3 nejv tší chyby, které mohou zabít váš vztah

Partnerské vztahy mají jasná pravidla, i když se to zpo átku nemusí zdát. Naši
spokojenost v oblasti vztah zajiš ují následující parametry:
1.
2.
3.
4.
5.

Kompatibilní partner
asná a kvalitní komunikace
Shodná sexuální chemie
Kvalitn sestavená domácí ústava
Pravidelná technická našeho stavu

Možná máte pocit, že vztahy jsou hlavn o lásce a emocích a kategorizování do oblasti
našich vztah nepat í. V ím, že se vám zdá takové hodnocení až p íliš pragmatické a
k lásce se nehodící. Ujiš uji vás však, že vždy, když se ocitneme ve vztahovém problému,
hledáme práv ta pragmatická fakta, která nás mohou zachránit.
Mnoho z nás d lá v oblasti vztah fatální chyby, které jsou bohužel nevratné. Ráda bych
vám dnes ukázala, jaké chyby to jsou a také, jak se jim vyvarovat.
Chyba #1 – Nevhodn

zvolený partner, kterého se snažíme p ed lat

Jak hezky íká m j kolega: „Z kopretiny tulipán neud láš“. Nejv tší chybou hned na
samém za átku je nevhodn zvolený partner. Jednoduše nerozpoznáte, že tohle není
partner pro život a v moment , kdy to poznáte, je bu p íliš pozd anebo se snažíte
druhého p ed lat. Anebo jej n jak respektovat. Po letech zjistíte, že skute
z kopretiny tulipán neud láte a musíte se stejn rozejít. Když to neud láte, nikdy
nevytvo íte vztah, ve kterém se cítíte dob e.
Chyba #2 – Nedostate ná komunikace vedoucí k nahromad ní letitých problém
Komunikovat ve vztahu se musíme sami nau it a také je zmín ná komunikace kamenem
úrazu v tšiny vztah . Prost komunikovat neumíme a rad ji nedo ešené hádky a

neshody házíme pod postel, místo toho abychom je konstruktivn vy ešili. Takové
nedo ešené hádky však nezmizí a po letech zcela zásadn ovliv ují klima v našem
vztahu. To je v tšinou chladné nebo naopak zcela podrážd né. Daní dva spolu prakticky
nemohou vydržet a jedinou záchranou je pro n ze vztahu vystoupit.

Chyba #3 – Nerespektování nespokojenosti druhého
asto od mých klient slýchávám: „Léta jsem mu íkala, že nejsem spokojená. A s tím
za neme n co d lat.“ Ve v tšin p ípad s tím problémem druhý nic ned lal a odpov
l
tím, že „Prost takový jsem a chyba je v tob “. Je zcela normální, že druhému ve vztahu
co nevyhovuje a je nutné takovou nespokojenost vy ešit ke spokojenosti obou stran.
Kontrolujte si tedy pohodu ve vztahu pomocí takzvané vztahové technické. Jednou za p l
roku si p íjemn popovídejte o tom, co vám ve vztahu schází a co by vás na druhém
pot šilo. Samoz ejm nezapome te i druhého pochválit a ud lejte si z takové technické
pohodovou záležitost.

Co íci záv rem? Je obrovská škoda, když vztah, do kterého jste investovali roky sebe,
zanikne. A je to z jakéhokoliv d vodu, pokud vám druhý stojí za to, nedopus te tomu.
Mnoho pár by m lo šanci se mít dob e, ale zašli p íliš daleko. Jejich konto d
ry se
vytratilo a již jej díky nevratným chybám nenaplní.

