
Jste ve vztahu trpitelem?

Jen málokterý vztah je v dnešní spole nosti dlouhodob  š astný a harmonický. ísla
ukazují  jasn  50% rozvodovost  a  proti  tomu  jen  3% vyvolených,  kte í  ozna ují  svého
životního partnera za jakéhosi duchovního dvojníka. Zcela logicky m  tedy napadá, co

ch zbývajících 47% eské populace? Jakého partnera doma každý má a jak se s ním
cítí?  Mnoho  sou asných  svazk  nedrží  p i  život  spole né  touhy  i  vd nost  za  toho
druhého.  Spojovacím  lánkem  partner  je  asto  hypotéka,  d ti,  rodi e,  i  spole enské

ijetí. A tak se stává, že jeden z páru stojí v pozici trpitele a není schopen ze vztahu
odejít. Jak se tedy typický trpitel pozná?

Nízká k ivka vztahu

Každá lidská hlava je vybavena schopností neustálého srovnávání dat, na jehož výsledku
pak zaleží její nálada. Díky tomuto srovnávacímu mechanismu m žeme jednoduše zjistit,
do jaké míry se ve vztahu cítíme dob e. Pokud byste tedy m li  ohodnotit  váš sou asný
vztah  od  0  (nejhorší  nálada)  do  10  (nejlepší  nálada),  jak  se  v  partnerském  vztahu
dlouhodob  cítíte?  Pokud  se  více  než  jeden  rok  ve  vztahu  cítíte  pod  íslo  sedm,  jste
trpitelem, který vztah jen z ur itých d vod  udržuje, neprožívá však št stí ani harmonii.

Opakovaná i stálá nev ra

Vaše i partnerova nev ra není pudovou záležitostí, módním trendem, ani nedostatkem
sex appealu druhého. Je pouze následkem nerespektování známek nefunk nosti vztahu.
Pokud  jste  tedy  ten,  který  je  podvád n  a  nic  s  tím  ned lá,  jste  trpitelem.  Op t
v partnerství z stáváte jen kv li n komu i n emu jinému, ale sami spokojení nejste.

Psychické a fyzické týrání

Váš  partner  je  k  vám  hrubý,  emo  vás  vydírá,  nebo  vás  dokonce  fyzicky  napadá.
esto stále dokola odpouštíte a doufáte, že jednoho dne zmoud í a zm ní se. Váš vztah

ochromí strach z nového ponižování a vy jste trpitelem, který sedí, místo aby konal.

Jste tím druhým

Mnoho žen i muž  dnes žije se zadaným partnerem, který se však nehodlá vzdát svého
rodinného zázemí. Lidé tak žijí léta paralelní vztahy a ti druzí jim to promíjejí. Pokud



máte  svého  partnera  doma  jen  jednou  za  as  a  on  tráví  noci  ve  dvou  ložnicích,  jste
trpitelem, který je ochoten být druhým místo užívání si plnohodnotného vztahu.

Lidské soužití dvou není o utrpení, hádkách a boji. Nezapome te, že partnerství by z vás
lo d lat ješt  lepšího lov ka. M lo by být založeno na d e, spole ných touhách a

absolutní synergii. Pokud se tedy chcete cítit lépe, ukon ete své trpitelství a za te na
sob  pracovat. Sjednejte si sch zku s kou em, který odhalí vaše emo ní nastavení, které
vás ze vztahu nepouští a pom že vám stanovit vaše nové cíle. Rozhodn  se v žádném

ípad  nespoléhejte, že „se to t eba n kdy zlepší“.
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