnotov  vysoké. Jsou to zkrátka innosti, které jsou pro váš život d ležité a kdybyste je
nemohli d lat, život pro vás ztratí smysl. Napište si tyto t i innosti, m že to být nap íklad:
být nejlepším hrá em v golfu, být skv lým kucha em, vzd lávat lidi. Stejn  tak si tyto t i
innosti napíše váš partner.

Opakem k vytouženým innostem jsou ty, které nás iritují. Napište si stejn  tak jako
edtím t i, které vás p ivád jí k šílenství. M že to být nap íklad: ru ní práce, chata,

trávení asu s hloupými. Stejn  tak u iní váš partner.

Pravidlo zní, že byste se m li protnout alespo  v jedné ze t í nejvýše postavených
inností a zárove  se nesmí protnout vaše milovaná innost s partnerovou nenávid nou.

Na co si dát pozor
Vaše hodnotov  vysoce postavené innosti jsou po váš celý život nem nné a nejsou
závislé na vn jších událostech. Proto je velice d ležité nad nimi n jaký as p emýšlet a

esn  je stanovit. Díky chobotnicov  metod  tedy také jasn  definujete, co je vlastn  pro
vás v život  d ležité.

Praktický p íklad metody:

+ VY PARTNER
innost 1 Vedení lidí Motorismus
innost 2 Cestování Vedení lidí a firem
innost 3 Va ení Výchova d tí

_________________________________________________________
-

innost 1 esání jablek Mytí nádobí
innost 2 Stanování Stereotyp
innost 3 Žehlení Trávení asu s hloupými

S partnerem jste se protnuli v innosti vedení lidí. Pravd podobn  oba dva p sobíte ve
vedení, vaší láskou bude vše kolem managementu a motivace pracovník .



Záv r

Vždy je zapot ebí mít na mysli, že nic není stoprocentní, ani tyto metody. Po dlouholetých
studiích a rozhovorech s lidmi jsem ale dosp l k p esv ení, že dokáží na 90% odhalit
budoucí nefunk nost vztahu. Dokáží tedy posvítit na partnerský vztah a jeho kvalitu hned
na za átku.

V dob , kdy prožíváme neskute ný boj za vytvá ení p íjemných vztah , by tyto metody
ly p isp t k ozdrav ní partnerských vztah , ke snížení bolesti, která po n kolika letech

budování vztah  p ichází z rozchod  a vzájemné neslu itelnosti.

Obrovská rozvodovost je dnes celosv tovým problémem. Každý si totiž hledá sv j vztah a
nechce být sám. Je totiž zcela p irozené milovat a být milován. Vytvá et synergii,
povzbuzovat a nacházet pochopení od nejbližších. Jak ale najít partnera tak, abych po
letech nemusel podstupovat nep íjemné d lení?

Opravdový vztah dnes nachází málokdo. Dle pr zkum  pouhá 3% naší populace nelituje
pozd ji svého rozhodnutí p i výb ru partnera. Ostatní by si nejrad ji vybrali znova.

To, co nám chybí, je nedostatek vzd lanosti v oblasti partnerských vztah . Všichni máme
touhu n jaký mít, ale již postrádáme znalosti, jak si takový vztah najít, utvo it a podržet.
Jde o životní um ní, které se musíme nau it.

íjemný vztah má neskute ný vliv na všechny ostatní oblasti života. Na práci, zdraví i
peníze.

Když mi vztah nefunguje, tak si kompenzuji vzniklou nespokojenost v práci nebo se mi
v ní nevede. Pracuji jako o závod, ale bez výsledk  nebo s ohromným p epracováním. A
to proto, že mi m j vztah nefunguje. Že mi partner není oporou nebo mi nerozumí a tak
rad ji trávím as n kde jinde.

A pro  by si udržoval t lesnou kondici a zdraví, když mi na partnerovi nezáleží? Kilo sem
a tam a najednou mám 30 kilogram  navíc. Pro koho bych m l vypadat dob e?  S kým
budu utrácet vyd lané peníze, když m j partner není m j p ítel a nemám si s ním o em
povídat? Jít na dobrou ve i? Jet na drahou dovolenou? Pustit se do stavby skv lého
domu? A pro  bych to d lal? Není pak divu, že si lidé kompenzují své touhy n kde jinde a
upadají do milostných románk .

4 Metody mají pomoci tyto partnerské krize ešit hned na za átku a uchránit vás od
budoucích zklamání.

Další témata z partnerské tematiky jsou podrobn  rozebírány na našem seminá i
„Jak utvá et vztah podle svých p edstav“.

Související pomocné texty:
Co prozradí o partnerovi první sch zka?
http://www.mujvztah.cz/co-poznate-na-prvni-schuzce.html
Minutový test "Hodíme se k sob  jednou provždy"
http://www.mujvztah.cz/minutovy-test-hodime-se-k-sobe.html

http://www.mujvztah.cz/seminare/vecerni-pankrac.htm
http://www.mujvztah.cz/co-poznate-na-prvni-schuzce.html
http://www.mujvztah.cz/minutovy-test-hodime-se-k-sobe.html


STÁHN TE SI ZDARMA:

    M sí ník ZDARMA

    Vydáváme m sí ník Furt v Pohod , který vám p ináší zajímavé lánky a

tipy  z  oblasti  partnerských  vztah ,  zdraví,  práce  a  pen z.  Zaregistrujte

se k odb ru ZDARMA zde:

http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm

    Týdenní tipy na lepší vztah i sex

    Dostávejte každý týden do vaší emailové schránky tipy na zpest ení

    vašeho vztahu i sexu! Sbíráme pro vás unikátní návody na lepší sex i

    vztah. Registrujte si zdarma náš Týdenník!

http://www.mujvztah.cz/tipy-na-lepsi-vztah-i-sex.htm

Emailové kurzy ZDARMA

   Zaregistrujte se do kurzu „5 tip  vztah , kterým hrozí pád“ nebo „5

   tip , jak poznat nev ru. Dostávejte každý den emailem tipy a triky

   nebo si stáhn te zdarma CELOU KNIHU.

http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy.html

    lánky o vztazích a osobním r stu ZDARMA

    Nemáte as na kurz ani knížku? Tak prost te naše lánky.

http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy.htm

te si také:

E-Kniha partnerských test

Chcete si toho svého otestovat a zjistit o n m vše co pot ebujete v t.

Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských test !

http://www.testy-lasky.cz

http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm
http://www.mujvztah.cz/tipy-na-lepsi-vztah-i-sex.htm
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy.htm
http://www.testy-lasky.cz/


E-Kniha  101 tip  jak poznat nev ru

Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pom žeme vám to

zjistit a ukon íme vaše trápení.

http://www.nevera-jak-poznat.cz

E-Kniha  Jak najít toho pravého

Toužíte najít vhodného partnera i partnerku, ale stále se Vám to neda í?

Nemusíte si zoufat, p inášíme vám užite né rady, díky kterým odhalíte,

jakého partnera ve skute nosti chcete, a také kde a jak se s ním nejlépe

seznámíte.

http://www.seznamit-se.cz

E-Kniha  Uzdravte své sebev domí

Trápí vás zbyte né komplexy a nem žete se jich zbavit? P inášíme vám

knihu, která vám pom že ud lat n kolik prvních krok , abyste se mohli

na své cest  za zdravým sebev domím po ádn  rozeb hnout.

http://www.sebevedomi-zvyseni.cz

E-Kniha  Jak se stát neodolatelnou milenkou

Chcete se stát sexy milenkou? Takovou, jaká muž m bere dech a na kterou

musí myslet ve dne v noci? Stáhn te si naši e-knihu – poradíme vám, jak se

takovou neodolatelnou ženou stát.

http://www.sexy-milovani.cz

http://www.nevera-jak-poznat.cz/
http://www.seznamit-se.cz/
http://www.sebevedomi-zvyseni.cz/
http://www.sexy-milovani.cz/


E-Kniha  Sexuální manuál ženy

Nemusíte být skv le vypadající svalovec, abyste se stal sexuálním géniem

a  dostal  do  ložnice  ženu  svých  sn .  Sta í  jen  znát  základní  praktiky  a

dodržovat je.

http://www.sex-triky.cz

 E-Kniha  101 romantických tip

Užijte si více romantiky a stáhn te si naší e-knihu romantických tip .

Dostanete tipy na dárky pro partnera, doporu íme vám zajímavá romantická

místa a také nápady na zpest ení partnerského vztahu.

http://www.romanticke-tipy.cz

E-Kniha  Romantické p ání

Vymyslet originální p ání se asto stává kamenem úrazu a lidé rad ji

zajdou do obchodu a koupí to, co pro n  p ipravili jiní. Pro  se ale jednou

neodvážit a nevyrobit pro svou lásku p ání ko

vlastními silami?

http://www.romanticke-prani.cz

http://www.sex-triky.cz/
http://www.romanticke-tipy.cz/
http://www.romanticke-prani.cz/

