
Articolul 4 -  Cum să gestionăm conflictul? Cum să ne certăm eficient? 

Conflictul este progresul pe cale să se întâmple - câți dintre noi am primit acest mesaj crescând? 

Cel mai probabil, mesajele primite în familiile noastre de origine au fost fie noi nu ne certăm, fie cearta e parte din noi. În familiile noastre de 

origine am învățat, mai degrabă, să fugim de conflict decât să îl vedem ca pe ceva valoros. 

Dar de ce apare un conflict? 

De cele mai multe ori, conflictul dintre noi rămâne la stadiul de luptă de putere în loc să fie un indicator a unor nevoi emoționale neîmplinite - 

nevoia de conectare, de a ne simți auziți, văzuți, înțeleși. Ajungem să protestăm în fața nevoilor neîmplinite proiectând pe celălalt 

nemulțumirea și critica noastră. Facem asta sperând ca după strigăte și acuzații celălalt să vadă și să înțeleagă durerea noastră deși exact aceste 

mecanisme contribuie la deconectarea dintre noi. 

Așadar, cum putem să folosim conflictul pentru a ne conecta, de fapt, cu nevoile noastre și în acest fel să putem să  ne certăm eficient?

Kit-ul #DespreTinePsiholog Dr. Andrada Lupșe



Pasul 1

Gândește-te la situațiile în care te-ai aflat în conflict adult fiind. Ce observi - ce teme de conflict se repetă pentru tine? Ce evenimente îți 

declanșează reacții intense? În timp ce te gândești la aceste lucruri, rămâi blând față de tine. Scopul nu este să te auto-critici ci să îți dai 

voie să te înțelegi mai în profunzime.

Pasul 2

În Coloana A, notează toate modurile prin care celălalt (partener, prieten, familie etc) te frustrează. Frustrările sunt comportamente (ele 

NU sunt trăsături de caracter) pe care le face celălalt și care te supără. 

A - Atunci când tu…, tu întotdeauna… niciodată…(ex. întârzii și nu suni să mă anunți)

În Coloana B notează emoțiile pe care le simți cu privire la fiecare eveniment în parte. Folosește un cuvânt care descrie o emoție (de 

exemplu : “furios”, “supărat”, “vinovat” etc).

Ce observi acum despre tine și reacțiile corpului tău după ce ai completat acest exercițiu?
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B - Eu mă simt....(ex. furios/oasă).

În Coloana C descrie ceea ce faci tu, în mod obișnuit, ca reacție la fiecare frustrare (un comportament).

C - Apoi reacționez prin...(ex. a striga, a sta supărat/ă).

În Coloana D identifică care crezi că este frica ascunsă din copilărie și care susține, de fapt, aceste comportamente reactive

D - Pentru a-mi ascunde frica de...(listă frici: neglijat, rușinat, exclus, suprimat, abandonat, învinovățit, ostracizat, dezaprobat, 

respins, invizibil, folosit, dominat, sufocat, controlat, ignorat, devalorizat)

În Coloana E, listează care anume crezi că ar fi dorința profundă care stă la baza fiecărei frustrări. Alcătuiește fiecare propoziție 

cât de scurtă poți și afirm-o ca pe ceva absolut. De exemplu: “Fii mereu punctual, în orice situație!”, “Fii disponibil de ori de câte 

ori vreau eu să fii!”

E - Ceea ce îmi doresc, de fapt, este...

Compară acum ce ai notat în coloana E și C. Ce observi?
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