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Як оживити відносини?
маючи, що він (партнер) теж десь
глибоко всередині хоче все відновити.

його / її багато років і знаєте всі деталі його / її відносин з партнером.
І, виходячи зі свого життєвого досвіду, ви можете тверезо, без емоцій, оцінити ситуацію і дати йому /
їй найкращу пораду. Дайте її зараз.
А тепер «поверніться в себе»,

Нам часто складно оцінити ситуацію, тому що ми знаходимося її
середині. Уявіть собі, що ви їдете в
автомобілі і він заглох з невідомої
причини. Навіть якщо ви дуже хороший механік і розбираєтеся в автомобілях, не вийшовши з салону,
ви не зможете оцінити, в чому причина проблеми. Ситуацію можна
побачити об'єктивно тільки з боку.
Як це зробити?
Уявіть собі, що поточна ситуація
в стосунках насправді не у вас, а у
вашого друга (подруги). Ви знаєте

прийміть пораду і погодьтеся з
нею, адже її вам дав найкращий
в світі консультант: ви самі. Особливо якщо, будучи в ролі консультанта, ви змогли насправді
«від'єднатися» емоційно від ситуації і справді тверезо її оцінити.
І давайте припустимо, що ви
приймаєте пораду залишитися
в стосунках і оживити їх. Що потрібно для цього? Поставте себе
ненадовго на місце свого партнера. Дивлячись «з його очей»,
як би він хотів, щоб ви себе з ним

Борис Мельцер,
тренер
по коучингу

В

ідносини зайшли в глухий кут. І
чим далі, тим гірше. Він (партнер) охолов до вас або ви до нього.
І якщо так справа піде далі, то рано
чи пізно ви розлучитеся. Але десь в
глибині душі ви впевнені, що хочете бути з цією людиною.
Як же оживити ваші стосунки?
Часто головна складність полягає в тому, що ви починаєте заумуваться про пожвавлення відносин,
коли вже пізно, коли ви обидва перейшли «червону лінію неповернення», і далі буде тільки розставання: довге і болісне (якщо робити це неправильно) або швидке і
різке, як хірургічна операція (якщо
робити більш ефективно). Але навіть коли здається, що вже пізно,
якщо є сильне бажання і воно не
одностороннє, то можна не просто
все повернути, а й зробити ваш новий етап у відносинах ще яскравішим. Гірше, коли бажання односторонє, але ви обманюєте себе, ду-

вели? Які дії він би хотів, щоб ви
зробили? Згадайте себе на початку вашого знайомства. Що ви робили тоді, що не робите зараз?
Можливо ви були більш романтичні, а зараз забули, що означає це слово? Зайдіть в гугл і зробіть пошук на «як бути романтичним», виберіть кілька ідей і дозвольте собі дати пораду для життя не «для галочки», і «з душею».
Згадайте, в які місця любить ходити ваш партнер, навіть якщо
ви не в захваті від цього. Наприклад, ви не любите галасливі вечірки, а він любить, але через вас
перестав туди ходити вже давно.
Можливо варто іноді сходити туди
разом з ним і знайти спосіб самому
теж отримати задоволення? Є численні семінари для пар, які дуже
зближують, особливо семінари по
тантрі. Але тільки справжній тантрі, а не те, що, на жаль часто, під
нею розуміють (тантричний секс і
т.д.). Коли ви вчитеся заново мистецтву тонкого дотику до партнера,
це оживляє забуті почуття.
Коли ваш партнер побачить, що
ви змінилися, що ви робите не тільки те, чого хочеться вам у відносинах, але і те, що хочеться йому, він
на знак подяки почне робити те ж
саме, ставлячи себе на ваше місце
і шукаючи способи зближення. У
якийсь момент ви помітите, що ви
стали ближче один до одного і готові відкриватися і далі.
Удачі вам!
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з лікування кореневих каналів.
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КРАЩІ ЛІКАРІ ДО
ВАШИХ ПОСЛУГ!

Кращі ціни і самі гнучкі плани фінансування
строком до 2 років для тих, у кого немає страхівки!
PPO’s
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Імпланти
Зубні протези
Night guards за
індивідуальним замовленням

Public Aid Accepted

БРЕЙСИ за

3,800*

Для всіх тих, у кого немає Dental Insurance, ми пропонуємо
Індивідуальний Membership всього за $12 в місяць
при річному внеску $144. Знижки до 30% на всі послуги
(дана пропозиція не дійсно з іншими купонами)

Відбілювання

199

$

(reg. price $399)

Огляд, чистка і
рентген для дорослих

139

$

(reg. price $270)

$

INVISALIGN за
* До 20 кап
$

3,495

* Початкова ціна. Вартість залежить від складності лікування

Спеціальна пропозиція
для літніх людей!
На всі стоматологічні
роботи знижка 20%. Перша
консультація - безкоштовно!

Огляд зубів у дітей.
чистка, рентген і
покриття фтором

89

$

(reg. price $230)

Ці пропозиції не можуть бути долучені до інших спеціальних пропозицій, купонів або страхувань

Телефонуйте! 847-947-2651 / 201 E. Strong St. Suite 4. Wheeling, IL 60090

