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Etapy związku
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Większość związków zaczyna od tego etapu.
Czas kiedy “wszystko” jest fascynujące, piękne, ekscytujące,
pełne dobrych emocji.
Zwracamy uwagę tylko na podobieństwa. 
Różnice często są ignorowane.
Część par na tym etapie decyduje się na zobowiązania - np.
zamieszkanie razem.
Pozytywne emocje ułatwiają podejmowanie trudnych decyzji. 
Czas etapu, od 2 miesięcy, do 2 lat - w zależności od wieku
partnerów, poprzednich doświadczeń. 
Największe wyzwanie tego etapu - brak zamkniętej
przeszłości, u jednego, lub każdego z partnerów.

Etap 1 - Miłość romantyczna 



A teraz pytanie do Ciebie? 

Czy uważasz, że jak się zaczyna 5 raz od nowa, to tej całej chemii
się już tak nie czuje? 

Jeśli odpowiedziałaś tak, to mała wskazówka dla Ciebie.
Prawdziwe szczęście, na lata  jest tam, gdzie decyduje i serce i
rozum. Czasem może być tak, że pewnych emocji nie ma, a
czasem tak, że my ich po prostu nie potrafimy poprawnie
rozpoznać, czasem potrzeby jest czas. To „czasem” jest tu bardzo
kluczowe. Pamiętaj o tym :). Krok nr 1 i nr 3 - to materiał, do
którego w tym zakresie warto wrócić. 
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Zaczynamy zauważać różnice.
Jedno, lub obydwoje partnerów ma potrzebę „większej
przestrzeni”.
Zaczynamy chwilami sądzić, że nic nas nie łączy,  lista na „nie”
zaczyna być, znacznie dłuższa, niż lista na „tak”. 
Pierwszy etap, w którym może być rozważany
rozwód/rozstanie, lub małżeństwa/pary szukają pomocy u
terapeuty, coacha - razem, lub indywidualnie.
Główne dylematy: brak pewności, czy chcemy na pewno
spędzić życie razem, założyć rodzinę, wspólnie zamieszkać,
zalegalizować związek. 
Największe wyzwanie tego etapu - gdy jedna strona nadal jest
na etapie romantycznej miłości, a druga już na etapie widzenia
coraz większych różnic.
Może trwać długie lata  na zmianę z etapem nr 3, i epizodami
z etapu nr 1.

Etap 2 - Konflikty/widzenie różnic 



To, co bardzo, bardzo ważne na tym etapie, to świadomości, że
główna praca powinna polegać na uświadamianiu sobie swoich
wartości, potrzeb, poszukiwaniu rozwiązań dających spełnienie
każdej ze stron, nauce skutecznej komunikacji. Niestety to, co
nam  radzi chyba każdy magazyn i niestety 80% filmów i seriali,
to powrót za wszelką cenę do etapu miłości romantycznej -
spacer po plaży, kolacja przy świecach, wyjazd na wspólny
weekend. To może być pomocne, ale nie przyniesie
długofalowych rozwiązań. 
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Podstawowa potrzeba tego etapu - akceptowanie różnić i
przestrzeni. Zrozumienie, że różnice nas dopełniają, jako parę.
Porzucenie prób zmiany na siłę drugiej strony,
zaakceptowanie partnera z jego “wadami”.
Realizowanie wspólnej wizji, w codziennym życiu. 
Wyzwanie tego etapu - możliwe przejście do stabilizacji, ale
nie dzięki akceptacji osiągniętej podczas etapu nr 2, a na
skutek zmęczenia konfliktami. Często może dojść do
oddalenia się i poczucia znużenia.
Jest to drugi najczęstszy etap kiedy pary szukają porady u
coachów, terapeutów, lub decydują się na rozwód, lub
zdradę/romans.
Na tym etapie część par zaczyna starania w kierunku
stabilnego, szczęśliwego związku,  związku, część pozostaje w
pozornej stabilizacji z przerwami na powroty do etapu nr 1 i 2. 

Etap 3 - Stabilizacja 
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Pełna świadomość siebie oraz partnera.
Podejmowanie decyzji w oparciu o szacunek dla potrzeb
drugiej strony.
Stawienia dobra związku na 1 miejscu.
Etap, w którym dominuje poczucie, pomimo że znam dobre,
złe strony, chcę moje życie spędzić z Tobą. 
Etap, w którym każdy z partnerów czuje się kochany i
zauważany.
Poczucie silnej więzi, przyjaźni. 
Wyzwanie tego etapu -  może się wkradać poczucie rutyny,
szczególnie dla temperamentów poszukujące mocnych
wrażeń;), dlatego na tym etapie bardzo ważnym jest dbanie o
romantyzm, okazywanie uczuć.

Etap 4 - Pełnia 

Nie każdy związek na ten etap musi się zdecydować, ale tez
zdarza się, że takie decyzje podejmujemy, kiedy nasza miłość i
związek jest na etapie nr 1, lub 2. 
Największe zagrożenie tego etapu -  zaangażowanie w projekt,
może powodować zaniedbywanie związku. 
Obszary wymagające szczególnej uwagi: czas każdego z
partnerów dla siebie, czas dla związku, czas dla wspólnego
"projektu":).

Etap 5 - Wspólne tworzenie/ dziecko/decyzja

o wspólnym projekcie 

Pamiętaj, że choć idealnym byłoby, aby wszystkie etapy
przebiegały linearnie, to życie tak idealne nie jest. Możemy
realizować wybrane elementy jednocześnie, możemy cały czas
tkwić w etapie nr 1, lub nr 2.
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Co dalej ?

Jeśli masz obszary, które chcesz omówić,  przepracować z
moją pomocą indywidualnie zapisz się na wstępną konsultację.
Link do kalendarza z dostępnymi terminami poniżej: 

 https://calaprawdaorelacjach.pl/kontakt/
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