Žárlivost – zni í vám vztah

Mírná žárlivost je ko ením každého vztahu, pokud ovšem p ekro í ur itou mez, stává se
z ko ení jed, který vztah postupn zabíjí. Na každý jed však existuje protijed, a i žárlivost
se dá lé it.

Jak poznat, že vaše žárlivost za íná p ekra ovat únosnou mez?
Žárlit je lidské a íká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Je normální, když vás trochu popíchne
rozhovor vašeho muže s p itažlivou ženou nebo jeho pohled na dlouhé nohy dívky stojící
v m stské hromadné doprav nad ním. Dovedete-li svoji žárlivost ovládnout a neztropit
mu scénu, a to ani doma po ve írku nebo vystoupení z MHD, je vše v po ádku. Malá
zmínka o tom, že ta okukovaná sle na m la opravdu dlouhé kon etiny, se nepo ítá.
Máte-li však neodolatelnou touhu zlomit té sle
nohy a manžela vyhodit z jedoucí
tramvaje, není to úpln v po ádku, a ztropíte-li scénu kv li jednomu pohledu na ženu
v sukni, je as se zamyslet, zda vás vaše žárlivost neovládá více, než je ve vztahu
únosné. Žárlivost se ale samoz ejm zdaleka netýká pouze žen. Muži jsou stejn žárliví a
jejich scény stejn vášnivé. Žárlivost je nemoc jako každá jiná a je pot eba ji lé it.

Jak se vyrovnat se žárlivostí?
Promluvte si s parterem - o situacích, ve kterých máte tyto nezvladatelné pocity, si
promluvte se svým partnerem. Vysv tlete mu, že se vás dotýkají, a poproste ho, aby se
jim ve vaší p ítomnosti pokud možno vyhýbal. K t mto situacím nepat í povídání si
s kolegyní i kolegou z práce nebo letmý pohled na opa né pohlaví. Pokud byste po
partnerovi požadovali, aby se díval jen na vás a na firemním ve írku vás držel za ruku, je
to nejlepší cesta, jak o n j p ijít, protože takovéto omezování není p íjemné ani tomu
nejzamilovan jšímu lov ku na sv
.
Vyhledejte pomoc odborníka – vaše žárlivost a ned
ra je pochopitelná, pokud jste
zažili partnerskou nev ru. Poci ujete-li však žárlivost v každodenním život i v situacích,
kdy váš partner pracovn telefonuje s osobou opa ného pohlaví nebo dokonce žárlíte na
všechny spolupracovníky, protože s vaším partnerem tráví as, m že se opravdu jednat o
chorobnou žárlivost a vy byste m li vyhledat pomoc odborníka. Chorobná žárlivost zni í
každé partnerství, a navíc dokáže narušit i vaše zdraví a spole enský život. Ztropíte-li na
každé návšt
u známých žárlivou scénu, dá se o ekávat že vás p íšt již nikdo zvát
nebude.

Hodn žárlivých lidí si neuv domí, že jejich žárlivost je spíš výplodem jejich mysli, než
sledkem chování jejich partnera. Jestli jste si v domi, že žárlivé scény jsou na denním
po ádku, zamyslete se, nemá-li partner pravdu, když íká, že žárlíte zbyte
.
Pravd podobn je na ase se postavit svému strachu ze ztráty partnera tvá í v tvá .
Radu a pomoc vám m že nabídnout nap . odborný kou , který odhalí p iny t chto obav
a bude s vámi pracovat na jejich odstran ní.
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