
Nesnažte se opravovat nekompatibilní vztah

Na za átku vztahu se nám m že zdát, že je vše fajn. T šíme se na partnera, plánujeme
spole né ve e, spole né dovolené, spole né chvilky. Jsme z partnera nadšení.
Domluvíme  se  na  dlouhodobém  vztahu  a  za neme  plánovat  budoucnost.  Jak  as  b ží,
za nou  se  ve  vztahu  projevovat  chyby,  nesoulad  a  nekompatibility.  Zdá  se  nám,  že  si
v n kterých situacích s partnerem nerozumíme, a že p íjemné chvíle prožívané na
po átku jsou pry . I drobné chyby za ínají narušovat spole né p íjemné chvilky a  n kdy
dokážou zkazit celý den, nebo i celou dovolenou.

Je dobré v t,  že tyto události  jsou ve vztazích normální.  Každý jedinec má právo na
sv j názor, a proto nem žeme požadovat, abychom vedle sebe m li zcela identické
jedince,  dvoj ata,  která  se  budou  ve  všem  shodovat.  Neshody  a  r zné  pohledy  jsou
normální a známe metody, jak je ešit ku prosp chu vztahu.

Pokud se dostanete do nep íjemné situace, kdy s partnerem prožíváte neshody, zeptejte
se sami sebe: „Stojí mi tento m j partner za to, abych s ním trávil sv j drahocenný as,
abych  s  ním  strávil  sv j  život?“  Položte  si  tuto  jasnou  a  nekompromisní  otázku.  Sami
sob . estn .  „Stojí  mi  m j partner za to,  abych s ním byl,  abych s ním tento problém
ešil, abych s ním trávil sv j volný as, abych s ním utrácel své peníze?“

Pokud si odpovíte, že ano, pokra ujte ve vztahu dále. Pokud si odpovíte, že ne, jste ve
vztahu  zbyte .  Pokud  vám  váš  partner  stojí  za  to,  potom  použijte  k  vy ešení  spor
Domácí ústavu.  Domácí  ústava  shrnuje  v ci,  na  kterých  se  s  partnerem  nedokážete
dohodnout, a sou asn  stanovuje, jak je budete ešit. Domácí ústava je d ležitá, aby se
vztah, který vám stojí za to, nerozpadl kv li mali kostem.

Jsou  však  p ípady,  kdy  jste  s  partnerem  zcela  nekompatibilní  a  Domácí  ústava  vám
nepom že.  Co  to  znamená?  Na  po átku  m žeme  být  z  partnera  okouzlení  a  vztahová
chemie nám m že posloužit k tomu, abychom byli jeden z druhého unešení. Tato
po áte ní náklonnost se však asem rozplyne, pon vadž pocity spojené se zamilovaností
jsou zp sobeny mozkem a mozek p i dlouhodobém prožívání i t ch nejp íjemn jších v cí
otupuje jejich sílu.

Pevný vztah stojí na kompatibilních prvcích. Samoz ejm  chceme mít partnera stále rádi,
chceme  být  stále  ve  stavu  ur ité  zamilovanosti  a  okouzlenosti,  to  však  ale  pro
dlouhodobý vztah nesta í. Pot ebujeme mít takzvané kompatibilní prvky. Bez
kompatibilních prvk  nám partner za  krátkou dobu p estane stát za to, abychom s ním
trávili sv j as.

Co to jsou kompatibilní prvky? Kompatibilní prvky jsou innosti, myšlenky, touhy, životní
poslání, které máme s daným lov kem spole né. Tyto v ci eší Chobotnicova metoda.
V  krátkosti,  vy  si  specifikujete  t i  nejd ležit jší  oblasti,  které  jsou  ve  vašem  život
nepostradatelné,  v  nichž  získáváte  na  d ležitosti  a  váš  život  nabývá  nových  hodnot  a
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získává  sm r.  A  sou asn  si  vyjmenujte  t i  innosti,  které  vás  maximáln  iritují.  Totéž
iní i váš partner.

Je zapot ebí, abyste se shodli alespo  v jedné d ležité oblasti a aby se nestalo, že vaše
ležitá  se objeví v partnerových nenávid ných. Co nám v podstat Chobotnicova

metoda zprost edkuje? Zajiš uje, aby náš dlouhodobý život ladil v tom d ležitém.
Pon vadž  tam,  kde  jsme  shodní  v  d ležitém,  vznikají  prvky  p átelství  a  p átelství  je
vstupní branou dlouhodobého vztahu. Pro  bych s n kým trávil sv j drahocenný as,
pokud není m j p ítel? A jestliže je m j p ítel, zcela zákonit  s ním sdílím své d ležité. A
co je d ležité? To si každý lov k musí specifikovat sám.

Jestliže zjistíte,  že ve vašem vztahu jsou prvky nekompatibility,  tudíž  že se ani  v jedné
z  t í  zvolených  v cí  neshodnete  s   partnerem,  nesnažte  se  váš  vztah  opravovat.
Jednoduše jste si špatn  vybrali, pon vadž vás na za átku o vztahové inteligenci nikdo
nepou il.  Po áte ní  náklonnost  zmizela  a  vy  žijete  s  lov kem,  se  kterým  nemáte  nic
spole ného.  Nemusí  být  špatný,  ale  budete  se  s  ním  v  lepším  p ípad  nudit.  Pokud  se
vám to stalo, p esta te takový vztah opravovat. Nemá to cenu.

Položte  si  otázku:  „Stojí  mi  to  za  to,  abych  s  tímto  lov kem  žil?“  Pokud  si  odpovíte:
„Nestojí“, ud lejte vše pro to, abyste vztah co nejd íve ukon ili.
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