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4. Ako sa vyvíja partnersk" vz'ah?  
Od priate(stva cez zamilovanos' k!láske.
Niektorí 'udia vravia, )e medzi mu)om a )enou nemô)e by* priate'stvo, lebo ak sú blízko seba a 
rozumejú si, musí sa to automaticky premeni* na erotickú a sexuálnu tú)bu. Nie je to v+ak pravda. 
"i sa tak stane/nestane, vo ve'kej miere závisí od viacer(ch faktorov:
 •  od toho, !i u' niekoho majú
 •  od toho, akú prí%a'livos% k&sebe cítia.
Erotická prí*a)livos* je zakódovaná v rôznych evolu$n(ch znakoch, ktoré vieme iba *a)ko ovplyv-
ni*: 
 •  zá)itky z&raného detstva s&matkou a otcom
 • symetria, 
 • pach, vô!a, 
 • sexuálne znaky, ....
Partnersk$ vz%ah je v prvom rade záväzok oboch zú!astnen$ch strán.
 •  Partnersk( vz*ah je zalo)en( na vá+ni, dôvernosti a&záväzku, )e stojím pri tom druhom 

v&dobrom aj zlom.
Partnersk$ vz%ah má, samozrejme, svoje krásne a príjemné stránky:
 •  Citové o!arenie nejakou osobou na za$iatku sa r$chlo premie(a na erotickú a sexu-

álnu tú'bu.
 •  Vtedy sa spustia sexuálne a mozgové hormóny a vzniká záplava zamilovanosti. Áno, 

doslova sme zaplavení hormónmi (testosterón, estrogén, oxytocín a& vazopresín) a tie 
nám dodávajú pocity rozko+e a „)enú“ nás do tesnej blízkosti druhej osoby.

 •  "ím viac sa objímame, láskame a milujeme, t(m viac hormónov sa vyplavuje.
 •  Táto fáza hormonálnej záplavy uplynie po hodine, t()dni, mesiaci alebo polroku a 

potom je aktuálna otázka, $i partneri doká)u investova* do vz*ahu svoju dôveru, odhod-
lanie, starostlivos*, obdiv a podporu.

 •  Potom, ke# fáza tzv. slepej zamilovanosti pominie, nesmú sa z'aknú* abstinen$ného syn-
drómu po ukon$ení hormonálnej záplavy.

Dôle&ité posolstvo
 •  Vek, v&ktorom 'udia za$ínajú chcie* ma* svoju lásku, sa lí+i, takisto ako v+etky ostatné 

zmeny v&dospievaní. Nie je dôle'ité s&niek$m „chodi%“ za ka'dú cenu, pokia' sa na to 
mladí 'udia necítia pripravení. 

 •  Nie je vhodné stretáva% sa s&nik$m, kto sa k&nám nespráva milo a&s&re"pektom.
 •  Nikto by nemal ma% sex len preto, 'e:
  - verí, )e sa potom bude niekomu viac pá$i*,
  - verí, )e tak bude dospelej+í,  
  - niekto ho na to prehovorí.


