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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Kuidas paarisuhtes eriarvamustega tegeleda?
 

Keegi ei taha ju tegelikult suhtes vaielda, kuid seda ikkagi juhtub. See juhtub
sellepärast, et me tahame midagi omavahel lahendada. Imago teooria ütleb, et nii
kui me hakkame lahendama midagi, olemegi kohe võimuvõitluses. Paarisuhte
osas tundub see üsna ebaloogiline, sest pidevalt ju ongi vaja midagi lahendada -
mis kell kuhu minna, kes lastele järgi läheb, jne. Miks me nende lahendusteni siis
ei jõua? Meil kaob omavahel ühendus ära ja me ei taasta seda erimeelsuste
käigus. Kui oleme taastanud ühenduse partneriga, siis leiame ka
lahendused. 

Ühendus nagunii katkeb ja see on paratamatu. Suhetes ühendus jääbki katkema,
kuid oluline on osata seda ühendust uuesti luua ja taastada võimalikult
kiiresti. Eriarvamused ongi seetõttu, et suhtes on kaks erinevat inimest ning
eesmärk ei ole olla kõiges alati ühel arvamusel. 

Kui me jääme jäigalt kinni oma arvamusse ja surume peale oma “tõde”, siis on
sageli vältimatu, et ühendus katkeb. Tuleb õppida vaatama selle nurga alt, et on
ka teistel oma “tõde”. Niikaua, kui ma oma tõde korrutan, siis ma partnerit ei
kuula, kuid ka eriarvamusest on võimalik rääkida väga turvaliselt. Lapsena
meile õpetatakse hästi esinema ja kes paremini väitleb või vaidleb, see on võitja.
Kui see hoiak on meie sees hästi tugev ja võtame selle kaasa paarisuhtesse, siis
kahjuks see ei toimi. Kui proovime kõva häälega veenda ja argumenteerida, siis
see pole see, mis sidet loob. Sageli paneb see partnerit tundma alaväärsena ja
lõhub sideme. Partner asub kaitsesse ja tekib võitlus. 
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Eriarvamuses turvaliselt suhtlemiseks on oluline paarisuhtlemise kultuur -
õppida üksteist kuulama :) Niipea kui sa kuulad, siis sa ei vaidle enam ja ei räägi
teisest inimesest üle.

Kui sa kuuled midagi, millega sa ei ole nõus, siis esimene samm lahenduse
suunas on hoiaku muutus su enda sees ehk kaitse asemel asuda teist inimest
uudishimuga kuulama. Püüa mõista, miks teine inimene sellest nii aru saab. Saad
olla uudishimulik, siis kui kuulad ;)

Teine oluline asi on turvaliselt jagada omavahel erimeelsusi - kas kritiseerid
partnerit või räägid oma tunnetest. Tähtis on osata iseennast hinnanguvabalt
väljendada - ma ei reageeri, vaid räägin endast turvalisel viisil, räägin oma
tunnetest. See aitab ühendust taastada.

Milline on ebaturvaline vs turvaline dialoog? 

Konflikt ei ole probleem, vaid võimalus ja miks mitte haarata sellest võimalusest
kinni ja konflikti lahendada läbi turvalise dialoogi. Turvaline dialoog saab alguse
sellest, et lepime kokku ühise aja rääkimiseks. Vestluses peaks jagama selgelt
omavahelised rollid - kuulaja peab kuulama ja rääkija peab saama rääkida.
Kuulaja läheb nö üle silla rääkija maailma ja vastutab selle eest, et jagajal oleks
turvaline rääkida. 

Sageli on vaja anda aega peale konflikti rahuneda. Turvalise dialoogi käigus
räägi läbi “mina-sõnumite” ehk too välja väike kirjeldus, mis juhtus ning kirjelda,
mida sina tunned. Sealjuures jälgi oma hoiakuid ja hääletooni ning milliseid
sõnumeid sa edastad - nii kui tulevad süüdistused või halvustused, siis on
keeruline kuulajal jääda turvaliseks.
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Dialoogi eesmärk ei ole saada infot, vaid dialoog on ühenduse taastamiseks. Läbi
dialoogi me juhime partnerit haavatavuseni. Oleme õppinud selle lapsena ära
peitma, kui meid ei nähtud või ei kuulatud. Me ei oska ennast reflekteerida ja
olukorrast teise inimese vaatenurga alt aru saada. Imago teraapia aitab mul
kogeda, mida mu partner on kogenud. See tekitab mõistmist ja empaatiat.

 

 SAMM - kuulamine peegeldamise vormis.

 SAMM - mõistmine. “Ma mõistan” on oluline lause, see annab partnerile

tunde, et temast on aru saadud, teda on mõistetud. 

 SAMM - empaatia ehk öelda partnerile, et ma kujutan ette, kuidas sa ennast

tunned.  Samm, kus tekib eriti tugev ühendus teise inimese kogemusega.

Kuulamine ja rääkimine – kuidas seda teha? Dialoogi olulised sammud.
 

1.

2.

3.

 
Pane korraks oma kaitse kõrvale ja ütle kaaslasele, miks see dialoog on sinu jaoks
oluline - “Ma tahan läbi selle dialoogi muutuda sulle turvalisemaks
partneriks”. Kui sa märkad, et partner, kellega tahad vestlust pidada, läheb
kaitsesse, siis on see koht, et saad mõelda, kas tegid seda piisavalt turvaliselt. See
on küsimus sulle, et mida sa tegin sellist, mis võis teda ära hirmutada või miks ta
tajus seda ebamugavana, rünnakuna. 

 

Kuidas muuta suhe rõõmu allikaks?
 

Me sünnime kahe inimese ühendusest ja me saame haiget ühenduses olles, läbi
inimsuhete. Me saame ka terveneda läbi ühenduse ehk läbi suhte. Kui me loome
täiskasvanuea suhte, siis see on võimas koht, kus tervendada need haavad, mis
on lapsepõlves tekkinud. Suhtes saan olla mina ise ja saan tagasi need osad, mis
peidus või kaotatud. Ühendus tervendab. Ühendus on see, mida me väga
igatseme, vahel ei oska seda sõnadesse panna. Kui on tüli olnud, siis on
ebamugav olla ja see ongi sellest, et ühendust pole. 
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Ühendus on nagu vesi ja me kõik oleme kogu aeg janus - me vajame seda
ühendust, et olla terved ning elada täisväärtuslikku ja rahuldustpakkuvat elu.
Ühendus ongi rõõmu allikas. 

Suhte juures on oluline lõbu ja naer, mitte ainult raske töö. Sageli paarid ei tee
ühiselt midagi lõbusat ega naera koos. Tuleb mõelda üheskoos neid asju, mis
tooks rõõmu igapäeva ellu. Peamegi pingutama, et seda rõõmu tagasi tuua,
sest see toob turvatunnet suhtesse, kui on ühised lõbusad hetked. Peame
õppima aru saama ja uudishimuga avastama, mis on see, mis mu partnerile
rõõmu teeb ja paneb teda armastatuna tundma.

 

Meie suhtevisiooni loomine
 

Suhtevisiooni saab teha pikas perspektiivis ning leppida kokku oma suhte
väärtused või põhirõhuasetused - elame maal, meil on koer, meil on 3 last, jms.

Võib teha ka iga-aastased suhtevisioonid - see on nagu unistamine, kus panete
paika ühised unistused üheks kalendriaastaks. Näiteks lepite kokku, et korra
nädalas teete ühise pika jalutuskäigu, korra kuus käite kinos, jne. Pange kokku
ühine visioon, et näeksite asju ühtemoodi ja liiguksite koos sinnapoole. See on
midagi mida, ehitada ja kasvatada teadlikult. 

Lisainfo ja raamatusoovitused

Facebookis: Imago Suhteklubi Tallinnas 
Kairi Tozen-Pütsepp koduleht https://www.imagoterapeut.com/
Karis Ross koduleht https://www.karisross.ee/
Karise ja Kairi töötuba “Teekond soovitud armastuseni” 
 https://www.karisross.ee/tootuba-paaridele.html
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