Jak p ežít rozchod

Každý z nás n kdy zažil partnerský rozchod. N kdo je silný rozchod bez emocí p ežít, a
kdo jiný není schopen se z takto náro né životní zm ny vzpamatovat. Jist , velice
záleží na délce a kvalit partnerského vztahu, dnes bych vám však cht la ukázat
jednoduché tipy, jak rozchod p ežít.
Rozchod není bezd vodný
Každý partnerský vztah prochází ur itým vývojem. V tšina z nás po po áte ním
euforickém nadšení z druhého ve vývoji ustrne a již se nesnaží vztah rozvíjet na další
rovinu. Jednoduše nejsme v partnerských vztazích natolik vzd laní a myslíme si, že ve
vztahu p jde všechno samo. Ono to ale vyžaduje naše p in ní, abychom rozchodu
zabránili. Pokud jste tedy dnes t sn po rozchodu, zkuste se zamyslet, kde se ve vašem
vztahu stala chyba. Bu jste s partnerem byli jednoduše nekompatibilní, nebo jste ve
vztahu n co zanedbali. Rozchod je jen p irozeným d sledkem vaší i partnerovy
nespokojenosti.
Rozchod je šance
Možná dnes máte stále mokrý kapesník od slz, postupem doby však zjistíte, že rozchod
má i své výhody. Pokud jste v pozici toho, kdo byl opušt n, jist jste druhému již nestáli
za to, aby to s vámi ješt zkusil. A pro žít s n kým, komu ani nestojím za to? Pokud si
tedy z rozchodu vezmete to dobré, m žete jej brát jako životní lekci, díky které již
nebudete d lat stejné chyby jako d ív. Zkuste si sestavit seznam d vod , které mohly
vést k rozpadu vašeho dnes již bývalého vztahu. Poté zvažte, zda se v t chto oblastech
nem žete zm nit, nebo si dát p íšt pozor a chyby neopakovat.
Jak tedy rozchod p ežít?
Pokud jste najednou single, neznamená to zav ít se doma a trápit se. Najd te si nový
zájem, obnovte staré kontakty, na které jste nem li díky vztahu as, a nebo navažte
úpln nové. Jen si dejte pozor, a ihned nezapadnete do nového partnerského vztahu. Po
rozchodu vaše hlava pracuje trochu jinak a mohli byste si v novém objektu pouze
kompenzovat nedostatek citu i ublížení bývalého partnera. Bu te p l roku sami a
užívejte si svobody (s rozumem samoz ejm ). Seznamujte se, rozvíjejte to, co vás baví,
a v nujte se sami sob . Uvidíte, že na toto období budete rádi vzpomínat.
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