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Orice despărțire este grea. Uneori totul iți pare un
câmp de lupta, unul acuză , celălalt se apără si apoi la
rândul sau acuză si jocul de reia semănând cu un joc de
ping-pong in care mingea capătă amplitudini tot mai
mari.
Despărțirea este un proces complex , pe de o parte
separarea fizică a partenerilor, ce presupune a te
reconfigura in alt spațiu, să îți reorganizezi programul si
activitățile de fiecare zi, sa te reobisnuiesti să faci
singur lucruri pe care le făcea partenerul tău sau le
făceați împreună, etc. Dacă mai există si copii la mijloc,
este cu atât mai complicat.

Dar sunt lucruri cu care te obișnuiești făcându-le si
poate neavând de ales. Cea mai complicată si mai
dureroasă este însă, despărțirea emoțională de
partener cu atât mai mult dacă despărțirea este
datorata infidelității acestuia pentru că îți știrbește
foarte mult din încrederea de sine, respectul de sine,
orgoliul, sentimentele, etc.
Dar, odată decizia luată, procesul de separare își
urmează calea, de la tristețe, la furie, deseori depresie
sau somatizări.

In primul rând trebuie să înțelegi că infidelitatea nu
este, ȋn sine, cauza crizei de cuplu ci este efectul unor
cauze mai profunde . Dacă privești ȋn urmă, ȋn relația
de cuplu vei observa că undeva a existat o fisură, o
nevoie psihologică neîmplinită a celor doi. Poate nu
mai simțeați conectare ȋn cuplu, poate apăruseră
demult semnele prevestitoare ale divorțului , celebrii
călăreți ai apocalipsei : critică dură, defensivă,
disprețul sau tăcerea de gheata, poate stilul vieții
partenerului este unul care îți arată acest lucru.

Criza din cuplu este un produs al ambilor parteneri,
nu doar a unuia, este un proces care evoluează ȋn
timp, alimentat de factori interni cum ar fi ȋn
principal lipsa comunicării, si factori externi.
Cu alte cuvinte, dacă dorești o despărțire civilizată,
este bine să analizezi rațional, obiectiv lucrurile si
mai puțin emoțional. Despărțirea civilizată are mai
multe beneficii decât cea conflictuală, războinică:
- unul dintre ele este faptul că, dacă poți să găsești
încă ȋn fostul tău partener calitățile pe care le
apreciai , ca om , ca partener, ca tată, ca prieten,

-veți putea să creați împreună un adevărat
parteneriat ca prieteni şi ca părinți ( pentru că nu
se desparte mama de tata ci soția/ iubita de soț/
iubit).
Până la urmă, cine te cunoaște mai bine decât
partenerul tău?
Dacă nu reușești singură să vezi obiectiv, rațional,
lucrurile si ești copleșit de emoții şi resentimente,
sau sentimente de vinovăție, cere ajutorul unui
psihoterapeut care te poate ghida ȋn acest travaliu.
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AI NEVOIE DE UN SFAT SAU DE AJUTOR?
CHIAR ȘI CELE MAI PUTERNICE CARACTERE AU
NEVOIE DE CINEVA CU CARE SǍ VORBEASCǍ!
Poți să obții o programare la Cabinet sau mai nou
pe skype, mai ales dacă nu ești din București sau
ești plecat din țară!
Programările se fac telefonic la:

(004) 0722 661 891

