
SERIÁL – CO D LAT, KDYŽ – I. díl

Moje žena zbyte  žárlí…

Vítejte v novém seriálu z oblasti partnerských vztah  – Co d lat, KDYŽ. V ím, že mnoho z vás
eší  konkrétní  problémy,  které  vám  ve  vztahu  nastávají,  a  p itom  nemáte  chu  osobn

navštívit manželskou poradnu nebo poradce. B hem mé praxe se setkávám s konkrétními
problémy mých klient  a nacházím s nimi b hem osobních sch zek stejn  tak konkrétní
ešení. A práv  v tomto seriálu bych vám ráda p edala tyto konkrétní rady. U iním tak pomocí

ípadových studií, které jsou reálné s pozm nými jmény.

Popis problému klienta – Petr, 35 let

Jsme s manželkou již 10 let svoji a b hem celého vztahu neustále dokola ešíme její žárlivé
scény. Ty m la od za átku vztahu a hlavn  byly zcela nesmyslné. B hem celého vztahu jsem jí
nebyl nev rný a ani na takové záletnictví nemám chu . Za íná m  však unavovat její neustálá
snaha „nachytat“ m  na n em, co jsem neud lal, a také neustálé dusno, které doma vládne.
Dá se v bec n co s její žárlivostí d lat a jak?

ešení problému Petra (b hem první sch zky)

Úvodní rozuzlení problému

Chronická a neoprávn ná žárlivost je vždy problémem daného lov ka (žárlícího). Já osobn
tvrdím, že žárlivost je pouze p evle ený strach ze ztráty partnera a na p inách strachu by

la partnerka primárn  pracovat. Protože však na gau i nesedí ona, ale její manžel, budeme
se zaobírat jeho pocity ze žárlivé manželky.

Stojí vám to s ní ješt  za to?

Ze žárlivého partnera m žete být natolik vy erpaní, že pot ebujete pouze dodat odvahu
k tomu opustit jej. Na em celé ešení stojí,  je zodpov zení si otázky: „Stojí mi to s ní za to,



abych  s  ní  na  vztahu  a  jejím  žárlení  zapracoval?“  Až  po  zodpov zení  této  otázky  je  možné
pracovat na problému dále.

Nestojí mi za to

Pokud vám partnerka za to nestojí, je jen otázkou asu, kdy ze vztahu odejdete. Pokud se
odchodu bojíte, je dobré se osamostatnit za pomocí kou e a zapracovat na svém emo ním
naprogramování, které vám brání manželku opustit.

Stojí mi za to

Poté máte ur itou šanci vztah s manželkou zachránit, jedinou podmínkou však je, že jí budete
stát za to stejn  tak. Protože, pokud jí vztah s vámi nebude jedno, p jde se svojí žárlivostí

co ud lat a zapracuje na jejich ko enech. To znamená, zjistí své nevhodné naprogramování
a postupn  se za pomocí kou e zbaví strachu z vaší ztráty. Vy si zárove  musíte uv domit, že
se budete b hem doby její lé by muset obrnit ur itou trp livostí, než si zcela psychiku
posilní. Pokud v pr hu doby nevydržíte, musíte se znovu navrátit k p vodní otázce – Stojí
vám ješt  po ád za to, abyste vydržel?

Co m že Petr d lat nyní

1. Zeptejte se manželky, zda jí stojíte za to, aby na vztahu zapracovala.
2. Pokud  jí  za  to  stojíte,  dohodn te  se  na  sch zkách  s  kou em,  který  manželce  se

žárlivostí pom že.
3. hem emo ní lé by manželky si stanovte dohody fungování a obr te se trp livostí

(viz. výše). Pokud si vaše manželka uv domuje, že je „nemocná“, m lo by se vám
rozhodn  ulevit.

4. Pokud nevydržíte p i dalším projevu žárlivosti, máte na výb r. Bu  vztah opustíte
(nebude vám stát za to), anebo vydržíte (stojí vám za to).

Rizika spojená s problémem Petra

Manželka nebude ochotná se sebou pracovat a neuv domí si, že chyba je v její osob ,
nikoliv manžela – poté je lepší vztah opustit, protože se její chování nezm ní
Manželka na sob  bude chtít pracovat jen kv li manželovi, což nikdy dlouhodob
nevydrží a terapii vzdá
Petr nevydrží psychický nápor spojený s p estavbou osobnosti manželky
Petr bude skute  po n jaké dob  hledat pohodu mimo domov

Záv re né doporu ení kou e

Pokud máme žárlivého partnera, žijeme ve vztahu, ve kterém není možné se cítit dob e.
Pokud  nám  ob ma  vztah  stojí  za  to,  jsme  schopni  se  žárlivostí  n co  ud lat,  jen  je  dobré
takový problém ne ešit o samot , ale pomocí kou e. Pokud se chce daná osoba zbavit
žárlivosti, musí zjistit její ko eny, které jsou v tšinou v dob  našeho d tství nebo v našich
prvních nepoda ených vztazích. Jsme takzvan  nevhodn  emo  naprogramováni a
musíme na sob  zapracovat, aby nás vlastní psychika netrápila s fiktivními strachy. Na našem



partnerovi je, aby byl ochoten po dobu našich psychických zm n ve vztahu setrvat, než se
Emo ní rovnice najdou a takzvan  p eprogramují.


