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      Relacje są nieodłącznym aspektem naszego życia i w zależno�ci od sfery, kt�rej
dotyczą, mogą by� r�żne: zawodowe, społeczne, rodzinne, partnerskie czy intymne.
Najważniejsze dla nas zawsze są te, z kt�rymi najbardziej się utożsamiamy i kt�re są
nam bliskie.                                      

   Każdy z nas chce mie� udane relacje, jednak nie wszyscy potrafimy �wiadomie je
budowa�. I nie jest ważne, czy są to relacje partnerskie czy rodzinne, to nadal wielu z
nas uważa, że wystarczy ,,by� razem”, a wszystko ,,samo się ułoży”. Potem
stwierdzamy ze zdziwieniem, że się nie udało i nie tak miało by�, bo przecież iluzja,
kt�rą karmieni jeste�my od dzieci�stwa i historie typu: ,,… a p��niej żyli razem długo
i szczę�liwie…” w zderzeniu z codzienno�cią nie sprawdza się zupełnie. Zastanawiasz
się pewnie nie raz o co w tym wszystkim chodzi?

    Spr�bujmy dzi� przyjrze� się własnym do�wiadczeniom po to, by zaczą� zmiany,
kt�re pozwolą nada� nową jako�� związkom i relacjom, w jakich obecnie jeste�my.
Albo tym, kt�re dopiero będziemy tworzy� - zaopatrzeni w wiedzę będącą dla wielu
z nas wskaz�wką  w drodze do tego, żeby żyło nam się ze sobą lepiej.

    Obecny czas nie jest łatwym czasem dla relacji i związk�w. Wiele par, rodzin,
małże�stw wła�nie teraz do�wiadcza trudno�ci w obliczu nowych sytuacji,
pojawiających się problem�w, niespodziewanych okoliczno�ci, kt�re nieustannie nas
zaskakują... Nieoczekiwanie zdarzenia, kt�rych do�wiadczamy, nowe wyzwania,
kt�rym musimy sprosta�, zmieniająca się niemal z dnia na dzie� rzeczywisto�� oraz
kwestie z kt�rymi borykamy się na co dzie� sprawiają, że funkcjonowanie w wielu
aspektach np. rodzinnym, partnerskim, społecznym, czy osobistym staje się bardzo
trudne lub nawet zaburzone. 

      

Jak budowa� dobre i �wiadome relacje?
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akceptację zamiast dezaprobaty,

zrozumienie zamiast pogardy,  

uznanie zamiast oceniania.

     W pracy terapeutycznej często spotykam osoby, kt�re mają trudno�ci  w
relacjach – a �ci�lej: z ich utrzymaniem tzn. pozostawaniem w relacji, kt�ra
będzie z ich punktu widzenia ,,dobra”. Z sygnał�w, kt�re otrzymuję wynika, że
niekt�re aspekty dotyczące relacji są trudne do realizowania w codziennym
życiu, niekt�re są też czasem niezrozumiałe, ale jednocze�nie jest to ważne dla
każdego i każdej z Was. W kwestii dotyczących relacji i związk�w zwykle pada
wiele pyta�, ale odpowiedzi są proste: najważniejsze, to zda� sobie sprawę z
tego, że chcemy budowa� �WIADOME relacje. �wiadome - czyli takie, w kt�rych
zakładamy, że budowanie relacji to jest proces, w kt�rym działaniom na rzecz
związku, relacji partnerskiej czy rodzinnej nie ma ko�ca. Nie ma tu też miejsca
na przypadkowo��, chaos i wszystko to, co nas umniejsza w oczach drugiej
osoby.

      Dlatego punktem wyj�cia jest nasze podej�cie do aspektu relacji oraz
postawa, jaką prezentujemy i czasem warto zastanowi� się nad tym, po to, aby
da� drugiej osobie: 
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Odkryj swoją
 Kobieco��

 
       Kobieco�� bywa często jeszcze tematem
tabu, cho� wydawa� by się mogło, że żyjemyw
czasach, gdzie dostęp do informacji jest
powszechny, to jednak w niekt�rych kręgach
naszego społecze�stwa ta sfera życia z wielu
względ�w okryta jest zasłoną wstydu, niewiedzy,
pogardy czasem nawet strachu.. Tak, strachu,
kt�ry powoduje, że niekt�re kobiety o swojej
kobieco�ci nie chcą my�le�, rozmawia� lub jej w
żaden spos�b eksponowa�. 

       Kobieco��…  To okre�lenie, kt�re przywołuje
nam na my�l r�żne skojarzenia,                 
 w zależno�ci od tego, na jakim etapie życia, w
jakim wieku jeste�my, jakie do�wiadczenia
mamy za sobą czytając te słowa i najważniejsze-
czy potrafimy zadba� o siebie i swoje potrzeby.
Jest to istotne chociażby z tego względu, że
kobieta, kt�ra potrafi o siebie zadba� i ma
zaspokojone potrzeby, czuje się pewna siebie,
silna (wewnętrznie, psychicznie, emocjonalnie) i
spełniona. Ma odwagę podejmowa� wyzwania,
jest skłonna do działania, nie obawia się nowych
do�wiadcze�, nie boi się życia.    

        Te przemy�lenia i sugestie są po to, żeby�
mogła zawsze pielęgnowa� kobieco�� w sobie.              
Jak już się tego nauczysz, albo po prostu sobie
przypomnisz i ,,rozgo�cisz się” w tym, to
będziesz chciała w tej swojej Kobieco�ci
pozosta�, bo przekonasz się jakie to przyjemne
uczucie.            
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           To w jaki spos�b traktujemy swoją kobieco��
i swoją seksualno��, rzutuje na to, jakie mamy
relacje intymne. W sytuacjach, kiedy odrzucamy
siebie jako kobietę, czyli tym samym nie
akceptujemy swojego ciała, swojej fizjologii i
biologicznej strony kobiecej natury, to nie
przyjmujemy też swojej seksualno�ci. Gdy
wypieramy swoje pragnienia i potrzeby lub głęboko
je skrywamy, bo ,,nie wypada”, lub ,,co sobie o
mnie on/ona pomy�li” - trudno jest wtedy żeby�my
miały dobrą, satysfakcjonującą nas relację intymną.
        
     Im więcej m�wimy o tym, im więcej
komunikujemy się z partnerem w tej kwestii lub po
prostu ,,na�wietlamy” sytuacje, kt�re są dla nas
niekomfortowe i trudne, tym większa jest szansa
na to, że ta kobieco�� zostanie odkryta. I w ko�cu
to, co było gdzie� schowane, wstydliwe, trudne, to
czego się obawiamy- jeżeli zostanie odsłonięte,
wyjęte na �wiatło dzienne- czyli po prostu nazwane
i zostanie ,,obgadane” przez oboje partner�w
sprawi, że ta sytuacja ma szansę poskutkowa�
poprawą relacji partnerskich i lepszą komunikacją
w tym obszarze, przekładając się bezpo�rednio na
relację intymną.          

        Nie od dzi� wiadomo, że im bardziej otwarcie
potrafimy rozmawia� o kobieco�ci, im czę�ciej
będziemy akcentowa� swoją kobieco�� i im czę�ciej
będziemy miały możliwo�� do�wiadcza� kobieco�ci
w pełnym tego słowa znaczeniu, tym szybciej się
poczujemy w niej dobrze, pewnie i komfortowo,
ponieważ kobietą się nie bywa - bywa, kobietą się
jest i warto się ze swoją kobieco�cią zaprzyja�ni�. 
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     Niejedna z nas ma tendencję do wypierania własnej seksualno�ci, odrzucania
kobieco�ci, braku akceptacji własnego ciała lub siebie - jako kobiety w og�le. Często
spoglądamy na naszą kobieco�� z zawstydzeniem, niesmakiem, poprzez pryzmat
zebranych do�wiadcze�, skojarze�, przekona�, opinii innych ludzi lub osąd�w.    

        Na co dzie� pozwalamy sobie zapomnie� o nas samych i o tym, że nasze ciało, to
nie tylko,,całodobowy robot wielofunkcyjny”, kt�ry służy do nieustannej obsługi
członk�w rodziny, ale też �r�dło niesamowitej przyjemno�ci, rozkoszy, zmysłowych
dozna� i nowych do�wiadcze�, także tych ł�żkowych. Potrzebujemy tylko sobie
u�wiadomi� pewne kwestie, wtedy wszystko to będzie dla nas realne i osiągalne. 

      By� może czytając te słowa jako kobieta, poczuła� się oburzona, zdegustowana
lub przeciwnie: zainteresowana, zaciekawiona, podekscytowana. Bez względu na to,
jaka jest teraz Twoja reakcja i odczucia, cieszę się Kochana, że tu ze mną jeste�,
ponieważ to dobry moment, żeby zatrzyma� się i pochyli� się przez chwilę nad
własną kobieco�cią i seksualno�cią. Zastanawiasz się jak to zrobi�? To proste i
trudne zarazem, bo trzeba ,,tylko”, albo ,,aż” zmierzy� się ze swoimi obawami,
przekonaniami na temat cielesno�ci   i seksualno�ci, pozby� się lęku i blokad, kt�re
najczę�ciej masz tylko w głowie.                                                            
   
    Następnie przyjrze� się sobie tak życzliwie i bez oceny, z pełną akceptacją i
zrozumieniem… Czy to jest dla Ciebie trudne? Pomy�l o tym już teraz.  

                                                                                                                            
                                                                                     

Kobieco�� a seksualno��
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Chcesz by� perfekcyjna i zmęczona?

Czy wolisz mie� dobrą relację partnerską i udane życie seksualne?

        Sfera seksualna, to jeden aspekt�w naszego życia, o kt�rym nie każdy z nas
potrafi rozmawia� bez skrępowania. Twoja postawa wobec siebie, własnych potrzeb i
spojrzenie na kwestie dotyczące seksu, cielesno�ci, fizyczno�ci oraz m�wienie o tym
w okre�lony spos�b, zależą między innymi od tego, na kt�rym etapie jeste�: chodzi o
kwestie życiowe, rozw�j osobisty, priorytety kt�re sobie wytyczasz, co jest dla Ciebie
ważne lub, paradoksalnie – co sobie odpuszczasz. 

     Hmmm… Brzmi dziwnie czy znajomo? Może nawet niedorzecznie lub
absurdalnie, ale niewygodne pytania, to moja specjalno��, dlatego zapytam dzi�
Ciebie:

       Wyb�r należy do Ciebie i od Ciebie w dużej mierze zależy to, zdecydujesz się
cho�by na małą zmianę już dzi�… Jaka to zmiana? Dowiesz się już niebawem, a
tymczasem: zajrzyj na moją stronę, dołącz do grupy, poczytaj bloga, obejrzyj film na
Youtube – tam znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i spora dawkę
wiedzy, zapraszam! 
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Monika Kołodziejska
 

Monika Kołodziejska
 

www.monikakolodziejska.pl
 

Zapraszam na warsztaty , ,Odkryj swoją Kobieco��".
Więcej informacji  o warsztatach znajdziesz w tym miejscu.

 

Zajrzyj  na moją grupę na facebooku dla kobiet;
, ,Relacje,  kobieco��,  seksualno��",  znajdziesz ją tutaj.

 

https://www.facebook.com/groups/4448027495208418/?notif_id=1625462445219545&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif
http://monikakolodziejska.pl/warsztaty-w-palacu
http://monikakolodziejska.pl
https://www.youtube.com/channel/UCcxWra2mKGSk6COl5tEYfpg
https://www.youtube.com/channel/UCcxWra2mKGSk6COl5tEYfpg
https://www.facebook.com/search/top?q=monika%20ko%C5%82odziejska%20-%20terapeuta%2C%20seksuolog
https://www.facebook.com/search/top?q=monika%20ko%C5%82odziejska%20-%20terapeuta%2C%20seksuolog


Monika Kołodziejska – terapeuta, seksuolog,
pedagog. Uko�czyłam studia podyplomowe                
w zakresie seksuologii klinicznej pod
merytorycznym kierownictwem prof. Zbigniewa
Lew - Starowicza w Instytucie Zastosowa�
Psychologii WSFiZ w Warszawie, posiadam
międzynarodowy dyplom uko�czenia tychże
studi�w: Post-graduatestudies Clinical Sexology
on Institute of Applied Psychology. 
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Uko�czyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Studium
Interwencji Kryzysowej, Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w
Dolno�ląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Podyplomowe Studia
Wychowania Prorodzinnego w PAT w Krakowie, Podyplomowe Studia Terapii
Pedagogicznej oraz Wychowania do życia w rodzinie.                                                                        

Opr�cz tego uko�czyłam liczne szkolenia np. Racjonalna Terapia Zachowa� (Rational
Behaviour Therapy), Zachowania samob�jcze- diagnoza i interwencja
psychologiczna, uczestniczyłam w og�lnopolskim projekcie Bezpieczna Polka:
Procedury Bezpiecze�stwa Osobistego Dla Kobiet (The Intensive Self -Defense
Course) oraz kilku warsztatach rozwoju osobistego w Warszawie (Maleszko-
Szkolenia).                                                                                         

Uko�czyłam międzynarodowy kurs terapii metodą Recall Healing: poziom I, II i III w
Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Poznaniu, dotyczący holistycznego podej�cia do
problemu pacjenta oraz kurs Relationships dotyczący holistycznego i systemowego
ujęcia relacji i związk�w. Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i
dorosłych, terapię rodzinną, systemową  oraz terapię par. Wsp�łpracowałam też ze
szkołami rodzenia. Prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii i socjologii w ochronie
zdrowia ze słuchaczami na kierunkach medycznych i terapeutycznych (masażysta,
terapeuta zajęciowy) m.in. we Wrocławiu.                                                                                                  

                                     

                                                                                                                            

O autorce
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Jestem edukatorem w zakresie wychowania prorodzinnego młodzieży oraz
koordynatorem programu ,,ARS – jak dba� o miło��?” w szkole ponadpodstawowej.
Pracuję także jako pedagog i nauczyciel przedmiotu: Edukacja psychologiczno-
pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej. Prowadzę zajęcia z zakresu interwencji
kryzysowej z uczniami klas mundurowych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom os�b, z kt�rymi pracuję i kt�rym  pomagam w
r�żnego rodzaju sytuacjach kryzysowych i trudnych, nadal doskonalę swoje
kompetencje zawodowe. Obecnie jestem studentką Akademii PsychoBiologii
Zdrowia we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem pierwszego w Polsce facilitatora
Metody Recall Healing - p. Violetty Karys pogłębiam wiedzę oraz doskonalę
kompetencje zawodowe z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii,
totalnej biologii i recall healing czyli  cało�ciowej (holistycznej) koncepcji
postrzegania człowieka. Psychobiologia jest to połączenie psychologii i praw biologii
oraz medycyny integracyjnej, a także wiedzy specjalistycznej   z r�żnych dziedzin
dotyczących wpływu emocji na biologię człowieka.                                           

W psychobiologii spotkanie dw�ch nauk: psychologii i biologii zmienia spos�b
my�lenia o wzajemnych oddziaływaniach proces�w psychicznych i biologicznych,
kt�re obserwujemy pod postacią zmian somatycznych, kt�re mają podłoże
emocjonalne.  Jako specjalista od rozwoju osobistego kształcę się nadal w kierunku
trenera umiejętno�ci społecznych w Warszawie i planuję prowadzenie warsztat�w w
tym zakresie, ponieważ rzeczywisto�� w kt�rej żyjemy sprawia, że coraz więcej os�b
ma problem z nawiązywaniem kontakt�w, wchodzeniem w interakcje oraz
zarządzaniem stresem czy emocjami.                                   

Prowadzę też warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz grupy wsparcia dla os�b, kt�re
do�wiadczają sytuacji trudnych i same nie zawsze mogą sobie z nimi poradzi�.    
                                  

                                                                                                                            
                                                                                     

Monika Kołodziejska


