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Boldog Párok 

8+1 kapcsolat (sz)építő tipp 

 

 

Gondolatültető… 

Bizonyára Te is – mint minden általános iskolás kisdiák – csiráztattál, 

neveltél babszemeket. Elvetetted földbe vagy vizes vattába rakosgattad és 

vártad, hogy kihajtson. Vagyis nemcsak vártad… 

Naponta nézegetted, locsolgattad, talán egy-két kedves szavad is volt 

hozzá. És kis idő múlva, láss csodát, kibújt a hajtás és a további 

gondoskodásod, törődésed eredményeként szépen fejlődött. Milyen jó 

érzés volt, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét. 

Így van ez a párkapcsolattal is. Naponta gondozni, ápolni kell, törődni 

vele, ha azt akarjuk, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott, harmonikus és 

boldog legyen. 

Minden szürke hétköznapon így kell tennünk. És a szürke hétköznapokba 

bele kell csempészni egy kis különlegességet, ami átszínezi azt a napot. 

Ehhez adok egy pár ötletet, tippet – ki-ki válassza azt, amelyik 

számára/számukra a legtöbbet adja. 
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1. Csak nézzetek egymás szemébe 

A szem a lélek tükre. Mikor néztetek egymás szemébe utoljára? Úgy hogy 

közben semmi mást nem csináltatok? Tegyétek meg most! Este, vacsora 

után üljetek egymással szembe pl. a kanapén és 5 percig nézzetek 

egymás szemébe. Ne kalandozzon el a tekintetetek, ne figyeljetek másra, 

csak egymásra.  

Osszátok meg egymással. Mit éreztetek? Hogy éreztétek magatokat ebben 

a helyzetben? A párod szemében milyennek látod, érzed magadat?  

 

 

2. Beszélgessetek 

Tudom, ezt már ezer helyen olvastátok. Én is. Mégis ezt tanácsolom - én 

is. Nem mindegy hol, hogyan, mikor és miről beszélgettek. Szánjatok időt 

naponta arra, hogy megosszátok egymással milyen napotok volt, mi 

foglalkoztat benneteket, milyen érzéseitek voltak, mi történt veletek. 

Ismerjétek meg egymást egyre jobban, egyre mélyebben. Idővel térjetek 

vissza egy-egy témához, hiszen mindannyian változunk… Keressetek és 

találjatok új témákat. 

 

 

3. Legyél hálás 

Igen, ez is az a kategória, amit mindenki szajkóz. De nem véletlenül. 

Sokan esnek abba a hibába, hogy csak a rossz, negatív dolgokat, amit 

nem jól tesz a párjuk, azt veszik észre, azt mondják a párjuknak. Ami jó, 

szép, kellemes, örömet okoz – azt természetesnek veszik.  

Éppen fordítva javaslom. Azokat a dolgokat hangsúlyozd, emlegesd, 

fejezd ki a párodnak, amit jól csinál, amivel örömet okoz. Így a 

figyelmedet erre helyezed és ezekből lesz egyre több. Minél többször 

mondod a párodnak KÖSZÖNÖM, hogy…; HÁLÁS vagyok azért…., annál 

nagyobb lesz benne a késztetés, hogy ismét úgy tegyen, amivel ezeket az 

érzéseket kelti benned. És persze ő is örül az elismerésnek, jól esik neki a 

visszajelzés, megerősítés. Ne hidd el, próbáld ki!  
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(Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nézzetek el egymásnak minden 

negatív dolgot, tettet, cselekedetet, stb., csupán azt, hogy gondoljátok át 

és mérlegeljétek, hogy érdemes-e róla beszélni, és ha igen, a hogyanon 

legyen a hangsúly.)  

 

 

4. Okozz apró örömöket 

A boldog élet apró örömökből, figyelmességekből tevődik össze. Ha sok 

apró örömöt adsz és a párod észre is veszi ezeket, akkor minden egyes 

alkalommal tettetek valamit a kiegyensúlyozott, boldog, kapcsolatotokért. 

Ha mindketten így tesztek, kétszer annyi örömötök lesz. Vidd ágyba a 

kávét reggel, lepd meg a párod egy szívességgel pl. vásárolj be helyette, 

intézz el helyette egy hivatalos ügyet, főzd meg a kedvenc ételét, 

sétáljatok, vigyél virágot/bort, hallgassatok zenét és perdüljetek táncra, 

úgy látod fázik a párod- takard be, dolgozik-vigyél egy pohár italt neki, 

stb. 

 

 

5. Bocsáss meg 

Minden kapcsolatban vannak sértések, sérelmek, bántások. Ilyenkor 

negatív érzések törnek ránk, mérgesek vagyunk, haragszunk a párunkra. 

Van, aki magába fordul, van, aki veszekedni kezd a párjával. Legbölcsebb 

dolog, ha átgondoljuk a helyzetet és nemcsak a párunkat hibáztatjuk, 

hanem azt is megnézzük mi mivel járultunk hozzá a helyzethez. Mert 

bizony minden problémához, konfliktushoz – valószínűleg – mindketten 

hozzájárultunk. Keressük meg a „mi részünket” és kezdjük ezzel a helyzet 

tisztázását, ahelyett, hogy a párunknak ugranánk. Ha mindent sikerült 

tisztázni – kérjünk bocsánatot és bocsássunk meg - mindketten! 
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6. Vállaljatok felelősséget 

Ha valamit jelez feléd a párod, hogy hiányzik neki a kapcsolatotokból, neki 

pedig az fontos – ne legyints rá, ne vedd semmibe. Lásd azt, hogy azért 

szól, mert fontos vagy neki, fontos a kapcsolatotok. És ha többször 

mondja, jelzi, ezt azért teszi, mert nem akarja megoldatlanul, 

kielégítetlenül hagyni azt a dolgot. Felelősséget vállal értetek. Felelősnek 

érzi magát azért, hogy megoldjátok. A meg nem oldott helyzetek, 

jelzések, a nem felelős hozzáállás eredményezhetik a párok eltávolodását.  

 

 

7. Növeljétek az intimitást 

Kiváló intimitást mélyítő „eszköz” a csók, az ölelés. Figyeld csak meg 

magatokon. Amikor csókolóztok, egyre közelebb kerültök egymáshoz 

fizikailag majd lelkileg is. A csókban az összetartozás érzése is megjelenik. 

A fenntartott csókolózás és ölelés jelzi a kapcsolat stabilitását, az 

elkötelezettséget. Gyakoroljátok minél többször – egymással! 

Figyelem! A Californiai Egyetemen végzett kutatások azt mutatják, hogy a 

szerelemhormonnak is nevezett oxitocin termeléséhez a szervezetünkben 

20 mp ölelésre van szükség és minimum 6 mp-ig tartó csók stimulálja az 

agy kötődésért felelős részét. 

 

 

8. Mondjátok ki mit éreztek egymás iránt 

Sokan vannak, akik nem tudják megfogalmazni mit is éreznek. Velük nem 

egyszerű, de nem reménytelen… Ha ilyen a párunk, segítsünk neki. 

Azzal, hogy Te elmondod, megosztod vele az érzéseidet, milyen 

helyzetben mit éreztél – fogódzót adsz neki.  

Vannak olyan emberek is, akik nehezen mondják ki „szeretlek” - pedig 

milyen jó hallani és persze érezni!   

Szokjatok rá! Amikor csak lehet, mondjátok meg egymásnak őszintén, 

szívből, mennyire szeretitek egymást. Hallunk történeteket, látunk 

filmeket, amikben az a szituáció, hogy: „mondanám, de már késő!” 
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9. Saját ötletek - Innen folytasd Te 

Mik azok a dolgok, amelyek a Ti kapcsolatotokat (sz)építik? Hiszen minden 
kapcsolat más, nincsenek mindenkire érvényes, mindenkinél működő 

általános receptek. A fenti tippeket is alakítsátok át kedvetek szerint.  
Soroljátok fel vagy kifejthetitek részletesen a saját ötleteiteket – a lényeg, 

hogy csináljátok! 
 

 
AZ ÖRÖK TANÁCS: 

Minden nap tegyél valamit párodért és vedd észre, amit ő tesz 
érted! 

 
Ha így cselekedtek, jó úton haladtok a kapcsolatotok építésében, 

szépítésében. 
 

 

 
Szeretetteljes kapcsolatot kívánok! 

Kovács Ildikó 
párkapcsolat (sz)építő   

 
 

  
 

Utószó 

Én azoknak az embereknek segítek, akik azt szeretnék, hogy a 

házasságuk/párkapcsolatuk boldog legyen. Eziránt köteleztem el magam. 

Ha neked is ez a célod, tarts velem. 

http://boldogparok.hu 

kapcsolat@boldogparok.hu 

http://www.facebook.com/boldogparok 

 

Ezzel a kis összeállítással csupán gondolatokat szerettem volna elültetni a 

fejekben. Bízom benne, hogy velem tartasz és megosztod velem az elért 

sikereiteket is.  

Ha hasznosnak találtad a tippeket és úgy gondolod van olyan ismerősöd, akinek 

segíthet a párkapcsolata (sz)építésében, küld tovább neki. 

 

Ezek a tippek nem szólnak azoknak a pároknak, akik nem szeretnének együtt maradni, ahol 

vélhetően hűtlenség van a kapcsolatban. Ilyen esetekben is van megoldás, más eszközökkel: 

kapcsolat@boldogparok.hu-n keress meg. 
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