Nejhorší rady, které m žete v manželské poradn
dostat

Velká ást mých klient zavítala se svým problémem nejd íve k psychologovi nebo
do manželské poradny. V rámci první sch zky m vždy zajímá, zda se již s problémem na
koho obrátili a jaké m li zkušenosti. V tšinou se dozvídám, že navštívili nejen
odborníka, ale také dostali rady, které jim mnohdy v bec nepomohly. To se samoz ejm
že stát, a každý si proto vybíráme odborníka takového, u kterého ten pocit pomoci
máme. Mnoho mých klient však dostalo rady zcela kontraproduktivní, a navíc dostalo
rady takové, které by jim pravd podobn zni ily celý život. V dnešním lánku uvádím ty,
které se mi nesmazateln vryly do pam ti. Jména eských odborník uvád t samoz ejm
z profesionálního hlediska nebudu, avšak mohu vás ujistit, že se jedná o skute né „ikony“
eské psychologie a psychoterapie, které publikují asto v médiích a vydávají odborné
knihy.
Rada #1 – Zatloukat, zatloukat, zatloukat
ím, že v tomto p ípad
ani není pot eba si autora domýšlet. Známý výrok
nejmenovaného eského psychiatra zm nil jist život mnoha lidem. Stejn tak, jako ada
mých klient , se výrokem ídila a jejich vztah se totáln rozpadl. A pro ? Nev ra je
vyúst ním dlouhodobé nespokojenosti s druhým. Dochází k ní proto, že oba dva partne i
nejsou schopni o problémech ve vztahu hovo it, a tak si ve finále najdou potají n koho,
s kým je jim dob e. Dle mé praxe manželského poradce vím, že pokud ihned po první
nev e daní dva p ijdou a cht jí vztah napravit, je možné takzvané „konto d
ry“
obnovit. Nejedná se totiž o nev ru opakovanou a dlouhodobou, a proto je možné
manželství zachránit. Pokud se však ídíte radou „Zatloukat, zatloukat…“, nev ra nabude
tšího rozm ru a v moment zjišt ní je již vaše konto absolutn rozbourané a
nenávratn neobnovitelné.
Rada #2 – Svoji žárlivost ešte povídáním s kaktusem
edstavte si, že delší dobu podezíráte toho druhého z nev ry. Vaše manželství již
jakou dobu nefunguje a cítíte, že je druhý vzdálený. Chodí noc co noc pry a vrací se
k ránu. Rada psychologa zní: „Místo v ného mluvení s partnerem o nespokojenosti
íkejte své emoce t eba kaktusu, který máte na okn .. Mluvte s ním a vybijte se nad
ním, nikoliv nad partnerem.“ Co taková rada zp sobuje? Daní dva spolu jednoduše
nemluví a ten, který se cítí v ohrožení, své emoce p edává kaktusu. Skute
zajímavé,

le neú inné ešení. Partner, který má podez ení, musí se svými emocemi ven. Záleží pak
na tom druhém, co s takovým stavem ud lá. Bu se vám poda í problém vy ešit doma,
anebo je lepší zajít za odborníkem, který vám se žárlivostí nebo krizí ve vztahu pom že.
Kaktus vám nepom že.
Rada #3 – Jsi mladý, tak jdi a užívej si naplno
j klient, který od 16 let trp l uzav eností, trémou a strachem z lidí, vyhledal po 5
letech traumatu a nep íjemných myšlenek psycholožku zam ující se na partnerské
vztahy. Cht l jednoduše pochopit, pro se neumí vyjád it tak jako ostatní, najít si sle nu
a prožívat naplno partnerské vztahy. Místo ešení p iny jeho emocí a nep íjemných
myšlenek dostal rady následujícího typu:
Ty to moc ešíš, m l bys jít prost mezi lidi a otrkat se.
Jsi mladý, tak jdi a vyzkoušej si pár vztah .
Možná bys mohl p ehodnotit své oblékání, budeš se poté sle

líbit.

Upozor uji, že jsem s výše uvedeným klientem pracovala více než rok na p inách jeho
stav a když ke mn poprvé p išel, byl od dané psycholožky natolik zb dovaný, že trvalo
pár sch zek, než ke mn našel d
ru.
Pokud je mladý lov k uzav ený a je samotá , nepom že mu
emoci se a jít prost
mezi lidi. Musí se zjistit p ina toho, pro není schopen navázat nejen partnerské, ale i
mezilidské vztahy a ne ešit jeho stav tím, že jej pošlu na diskotéku.
Rada # 4 – Nefunguje vám vztah? Po

te si dít

Bohužel i takové rady jsou ob as v manželských a psychologických poradnách k dispozici.
Partne i, kte í u mé osoby ešili vztahovou krizi, byli již na konci vztahu, který prakticky
nem l šanci na p ežití. Bylo jen otázkou, jak daní dva seberou sílu k tomu, aby vztah
ukon ili. Než však navštívili naši kliniku, bylo jim psychologem ( eským a významným
upozor uji) doporu eno, a posunou vztah do další etapy. Jak? P ece dít tem.
Pokud vztah vykazuje delší dobu nefunk nost a jeden z partner již není ochoten na
vztahu pracovat, dít
je tou nejhorší variantou, jak vztah zachránit. Takovým
rozhodnutím si zkazí život nejen daní dva, ale také dít , které z takto nefunk ního vztahu
vyjde. Musím íci, že toto je snad nejhorší rada, kterou jsem od svých klient slyšela, a
jen se d sím, kolik lidí uznávaného psychologa poslechlo.
Co íci na záv r?
Nejspíše si íkáte, jak vlastn odborníka poznat? Jak d
ovat n komu cizímu v tak
ležité oblasti, jako je naše psychika? Jediná moje rada zní – po první sch zce
ujte intuici a zhodno te, jak jste se u odborníka cítili. Až na základ tohoto vnit ního
rozhovoru se rozhodujte, zda jste schopni d
ovat a naslouchat. Rozhodn v této
oblasti ned lejte kompromisy a rad ji investujte do poradce, který má za sebou n jakou
praxi. Nikoliv jen teorii z vysoké školy…
Doporu ené lánky:
Manželská poradna

