
с Ева Кулева, лайф коуч и мачмейкър

Как да разрешаваме 
конфликти с любов



За какво се караме най-често?



Възпитание на децата

Секс

Пари

Домашни задължения

Родители и роднини

Различни навици, вярвания, нужди, 
предпочитания, ценности, любовни езици

Различия между половете

Конфликтни теми



Защо се стига до конфликти?



Причини

Чувстваме се нещастни

Имаме очаквания

Искаме другия да се прoмени

Обвиняваме и се оплакваме

Премълчаваме си

Правим прeдположения



Какво можем да направим

Различия между половете

Справяне със стреса
Мъжете се оттеглят, а жените 
търсят свързване.

Даване на подкрепа
Мъжете балансират даването и 
получаването, а жените дават 
докато могат. 

Интимност
За мъжете е важен секса, а за 
жените е важна и романтиката.



Абсолютна истина не съществува

Не правете предположения, задавайте въпроси

Не казвайте какво не искате, а какво искате

Откажете се от илюзията, че партньорът ви ще 
се промени

Грижете се за своето щастие

Помнете, че всеки копнее за любов и прави 
най-доброто, на което е способен.

Поемайте отговорност за чувствата си и не 
поемайте отговорност за чувствата на 
партньора си. 

Всеки проблем има повече от едно 
решение



Избухване

Мълчание, страдание, самосъжаление

Сдобряване с или без прошка

Фази на един скандал



Да пропуснем втора фаза и обидите



Време за раздвижване :)



Ненасилствена комуникация (ННК)

Поведение - наблюдение  оценка↔

Чувства  мисли↔

Нужди

Молба  Изискване↔

Преговаряне

Когато гледаш телевизия и играеш компютърни игри вечер 
след работа и през уикендите, се чувствам самотна. Имам 
нужда да прекарвам повече време насаме с теб в разходки, 
разговори и общи забавления. Моля те, нека да поговорим 
какво можем да направим. 



Изберете подходящо време

Изберете подходящо място

Поставете ограничения във времето

Определете основните правила

Определете темата

Използвайте Аз-послания / ННК

Направете списък с всички възможни решения

План за справяне с конфликти



Упражнение

1) Изберете проблем, който ви измъчва

2) Опишете го с ННК

Какво е обективното поведение?
Какви емоции предизвиква у вас?
От какво имате нужда?
За какво искате да помолите партньора си?



Кога?

Къде?

Колко време?

Правилата?

Използвайте Аз-послания / ННК

Направете списък с всички възможни решения

Направете план за разрешаването му 



Петте езика на любовта, Гари Чапмън

Съзнателната любов, Гай и Катлийн Хендрикс

Beyond Mars and Venus, John Gray

Общуване без агресия, Маршал Розенберг

Книги 



Видеоблог

https://rarerelationships.eu/video-blog/

'Какво те мъчи в любовта', рубрика

http://www.az-jenata.bg/c/139-kakvo-te-muchi-v-lyubovta/

Любовен бюлетин

http://eepurl.com/AKVtn

 

Други ресурси

https://rarerelationships.eu/video-blog/
http://www.az-jenata.bg/c/139-kakvo-te-muchi-v-lyubovta/
http://eepurl.com/AKVtn


Следващи стъпки

'Привлечи любовта на живота си' 
персонална коучинг и мачмейкинг програма за 
необвързани

'Създай и развивай хармонична връзка' 
персонална коучинг програма за обвързани



Първа стъпка опознавателен видео разговор

https://BookSessionWithEvaKuleva.as.me/

https://booksessionwithevakuleva.as.me/%22%20%5Ct%20%22_blank


Днес говорихме за...

  



Въпроси и споделяне

  

♥
Ева Кулева
лайф коуч и мачмейкър
Rare Life Coaching & Matchmaking
0889 237 207
https://rarerelationships.eu/

https://rarerelationships.eu/


Благодаря ви!

♥
Ева Кулева
лайф коуч и мачмейкър
Rare Life Coaching & Matchmaking
0889 237 207
https://rarerelationships.eu/

  

https://rarerelationships.eu/
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