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30 + 1 BESZÉLGETÉSTÉMA
Erősítsd meg a párkapcsolatodat!

párkapcsolati szakértő és mentor

Petróczi Katalin



Az egyik leggyakoribb ok az eltávolodás. Amikor a sok hétköznapi

elfoglaltság, kötelezettség, határidők miatt egyszerűen nem figyelünk

oda egymásra. Persze az eltávolodásnak is már nagyon sok oka lehet.

Ezt érdemes feltárni és figyelembe venni.

Ha a beszélgetések rendre veszekedésbe torkolltak.

Ha rendszeresen visszautasításra kerültek a beszélgetésre irányuló

kezdeményezéseid.
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Hogyan is álljunk neki a beszélgetésnek?

Mi áll annak a hátterében, hogy már nem beszélgetünk?

Abban az esetben viszont, ha elhatároztátok, hogy mostantól újra többet

beszélgettek, nagyon fontos néhány dologra odafigyelni a beszélő és a

meghallgató fél részéről is. Ez feltétele annak, hogy valóban jóízű

beszélgetések alakuljanak ki.
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Az értő figyelem legfontosabb elemei

100%-ban a társunkra figyeljünk, míg ő hozzánk beszél! Ha lehet, az

egész körülöttünk lévő világot zárjuk ki addig. Se telefon, se

számítógép, se TV, se rádió ne vonja el a figyelmünket!

Folyamatosan jelezzünk vissza, hogy halljuk, értjük, amit a társunk

mond! Ezt megtehetjük bólogatással, hümmögéssel, "igen"-nel.

Érdeklődéssel kérdezzünk tovább azzal kapcsolatban, amiről beszél!

Időnként ismételjük meg a lényeget, hogy biztosak lehessünk abban,

hogy jól értettük, amit mond!

A beszélőnek is érdemes néhány dologra odafigyelnie

Sok kutatás megállapította, hogy a szavainknak csupán a 7%-a megy át

a hallgatóhoz. A mondandónk lényegét ezen felül a

metakommunikációnk közvetíti felé.

De mik is ezek? A mimikánk, mozdulataink, testtartásunk,

hangszínünk, beszédstílusunk.

Nagyon nem mindegy, hogy amit mondunk, azt kedvesen, semlegesen,

vagy támadóan adjuk-e elő.

Most már meríthettek a beszélgetéstéma ötletekből. Nem mindig lesz

könnyű, hisz fogtok találkozni olyan kérdésekkel, amelyekkel Ti

magatok se foglalkoztatok már jó ideje. Így nem csak egymást fogjátok

időnként új oldalról is megismerni, de egy kis önismeretre is szert

tesztek.
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Készen álltok? Jöhetnek a témák?

Van még egy fontos körülmény, aminek  különösen akkor lehet

jelentősége, ha hosszabb idő után kezdtek újra meghitt beszélgetéseket

folytatni.  Ez nem más, mint a megfelelő körülmények megteremtése. 

Nagyon kellemetlen, amikor újra jobban megnyílunk egymás felé és

megszólal  a telefon, vagy elvonja valamelyiktek figyelmét a másikról

valami. Esetleg zavarja a szemedet közben a Rád váró házimunka.

Ezért azt javaslom, helyezkedejetek el kényelmesen, legyen rend

körülöttetek és minden zavaró körülményt előre hárítsatok el! Ezzel

esélyt adtok arra, hogy valóban csak egymásra tudjatok figyelni.
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 1. Mely területeken szeretnéd, hogy más legyen az életed három éven    

 belül?

2. Feltételezésed szerint változni fog-e a munkád a jövőben? Hogyan?

3. Mi a véleményed az otthonunkról? Min változtatnál, ha tudnál?

4. Melyik másik korban élnél szívesen? Szerinted miben lenne más az  

 életed?

5. Ha összehasonlítod magad, mint anyát (apát) a saját édesanyáddal

(édesapáddal), mik lennének a hasonlóságok?

6. Mit gondolsz, milyen(ek) (lesz(nek)) a közös gyerekünk/gyerekeink?

Vannak vele/velük kapcsolatos félelmeid, reményeid?

7. Ha én lennék az aranyhal, mi lenne a 3 kívánságod hozzám?

8. Ha egy ötéves időszakot másképp élhetnél az életedből, melyik lenne

az?  

9. Hogyan, milyennek éled meg mostanában a szülőséget?

10. Ha megváltoztathatnál a múltadban egy dolgot, mi lenne az?
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11. Jelenleg mi a legizgalmasabb dolog az életedben?

12. Ha azonnal, egy pillanat alatt elsajátíthatnál 3 új készséget,

képességet, mik lennének azok?

13. A jövőt illetően mitől tartasz vagy félsz a leginkább?

14. Kiket tartasz a legjobb barátaidnak vagy legközelebbi

szövetségeseidnek? Változott-e ez a lista a közelmúltban?

15. Jelenleg milyen tulajdonságokat értékelsz leginkább a barátaidban?

16. Mi volt a legjobb és a legrosszabb dolog, ami tizenéves korodban

történt veled?

17. Ha választhatnál egy másik szakmát vagy hivatást, mi lenne az és

miért?

18. Ha megváltoztathatnál egy dolgot a személyiségedben, mi lenne az

és miért?

19. Szoktad úgy érezni, hogy bizonyos dolgok hiányoznak az életedből?

Melyek ezek?

https://www.petroczikatalin.hu/


https://petroczikatalin.hu

20. Mit gondolsz, változtál az elmúlt évben? Hogyan, miben?

21. Ha megtervezhetnéd a tökéletes otthonunkat, hogyan nézne ki? Hol

lenne?

22. Ha valaki más életét élhetnéd, kiét választanád?

23. Változott-e mostanában valamelyik életcélod?

24. Miről álmodozol mostanában, mit szeretnél elérni az életben?

25. Milyen céljaid vannak számunkra, a családod számára?

26. Önmagad számára éppen milyen célokat tűztél ki?

27. Ha megváltoztathatnál egy dolgot magaddal kapcsolatban, mi
lenne az?

28. Mik voltak a legjobb és a legrosszabb dolgok, amelyek az elmúlt

évben  történtek veled?

29. Most éppen milyen kalandokba vágnál bele, ha módodban állna?

30. Ha holnap repülőre szállhatnál, hova utaznál legszívesebben? Mi

érdekel benne a legjobban?

Ráadás:  Ha akarnék tőled valamit éppen kérdezni, melyik kérdésnek

örülnél a legjobban? Mit osztanál meg velem szívesen, amit magadtól

nehéz szóba hozni?
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Kívánom, hogy visszatérjen a hétköznapjaitokba az intimitás, a jóízű

beszélgetések, amelyet mindketten élveztek.

Ha úgy érzed, hogy ezekhez a beszélgetésekhez még nagy a távolság

közöttetek, akkor Neked való a Párkapcsolati Minitréning, ami a

párkapcsolat 7 területén segít, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz.
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