
SERIÁL – CO D LAT, KDYŽ – III. díl

j partner nechce slavit Vánoce…

Ne  každý  z  nás  má  Vánoce  rád,  a  to  hlavn  díky  svým  zážitk m  z  d tství.  Mnozí  z  nás  tak
s hr zou o ekávají, jak každoro  Vánoce vy eší, a to pokud možno bez hádek a nap tí.
V dnešním díle seriálu Co d lat, když… se zam íme na situaci, kdy jeden z partner  nechce
slavit Vánoce.

Popis problému klienta – Petra, 28 let

Jsem s partnerem 5 let, avšak každoro ešíme problém zvaný Vánoce. Já m la vždy svátky
ráda a již jako malá jsem je prožívala š astn . M j partner je však v bec slavit nechce, ani se
o nich bavit. Nechce nakupovat dárky, prožívat pe ení cukroví a už v bec nem žu p ipravit
Št drý den tak, jako ho mají ostatní. Musím íci, že slavení svátk  je pro m  d ležitá sou ást
roku a díky našim neshodám v tomto období hrozí, že se náš vztah rozpadne úpln . Alespo
to tak vypadá vždy v lednu nového roku, kdy sebe máme plné zuby. Co s tím d lat?

ešení problému Petry

Úvodní rozuzlení problému

Vánoce jsou nejvíce emo ní období roku, a to hlavn  v dob  našeho d tství. Pokud Váš
partner není ochoten slavit Vánoce jako ostatní, musí k tomu mít po ádný d vod. Zjiš ovala
jste si jej? Rozhodn  nebude ko en problému v sou asnosti, ale v období jeho d tství, kdy



l pravd podobn  Váš partner nep íjemné zážitky. Zkuste se tedy primárn  pídit po tom,
kde odpor partnera vznikl. Ned lejte to však za situace, kdy je vypjatá atmosféra. Váš partner
se musí dob e cítit, aby se otev el a o p inách mluvil.

Jaké máte možnosti v sou asné chvíli?

Máte vlastn  pouze dv  možnosti. Tou první je partnerovi ukázat, že jeho smýšlení o Vánocích
lze zm nit. Toho docílíte pouze tak, že mu poukážete na p iny jeho smýšlení a zárove  mu
dáte  svobodu  v  jeho  po ínání.  Co  to  znamená?  Ned lejte  si  hezké  svátky  s  tím,  že  on  jich
musí být ú asten, ale d lejte si hezké svátky kv li sob . Až když Váš partner uvidí, jak
pohodové a p íjemné Vánoce mohou být, m že mít chu  se p idat. Moje rada tedy zní:
„Prožijte si svátky pro sebe a své další blízké a partnera svým zp sobem vynechejte“. Pouze
partnerovi ukažte, co všechno je možné a nechte na n m, aby se další rok svobodn  vyjád il.
Rozhodn  se nesnažte partnera donutit k prožívání všech t ch váno ních emocí, protože mu
takové prožívání nebude p íjemné a naopak mu svátky zhnusíte.

Druhou  variantou  je  se  partnerovi  p izp sobit  a  Vánoce  nechat  být.  Tato  varianta  však  pro
Vás m že být nebezpe ná v p ípad , že jsou pro Vás svátky d ležité. Proto druhou variantu
nep íliš ctím a p ikláním se k té první.

Rizika spojená s problémem Petry

V p ípad , že nebude um t s partnerem dob e komunikovat a nebude mu kou em,
partner se odporu k Vánoc m nezbaví
V p ípad , že bude na partnera tla it, zav e se a naopak se jeho odpor navýší
Pokud si bude Vánoce slavit po svém, nemusí celkovou náladu ustát
Pokud se p izp sobí partnerovi a nebude Vánoce slavit, m že ji tak d ležitá událost
v život  chyb t (a pozd ji ji nutit k p emýšlení nad jiným vztahem)

Záv re né doporu ení kou e
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. S touto myšlenkou bychom je m li prožít, tak je p ipravit a
také na tuto základní myšlenku b hem nich nezapomenout. A  je tedy prožijete jakkoliv,
základním mottem by m la být POHODA. Pokud váš partner nechce Vánoce slavit, nemá
cenu jej p emlouvat a naopak mu ukázat, že Vánoce mohou být p íjemné. Jen když se s vámi
bude druhý cítit dob e, m že m nit své názory. Nikdo není ochoten se m nit na základ
nátlaku druhého, na to nezapomínejte. Tak tedy, pokud chcete prožít hezké Vánoce,
nevytvá ejte si dop edu p edstavy a dogmata o tom, jak by m ly p esn  vypadat. D lejte je
pro sebe a pokud se blízcí p idají, užijte si je s nimi. Uvidíte, že je váš partner poté ocení, když
mu dáte svobodnou v li a budete s ním o p inách mluvit.




