
Váš v ný stín – bývalý partner

Minulý týden jsme v redakci obdrželi dotaz od nejmenované paní, která byla na pokraji
svých  sil.  Její  bývalý  manžel,  alkoholik  a  násilník,  jí  ud lal  ze  života  peklo.  Poté,  co  se
rozhodla  jej  opustit  a  našla  si  nového  partnera,  vyhrožuje  zabitím  nejen  jí,  ale  i  její
známosti. Není ochoten se rozvést a u soudu rozvod komplikuje, jak jen m že. Snaží se
všemi silami o sv ení jejich d tí do své pé e a nebojí se u soudu lhát. Celá situace trvá
léta, a paní nemá odvolání. Jeho pitky skon ily exekucí jejich spole ného majetku, dluhy
a ztrátou st echy nad hlavou. M j lánek by m l mluvit k t m z vás, kte í s bývalými
partnery v jakékoliv form  trpí a neví jak dál. K t m, kterým bývalý partner ni í

ítomnost  a  je  jako  jejich  stín,  jenž  nemohou  nikdy  p ekro it.  Ti  z  vás,  kte í  mají
s bývalými partnery p átelský vztah, bu te za takové vztahy vd ní. Dle dotaz , které
k nám do redakce chodí, a životních p íb , které jsme za ty roky zde v poradn  slyšeli,
jste jedn mi z mála.

Pokud vám život bývalý partner jakýmkoliv zp sobem zt žuje, následující tipy vám
mohou pomoci kone  s ním komunikaci ukon it.

Omezte nebo ukon ete komunikaci
kdy  d láme  stále  stejnou  chybu  dokola,  a  v  tomto  p ípad  je  to   zamotávání  se  do

stále stejných debat, vysv tlování a dohadování, které nikam nevede. Pokud m žete,
ukon ete  s  bývalým  partnerem  jakoukoliv  komunikaci,  a  to  i  p esto,  že  se  vás  bude
snažit rozdráždit pomocí jedovatých SMS a podobn . Vydržte to a v bec na jeho zprávy
nereagujte. Pokud jste nuceni, nap íklad kv li d tem, omezte komunikaci na nezbytn
nutná slova.

Držte emoce nazpátek
Pokud  se  musíte  s  bývalým  partnerem  scházet,  nikdy  se  nenechte  zatáhnout  do
emo ních  reakcí.  Kontrolujte  své  emoce  a  pamatujte,  že  jakákoliv  další  debata  stejn
nikam nepovede. Váš partner se nezm nil za celý život, nezm ní se ani te .

Nenechte se zastrašit
Jediným p áním manipulátora je vzbudit ve vás pocity strachu, a tím vás ovládnout.
Nenechte se zahnat do kouta a výhružky berte s rezervou. Je to p ece jen rozdíl mluvit a
init.  Usu te  sami,  do  jaké  míry  je  váš  bývalý  partner  nebezpe ný.  Manipulátor  však

zpravidla má následky svého chování p edem promyšlené a nejedná se v tomto p ípad  o



zkratkovité jednání. V p ípad , že již máte strach o sebe i své blízké, neváhejte se obrátit
na policii.

Nenechte na sebe „naházet“ vinu
asto  se  ve  své  praxi  setkávám  s  pocitem  viny.  Ten,  který  je  v  pozici  opušt ného,  má

tendenci v odcházejícím vzbuzovat emoce zodpov dnosti za nešt stí partnera, d tí nebo
rodiny. Pocit viny je však pouze další výslednou emocí manipulace s vámi. Uv domte si,
že za rozpad vztahu nikdy nem že jen jeden, ale je to výsledek chování  obou jedinc .

ím také, že jste pro záchranu vztahu ud lali maximum, a i p esto se vám nepoda ilo
jej zachránit.

Pozor na spole né p átele
Pokud jste m li spole né p átele a nyní se s nimi chcete vídat, doporu uji se zastavit.
Pokud se budete stýkat s kýmkoliv ze své minulosti, kdo je pojítkem mezi vámi a
bývalým partnerem, zahráváte si s ohn m. Spole ný p ítel ve vás zcela jist  vzbudí
vzpomínky  na  minulost  a  ješt  h e,  ur it  se  op t  uvidí  s  vaším  bývalým  partnerem.

žete si  být  jistí,  že se bude zrovna o vás se svým p ítelem bavit,  a m že tak znovu
rozto it komunika ní koloto .

Nedrážd te ho
Možná máte n kdy chu  toho druhého srazit na kolena a dát mu najevo, že prohrál a vy
se máte dob e. Rozvodové boje asto doprovází tato gesta, která však ni emu
nepom žou. I když vás tedy n kdy láká zadostiu in ní a odplata, zastavte! Nepom žete
tím ani sob  ani vaší rodin . Rad ji se b žte vyk et do lesa a vále nou sekeru sami pro
sebe zakopejte.

V neposlední ad  nezapome te, že dokud vracíte zp t údery vašeho bývalého partnera,
sytíte ho do dalšího boje. Až když za nete ml et a on nedostává zp t žádnou odezvu,

estane ho celá hra bavit.  A pro  tomu tak je? Mnohdy se msta a vydírání  stanou pro
opušt né životním stylem. Jsou totiž jediným pojítkem mezi vámi a jím, a tak jim nic
jiného nezbývá.
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