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Sitt mitt emot va.ra.:ndta och håll -varnndr2.s hä:nder. Tänk .inte ut några svar eller försvar
utan lya§na mycket noga på va.d din �1:1ttl'let s:äget. En bözja:r att berätta alla punk.tex
först. Sedan berättar deD: andra:
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Vad-jag behöver av dig är.....• , ... ,, .. .,.,.,,
l\0Iin.a. Öns.kn:h.1.gar, :förhoppningar cch drömrnai- fa: .• , •• , ••••• , , . � ..••• ,
.Avs.i1.'"ten med övningen ät att lära. lrii.nna vatand:1:a. En mycket sto:t: procent av alla
förhållanden stelnar på grund av att ma:n in.te rnr sig tid a.tt lyssna p� vad den andra
egentligen säger. Dålig kommunikation är ett vanligt proble:n hos .alla. par. Det ens
partner säger behöver inte alltid besvaras eller probletnlösas. Ofta håller vi ·på att räkna
ut ett svar medan den andra p:ra:ta.r och då lyssnar vi inte. Vi behöver inte svara., bara ta
e:tnot vå.:tpartners kä:nslo.r och bektäfta att vi hört vad han/hon har sagt. Processen år
igång. Mgn känne:r sig tryggare om man i:nte diskuterar innehållet efteråt. Der i sig gö.t a:tt
.relatlone11. fördjupas. Det enda som krävs för att göra derina öv1'1ing är v.illighet.
I början måste vi kanske titta på texten mran för att kom-n.12. ihåg, sedan blir dcct
automatiskt. Öv� va.:tje dag i 2-3 månader, seqan 3 &,a:t/vecka i 3 måna.det och sedan
p.rinst en gång i yeckan. En god och lycklig relation kräver tvvätr atbetel
Det kan kännas ovant i början att göra den här övningen, m;n belöningen är rik. Ni
märker att ni kommet varandra närmare allt eftersom tiden går. Ni förstå:t .inte riktigt hur
det gick till men strunta :i det! Ni övar på att våga -cisä intimitet och att vara ärligare :n.1.ot
varandra. Det fungerat verkligen fast det i:i.:t så eDJ-:elt.
Jag vet att du tror att duflirstår vad d1.1 '(-:yc;�f{;'jqg sa: -- menja__}t år int1 säker_på att dtt
fqttade att vad du hiirde inte var' vadjtJ,g menadd

