Rozvod manželství - jak na to?

Rozvod je jedna z nejvíce stresujících situací, které mohou lov ka v život potkat.
Statistiky uvád jí, že z hlediska psychické zát že se rozvod adí na druhé místo, hned za
úmrtí blízkého lov ka. ím déle manželství trvalo, tím jsou obvykle dopady rozvodu
horší. Na tomto faktu není nic zvláštního uvážíme-li, že v manželství si lov k zvykne na
ur itý styl života, na blízkost druhé osoby a má samoz ejm strach, co p ijde potom.
Rozvod má dopad na všechny stránky života lov ka a je p irozen horší pro toho, který
se sám o sob rozvád t nechce, ale je postaven p ed hotovou v c. Fakt, že manželství
kon í, nabourává jeho základní pocit životní jistoty. Obvyklá otázka je: „Co se mnou
bude?“
Tato otázka se vztahuje jednak na ekonomickou stránku života – jeden z partner musí
odejít z bytu/domu; platit nájemné z jednoho platu je velice náro né; n kdy je nutné
partnera ze spole
vlastn né nemovitosti vyplatit nebo si hledat bydlení nové.
Otázka se dál vztahuje na nápl života jako takového: lov k si vytvo il ur itou
edstavu, jak bude jeho život vypadat v budoucnosti – nap . že zestárne po boku svého
manžela/manželky. Najednou se však tato p edstava rozplyne a budoucnost je prázdná a
nejistá. Dalším problémem, který rozvád jící pár nutn tíží, je, jak rozvod ponesou d ti.
V neposlední ad rozvod narušuje i naše vlastní sebepojetí. Jestliže jsme t mi, kte í jsou
opoušt ni, napadne nás asi, že je to naše chyba, že jsme n co ud lali špatn , že asi za
nic nestojíme, když od nás ten druhý odchází. S tím p ibývá další ervík pochybnosti už
do tak nejisté p edstavy našeho dalšího života – co když to tak bude pokaždé, co když
s námi nevydrží nikdo nebo už v bec nikoho nepotkáme?
Tyto otázky nám však nepomohou. Když vztah nefunguje a troskotá, tak to zcela jist
není vinou pouze jednoho z partner , není proto opodstatn né obvi ovat z konce
manželství jen a pouze sebe. Je nutné podívat se na rozvod z jiného pohledu a najít i
jeho pozitiva. Jedna etapa života kon í, ale za íná nová a je jen na vás, jak p íjemnou a
knou si ji ud láte. Máte možnost p stovat nové koní ky, na které jste dosud nem l(a)
as, scházet se s p áteli, které váš prot jšek nem l rád, a proto jste se s nimi vídal(a)
málo. Máte možnost za ídit si bydlení i život podle sebe, ned lat neustále kompromisy a
prost si užívat svobody a volnosti.
Je jasné, že než lov k získá nad situací rozvodu nadhled, bude to chvíli trvat. Odborníci
se shodují na tom, že to m že trvat až dva roky (p ipomínám, že záleží na délce trvání
manželství), než se lov k s rozpadem manželství vyrovná. Jestliže s tím máte problémy,
neváhejte vyhledat pomoc odborníka. Uleví se vám a budete schopni se svými emocemi
lépe pracovat.
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