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POPRAWI�SWÓJ ZWI�ZEK?</strong></h3><p> </p><p>ZACZNIJ OD SIEBIE<br />W ka�dym zwi�zku
przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy zauwa�a�coraz wi�ej wad partnera, a wspólne �ycie zaczyna by�coraz
trudniejsze. W tym okresie mo�e ujawni�si�nasza niedojrza�a cz� osobowo�ci, w postaci egoistycznego i
krytykanckiego nastawienia. Warto jednak pami�a� �e roszczeniowa postawa zawsze pogarsza relacj� dlatego
odwa�ne i szczere spojrzenie na samego siebie jest niezb�ne do tego, aby mo�na by�o co� zmieni� Niestety cz�to
ci�o jest nam si�przyzna�do tego, �e w ogóle posiadamy w sobie jakie� negatywne cechy. Czy jednak mo�emy
co� zrobi� �eby nasz zwi�zek by� bardziej satysfakcjonuj�cy?</p><p>NIE UPIERAJ SI�ZAWSZE PRZY
SWOIM ZDANIU <br />Przesta�ci�gle walczy�o to, kto ma racj� ale zacznij walczy�o Wasz� relacj� Je�li
zawsze chcesz wygrywa� to prawdopodobnie pewnego dnia udowodnisz drugiej osobie, �e jeste� inteligentniejszy,
ale wykreujesz w ten sposób atmosfer�wojny, która pr�zej czy pó�niej doprowadzi do rozpadu zwi�zku. Odpowiedz
sobie na pytanie: na czym Ci tak naprawd�zale�y? Jakie korzy�ci przyniesie Ci upokorzenie drugiej osoby? Czym
mi�o��i partnerstwo to ci�g�a walka o to, kto jest lepszy? A mo�e raczej szukanie wspólnych korzy�ci? Je�li
najwa�niejsza jest Twoja wygrana, by�mo�e kiedy� wygrasz, ale wygrana oznacza�b�zie rozczarowanie i
samotno�� Je�li cieszy Ci�udowadnianie partnerowi, �e jest do niczego, to dlaczego chcesz z nim by� Pami�aj,
�e kiedy jedna osoba zawsze chce dominowa� to prawdopodobnie próbuje ona w ten sposób podnie��swoje
poczucie w�asnej warto�ci. Ludzie pewni siebie, nie musz� stale udowadnia�swojej warto�ci.</p><p>MÓW W
SPOSÓB OPANOWANY<br />Zawsze zastanów si�przez chwil�zanim powiesz co� przykrego. Pami�aj, �e
najbardziej �a�ujemy takich s�ów, które komu� sprawi�y przykro�� wypowiedzianych w momencie, gdy emocje
zapanowa�y nad rozumem. Dlatego nie atakuj partnera i przesta�wypomina�mu bez przerwy b��y z przesz�o�ci.
Podczas rozmowy staraj si�nie podnosi�g�osu. Naucz si�oddycha�równo i g��oko, co pomo�e Ci mówi
spokojniej.</p><p>ZWRACAJ UWAG�NA DOBRE CECHY PARTNERA<br />Koncentruj�c si�na tym, co nam
si�nie podoba, bardzo cz�to zapominamy, jak wiele w naszym zwi�zku jest ci�gle dobrych rzeczy. Przesta�wi�
zauwa�a�ka�de niedoci�gni�ie partnera i zapami�ywa�ka�d� wyrz�dzon� Ci przykro�� Zacznij dostrzega
jego mi�e gesty. Je�li docenisz drug� stron�dasz jej szans� aby wynagrodzi�a Ci krzywdy i zacz� dawa�coraz
wi�ej.</p><p>NIE GROMAD� W SOBIE URAZY<br />Zamiast obra�ania si�naucz si�wybacza� Piel�nowanie
w pami�i ka�dej wyrz�dzonej przykro�ci, jest jak kolekcjonowanie �mieci. Systematycznie pozbywaj si�wi� tych
niepotrzebnych rzeczy, bo w przeciwnym razie, ca�y Twój umys� b�zie za�miecony z�o�ci� i �alem.
Wybaczaj�c, robisz co� dobrego przede wszystkim dla siebie. Wybaczenie pozwala poczu�ulg�i spokój. Daje
mo�liwo��zrobienia miejsca na przyjemne uczucia. Natomiast trzymanie w sobie urazy, sprawia �e zaczynamy si
nad sob� u�ala�i czujemy si�coraz gorzej.</p><p>DBAJ O WEWN�RZN� RÓWNOWAG�br />Zacznij dba�o
siebie i naucz si�my�le�o sobie pozytywnie. Nie my�l ci�gle o sobie jak o kim� przegranym. Nie musisz by
perfekcyjny, �eby mie�o sobie dobre zdanie. Pami�aj tak�e, �e masz prawo mówi�„nie”, oraz prosi�o to, czego
potrzebujesz. Odnajd� w sobie pewno��siebie i wewn�rzn� si�� a wtedy innym trudno b�zie Ci�zrani� Je�li
samodzielnie nie potrafisz si�wzmocni� poszukaj wsparcia w�ród przyjació� lub skorzystaj z pomocy
psychologa.</p><p>B�D� KREATYWNY <br />Czujemy si�najlepiej, gdy jeste�my aktywni i pe�ni energii.
Dlatego b�d� twórczy i zacznij dzia�a� Nie musisz zgadza�si�na byle jakie �ycie. Rezygnacja i pasywno�
odbieraj� rado�� Je�li zale�y Ci na tym, aby w Twoim zwi�zku dzia�o si�co� ciekawego, zaproponuj jakie�
ciekawe zaj�ie. Zaplanuj wspólny wyjazd, zapro� do domu znajomych, albo kup bilety do teatru. Nie czekaj, �e kto�
to zrobi za Ciebie lub, �e co� samo si�naprawi. Twoje �ycie i Twoje szcz�ie zale�y od Ciebie .</p><p>Informacje
o Autorze </p><p>Anna Bia�ous - Psycholog, psychoterapeuta, trener umiej�no�ci osobistych. <br />Nale�y do
British Psychological Society oraz British Association for Counselling and Psychotherapy. <br />Prowadzi
psychoterapi� i szkolenia dla Polaków w Northampton . </p><p>Tel. 0 759 858 32 52<br /><a
href="http://www.pspt.eu" target="_blank">www.pspt.eu</a> <br />e-mail: Anna@pspt.eu</p><p>

strona 1 / 1

