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Rozvod manželství představuje v životě manželů a celé rodiny zásadní změnu. Jde o
závažné rozhodnutí. Zda přistoupit k rekonstrukci vztahu, nebo k rozvodu, pomáhá
v manželské a rodinné terapii určit tzv. rozvodový potenciál. Přinášíme Vám základní
kritéria, která přispívají k růstu rozvodového potenciálu. Zjistěte, zda je vaše manželství
připraveno na rozvod.
Komunikace
Oboustranná absence komunikace a lhostejnost vůči partnerovi.
Mimomanželský vztah
Jeden nebo oba manželé mají mimomanželský vztah s volným (nezadaným) partnerem.
Milenka manžela je těhotná.
Silnější rozvodový potenciál je většinou u mimomanželského vztahu ženy. Ten mívá větší
intenzitu a bývá tak pro manželství nebezpečnější.
Pokud si nejste jistí, zda váš partner není nevěrný, podívejte se na 101 tipů jak poznat
nevěru.
Informovanost dětí
Děti jsou informovány jedním nebo oběma rodiči o tom, že matka a otec mají neshody,
nemohou se dohodnout apod. Rodiče tak zahrnují děti do partnerských neshod.
Uvažování o rozvodu
O rozvodu se uvažuje i v obdobích klidu, ne jen v průběhu hádky.
Představa o porozvodovém uspořádání
Jeden či oba manželé mají jasné a konkrétní představy o porozvodovém uspořádání,
případně již kontaktovali právníka.
Informovanost příbuzných
O rozpadu, rozvratu manželství již manželé informovali blízké příbuzné, zejména rodiče
svého partnera.
Sexuální život
Absence společného sexuálního života déle než půl roku (ne ze zdravotních důvodů).

Společný čas s dětmi
Manželé nedělají nic s dětmi společně, ale každý se jim věnuje sám.
Porozvodová atmosféra
Mnoho rozvodů v okolí manželů, např. v jednom domě, na pracovišti apod.
Související článek:
Desatero rozvodové komunikace
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/rozvod-rozchod/desatero-rozvodovekomunikace.html
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Tento článek můžete využít pro své potřeby, pokud uvedete informace o
společnosti a odkaz na www stránky.
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