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Rady, jak se seznamovat v případě, když trpíte artritidou  

 

AAuuttoorr::  CCaarrooll  EEuussttiiccee  

Webová stránka:  
http://arthritis.about.com/od/sex/a/Dating-Advice-For-People-With-Arthritis.htm?nl=1 

ZZaahhooďďttee  ssttaarroossttii  aa  ssoouussttřřeeďďttee  ssee  nnaa  ttoo  nneejjddůůlleežžiittěějjššíí!!  

Seznamování může být za vhodných okolností velmi silným zážitkem. Pokud máte 
z lékařského pohledu fyzické omezení, jako je třeba artritida, můžete mít ze 
seznamování obavy, ale mezilidské vztahy a seznamování s lidmi, to jsou přirozené 
součásti života. Se správným pohledem a přístupem vám může seznamování 
obohatit život. 

Existují dvě základní otázky týkající se seznamování, které straší lidi 
s artritidou. Za prvé, mnoho lidí si není jistých ve své schopnosti držet krok se svým 
partnerem. Věří, že bolest a únava budou působit rušivě třeba v tom, jak často 
budou moci jít spolu ven a jaké činnosti si budou moci společně užít. V podstatě 
z nich artritida udělá silně depresivní stvoření. Pokud máme být upřímní, tak nemoc 
bude skutečně někdy rušit. Ale musíte se naučit, jak se s těmi depresivními „down" 
časy vypořádat a jak využít dobu, kdy se budete cítit lépe.  

Za druhé, protože se lidé s artritidou obávají, že nejsou schopni udržet krok 
s ostatními, mají tendenci se domnívat, že nejsou hodni vztahu. Negativní myšlenky 
pak začínají převažovat. Kdo by chtěl se mnou jít? Není se mnou žádná legrace. 
Mám příliš mnoho problémů. 

Pokud takto přemýšlíte, škodíte si sami a dále nahlodáváte vaši již nyní 
křehkou sebeúctu. Pokud budete udržovat negativní nastavení vašeho myšlení, pak 
tím budete zatěžovat každý vztah, který kdy můžete mít a to je ten nejhorší druh 
zátěže, co může existovat. Sabotujete pak sami sebe. Zkuste stisknout vaše vnitřní 
tlačítko „Reset - Obnovit" a pokuste se najít pozitivní přístup k seznamování, i když 
máte artritidu. 

SSkkoonnččeettee  ss  nneeggaattiivviittoouu.. I když je pochopitelné, že život s chronickou bolestí může 
vyvolávat negativní pocity, tato negativita vám nikdy nepomůže rozvíjet zdravý 
společenský život. Místo toho byste měli zdůrazňovat vaše nejlepší vlastnosti 
a minimalizovat ty horší a pohlížet na seznamování tak, čím opravdu je, jako na 
příležitost k socializaci a hledání člověka, který by mohl sdílet život s vámi. To jsou 
hlavní cíle, ale mimochodem, kromě snahy o vytvoření co nejpůsobivějšího „image", 
by to měla být i zábava. 

NNeesskkrrýývveejjttee  ssvváá  oommeezzeenníí.. Je důležité, abyste o své situaci mluvili vždy pravdu, ať 
už se již jedná o seznamování nebo o jakoukoliv jinou situaci. Nikdy nepředstírejte, 
že jste jiný, než opravdu jste. I když je to lákavé, pokusit se skrýt bolesti, 
zamaskovat vaše kulhání, nebo schovávat vaše deformované ruce do kapes, tím že 
skrýváte skutečnost, pouze ukazujete, že se ve skutečnosti neumíte s realitou 
smířit. 

KKoommuunniikkuujjttee  ččeessttnněě.. Pokud jste otevřený a upřímný co se týče vašich zájmů, obav, 
pocitů zklamání a potřeb, lidé se k vám budou chovat stejně upřímně. Můžete se 
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setkat s lidmi, kteří o vás zájem mají, ale oni jsou nejistí, protože jim chybí 
zkušenosti s chronickou bolestí. Inspirujte je k tomu, aby se o této nemoci dozvěděli 
více, buď od vás, případně z jiných zdrojů. Poctivost a dobrá komunikace vám vždy 
pomůže a při seznamování se budete cítit vice uvolněný. 

ZZaamměěřřttee  ssee  nnaa  ttoo,,  ccoo  mmůůžžeettee  uudděěllaatt.. Vaše zážitky ze seznamování budou mnohem 
zábavnější, pokud se soustředíte na to, co můžete udělat, více než na to, co už 
udělat nemůžete. Artritida vám může zabránit v pěší horské turistice, ale můžete být 
stále schopen chodit se psem na procházky, nebo jezdit na kole. Objevte příjemné 
aktivity, které spolu můžete sdílet. Musíte-li vynechat nějakou konkrétní událost, 
soutěž, závod, najděte si a naplánujte místo toho nějaký jiný způsob, který vám 
umožní se podobných akcí zúčastňovat. 

RRoozzlloožžttee  ssvvéé  ččiinnnnoossttii  ttaakk,,  aabbyyssttee  jjee  bbyyllii  sscchhooppnnii  zzvvllááddnnoouutt.. Lidem s artritidou je 
často nedoporučováno, aby aktivitu nepřeháněli. Pokud se tomu tak děje, pak se 
bolest a únava může vymknout kontrole. Zvažte, co všechno bude od vás 
vyžadováno v průběhu plánovaného výletu nebo schůzky s partnerem.  
Například, pokud se plánuje výlet do zoo, a vy víte, že to znamená delší chůzi, než 
jste schopni zvládnout, přemýšlejte o alternativách. Možná byste mohli zoologickou 
zahradu navštívit, ale chodit pouze tak dlouho, pokud vám to vaše zdraví dovolí. 
Možná, že na vozíku, nebo s využitím elektrického skútru, by to bylo snazší 
a příjemnější. 

ZZůůssttaaňňttee  fflleexxiibbiillnníí. Bohužel se stává, že ani nejlépe promyšlené plány vždy 
nevycházejí. Přijdou chvíle, kdy budete nuceni zrušit schůzku, nejít na koncert (ano, 
dokonce i poté, co byly zakoupeny drahé vstupenky), vzdát se účasti na velké párty 
– dokonce i takových události, které se přihodí často jen jednou za život, jako jsou 
promoce a svatby. To proto, že artritida je nepředvídatelná a někdy velmi 
neúprosná. S tímto aspektem života s artritidou se můžete vyrovnat jen tím, že 
zůstanete flexibilní a vyrovnaní. 

ZZaaččlleeňňttee  ii  ssvvééhhoo  ppaarrttnneerraa,,  kkddyy  ssee  vváášš  vvzzttaahh  ssttáávváá  vváážžnněějjššíímm.. Jak se váš vztah 
s vaším přítelem či přítelkyní prohlubuje a začínáte mít pocit, že má pevný základ 
a slibnou budoucnost, začleňte i svého partnera do všech aspektů vašeho života 
s artritidou. Může vás doprovázet vás na lékařská vyšetření, můžete mu také dovolit 
klást lékaři otázky. Nechávejte si vyzvednout vaše recepty, přinést elektrickou 
dečku, vézt vás na vozíku, být s vámi, když budete platit účty za lékařskou péči 
a další. Nechraňte je před realitou, angažujte je do ní. 
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