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Secretele unei relații de succes 

Nu ar fi minunat să nu mai avem parte de conflicte în cuplu? De certuri infinite? De 
cuvinte dureroase și de regretul că am spus ceva ce nu ar fi trebuit? 

Ce-ar fi dacă ți-aș spune că așa ceva chiar e posibil? Te invit să citești și să aplici 
următoarele sfaturi atât de simple, dar atât de utile. 

Iată ce trebuie să faci în primul rând în timpul unui conflict cu partenerul: 

4 pași siguri pentru a calma orice tensiune în cuplu 

1. Concentrează-te pe situație și nu pe persoană și evită generalizările 

De obicei, atunci când ne contrazicem cu cineva, inclusiv cu partenerul de cuplu, 
tindem să pierdem din vedere situația de față și ne concentram, mai degrabă, pe tot ce 
ne-a fost greșit până în acest moment. În momentul în care luăm personal toate 
replicile partenerului, în care ajungem să ne rănim reciproc, să aruncăm vina asupra 
partenerului (sau asupra noastră), nu doar că nu mai este productiv dialogul, ci face 
mai mult rău decât bine. 
Nu uita că o acțiune anume nu ne definește pe noi, ca persoane. Nu uita că, la fel ca și 
tine, partenerul tău nu este o persoană perfectă. Încearcă să vezi care sunt intențiile 
reale ale partenerului. Și încearcă să-l asculți cu inima deschisă, fără a interpreta în 
diferite feluri ceea ce el îți transmite.  
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2. Ascultă cu adevărat 

De multe ori este greu să ascultăm cu adevărat. Parțial pentru că în momentele în care 
suntem furioși ne vine greu să ne detașăm, să fim obiectivi și să ascultăm pentru a 
înțelege și nu pentru a da o replică, dar parțial și pentru că deși nu putem rosti mai 
mult de 125-150 de cuvinte pe minut, creierul are capacitatea de a descifra 
aproximativ 600 de cuvinte pe minut. Ceea ce înseamnă că… se va plictisi.  
Din fericire, avem soluții și împotriva plictiselii creierului: e suficient să încercăm să 
repetăm în minte ceea ce transmite partenerul de discuții. Astfel vom reuși să facem 
mai multe lucruri: 
 • să ne antrenăm creierul 
 • să fim cu adevărat atenți 
 • să ne accesăm părțile raționale ale creierului, care sunt, în același timp 

responsabile cu autoreglarea (deci, care ne vor ajuta să ne calmăm înainte ca 
lucrurile să evolueze atât de tare în rău, încât să nu le mai putem controla) 

 • să ne asigurăm că am înțeles cu adevărat ceea ce ni se transmite 

3. Vorbește despre tine și despre ceea ce simți 

”Tu” faci lucrurile greșit, ”tu” nu ești atent la nevoile mele, ”tu” ești responsabil pentru 
ceea ce se întâmplă acum.  
Într-un cuplu lucrurile nu sunt albe sau negre, ci sunt mereu undeva pe la mijloc, gri 
mai deschis sau gri mai închis. Așa că e nedrept să pasăm toată responsabilitatea către 
partener. Ca să nu mai spunem de presiunea pe care acesta ajunge să o simtă. Și nici 
de vina și rușinea pe care i le inoculăm, punându-l imediat în stare defensivă. Eu atac, 
el se apără. Lucrurile sunt simple. 
Mai productiv este să discutăm despre noi. ”Eu” am impresia că nu faci lucrurile bine 
mereu. ”Eu” mi-aș dori să fii puțin mai atent la nevoile mele. ”Eu”, alături de tine, sunt 
responsabilă pentru ceea ce se întâmplă acum.  
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4. Ia o pauză 

Dacă în ciuda primilor trei pași, lucrurile nu sunt mai calme, e în regulă să iei o pauză 
și să reluați discuția atunci când sunteți amândoi mai calmi. 
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Cum gestionăm conflictele în cuplu? 

Ca să recapitulăm, primul punct ar fi acela de a te concentra pe situație și nu pe 
persoană, apoi ar trebui să-l asculți cu adevărat pe partenerul tău, să-i vorbești 
despre emoțiile și sentimentele tale, fără să-l învinovățești, iar dacă încă nu poți 
aplica pașii de mai sus, să îți iei efectiv o pauză până când va fi posibilă comunicarea 
eficientă între voi. 

Bine, bine, o să zici, am înțeles cum calmăm tensiunile. Dar cum rezolvăm problema 
în sine?  

Urmează să citești despre SECRETUL REZOLVĂRII ORICĂRUI CONFLICT (în cuplu sau 
în afara lui). 

Din păcate, doar 2 din 10 cupluri cunosc aceste secrete și aplică ceea ce vei citi. 

Dacă vei aplica acești 5 pași simpli împreună cu metodele pe care le-ai primit în prima 
parte a documentului, te asiguri că metoda va funcționa 

5 Pasi simpli pentru a rezolva orice conflict în cuplu 

1. Stabiliți care este problema 

Asigurați-vă că discutați despre același lucru, că disecați aceeași problemă. Dacă există 
mai multe disensiuni în cuplu, prioritizați și rezolvați-le pe rând.  
Nu uita să vorbești mai mult despre tine și despre emoțiile tale decât despre partener.  
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2. Căutați punctele în care sunteți de acord 

Indiferent cât de serioasă este cearta, va exista măcar un punct în care sunteți de acord. 
Porniți de acolo. Faptul că vedeți un anume lucru la fel vă ajută să vă validați unul 
altuia trăirile și vă pune pe aceeași parte a baricadei. De aici se construiește mult mai 
ușpr.  

3. Căutați alternative 

Faceți o sesiune de brainstorming și căutați cât mai multe potențiale soluții pentru 
problema voastră. Lucrul în echipă vă va aduce mai aproape unul de celălalt. În plus, 
din mai multe variante cu siguranță veți găsi o soluție care să vă fie confortabilă 
amândurora.  

4. Aplicați una din soluțiile alese 

De multe ori problema nu stă în găsirea soluțiilor, ci în implementarea lor.  
Nu le implementăm deloc, sau o facem fără consecvență, întorcându-ne apoi invariabil 
de unde am pornit.  
Stabiliți împreună ce soluție veți aplica, pe ce perioadă și ce așteptări aveți de la ea.  

5. Evaluați rezultatele 

E foarte important ca după o săptămână/lună/altă perioadă aleasă de voi să vă așezați 
împreună la aceeași masă și să discutați despre ce s-a schimbat. Ați aplicat soluția 
găsită, dar a fost ea eficientă? V-a adus beneficii? V-a ajutat? Ce emoții aveai 
săptămâna trecută vis-a-vis de această problemă și ce emoții ai acum? Dar partenerul? 
Cum plănuiți să faceți mai departe? La care din punctele de mai sus trebuie să vă 
întoarceți? 
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În tot acest context, nu uita despre nevoile tale și ale partenerului tău.  

Și ține minte un lucru foarte important:  

Atunci când cineva ne spune ”nu”, ar trebui să auzim de fapt următorul mesaj: ”eu am 
o nevoie pe care soluția propusă de tine nu o împlinește”. 

Soluțiile cu adevărat eficiente pe termen lung sunt cele care împlinesc nevoile tuturor 
celor implicați.  
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Nevoi neîmplinite 

Acum, e important să știm ce este aceea o nevoie. ”Am nevoie să-ți speli vasele” este 
într-adevăr o nevoie? Sau dorința aceasta ascunde altceva în spate? Nevoia de 
apreciere sau de susținere? Sau poate chiar alta? 

Poate ați auzit de Maslow și piramida nevoilor de bază a tuturor oamenilor. Pe măsură 
ce sunt împlinite nevoile de la bază, individul se îndreaptă către a împlini nevoile mai 
apropiate de vârf. 

�  

Marshall Rosenberg ne propune o altă categorizare a nevoilor.  
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Iar literatura de specialitate în consilierea de cuplu, ne propune o a treia categorizare, 
specifică problemelor în cuplu. 

Cele mai importante 10 nevoi emoționale în cuplu 

 1 Afecțiune 
 2 Împlinire sexuală 
 3 Conversație 
 4 Companie relaxantă 
 5 Onestitate și deschidere 
 6 Atracție fizică 
 7 Suport financiar 
 8 Support domestic 
 9 Angajament în cadrul familiei 
 10 Admirație 

Acum, ia o foaie și un creion și notează, într-un moment de sinceritate maximă față de 
tine și de partener: Ai nevoi neîmplinite? Pe care dintre ele. Dar partenerul tău?  

65% dintre oameni sunt nefericiți în relațiile pe care le au. Crezi că sunt conștienți de 
nevoile emoționale neîmplinite pe care le au? 
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Discută deschis cu partenerul despre nevoile neîmplinite și căutați soluții pentru a le 
rezolva. Aplică tehnicile despre care îți scriam la începutul documentului.
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