
Kto ma relacje - 
ten ma rację!

Wstęp
Relacje to temat rzeka. Tworzymy relacje

ze sobą, bliskimi, sąsiadami oraz
kolegami w pracy.

Jakość tych relacji ma znaczący wpływ
na jakość naszego życia.

 
W czasach plemiennych, gdy żyliśmy

w plemionach posiadanie silnych więzów
społecznych dawało nam poczucie

bezpieczeństwa oraz gwarantowało
przeżycie. Obecnie sytuacja mocno się

zmieniła – żyjemy w kulturze
indywidualistycznej, w której priorytetem

jest osiąganie celów, a nie budowanie
silnych więzów społecznych.

 
Z pozoru (tylko z pozoru) wydaje się, że
relacje tracą na znaczeniu. Nic bardziej

mylnego. Korzyści z posiadania sycących
relacji jest wiele. Naukowcy z Harvardu,

w badaniu trwającym ponad 75 lat (jedno
z najdłużej trwających badań w historii),

wysnuli wniosek, że to właśnie relacje
wysokiej jakości są predyktorem

szczęścia i zdrowia człowieka.
 

Dobrej jakości relacje wspierają
długowieczność i szczęście.
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Jak pracować z kołem relacji?

Wydrukuj tę kartkę lub narysuj koło takie, jak na obrazku. 
Każdemu kawałkowi koła nadaj nazwę, jest ich 6 jak 6 kawałków. 
Relacje ze sobą
Relacje z rodziną
Relacje z partnerem
Relacje w pracy
Relacje z przyjaciółmi
Relacje z sąsiadami/dalszymi znajomymi

1.W każdym z obszarów – typów relacji (relacja ze sobą, relacja z rodziną, relacje w pracy         
itd.) określ swój poziom zadowolenia zamalowując tyle danej części, na ile czujesz się z niej
zadowolony/a. Zamaluj dany kawałek od środka na zewnątrz. Im bardziej jest zamalowana
dana część tym oznacza to wyższy stopień satysfakcji z danej relacji. 

2. Spójrz „z daleka” na swoje koło. Przeanalizuj wszystkie 6 typów relacji. 
Zastanów się jakby jechało Twoje koło gdyby wprawić je w ruch.

3. Przyjrzyj się obszarom, w których poziom zadowolenia jest najwyższy. Pomyśl i zapisz  
 jakie Twoje działania zapewniają taki wygląd tego elementu koła. 
Co robisz w tym typie relacji, że jesteś z niej usatysfakcjonowana/y? 

4. Spójrz teraz na te obszary, z których jesteś najmniej zadowolony/a. 
Jakie Twoje zachowania mogą wpływać na taki obraz danego typu relacji?

5.Zastanów się, które relacje najbardziej chciałabyś zmienić. Zaznacz innym kolorem, o ile
chcesz zwiększyć poziom zadowolenia z wybranych typów relacji. 
Wypisz 3 konkretne działania, dzięki którym chcesz to osiągnąć.
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Relacje ze sobą

Relacje z rodziną

Relacje z partnerem/ką

Relacje  w pracy

Rel. ze przyjaciółmi

Relacje z sąsiadami
i dalszymi znajom.


