
Inimesed tülitsevad, sest nad on pärit erineva taustaga peredest ja on kogenud

erinevalt, kuidas tülisid lahendatakse. Siis hakkavad ellujäämisstrateegiad

põrkuma. Teine põhjus tülide tekkimisel on see, et me hakkame ennast

õigustama. Selle asemel peaksime selgitama enda käitumist. 

Oleme üles kasvanud teadmisega, et meil ei ole lubatud eksida. See on karm

dilemma. Lisaks oleme harjunud tundma või arvama, et tõde on kusagil väljapool.

Kui tuleme suhtesse, siis võtame teise inimese ütlemisi käsuna. Sa ei pea tegema

kõike, mis mulle öeldakse. Sageli võib suhtes tunduda, et kui teine midagi ütleb

või kuidagi käitub, siis ta teeb seda sinu kiusamiseks. See pole nii, sest kõigil on

õigus olla pahas tujus, teha lollusi, vaikida, mitte osata. Ära võta seda isiklikult. 

Üks pool suhtlusest on see, kuidas teine inimene käitub, kuid teine oluline osa on

see, kuidas meie tema käitumisele reageerime. Tülitsedes peame kõiki asju

rääkima oma vaatevinklist. Indikaatoriks ongi see, et kui sa ei vaata asju oma

vaatevinklist, tuleb kohe konflikt. Sulle võib tunduda, et oled oma vaatevinklis,

kuid tegelikult juba üsna ruttu jutu alguses kaldud teise vaatevinkli poole.

“Ma olen vihane” vs “Sina paned mind nii tundma”

 

“Ma olen väsinud, palun aita mind” vs “Miks sina kunagi midagi ei tee” 
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Mille üle paarid kõige rohkem tülitsevad?

Kõige rohkem tülitsetakse raha pärast. Raha on see, mis annab meile vabaduse -

aega enda jaoks. Teisel kohal on olme ja kodutööd ehk kes kui palju teeb ja

panustab. Kolmandal kohal on intiimsus, siis lapsed ja seejärel suguvõsa teemad. 

Rääkides sellest, kuidas inimesed konfliktides käituvad (vaikivad, karjuvad,

jalutavad minema), siis ühe tegutsemisviisina kasutatakse tülides sageli nö

pommide viskamist. Pomm on mingi ebameeldiv asi, näiteks ignoreerimine,

nähvamine. Siis tekib automaatkäitumine, et pöörame sealt olukorrast ennast

välja. Kuid kõik, millelt võtame tähelepanu ära, see ei lahendu. Nii ongi tavaliselt

see, et suhtes me tihtipeale peale pommi viskamist jalutame ära. Tuleks aga teha

vastupidi - pöörata tähelepanu sellele, mis tekitas ebamugavust ning hakata

rääkima adekvaatse täiskasvanuna. Räägi täislausetega, veidi aeglasemalt,

normaalse valjususega. Mõte on selles, et palud partneril selgitada uuesti, mida

ta ütles või ütled, et ei saanud temast aru ning tahad päriselt ka teada saada. 

Nüüd juhtub midagi sellist, mis on põhjuseks, miks me tegelikult nii ei käitu -

järgnevad teine ja kolmas pomm, kuid need on veel kangemad. Sealt tulevad

süüdistused ja karistused, personaalsed ütlemised. Nii tekibki hetk, kui üks pool

loobub, sest tunneb, et selliselt ei saa konflikti lahendada ning kõnnib tülist

minema. Lahenduseks on see, kui võtad süüdistustest omaks nii palju kui

võimalik, sealjuures selgitades näiteks, et “ei ole nii, et alati on juhtunud, vahel on

olnud”. Loomulikult ütle ka seda, mis sinu arvates ei ole tõsi. See võtab teiselt

poolelt manipuleerimise relvad ära ja ta peab hakkama reaalsete argumentidega

rääkima. Võta tema juttu kui emotsionaalset vahtu, mida saab selgitades

vähendada.
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Konflikte ikka suhetes tekib, kuid vahe on selles, kuidas neid lahendada. Suhetes

on konflikte ja neid peabki olema, sest läbi nende kogemuste me leiame üles

enda soove, arvamusi ning avastame oma karakteri ja erinevaid arusaamu.

Peame tunnistama endale, et ongi erinevaid arvamusi ning mõistma, et konfliktid

tekivad võimuvõitlusest ja halvast kommunikatsioonist.

Mida teha siis, kui partner ei soovi rääkida?

Konfliktides põrkuvad erinevad ellujäämisstrateegiad. Naiste rääkimine on

kujunenud igapäevaelu taustamüraks, millele mees ja lapsed reageerivad alles

siis, kui naine häält tõstab. Naised peavad õppima oma sõnumit efektiivselt

edastama. Selle asemel, et õiendada, tuleks neutraalselt oma tundeid ja mõtteid

väljendada. Ära räägi ainult vigadest, vaid ütle oma mehele ka “mul on Sind vaja”,

“ma vajan Su abi”. Tuleb õppida rääkima südamest südamesse, mitte näägutada

ega peale lennata oma jutuga. 

Me peame tegema kokkuleppeid - pane tähele, et see oleks kokkulepe, mitte

käsk. Et karistusest ja õiendamisest pääseda, siis sageli teine pool lepib selle

käsuga, mis on kokkuleppe nime all talle antud. Päris kokkulepe on selline, kus

ühiselt räägite läbi, mida sina oled nõus tegema ja mis on see, mida partner on

nõus tegema. Räägi avatult, mida sa päriselt tahad ning ütle ausalt välja, kui sa ei

taha või soovi, mitte ära kannata ega tee vastu tahtmist.

Arusaamatusi ja konflikte aitab vältida see, kui mõtled häälega - anna teada,

kuidas ennast tunned või mõtled. See on hea alus aususele ja siirusele. Kuid jälgi

taaskord, et jääd oma vaatenurga juurde ega hakka partnerit süüdistama või

solvama.
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Ära vasta küsimusele küsimusega.

Ära esita retoorilisi küsimusi.

Ära räägi “meie” vormis - see on suur abstraktne sein, mille taha poetakse

ning proovitakse süütundega sisse rääkida teist osapoolt.

Harmooniat aitab säilitada see, kui mõlemal partneril on oma aeg ja ruum. Laste

kõrvalt on keeruline seda leida, kuid see on väga oluline nii mehele kui naisele.

Seda oma ruumi ei tule mitte keegi teine sulle andma, sest teised ei tea, millal ja

mida me vajame. Sa pead selle ruumi endale ise võtma, isegi kui see on kasvõi 20

minutit päevas laste kõrvalt. Ka siis, kui lapsed on suured, vajavad partnerid

omaette olemise aega. 

Tülitsemisel keelatud võtted:

Meeste ja naistetööd

Nooremale põlvkonnale on see võib olla võõras teema, kuid sajandeid on olnud

nii, et on eraldi meeste tööd ja naiste tööd. Vaadake oma suhtes ja

elukorralduses, kas tööd on võrdselt jaotatud ja kõik teevad võrdselt. See ei

tähenda, et peab olema punktipealt võrdselt jaotatud - teeb see, kes oskab või

kellel on võimalik teha ja kes saab panustada. See on indikaator teile, kui

mõlemad panustavad võrdselt, siis olete võrdselt suhtes. Asjad on vaja ära

korraldada - kui on mingi töö, mida keegi teha ei taha, siis tuleb teenida raha ja

selle tegemise eest kellelegi maksta. 



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

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

"Õnnelik suhe"

"Armastuse varjatud saladused"

Armukadedus ja sarkasm

Armukadedust peetakse armastuse näitajaks, kuid tegelikult ei ole

armukadedusel armastusega mingit pistmist. Armukadedus on hirm, et mind ei

armastata ja siis proovitakse seda jõuga kontrollida. Armukadedus suhtes on

karm märk ning sellega tuleb tegelema hakata. Armukadeduse taga on

puudujäägid lapsepõlves - ema karjus, isa pani nurka, kas sa olid oodatud laps,

kuidas ema-isa omavahel läbi saavad, jne. Kui sul tuleb suhetes üles lapsepõlve

valusaid asju, siis ära keera neid enda ega partneri vastu ja ära võta midagi

isiklikult. 

Tülitsedes ollakse sageli väga sarkastilised. Sarkasmiga on nii, et mida targem ja

intelligentsem inimene, seda sarkastilisem ta on. Teisest küljest räägib see seda,

et tema tarkus on rakendatud vales kohas. Sellisele inimesele on soovitav leida

endale mingi tegevus, kus ta saab kasutada oma teadmisi ja oskusi, et ta ei

rakendaks neid läbi sarkasmi oma kaaslase peal. Ja kui sa elad sarkastilise

inimesega koos, siis ütle talle, et ta on tark ja tema tarkust on märgatud. 

Vaata Tiina Tiituse kohta täpsemalt tema kodulehelt www.tiinatiitus.com
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