
Începuturi dure față de începuturi blânde 

 

 
Sugestii pentru un                       Nu începeți așa:                              Mai degrabă începeți 
început blând                                                                                          așa: 
 

Începeți cu ceva                          ”Nu ne mai distrăm                           ”Uite ce scrie aici 
pozitiv                                           deloc împreună. De                           despre un cuplu care 
                                                       ce nu facem niciodată                       s-a dus pe Pacific 
                                                       ceva mai îndrăzneț?”                         Crest Trail. Asta 
                                                                                                                      îmi aduce aminte  
                                                                                                                      cât de bine era să ne 
                                                                                                                      aventurăm împreună. 
                                                                                                                      Hai să ne gândim  
                                                                                                                      acum la ceva.”  
 
 
Exprimați-vă                             ”Nu mai am vești de                              ”A fost extraordinar să 
aprecierea și                             la nimeni. Singura                                  fiu invitat anul trecut 
recunoștința.                            dată  când cei din                                   la petrecerea surpriză 
                                                    familie iau legătura cu                           a unchiului Henry. 
                                                    mine este atunci când                           Mi-ar plăcea să știu  
                                                    moare cineva.”                                       când se plănuiește  
                                                                                                                       o altă asemenea 
                                                                                                                       întâlnire.”   
 
                                                    ”De ce  trebuie să                                  ”Mulțumesc că m-ai  
                                                    cer să văd rapoartele                             lăsat să văd raportul 
                                                    astea? Trebuiau să îmi                           acesta. Aceste 
                                                    trimită o copie.”                                      informații sunt de  
                                                                                                                       mare ajutor. Cu cine  
                                                                                                                       pot lua legătura data 
                                                                                                                       viitoare pentru a 
                                                                                                                       obține o copie?” 
__________________________________________________________________________________       
 
Începeți cu ”Eu” în loc            ”Puteai să suni. Am                               ”Am fost atât de 
de ”Tu”.                                     stat trează toată                                    îngrijorată că nu ai 
                                                    noaptea făcându-mi                             sunat, încât am stat 
                                                    griji pentru tine.”                                   trează toată noaptea.” 
 
                                                   ”Nu mă ții la curent                                 ”Vreau să știu mai 
                                                   cu ceea ce se întâmplă                            multe despre acest 
                                                   în proiect. De acum                                  proiect. Ce-ai zice să 
                                                   încolo, ne vom întâlni                               ne vedem în fiecare 
                                                   în fiecare miercuri                                     miercuri dimineața?” 
                                                   dimineața.” 
 
 



Nu lăsați                                   ”Nu aveam de gând să                              ”Îmi place când ai 
nemulțumirile să se               zic nimic, dar nu mai                                   tu inițiativa, însă a 
acumuleze.                              suport. Nu ai vrut să                                   trecut deja ceva vremea. 
                                                   mai facem dragoste                                   Putem vorbi despre 
                                                   de șase luni și mă simt                               asta?” 
                                                   ca și cum nu mă mai 
                                                   iubești.” 
 
                                                   ”Nu ai mai stat cu                                      ”Mă îngrijorează 
                                                   fratele tău mai mic de                              carnetul tău de note. 
                                                   nu știu când, notele                                   Ai note mai mici 
                                                   tale scad într-una din                                la toate materiile.” 
                                                   octombrie și nu m-ai                                 (Abordați fiecare 
                                                   mai ajutat la treburile                               chestiune pe rând, pe 
                                                   din casă de șase                                          măsură ce apar.) 
                                                   săptămâni.” 
__________________________________________________________________________________    
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