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Як часто в житті ви задавали 
собі це питання? Відносини за-

йшли в глухий кут, ви вже не отри-
муєте задоволення, а то і того гір-
ше: ви вже ненавидите свого парт-
нера. Можливо він б'є вас або мо-
рально знущається? Випадки різ-
ні, але факт в тому, що ви почува-
єте себе дуже некомфортно в цих 
відносинах.

І здавалося б, рішення очевид-
не: треба просто розійтися. І ось 
тут включається велике АЛЕ. Він 
(партнер) в цілому не такий вже 
поганий, в ньому є і хороші риси. 
І що я буду робити одна (один)? 
З'являється срах самотності, в яко-
му часто ви навіть не готові собі зі-
знатися, а замість цього шукаєте 
приводи, щоб виправдати його по-
ведінку. А може бути ви все розумі-
єте, але діти ... Скільки пар залиша-
ються разом виключно заради ді-
тей, приносячи себе в жертву своїм 
дітям. Насправді, якщо вдуматися, 

ми ніколи нічого не робимо заради 
навіть найближчих, все одно - все 
заради себе.  Залишаючись у відно-
синах «заради дітей», батьки шко-
дять дитині набагато більше, ніж 
якщо б цивілізовано розійшлися, і 
мама дозволяла б татові регулярно 
зустрічатися з дитиною. 
Тому що, що б ви не ро-
били, як би ви не ховали 
ваші конфлікти і лаяли-
ся «тільки не при дітях», 
вони все відчувають і зна-
ють, що відбувається між 
батьками, і навіть біль-
ше того, вважають, що це 
вони винні в конфліктах і 
ненависті батьків і потім 
це почуття провини за-
лишається з ними на все 
життя, якщо не усвідом-
люють це і не змінять вже 
в дорослому віці. Знаєте, 
скільки людей, вироста-
ючи в таких сім'ях, потім 
не хочуть повторювати той жах вза-
ємної ненависті батьків, який ви-
пробували в дитинстві і тільки тому 
відмовляються заводити сім'ю? На 
відміну від ситуації, коли батьки 
розійшлися і на відстані ставляться 
один до одного набагато більш тер-
пимо. Так що якщо ви залишаєте-
ся разом заради дітей, то пора від-
крити очі і перестати брехати собі 

і шукати черговий привід уникну-
ти самотності або внутрішніх кон-
фліктів.

Так що ж робити? Раходитись 
або залишитися разом? Відносини 
стали як валіза без ручки: і носити 
важко, і кинути шкода.

Зазвичай я пропоную людям на-
ступний, досить очевидний, шлях.

1. зробити усвідомлений вибір, 
грунтуючись на підказки інтуїції, 
розійтися або зберегти відносини

2. Визначити в собі ресурси для 
того, щоб, який би шлях ви не ви-
брали, пройти його якомога легше 
і комфортніше, будучи в гармонії з 
прийнятим рішенням

Тепер докладніше.
Пункт перший. Сядьте зручно, 

розслабтеся, закрийте очі. Уявіть 
перед собою уявну дорогу життя, 
дорогу, на якій в одну сторону події 
вашого минулого, в іншу - майбут-
нього. Встаньте на цю дорогу об-
личчям до майбутнього, пройдіть 
трохи вперед і уявіть, що дійшли до 
розвилки: вправо дорога, де ви збе-
рігаєте відносини, вліво - закрива-

єте їх. Пройдіть в уяві по 
черзі по кожній з доріг 
на 10 років вперед, до-
зволяючи інтуїції підка-
зувати, що відбувається 
по дорозі. Оцініть кож-
ну дорогу за 10-бальною 
шкалою і виберіть кра-
щий варіант.

Пункт другий. Якщо 
ви вибрали праву дорогу, 
знайдіть способи оживи-
ти ваші стосунки і зро-
бити їх такими, як вони 
були, коли ви тільки по-
знайомилися (про це в 
одній з наступних ста-
тей). Якщо ж ви вибра-

ли іншу дорогу і вирішили звіль-
нити місце для нового, то важли-
во від'єднатися емоційно від сво-
го партнера так, щоб він залишив-
ся просто другом для вас. Закрий-
те залежність від нього і відчуйте 
смак свободи. Що б ви не вибрали, 
памятайте, що це ваше життя і вце 
залежить тільки від вас.

Успіхів!

 Коронки і мости
 Вініри
 Косметична Стоматологія
 Відбілювання
 Пломби

 Лікування кореневих каналів
 Імпланти
 Зубні протези
 Night guards за 

індивідуальним замовленням

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)

КРАЩІ ЛІКАРІ ДО 
ВАШИХ ПОСЛУГ!

В офісі приймає фахівець 
з лікування кореневих каналів.
Dr. Michael D. Ferreira

NextGen
Dr. Gary K. 
Beyer 

Dr. Robert J. 
Weber

www.nextgenortho.us  \  www.nextgendentalonline.com

Кращі ціни і самі гнучкі плани фінансування 
строком до 2 років для тих, у кого немає страхівки!

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

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

Спеціальна пропозиція Спеціальна пропозиція Відбілювання 
$199

(reg. price $399)

 Огляд, чистка і 
рентген для дорослих

$139
(reg. price $270)

Огляд зубів у дітей. 
чистка, рентген і 
покриття фтором 

(reg. price $230)

$89
Ці пропозиції не можуть бути долучені до інших спеціальних пропозицій, купонів або страхувань

БРЕЙСИ за 
$3,800*

INVISALIGN за

$3,495 
*

До 20 кап 

* Початкова ціна. Вартість залежить від складності лікування

Public Aid Accepted

PPO’s

Лікування кореневих каналівЛікування кореневих каналів

Night guards за 
індивідуальним замовленням

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)

БРЕЙСИБРЕЙСИ
$3,800

борис мельцер, 
тренер  
по коучингу

Продовжувати або розійтися?


