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Sedm principů spokojeného manželství - John
Gottman ke stažení PDF „Sedm principů
spokojeného manželství“ je vyvrcholením
celoživotního díla významného amerického
psychologa Johna Gottmana, jednoho z

nejcitovanějších a nejvlivnějších odborníků
na manželství, rozvody a rodičovství v USA i

ve světě. Díky výzkumům prováděným
desítky let nabízí John Gottman mimořádně
bohatý vhled do problematiky dynamického

vývoje soužití v páru. Jeho kniha tak
představuje opravdový milník v diskuzi nad

otázkou úspěšných dlouhodobých
partnerských vztahů. Autor odstartoval svůj

vědecký výzkum v roce 1992, kdy
shromáždil 700 novomanželských párů, které
požádal, aby si 15 minut povídaly o čemkoliv
s tím, že si rozhovor zaznamená na kameru. S
kolegy tyto záznamy podrobně analyzoval a
na základě poměru pozitivních a negativních
slov předpověděl, zda spolu partneři vydrží
dalších deset let. Porovnání odhadů se

skutečností po určené době šokovalo celý
vědecký tým, prognózy platily v 94%
případů! Ukázalo se, že mezi jednu z
klíčových proměnných ovlivňujících

výsledek „rovnice šťastného vztahu“ patří
vzájemné vnímání kladných a záporných
vlastností obou partnerů. Páry, které ve

vztahu vydrží, mají pětkrát více pozitivních
interakcí, než negativních. Pokud tento poměr
klesne pod 5:1, vztah se rozpadne. Podle

většiny teorií o vztazích je důležitá
komunikace, komunikace, komunikace. Tento
mýtus autor vyvrací společně s dalšími mýty,
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které jsou nejen mylné, ale také pro
dlouhodobý vztah potenciálně kritické. Johnu

Gottmanovi se podařilo identifikovat
schémata poukazující na destruktivní

komunikaci a konfliktní vzorce, predikující
rozpad vztahu. Jeho profily problémových
párů, které dokázaly vzkřísit svůj vztah těsně
před rozvodem i příběhy manželů, kteří mají
to štěstí a proplouvají životem ruku v ruce,
budou jistě poučné i pro vás. A pokud vás
zajímá, jak jste na tom právě vy, máme
dobrou zprávu. V knize najdete řadu

dotazníků a cvičení, podobných těm, které
používá John Gottman ve své poradně. Jejich

cílem není pouze vypočítat, zda svazek
vydrží. Model je upraven tak, aby se dal
využívat k co nejpřesnějšímu určení, kde

máte v páru největší problémy. Pak se můžete
na tato místa zaměřit a programově měnit své
reakce a chování. Kniha poprvé vyšla v roce
1999 a stala se světovým bestsellerem. Doteď

si udržuje silnou pozici mezi
nejprodávanějšími knihami na Amazonu a
čítá téměř 700 hodnocení s průměrem 4.5
hvězd z 5. Autor letos vydal aktualizované
vydání původní knihy doplněné o nejnovější
výzkumy – a právě toto vydání v roce 2015
přineseme českému čtenáři. Zdroj: melvil.cz

 

http://mob.sportnutracz.top/knihy/Sedm principů spokojeného manželství

