
Letní vztahové investování

Mám ráda p ísloví, které íká: "Vztah je jako d m, pokud o n j nepe uji, jednoho dne se
rozpadne".  V tšina  mých  klient ,  kte í  za  mnou  p icházejí  ešit  vztahovou  krizi,
potvrzuje, že na pohodu ve vztahu n jak nebyl as a práce, kariéra, d ti a rodina byli

edn jší. "Prost  jsme vedle sebe byli a nijak si sebe vlastn  nevšímali" , ekla jedna
moje klientka. Vždy m  samotnou zabolí, když vidím následky nedostate né pé e o
vztah. Ti dva na za átku byli dobrá dvojka, avšak díky nedostate né komunikaci, nízké
vztahové inteligenci a toleranci nep íjemných myšlenek se stal jejich vztah prakticky
neopravitelný. Pokud jste dnes na za átku vztahu, nedopus te, aby se vám n co
takového stalo a za te o váš vztah pe ovat. Léto je pro to ideální období, tak za te
hned te .

Vymyslete nové spole né aktivity
Dnešní doba p ímo láká k neustálému zkoušení nových aktivit. Je toho tolik, co m žete
ve dvojce vyzkoušet, v lét  dvojnásob. Co takhle vyzkoušet jízdu na koni, na kole,
prolet t se balónem? Vzpome te si, co jste cht li prožít, když jste byli d ti, co to bylo?
Spl te  si  vaše  sny  a  ješt  lépe,  spl te  sen  i  vašeho  drahého,  drahé.  Nová  spole ná
aktivita opráší pohodu ve vztahu a krom  toho m žete v takové innosti z stat i po lét ,
nemyslíte?

Zažijte romantické chvíle jako p ed lety
Já  osobn  tvrdím,  že  romantika  je  pouze  pro  ty,  kterým  vztah  funguje.  Jinak  se  z

edstírané romantiky stává no ní m ra. Nucená romantika jen umocní vše, co vám ve
vztahu nefunguje. Takže, pokud vám to po ád funguje, co takhle si zajet na romantický
víkend na zámek, zajet si do Benátek, pove et u sví ek nebo u zapadajícího slunce?
Posta í po ádný piknik v parku, abyste zažili romantiku, na kterou p es rok nemáte as,
nemyslíte?

Va te spole
Jak  íkával  m j  d de ek,  výborný  kucha :  Láska  prochází  žaludkem  a  když  není  co  na
peká i, ani ta láska není :-) Vy si vezm te k srdci jen tu první ást, prozatím, o té druhé
se m žeme pobavit  v sekci  "Peníze".  Va ení  rozhodn  pat í  do aktivit,  p i  které m žete
zažít  s  partnerem  spoustu  legrace.  V  lét  totiž  m žete  nap íklad  zava ovat,  péct
jednoduché kolá e anebo spole  grilovat, pozvat na hostinu p átele. Kupte si s
partnerem n jakou jednoduchou kucha ku a zkuste n co spole  uva it. A pokud máte

ti, jen je do va ení zapojte, uvidíte, kolik legrace si užijete (ten nepo ádek vám nesmí
zkazit náladu!).



Je te za nosem
Tento  tip  je  pouze  pro  ty  z  vás,  kte í  jsou  si  tím druhým skute  jistí.  Myslím,  že  p i
cestování za nosem, pouze se stanem a spacákem, poznáte, zda k sob  skute  pat íte.
U  p átel  rozhodn  poznáte,  co  jsou  za .  Když  vám  za ne  pršet  p i  stav ní  stanu,
zabloudíte, zav ou vám potraviny a nemáte co jíst… Každý z nás se v nouzi n jak chová.
Pokud  se  však  již  n jaký  pátek  znáte,  m žete  zažít  obrovské  dobrodružství,  které  váš
vztah jen posílí. Také vám z stanou magické okamžiky, na které nezapomenete.

Existuje nespo et možností, jak si ud lat s tím druhým dob e. Stejn  tak existuje mnoho
možností,  jak  si  ud lat  dob e  o  samot .  Co  je  však  nejd ležit jší?  Pro  m  to  byl  vždy
fakt, zda vedle m  stojí lov k, kterého skute  miluji a stojí mi za to. Poté je mi vcelku
jedno, jestli s ním prosedím celé léto na balkon  nebo zda s ním objevím celou Evropu.
To d ležité je, zda se s ním cítím v pohod .


