Žárlivost

Žárlivost je jako rakovina, postupn ale jist vám ni í vztah. Já osobn žárlivost ozna uji
za vztahového teroristu, kterého je pot eba ze vztahu zcela vymýtit. Se žárlivostí totiž
váš vztah nebude nikdy spokojený a jeden z partner bude terorizován tím druhým.
Podívejme se dnes na žárlivost komplexn – tedy na její p iny, jak se jí zbavit, jak
komunikovat s žárlivým partnerem a podobn .
iny žárlivosti:
V d tství jste nem li dostatek pozornosti od rodi
Pokud na vás rodi e nem li dostatek asu a místo hraní s vámi se v novali jiným
innostem, pravd podobn jste si jako d ti „zad lali“ na budoucí žárlivé chování. Kv li
tomu, že utrp li emo ní újmu práv v oblasti dostatku zájmu, mohly se vám do vašeho
podv domí zapsat negativní Emo ní rovnice typu:
Máma se mi nikdy po ádn nev nuje
Mám nedostatek pozornosti
Jsem mén d ležitý než ostatní
Máma m že kdykoliv odejít
Táta se mnou není rád
Pokud se vám výše zmín né zapsalo do emo ní ásti vaší osobnosti, stejné emo ní
bolesti budete zažívat i v sou asnosti. V emo ním jazyce je totiž vaše „matka“ váš
„partner“. Abyste odstranili negativní emo ní nastavení a zbavili se žárlivosti, musíte si
odhalit a oto it své Emo ní rovnice.

li jste náro ný rozchod doprovázený nev rou
V p ípad , že jste v minulosti zažili náro ný rozchod i rozvod, který byl doprovázený
nev rou vašeho partnera, vaše d
ra v i dalším vztah m jist bude oslabená. Váš
sou asný vztah tak bude doprovázen žárlivostí, jejímž základem bude strach ze ztráty
vašeho partnera stejn , jako tomu bylo v minulosti. Jedinou možností, jak se žárlivosti
v tomto p ípad
zbavit, je postupné budování d
ry ve vztahu. Zárove
však
nezapome te na své emo ní nastavení, které bylo náro ným rozchodem poznamenáno.
Zapracujte na sob se zkušeným kou em.

Jak se zbavit žárlivosti?
Jak jsem zmínila výše, žárlivosti se nikdy nezbavíte sami bez pomoci odborného kou e.
Jist vám s žárlivostí pom že trp livý a milující partner, avšak každý pohár trp livosti
jednou p ete e a vy riskujete, že jinak funk ní vztah ztratíte. Žít se žárlivým partnerem
totiž není žádný med a není p íjemné neustále elit obvin ním, která jsou prakticky
vždycky založená na imaginacích.
Jak poznat, že je moje žárlivost zbyte ná?
Lidé postižení žárlivostí v tšinou nejsou schopni odhadnout, zda je jejich žárlivost
od vodn ná i nikoliv. Jednoduchá pou ka zní: Pokud je vaše žárlivost od vodn ná,
musíte mít v reálném sv
hmatatelné d kazy. To znamená, že jste nap íklad našli SMS
partnerovi od jiné ženy apod. Pokud hmatatelné d kazy nemáte a jsou to jen ur ité
„domn nky“ o proh ešku druhého, pravd podobn trpíte chorobnou žárlivostí.
Je malá žárlivost zdravá?
Osobn se domnívám, že ani malá žárlivost není zdravá. Pokud je vztah vyrovnaný a
partne i si navzájem d
ují, žárlivost ve vztahu není p ítomná. P irozen si druhého
ceníme, avšak nepoci ujeme emoci strachu z jeho ztráty.
Jak komunikovat s žárlivým partnerem?
V p ípad , že žijete se žárlivým partnerem, snažte se mu být spíše nápomocni. Pokud
však žárlivost p etrvává i v dob , kdy máte vztah stabilní, upozorn te partnera na
nebezpe í rozpadu vztahu a zkuste mu nabídnout pomoc kou e nebo vzd lávání v oblasti
vztah .
Co by mi v lé
žárlivosti ješt pomohlo?
Ur it se podívejte na mé další lánky o žárlivosti, nap íklad:
Žárlivost – jak se jí zbavit a pro vlastn vzniká
Pro ve vztahu ned
ujeme
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