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Jak se (ne)hádat

RENATA  KŘIVÁ



ÚVODEM 

Všichni chceme mít skvělý vztah. 
Těšit se na společné chvíle. 

Ale ouha, někdy to tak není. A my jsme občas
unavené z dohadování a máme pocit, že je
ten vztah na prd, že to není, jak jsem si
představovala a zcela nenápadně se začne
vytrácet ten skvělý pocit, že je nám spolu
dobře. Začneme se dohadovat o prkotinách a
doma je blbá nálada, hustá atmosféra nebo
tichá domácnost a důvěra jeden ve druhého
je ta tam. 
Vždycky s tím jde něco udělat. 
Jasně, dá se odejít. 

Lepší je se mrknout na to,
co se ve skutečnosti děje.

 
Tak pojďme na to!  
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1.TIP
“KDO ZA TO MŮŽE“

Nikdo nevyzvedl dítě ze školky. Vždyť jste se
o tom včera bavili! A je jasné, že když vy máte
dnes cvičení, tak ho měl vyzvednout partner!
On to vidí jinak. Vy jste nešla do cvičení a jste
naštvaná.

Řešte skutečný problém!

Přestaňte se zabývat hledáním
viníka  a přemýšlením 
o neschopnosti partnera a řešte
skutečný problém!

 
Domluvte se s partnerem na
jasném rozpisu vyzvedávání.

Může viset na lednici! 
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Nevěnujte se tomu, co si o jeho
poznámce a o něm myslíte a vraťte
se k tomu, o čem byla řeč!

 
Řeč byla o dovolené!

Chcete jet?
Tak se věnujte výběru dovolené! 

2.TIP
“KNEDLÍK V KRKU“

S partnerem si povídáte kam pojedete na
dovolenou a on udělá narážku na to, že jste
trochu přibrala. 
Vás to úplně rozhodí, do krku skočí knedlík a
vy se trápíte a přemýšlíte, zda nemá milenku,
když se za vás asi stydí. 

Držte se tématu!
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Přestaňte předpokládat, že vám
partner vidí do hlavy! Nevidí!

 
Tak si o ten čaj řekněte! 

“Uděláš mi taky čaj?”
Říkejte si o to, co chcete

3.TIP
“OKO ZA OKO“

Partner si vaří čaj a vás se ani nezeptá, zda
chcete taky?  
To mám za to, že mu tak podstrojuji. No
počkej, já ti to oplatím, taky se tě příště
nezeptám. A začnete kout pikle a myslet na
odplatu! 

Říkejte si o to, co chcete!
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Přišly vám tyto situace úsměvné? Máte
pravdu jsou. Přesto dokážou zavinit
spoustu nepříjemných chvil v rodině, mezi
partnery i kolegy v práci.
3 úsměvné situace. 
3 tipy, jak se mrknout na to, co se ve
skutečnosti děje. 
3 tipy, jak se (ne)hádat. 
3 tipy, jak tvořit skvělý vztah.

A skvělý a pohodový vztah chceme
všichni. 

 
Tak si všimněte, co děláte,

až se budete příště s
partnerem dohadovat.

ZÁVĚREM
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Ze své praxe vím, že to nejlepší, co
můžete udělat je, promluvit s někým,

kdo vám dokáže ukázat, kde je
problém ve vašem vztahu. Jsou

situace, ve kterých si nevíte rady?
Napište mi o nich a promluvíme si.

Můžete mít skvělý vztah, po kterém
toužíte a já vám s tím pomůžu. 

krivarenata@gmail.com

Renata Křivá 
kouč skvělých vztahů


