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Cele mai utile intrebari 

 

1 Daca ai fi o planta, ce planta ai fi ? Dar partenerul tau? 

2. Daca ai fi un animal, ce animal ai fi? Dar partenerul tau? 

Se analizeaza asemanarile, deosebirile , incongruentele dintre plante/animale. De exemplu, 
daca ea este caprioara, iar ell up, ne imaginam un cuplu de tipul dominanat-dominat, victima-
persecutor.  

3. Care este contributia ta la aceasta problema de cuplu (intrebarea este  pentru fiecare 
partener de cuplu) ? 

4.  Nu exista si exceptii, momente cand problema nu se manifesta? 

5. Ești acolo pentru mine? 

6.  Contez pentru tine?  

7. Vei veni când voi avea nevoie de tine, când te voi chema? 
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ANAMNEZA MAGICA 

 

Terapeutul pastreaza tacerea pentru a vedea cine deschide primul discutia. 

1. Ati decis asadar, de comun acord , sa incepeti cu mine, o terapie de cuplu. La finalul 
acestei sedinte, veti decide daca veti continua sau nu cu mine. Simplu fapt ca sunteti 
aici, dovedeste ca intre dvs este o legatura. Cat de stransa este aceasta legatura si cat 
de mult poate fi ea imbunatatita,  nu pot, nu vreau  si nu am de gand sa judec.  Va 
rog asadar, sa nu asteptati de la  mine sa joc rolul de arbitru, nici sa va dau indicatii 
sau sfaturi, ce sa faceti si ce sa nu faceti. Daca doriti sa va descarcati sufletul in fata 
mea, aceasta depinde numai de dvs. Daca doriti sa salvati, sa pastrati , sa consolidati 
ceva, aceasta depinde numai de dvs. Amandoi. Daca doriti sa schimbati sau sa 
imbunatatiti ceva, lucrul acesta depinde numai de dvs amandoi. Daca doriti sa 
incheiati sa sa incepeti altceva.…asta depinde numai de dvs amandoi. Eu am sa fac tot 
posibillul pentru a va ajuta sa intelegeti ce doriti, ce doreste fiecare in parte si ce 
doriti amandoi, impreuna. Eu am sa incerc sa scot in evidenta ce va uneste, 
aspectele pozitive, nu discrepantele. Dar mai intai as vrea sa stiu ce asteptati dvs de 
la mine 

2. Sotiei: Care credeti dvs ca r fi rezultatul perfect al terapiei pentru sotul dvs incat sa 
spuna “ chiar a meritat”? 

3. Idem pentru sot 
4. Aceeasi intrebare ,dar pentru fiecare in parte: Care credeti dvs ca r fi rezultatul perfect 

al terapiei pentru l dvs incat sa spuneti “ chiar a meritat”? 
5. Ce considerati dvs ca ar trebui sa stiu eu despre sotul dvs? Cine ste? Ce face? Care 

sunt calitatile lui? Ce apreciati in mod deosebit la el? Ceva despre latura emotionala? 
6. Idem pentru sotia 
7. Exercitiu: luati scaunele si trageti-le mai aproape, realmente aproape. Ridicati mainile 

si tineti-le deschise cu palmele in sus. Ca sa va concentrati mai bine, va rog sa alegeti 
sa fixate, fie un punct pe podea, fie pe peretele opus sau sa inchideti ochii. Acum va 
percepeti respiratia, inspirati, expirati. Acum va percepeti mainile, senzatiile din 
palme, sunt deschise pentru ceea  ce va urma. Poate simtiti cum se naste o legatura 
invizibila intre mainile voastre si ale paretenerului? Un fel de circuit? Un curent? UN 
CAMP ENERGETIC? Si acum, v-as ruga sa va ganditi la o intamplare pozitiva pe 
care ati trait-o impreuna, indiferent cat de mult timp a trecut de atunci. Ia-ti tot timpul 
de care ai nevoie pentru a avea  aceasta intamplare in fata ochilor, in detaliu. O tragi 
mai aproape de tine, atat de aproape de parca  ar avea loc chiar in clipa aceasta. Este 
aceeasi ambianta, mirosuri, sunete, voci. Vocea dvs, vocea partenerului. Expresia de 
pe fata partenerului, senzatiile. O atingere poate. Si acum n-ar trebui sa va vina greu 
sa va ganditi la o trasatura pozitiva a partenerului, desi poate in relatia dvs, va lipseste 
in momentul de fata. Zaboviti asupra acestui gand pentru ca dvs sa percepeti si mai 
intens aceasta trasatura, sa simtiti mai viu ce inseamna pentru dvs. Si acum imaginati-
va ca va treziti si s-a produs un miracol: in vreme ce dvs ati avut un somn adanc si 
greu, problemele dvs de cuplu s-au destramat, risipit. Este dimineata urmatoare 
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miracolului. Nu stiti cum s-a intamplat, dar va treziti avand convingerea ca miracolul 
s-a produs. Si constatati cu uimire ca ceva este diferit. Ce este diferit? Ce percepeti? 
Ce simtiti diferit? Ce observati la dvs insiva? Ce observati la partenerul dvs? Ce efect 
are asta asupra relatiei dvs, asupra dvs insiva? Simtiti ca sunteti pe drumul cel bun si 
mergeti in gand, mai departe. Este dimineata de maine. Si dimineata de poimaine. 
Zilele, saptamanile trec, iar relatia merge pas cu pas, in directia dorita. Simtiti cum va 
eliberati de poveri, deveniti tot mai usori si vioi. Si brusc, aveti convingerea ca ati 
lasat in spate criza actuala. Si simtiti cat de bine si nimerit a fost sa faceti  la vremea 
respectiva acel prim pas care a facut posibili toti pasii urmatori. Acum traiti aceasta 
experienta noua si privind in urma ,va dati seama la ce a folosit aceasta criza si cum 
fiecare dintre voi ati avut de castigat de pe urma ei. Si acum va intreb, daca simtit 
nevoia sa spuneti ceva despre acest exercitiu, daca aveti de facut vreo remarca 
importanta sau il retinem si mergem mai departe.  

8. Acum schimbati scaunele, treceti pe scaunul celuilalt. Prin asta ati facut schimb de 
personalitate, de perspectiva, de ganduri, de sentimente si de limbaj. Va invit sa 
vorbiti unul cu celalalt din perspectiva rolurilor inversate si sa va purtati asa cum 
credeti ca s-ar purta partenerul dvs intr-o asemenea situatie. ( daca se certau: “acum 
va puteti certa mai departe”) 

9. Ce-ar fi daca ati incerca niste cuvinte amabile, o scena pozitiva? Cum ar f,i cand sotul 
va face un compliment ( tot din roluri inversate)? Daca o dau in bara si isi cer scuze, 
le spui “ fata de mine nu trebuie sa va para rau, ci fata de partenerul dvs” 

10. Exrpimam emotiile ascunse ale lor: “ te simti…” 
11. Exrecitiul cu pumnul. Va rog sa va opriti la o distanta de un brat unul de calalalt, fata 

in fata. Doamna, strangeti mana stanga pumn si tineti-o in dreptul sotului dvs. Pumnul 
acesta simbolizeaza inima dvs, stransa de furie, mahnire, tristate. Nu rostiti nici un 
cuvant. Domnule, dvs incercati acum sa deschideti inima stransa a sotiei dvs 
reprezentata simbolic de pumnul strans. Telul dvs ests ca sotia sa deschida pumnul. 
Incercati asta fara sa vorbiti. Faceti asta in maniera caracteristica firii dvs, 
personalitatii dvs, felului dvs de a va aborda sotia.  Doamna, va deschideti pumnul 
doar atunci cand simtit ca acum e momentul potrivit. Urmati-va intuitia. Nu exista 
esec, infrangere, final corect sau gresit, doar un castig de cunoastere 

12. Daca nu reusesc. Sa ne amintim ca inima acesta l-a cucerit pe sot. Cerem detalii 
despre cum s-au cunoscut: unde, cand, cum.  
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Pui de urs 
 
Fiecare il ridica in spate pe celalalt 
sau mimeaza daca sunt probleme 
cu coloanal vertebrala sau 
diferente mari de greutate. Cum 
te-ai simtit sa fii carat in spate de 
celalalt? Cum a fost sa-l cari in 
spate pe celalalt? 
 
Pe piedestal 
 
Unul dintre ei sta pe un scaun, iar 
celalalt, sta pe podea,la picioarele 
lui,  intr-o pozitie pozitie de 
adoratie. Se exploreaza cum s-a 
simtit fiecare. La final se schimba 
rolurile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza terapeut 
 
Fiecare pozitie reprezinta un tip 
de relatie de cuplu:  

1. Facem fata lumii 
impreuna- partenerii au o 
relatie solida, bazata pe 
pericol si actiune , dar 
nivelul de intimitate e  
mic ( nu se vad unul pe 
celalalt) 

2. Tu, numai tu- este un 
cuplu cu nivel crescut de 
intimidate si dependenta 
a unuia de celalalt. 

 

 
 
 
 
 
Tu, numai tu 
 
Fata in fata, stau strans 
imbratisati. Se exploreaza 
senzatiile si emotiile, apoi li-se 
cere sa exploreze din aceasta 
pozitie, spatial inconjurator.  
 
 
Oscilatie libera 
 
Partenerii stau in picioare, la o 
distanta de cativa metrii unul de 
celalalt ( atat cat permite spatiul). 
Se privesc tot timpul in ochi ( 
simbolul legaturii) si fiecare face 
propriile miscari de dans. Dupa 
cateva serii de miscari, pornesc 
unul spre celalalt si cand se 
intalnesc, se imbratiseaza cu 
caldura si pastreaza cateva 
secunde acest contact. Din nou, 
se exploreaza cum s-a simtit 
fiecare.   
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In cazul acestui cuplu, se simte sufocarea. Gradul de independenta este absent. 

3. Pui de urs- este un cuplu in care simbolic, un partener il cara pe celalalt in spate. Acesta 
din urma are o boala, deficienta, dependenta, imaturitate etc.  

4. Pe piedestal- este un cuplu in care fie un partener este narcisic, fie  are nevoie sa-l  
idealizeze pe celalalt 

5. Oscilatia libera- este combinatia perfecta de dependenta sanatoasa ( momentul imbratisarii) 
si autonomie.  

Dupa ce am analizat ce a simtit fiecare partener, pe parcursul fiecarui exercitiu, le cerem sa 
scrie pe o coala de hartie, care model a fost preferatul.  Problemele de cuplu se observa in 
momentul in care preferintele sunt inadecvate  fata de nevoile cuplului ( Facem fata lumii 
impreuna, Pui de urs, Tu, numai tu, Pe piedestal) , sunt diferite intre ele sau chiar diametral 
opuse. De exemplu, unul prefera Oscilatia libera, iar celalalt, Tu, doar tu 
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Regula Celor 10 Secunde 
 
 
Pe viitor, într-o ceartă, într-o discuție în contradictoriu, atunci când te enervezi și știi că 
urmează să zici lucruri urâte, fă o scurtă pauză. 
 
Închide ochii timp de 10 secunde și gândește-te unde ai mai auzit înainte lucrul urât pe care 
tocmai urma să îl zici. 
 
Vizualizează în cap ceea ce urma să zici sau să faci și gândește-te dacă vreodată în copilăria 
ta ai auzit sau ai văzut asta. 

Este un exercițiu care te va ajuta să realizezi cât de multe comportamente distructive ai 
împrumutat fără să îți dai seama de la oamenii pe care i-au avut în jur atunci când erai copil. 
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Program in 5 saptamani de exprimare a iubirii 

Saptamana 1  

In fiecare seara, timp de 10 minute, foloseste cuvintele pentru a face complimente, aprecieri, 
declaratii de dragoste. Seteaza-ti o alarma, ca sa nu uiti sa descrii in cuvinte, ce ti-a placut la 
celalalt.  

Saptamana 2 Tehnica pisicii 

Pisica are obiceiul de a te saluta, frecandu-se de piciorul tau sau atingandu-te cu boticul. Este 
o interactiune scurta, dar calda. Folosind tehnica pisicii, partenerii  isi vor exprima aprecierea 
corporal.De cate ori te intersectezi cu partenerul tau, ofera-I o imbratisare, un sarut , o 
mangaiere, un gest ghidus.  

Saptamana 3 Sa faci lucruri pentru celalalt 

Cand il ajuti sa faca un proiect, faci gogosi la miezul noptii pentru ca a poftit sau dai cu 
aspiratorul pentru ca celalalt sa se odihneasca, ii arati iubirea ta.  

Saptamana 4 Mai mult timp impreuna cu  celalalt 

Chiar daca doar te uiti in timp ce celalalt face ceva, acest moment este pretios pentru relatia 
voastra.  

Saptamana 5 Sa ne facem cadouri 

De la cadouri simbolice, la cadouri practice sau implinirea unor visuri.  
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Tehnica “ Multumesc pentru…” 

Se foloseste la inceputul sedintei de terapie de cuplu, pentru a detensiona atmosfera. Din lista 
de mai jos, alegeti 5 multumiri, pe care le puteti exprima cu propriile cuvinte si  pe care ati 
dori sa i-le adresati partenerului dvs. Pentru fiecare multumire, veti  da un exemplu concret.  

Multumesc pentru cina. A fost delicioasa. 

Multumesc pentru ca ai grija de copii.  

Multumesc pentru ca esti un tata atat de bun. 

Multumesc pentru ca ai facut curat in bucatarie. 

Multumesc pentru ca ai spalat hainele. 

Multumesc pentru ca esti alaturi de mine cand iti vorbesc despre ce ma supari. 

Multumesc ca ai spalat vasele. 

Multumesc ca m-ai ascultat cand ti-am spus cum mi-a fost ziua. 

Multumesc pentru ca ai fost intelegator/intelegatoare cand ti-am povestit despre persoana 
aceea nesimtita. 

Imi place cand facem dragoste. 

Multumesc foarte mult ca ai fost atat de afectuos/afectuoasa in ultima vreme.  

Imi place foarte mult sa vorbim seara. 

Multumesc ca esti o mama buna. 

Imi place tare mult cand ne plimbam. 

Imi place foarte mult sa ne imbratisam. 

Iti sta foarte bine cu culoarea asta. 

Multumesc ca iti pasa de ceea ce am eu nevoie. 

Multumesc pentru ca mi-ai adus flori. 

Multumesc pentru ca ma doresti. 

Pentru mine conteaza foarte mult cand te porti frumos cu copiii. 

Felul in care te porti cu familia mea, conteaza foarte mult pentru mine. 

Multumesc pentru ca ai pus muzica care imi place. 

Multumesc pentru toate drumurile pe care le-ai facut cu masina. 
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Multumesc pentru ca muncesti atat de mult pentru familia noastra.  

Multumesc ca ai facut baie cu mine. 

Ai un gust delicios. 

Multumesc ca ma asculti. 

Multumesc ca ai chemat instalatorul ( electricianul, gradinarul etc) 

Multumesc ca ai fost alaturi de mine cand am fost trist (a). 

Multumesc pentru ca esti intelegator/intelegatoare cu mine. 

Multumesc ca esti alaturi de mine. 

Multumesc ca i-ai dus pe copii la medic. 

Multumesc ca esti bun (a) cu mine.  

M-am distrat la petrecere. Multumesc ca ai fost cu mine.  

Saruti extraordinar de bine. 

Multumesc ca stai cu copiii. 

Multumesc ca ma tii in brate. 

Multumesc ca razi. 

Multumesc ca ai economisit bani pentru noi. 

Multumesc ca imi spui ceea ce am nevoie. 

Multumesc ca ai facut treburile prin casa. 

Multumesc ca ma duci cu masina. 

Multumesc ca ma lasi sa am timp pentru mine. 

Multumesc ca ma intampini atat de calduros cand vin acasa. 

Multumesc foarte mult pentru iesirea pe care am facut-o. 

Multumesc ca ai grija de mine cand sunt bolnav (a). 

Arati superb in seara asta. 

Multumesc ca imi spui cum te simti. 

Mirosi atat de mine. 

Multumesc ca ma iubesti. 
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Ai facut casa atat de frumoasa. 

Multumesc ca mi-ai facut cafea. 

Placintele acelea miros delicios. Multumesc ca le-ai cumparat. 

Multumesc ca imi iei partea cand sunt criticat(a). 

Multumesc ca platesti facturile.  

Multumesc ca ai sunat medicul atunci cand am avut nevoie de un consult.  

Iti multumesc ca esti un partener de incredere. 
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Tehnica ligheanului 

1. Partenerul isi spune pasul timp de 5 minute fara sa fie intrerupt de celalalt. In tot acest 
timp, va aratati interesul nonverbal ( il priviti cu atentie, dati din cap, folositi 
interjectii pentru interes) 

2. Goliti-va mintea de intrebari, sfaturi sau contraargumente. Nu purtati un dialog intern 
ci ascultati cu inters si curiozitate.  

3. Intrati in papucii lui pentru a-i intelege modul de gandire sau “ harta mentala”. Nu 
trebuie sa-I preiei convingerea, dar sa o tratezi cu respect si curiozitate si sa admiti, ca 
din perspectiva lui e corect. Sa zicem ca harta lui mentala contine “nu te increde in 
nimeni”. Din aceasta pozitie, e normal pentru el sa ceara mai multe dovezi de 
incredere.  

4. Nu da sfaturi daca nu ti-au fost cerute  
5. Nu minimaliza emotiile celuilalt, da-I voie sa si-le exprime. Imagineaza-ti ca esti un 

lighean in care se aduna lacrimile sau fricile  lui.    
6. Arata-I ca-l intelegi si ca ii esti alaturi. Iata o lista cu fraze, din care o alegi pe cea 

care ti-se potriveste: 
- Si eu as fi stresat 
- Imi dau seama de ce te simti asa 
- E foarte clar ceea ce spui 
- Am inteles. 
-  Esti intr-o situatie neplacuta. 
- As vrea sa nu fi trecut prin asta. 
- Nu e de mirare ca esti suparat(a) 
- Pare enervant/frustrant. 
- Si eu as fi fost dezamagit. 
- Si pe mine m-ar fi deranjat. 
- Cred ca as fi fost la fel de trist. 
- Mi-ar fi fost greu sa ma descurc. 
- Pare inspaimantator.  
7. Exprimati afectiune- tineti-l de mana si spuneti-i “ te iubesc” 
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Tehnica ADI pentru dezvoltarea receptivitatii emotionale ( cheia iubirii durabile in 
cupluri) 

Accesibilitate: Pot ajunge la tine? 

Asta presupune să rămâi deschis față de partenerul tău chiar și atunci când ai îndoieli și te 
simți nesigur. De multe ori,  presupune să fii dispus să te străduietși să iti intelegi emoțile si 
sa le exprimi. 

Deschidere: Mă pot baza pe tine să îmi răspunzi emoțional? 
La tristate raspund cu compasiune, la furie cu ascultare, la frica cu linistire.  

Implicare: Știu că mă vei prețui și că vei rămâne aproape? 
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 10 întrebări care îți vor arăta unde ești în relația ta în acest moment: 
 
 
1. Te Simți in Siguranță in Relație? 
 
Este relația ta un loc sigur, în care simți cu adevărat că poți să fii tu însăți, sinceră și 100% 
vulnerabilă? 
 
2. Luați Decizii impreună? 
 
Simți că partenerul tău ține cont de părerile tale, sau că din contră, ceea ce spui nu contează și 
nu are relevanță pentru el? 
 
3. Sunteți Oameni Mai Buni din cauză că sunteți impreună? 
 
O relație așa cum trebuie îi face pe parteneri mai buni, le extinde universul de interese. O 
relație trebuie să îi facă pe parteneri să evolueze! Este relația ta o astfel de relație? 
 
4. Aveți incredere unul in celălalt? 
 
Un pic de gelozie există în orice relație, dar ea trebuie păstrată între anumite limite. Cum este 
relația ta din punctul de vedere al încrederii? 
 
5. Petreceți destul timp impreună? 
 
Una dintre problemele cele mai des întâlnite în relații este lipsa de atenție pe care și-o acordă 
partenerii. Cât timp de calitate petreci cu partenerul tău? 
 
6. Mai există Chimie intre Voi? 
 
Aici nu mă refer neapărat la intimitate, ci mai degrabă la jocuri, la tachinări. Râdeți, vă faceți 
să zâmbiți, sau totul s-a transformat într-o rutină? 
 
7. Ești Compatibilă sexual cu Partenerul? 
 
Intimitatea este fundamentală în orice relație și nu poți să fii fericită în absența acesteia. 
Vreau să fii sinceră și să te gândești dacă tu și partenerul tău vă potriviți la acest aspect. 
 
8. Sunt mai multe Momente Pozitive decât Negative? 
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Conform cercetărilor extinse pe zeci de ani și pe mii de cupluri realizate de Institutul 
Gottman, într-o relație fericită, raportul între momentele fericite și cele nefericite este de 5 la 
1. Adică pentru fiecare ceartă, există 5 momente frumoase. Sau și mai clar, pentru fiecare 
dată când plângi, ar trebui să existe 5 dăți când zâmbești. Care este acest raport în relația ta? 
 
9.  Aveți Planuri Comune? 
 
Ai planuri de viitor cu partenerul tău? Sunteți de acord de exemplu pe cum ați vrea să arate 
viața voastră peste 10 sau 20 de ani? 
 
10. Ce SIMȚI  in stomac (la nivel de subconștient ) despre relație? 
 
Când vine vorba despre relații, cel mai bun sfătuitor este subconștientul. El nu minte, nu are 
interese ascunse, îți transmite doar emoție. 
 
Dacă în subconștient simți ceva despre relația ta, indiferent că este bun sau rău, poți avea 
încredere să acționezi în consecință. 
 
În iubire și relații, ascultă-ți întotdeauna stomacul! 
 
Răspunde sincer! 
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Tehnica fotografierii fantomelor 

A) Asezati-va confortabil pe scaun si priviti-va partenerul. Uitati ce v-au spus parintii 
acasa ca nu e frumos sa te holbezi. Acordati-va luxul de a privi lung, in profunzime. 
Nu vorbiti, in timp ce faceti asta. Observati fiecare particica a fetei. Observati ce fac 
ochii, sprancenele, narile, remarcati modul in care se schimba culoarea pielii.  

 Observati corpul si dimensiunile lui, hainele cu care este imbracat. Care este pozitia spatelui, 
ce fac picioarele si bratele? 

Faceti asta timp de 1 minut si apoi inchideti ochii. Incercati sa vedeti cat de precis puteti 
readuce in minte fata si corpul persoanei la care v-ati uitat. Daca ati scapat ceva, deschideti 
ochii si observati detaliile peste care ati trecut.  

NB Terapeutul le cere sa remarce dialogul intern care s-a desfasurat in paralel cu procesul de 
fotografiere si sa observe daca unele ganduri ( ”nu-mi place parul lui”) le provoaca 
discomfort. Iar acest discomfort se reflecta in corp ( nod in stomac, inima bate mai repede 
etc) 

B) Sa continuam exercitiul. V-ati privit partenerul. Va aminteste de cineva? Aproape 
toata lumea ne aminteste de cineva: de unul dintre parinti, de un ”fost” sau o ”fosta”, 
de un personaj dintr-o carte sau un actor. Daca descoperiti o asemanare, constientizati 
ce anume simtiti pentru cealalta persoana. Sunt mari sanse ca, daca asemanarea este 
puternica, sa amestecati uneori cele doua personae si sa reactionati mai degraba la 
cealalta persoana, si nu la cea prezenta. In acest caz, partenerul nu va intelege nimic si 
se va simti prost.  Dupa circa 1 minut, deschideti ochii si spuneti-I partenerul ce ati 
aflat. Daca ati identificat o alta persoana in timp ce stateati cu ochii inchisi, spuneti-I 
partenerului cine era si ce simtiti in legatura cu aceasta asemanare. Schimbati rolurile.  

C) Inchideti ochii 1 minut. Ganditi-va la ce simteati si gandeati in timp ce priveati. 
Imagineaza-ti ca ii spui partenerului tot ce ti-a trecut prin cap, mai devreme,  in timp 
ce il priveai.  Esti ingrozit sau nerabdator? Indraznesti sa faci asta? Dezvaluiti-I atat 
cat puteti si doriti, din tot ceea ce ati simtit si gandit mai devreme.  
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Scaunele rautacioase 

1. Asezati scaunele spate in spate, cam la 50 de centrimetri, unul de altul, si asezati-va. 
Vorbiti unul cu celalalt. Veti observa rapid unele schimbari. Aveti o stare de 
discomfort fizic, auziti mai greu. 

2. Departati scaunele la circa 4 metri, tot spate in spate. Observati schimbarea dramatica 
din comunicare. Ce simtiti? Va aminteste de ceva? 

Arunc-o pe mama din…cap 

Daca problemele partenerilor au legatura cu unul dintre parinti, cea mai buna metoda de a 
rezolva asta, este sa-l punem pe acest parinte pe un scaun gol.  

Instructiuni: 

Vreau sa-ti imaginezi ca mama ( tata) ta sta pe acest scaun gol ( In acest timp, celalalt 
partener, asista in tacere). 

Spune-mi cum e asezata pe scaun, cu ce este imbracata.  

Acum vreau sa ii spui ceea ce nu ai putut niciodata sa-i spui, referindu-te la situatii concrete.  
De exemplu, “ceea ce nu am putut niciodata sa-ti spun este ca, atunci cand tu…eu 
simteam…” 

Apoi, aseaza-te pe scaunul gol, fii mama ta si raspunde la intrebarea sau emotia ta asa cum ar 
raspunde in realitate ea ( nu da raspunsuri asa cum ti-ai dori).  

Continuati asa, pana epuizati subiectul. Uneori ( idealul), finalul este unul pozitiv, adica 
discutia cu mama ofera o alta perspectiva asupra situatiei ( de exmplu, mama era nefericita si 
absenta, dar te iubea), alteori, clientul ia o noua decizie de viata ( de exmplu, in loc sa cred ca 
persoanele aproapiate nu sunt de incredere, redecid sa ma incred in cei pe care-I iubesc). 
Exista si situatii in care parintele ( toxic) continua sa-l critice si chiar sa-I spuna ca “ nu il 
iubeste”. In acest caz, terapeutul realizeaza o interpozitie, adica se interpune intre client si 
mama si ii spune mamei “ nu te purta astfel cu copilul tau, opreste-te!”.   

La final, celalalt partener poate discuta si el cu mama, adresandu-I intrebari sau exprimandu-
si emotiile. Si in acest caz, se va aseza pe scaunul mamei, de cate ori va trebui sa fie mama si 
sa raspunda.   

Telefonul fara fir ( ca sa identificam deficientele de intelegere si comunicare) 

Pe rand, fiecare partener povesteste ceva 2 minute, celalalt asculta fara sa intrerupa si apoi 
repeta ce a inteles din poveste.  
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Trei afirmatii adevarate 

Stati fata in fata cu partenerul. Unul dintre voi face o afirmatie despre care credeti amandoi ca 
este adevarata. Celalalt raspunde cu ” vrei sa spui ca…”pentru a indica daca a inteles sau nu. 
Scopul este sa obtineti  trei ”da”. De exemplu: 

- Cred ca e cald aici. 
- Vrei sa spui ca nu te simti bine? 
- Da.  
- Vrei sa spui ca si mie mi-e cald? 
- Nu. 
- Vrei sa spui ca voiai sa stiu ca nu ti-e bine? 
- Da. 
- Vrei sa spui ca ai vrea sa fac ceva in legatura cu asta? 
- Da.  

 

Tuburile de hartie igienica 

 

Folositi 8-10 tuburi de hartie igienica pe care le pictati in manière diferite, de la urate, 
neingrijite, rupte la frumoase, simetrice sau mazgalite. Cereti-le partenerilor sa aleaga cate un 
tub pentru fiecare membru al familiei si sa-le uneasca apoi prin bete de frigaruie. In felul 
acesta, vom avea reprezentarea familiei si a relatiilor dintre membrii acesteia.  

  

 Ziua mea libera 

 

In familiile cu copii, se recomanda o zi sau o dupa amiaza libera pentru fiecare dintre parinti. 
Astfel, se reduce disconfortul creat de lipsa unui timp pentru nevoile personale.  
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Cateva teste online simpatice: 

https://cameliastavarache.ro/psihologia-iubirii-cum-iubesti/ 

https://cameliastavarache.ro/test-compatibilitatea-in-dragoste/ 

https://cameliastavarache.ro/sotul-tau-te-trateaza-cum-isi-trata-einstein-nevasta/ 

 https://cameliastavarache.ro/ai-o-relatie-autentica/ 
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Cele 8 secrete ale unei relatii  fericite 

1. Fiecare partener sta bine asezat pe propriile picioare si este autonom. 
2. Fiecare partener este onest din punct de vedere emotional, poate da raspunsuri sincere, 

positive sau negative. 
3. Fiecare poate cere ce vrea. 
4. Fiecare isi recunoaste propriile actiuni si isi asuma responsabilitatea pentru ele. 
5. Fiecare isi poate tine promisiunile. 
6. Fiecare persoana va fi amabila, simpatica, politicoasa, atenta si autentica. 
7. Fiecare are libertatea deplina  de a alege ce sa comenteze. 
8. Fiecare sprijina visele celuilalt in orice maniera posibila. Cei doi coopereaza si nu 

sunt in competitie ………………………… 

 

 

 

…………………………….Si gluma mea preferata: ⭐ 

Suna cineva la usa. Tirr, tirr! 

Sotul se grabeste si deschide usa. In fata lui, e Doamna cu Coasa. 

- Am venit sa-ti iau viata! zice ea, cu o voce inspamantatoare . 
- Viata mea, pe tine te cauta! striga repede sotul.  

                                              

 

 

 

Nu uita: tu esti cea mai buna inghetata cu ciocolata din lume, daca partenerului tau ii place 
inghetata cu vanilie, tu ramai cea mai buna inghetata cu ciocolata din lume.  
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