
Manželská krize

Do naší partnerské poradny každý m síc p icházejí noví klienti, kte í
procházejí manželskou krizí. Jsou to v tšinou ty icátníci, kte í žijí  ve vztahu více než
dvacet  let,  a  po  takové  dob  spole ného  soužití  se  dostávají  na  životní  rozcestí.  Jejich
vztah je citov  chladný, s partnerem si nemají co íci a každý má své zájmy i p átele. Na
druhou stranu se však bojí opustit vztah, do kterého investovali více než dvacet let,
obávají se rozd lení majetku i budoucí „rozd lené“ výchovy d tí. Jednoduše nev dí, zda
ve vztahu z stat, nebo jej opustit, jakou cestu mají zvolit. P inášíme vám základní
pravidla ešení manželské krize.

Podívejte se na p iny manželské krize
Prvním d ležitým faktem, který klient m zmi uji je, že krize ve vztahu nevzniká ze dne
na  den.  Každý  vztah  se  p ece  vyvíjí  a  manželská  krize  vždy  má  n jakou  p inu.  Tou

tšinou bývá:

Špatn  zvolený partner (nekompatibilní vztah)
Nedostate ná komunikace mezi partnery
Sexuální nesouhra
Nev ra
Emo ní závislost jednoho z partner

Stejn  tak je dobré si uv domit, že za krizi ve vztahu nem že jen jeden partner. Vztah
je o dvou, nikoliv o jedné osob . Pokud vám byl partner nev rný, jist  k tomu m l n jaký

vod a n co mu ve vztahu nevyhovovalo. Nedostate ná komunikace jednoho z partner
bude  mít  stejn  tak  ur itý  d vod,  v tšinou  jím  bývá  strach  z  odmítnutí  i  ponížení
druhým.

Zjist te, zda jde manželství v bec opravit
Prvním  východiskem  pro  ešení  manželské  krize  je  rozhodnutí,  zda  ve  vztahu  z stat  i
nikoliv. Mnoho mých klient  trápí bezesné noci plné p emítání o všech potenciálních
možnostech, eší, zda ve vztahu z stat i odejít. Dokud však finální rozhodnutí neu iní,
spánek se jim nenapraví. Pokud chcete zjistit, zda je zde n jaká možnost vztah opravit,
musíte si vy i váš partner položit následující otázku:

Stojí ti to za to se mnou z stávat ve vztahu a za ít na n m pracovat?



Tato otázka je pomyslným základem vašeho vztahu, bez kladné odpov di nemá smysl
budovat další patra. I když vy budete chtít na vztahu pracovat, pokud váš partner nikoliv,
nemá budování žádný smysl. Jeden na to prost  nesta í.

Za te s nápravou vztahu
Pokud jste se oba dva shodli na tom, že jeden druhému stojíte za to, eká vás minimáln

l roku práce, abyste sv j vztah napravili. Pokud si myslíte, že na to sta íte sami, tak se
mýlíte. Pokud jste krizi nevy ešili sami dodnes, jak ji chcete nyní vy ešit stejnými kroky?
Najm te si zkušeného odborníka pro oblast mezilidských vztah , který by s vámi m l
ud lat následující:

S každým zvláš  analyzovat k ivku vašeho vztahu
Zmapovat p iny vaší manželské krize
Zjistit negativní Emo ní vzorce v oblasti vztah
Sepsat s ob ma domácí ústavu (partnerské dohody)
Nau it vás komunikovat o problémech – ešit hádky
Pomoci stanovit pravidlo 3x a dost pro dodržování domácí ústavy
Pravideln  s vámi ešit aktuáln  vzniklé problémy a nedorozum ní

Opus te vztah
V  p ípad ,  že  jste  se  svým  partnerem  nekompatibilní,  nedoufejte  po ád  v  nápravu  a
vztah opus te. V ím, že to není jednoduché rozhodnutí a je bolestivé pro oba, myslete
však na svoji dlouhodobou pohodu. Sice budete nyní prožívat nep íjemné období, za rok
však  budete  rádi,  že  jste  tento  krok  u inili.  Neotálejte  také  s  rozvodem  a  majetkovým
vyrovnáním. ím déle budete tyto nep íjemné kroky protahovat, tím déle se nebudete
cítit vypo ádaní s minulostí, potažmo nebudete dob e spát.

Up ímn , p ekonat manželskou krizi není ani jednoduchou ani krátkodobou záležitostí.
Zažila jsem nes etn krát prohry i po m sících práce, nep ekonatelné bolesti z minulosti,
které bránily mým klient m druhému odpustit a žít spole . Zažila jsem však i š astné
konce,  ušet ené  peníze  za  rozvod  a  d ti  v  úplné  rodin .  V  t chto  p ípadech  platilo  to
nejd ležit jší – ob ma to stálo za to.

te si také :

Hypotéka pe etí vztah

Praktický pr vodce rozvodem
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