Czy
kompromis
rozwiązanie?

to

dobre

Norbert: Nisargadatta Maharaj (człowiek, od którego zaczęła
się moja droga) powiedział kiedyś coś w stylu, że każdy
kompromis Cię niszczy lub coś w ten deseń nie pamiętam
dokładnie… może ktoś pamięta albo wystarczy taki zapis… co to
dokładnie oznacza? nie wchodzi w kompromisy… nie powinienem
dopuszczać do sytuacji kompromisu i mam rozumieć każde wyjście
jako dobre? Czy po prostu mam stawiać na swoim? Mam taką
kasetę starą i tam jest napisane .. Kompromis nie leczy, a
słabość zabija… jest to jakaś prawda, z którą akurat się nie
asymiluje… może ktoś coś dorzuci od siebie..

Max Love: Kompromis jest odsunięciem problemu w czasie, jak
byłem na szkoleniu z mediacji rodzinnych nam o tym właśnie
mówili, że kompromis to jest na chwilę i że trzeba znaleźć
rozwiązanie takie, które w 100% da zadowolenie i da spełnienie
ponad oczekiwania. w parze kompromis zazwyczaj nie daje

satysfakcji i spełnienia oczekiwań żadnej ze stron. to jak ja
chcę się bzykać w kuchni, kobieta w łazience, kompromisem jest
przedpokój i każde patrzy w stronę tego co chciało a
rozwiązaniem ponad kompromisem jest sex na dachu, który
uskrzydli obydwoje i zapomną o osobistych opcjach jakie
chcieli. Amen

Norbert: Podoba mi się analogia

Zrozumiałem

Norbert: Ale to chyba trudna sztuka

Max Love: Czy ja wiem, wymaga często czasu więcej żeby skumać
o co naprawdę chodzi i jak to spełnić, jak się dojdzie do
takiego rozwiązania to wtedy widać, że to było takie
oczywiste, spojrzenie osobiste w przypadku gdy chodzi o coś w
parze blokuje zobaczenie całości.

Max Love: To jest kreatywne rozwiązanie

Norbert: Sztuka życia z innym człowiekiem i ze sobą

Pablo: Czy nie jest też tak, że podczas kompromisu w pewnym
sensie następuje obustronna rezygnacja z jakiejś części
siebie, co nie koniecznie służy żadnej ze stron

Max Love: No tak, dlatego nie ma pełnego spełnienia

Ksenia: Hmmm, przestaję używać kompromisów

—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3
.

