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Trudna sztuka
dobrej kłótni
Gdy bliska osoba zrani nasze uczucia, a świat wydaje się walić nam na głowę i nie czujemy już
w nikim wsparcia, trudno jest nie poddać się emocjom. Jednak zamiast wielkiej awantury bardziej
pomocna jest tzw. dobra kłótnia. Tylko taka bowiem potrafi zamienić się w oczyszczającą,
wyjaśniającą i energetyzującą rozmowę, która przywróci nas do równowagi.

Mówmy o konkretach

Przede wszystkim przestrzegajmy tzw. zasad
realności. W kłótni czy rozmowie odwołujmy się
tylko i wyłącznie do faktów. Odrzucajmy wszelkie
domysły, plotki, posądzenia. Z nimi nie można
dyskutować.
– Jak mogę spokojnie rozmawiać z żoną,
kiedy ona od niezapłaconego w terminie rachunku przechodzi do podejrzeń o zdradę. Gdy
zaczynamy się kłócić i brakuje jej argumentów,
mówi np.: „Może nie masz pieniędzy na koncie,
bo wydajesz je na jakąś blondynkę?”. Kiedy
słyszę coś takiego, zaczynam się wściekać
i nie ma mowy o porozumieniu – skarży się
37-letni Jan. – Nie mogę odpierać jej zarzutów, skoro jej argumenty nie mają pokrycia
w rzeczywistości.
Nawiązywanie do plotek i domysłów może
spowodować jedynie złość partnera. Nikt z nas
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Umiejętność dobrego kłócenia się jest potrzebna każdemu człowiekowi. To zupełnie naturalne,
że ludziom żyjącym razem, związanym więzami
miłości lub przyjaźni, a nawet kolegom w pracy
zdarzają się konflikty. Nie ma w nich nic złego,
o ile pomagają wyjaśnić problemy i nieporozumienia, które nas dzielą.
Trudno byłoby jednak znaleźć osobę, która choć raz nie żałowała tego, co powiedziała w uniesieniu, nie wstydziła się wyrzuconych
pochopnie słów. Jest przecież wiele tematów
czy sytuacji, które są dla nas tak trudne i bolesne, że nie potrafimy mówić o nich spokojnie.
Wielu z nas pamięta, kiedy zamiast rozwiązania
problemu i oczyszczenia atmosfery po kłótni
pojawiają się łzy i chłód.
Tak jednak być nie musi. Można bowiem rozmawiać o problemach, a nawet kłócić się w sposób, który nie burzy bliskości i nie pozostawia
po sobie goryczy. Trzeba jedynie przestrzegać
kilku ważnych zasad.

Kiedy opanujemy sztukę kłótni, przestaniemy ranić innych, przelewać
na bliskich codzienne frustracje i zarzucać ich bolesnymi epitetami.
nie lubi być oskarżany. A szczególnie o sytuacje istniejące jedynie w wyobraźni naszego
partnera.

Angażujmy się oboje

Aby rozwiązać konflikt, potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Jeśli tylko jedna osoba aktywnie uczestniczy w rozmowie, nie ma
żadnych szans na dojście do porozumienia.
Bierna, wycofana postawa – milczenie, obrażanie się albo wychodzenie z pokoju – może
być potraktowane przez rozmówcę jako lekceważenie jego osoby, brak uwagi. A stąd już
tylko krok do otwartej wojny.
– Mąż doprowadza mnie do pasji, kiedy w trakcie rozmowy na poważny, często trudny temat
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po prostu wychodzi. Ja nadal mówię, a on jest
już w kuchni. Czuję się wtedy jak żona z kiepskiej komedii, zrzędząca i niepotrzebna. Mam
wrażenie, że skoro nie obchodzi go, co do niego
mówię, ja sama także go nie obchodzę – przyznaje 42-letnia Anna.
Bierna, wycofana postawa jednej ze stron
może być odebrana przez partnera nawet
jako brak miłości, zobojętnienie, niechęć.
Dlatego o wiele lepiej spokojnie wysłuchać
tego, co ma do powiedzenia żona lub mąż
i poprosić o chwilę przerwy w rozmowie,
moment na przemyślenie tego, co zostało
powiedziane. Nie ma bowiem nic gorszego
niż obojętność kochanej osoby wobec naszych problemów.

Dążmy do kompromisu

Rozpoczynając rozmowę, musimy zdawać sobie
sprawę, do czego chcemy dojść. Jeśli dążymy do
pojednania, zgody i przebaczenia, mamy szansę
– już w chwilę po rozmowie na trudny temat
– na spokojny wieczór razem. Jeśli natomiast nie
wiemy, o co nam chodzi i czego oczekujemy od
partnera, nie mamy co liczyć na spokój.
Od nastawienia partnerów zależy przyjęta
przez nich forma rozmowy. W negocjacji nazywanej w psychologii miękką jeden z partnerów
jest zbyt uległy i chce porozumienia za wszelką
cenę. Dlatego ustępuje drugiemu, łatwo zmienia
stanowisko, godząc się nawet na niekorzystne
dla siebie rozwiązania. Ma wypisane na twarzy
„zrobię dla ciebie wszystko, tylko się na mnie nie
gniewaj”. Takie zachowanie nie jest dobre dla
rozwiązywania sporu i trwałości związku.
– Mój były mąż właśnie tak ze mną rozmawiał.
Zgadzał się na wszystko, akceptował wszystko,
co proponowałam. Dla związku nie było to korzystne. Nie czułam, że mam przed sobą partnera,
tylko człowieka gotowego do zmiany poglądów
w każdej chwili – mówi 38-letnia Aneta.
Przeciwieństwem tej postawy jest tzw. negocjacja twarda. Zakłada wrogie nastawienie
i chęć wygrania sporu za wszelką cenę. Nie ma
w niej szansy na kompromis, bo żadna ze stron
nie chce ustąpić nawet o krok. – Zanim na terapii
małżeńskiej nie nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać i kłócić, walczyliśmy ze sobą jak wściekłe
psy. Często po takiej walce na słowa, poranieni i zmęczeni psychicznie, nie byliśmy w stanie
przypomnieć sobie, o co się sprzeczaliśmy i po
co była nam ta awantura – mówi 53-letni Jerzy.
– Traciliśmy mnóstwo energii, a i tak nic dobrego
z tego nie wynikało.
Ideałem jest szczera, otwarta rozmowa,
uwzględniająca potrzeby własne i partnera.
Rozmawiając w ten sposób, szanujemy prawa
i postulaty rozmówcy, nastawiając się jednocześnie na rozwiązanie najbardziej korzystne
dla obu stron. Aby je odnaleźć, szukamy wielu
możliwości, właśnie po to, by wybrać optymalną.
Każda z nich jest racjonalnie uzasadniana – dzięki
temu partner poznaje nasz punkt widzenia, rozumie potrzeby i ograniczenia. Negocjacja oparta
na zasadach niesie ze sobą odpowiedzialność
za związek, relację między ludźmi. To, co „dla
mnie”, jest mniej ważne od tego, co „dla nas”.
Partnerzy, dyskutując w ten sposób, okazują
sobie nie tylko szacunek, ale także miłość, empatię i zrozumienie.

Postępujmy fair wobec partnera

Kiedy emocje biorą górę i w grę wchodzi urażona duma, często odrzucamy wszelkie reguły.
Należy jednak wiedzieć, że są takie granice, których w kłótni przekraczać nie wolno:

Nie ośmieszajmy partnera – nie nawiązujmy do jego wad w ironiczny czy sarkastyczny
sposób. Odebranie godności bliskiej osobie nie
powinno być naszym sposobem na wygranie
słownej potyczki. Poczucie humoru może być
przydatne w czasie kłótni, ale tylko wtedy, kiedy
użyjemy go, by rozładować napięcie.
Nie powołujmy się na opinie osób nieobecnych – nie używajmy sformułowań typu
„twoja matka tak powiedziała” czy „Adam też
twierdzi, że jesteś dwulicowy”. Takie zdania nie
tylko ranią, ale w mało elegancki sposób wytrącają
z ręki argumenty i nie pozwalają na obronę.
Nie używajmy słów „nigdy”, „zawsze”,
„każdy”, „wszyscy” – nie mówmy np. „nigdy
mnie nie słuchasz”, „wszyscy nasi znajomi mówią, że jesteś nudny” czy „każdy nasz weekend
kończy się kłótnią”. Te słowa mają wielką moc,
ale nie są prawdziwe. Nie ma osób, o których
wszyscy źle mówią, które wszystko robią źle
i zawsze kłamią. To po prostu nieprawda.
Nie powołujmy się na rzeczy dawno
wybaczone i nie nawiązujmy ciągle do przeszłości – do przeszłości nawiązujemy szczególnie
chętnie, kiedy nie mamy już nic sensownego do
powiedzenia i czujemy się przegrani.Wtedy łatwo
rzucić „jak mogłeś mnie wtedy tak zawieść” lub
„czy musiałeś urazić moją mamę”. Wpędzając
partnera w poczucie winy, uświadamiając mu,
jakim jest złym człowiekiem, czujemy się silniejsi. Ale czy ostatnie słowo w kłótni jest tego
warte?
Nie odwołujmy się do rzeczy, których
partner nie może zmienić – nie mówmy więc
„twoja matka jest taka nietolerancyjna” czy „twój
szef cię nie szanuje”.To nie są zarzuty wobec partnera, tylko wobec innych, nieobecnych osób.
Nie mówmy źle o partnerze, tylko o jego zachowaniu – zdanie „jesteś niechlujny”
brzmi okropnie, za to sformułowanie „rozrzucasz ubrania po całym domu” mówi o tym, co
ma rzeczywiście miejsce.
Nie mówmy „ty”, mówmy „ja” – to kolejna zasada oddalająca nas od porozumienia.
Powiedzenie „znowu się spóźniłeś” możemy
przecież zastąpić zdaniem „jest mi przykro, kiedy
muszę na ciebie czekać”.
Nie pomijajmy pozytywnych aspektów
związku – zapominanie, dlaczego jesteśmy razem, niemówienie o tym, że rozumiemy się i kochamy, może łatwo doprowadzić do tego, że
kłótnia zakończy się słowami „mam cię dość”,
„nienawidzę cię”.
Nie zapominajmy o własnych uczuciach
– sformułowania „jest mi smutno”, „źle się czuję”, „jestem rozczarowany” pomagają nawiązać
prawdziwą relację z partnerem, nawet jeśli rozmawiamy o sprawach bolesnych i trudnych dla
obojga.
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Słowniczek
Empatia – umiejętność wczuwania się
w położenie innej osoby, identyfikowanie
się uczuciowe z kimś
Asertywność – umiejętność wyrażania
wobec innych osób własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty
i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący
uczucia, postawy, pragnienia innych

Nie unikajmy precyzyjnego określenia
głównego problemu – nawiązywanie do kilku
spraw naraz wprowadzi jedynie chaos w rozmowie. Taka kłótnia może się skończyć zdaniem
„sama nie wiesz, czego chcesz”. A przecież dorosła osoba powinna wiedzieć, o co jej chodzi.
Te zasady oparte na szacunku i uznaniu prawa
drugiej osoby do odmiennego zdania pomagają
dojść do kompromisu. Stosując je na co dzień, możemy uniknąć cichych dni, obrażania się na siebie,
zranionych uczuć. Dlatego warto poznać tajniki
uczciwej kłótni. A najlepiej rozmawiać tak często
i szczerze, by kłótnie w ogóle nie były potrzebne.

Warto przeczytać
„Sztuka skutecznego
porozumiewania się”
Martha Davis, Patrick Fanning, Matthew McKay
Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2006
Książka ta, kompendium wiedzy na temat
sztuki porozumiewania
się, w przystępny sposób omawia zasady
skutecznej komunikacji. Omówiono w niej
m.in. takie zagadnienia jak asertywność,
aktywne słuchanie i uczciwa kłótnia.
„Porozumienie
bez przemocy.
O języku serca” Marshall
B. Rosenberg
Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, 2003
Za pomocą anegdot,
przykładów i pokazowych
dialogów autor demonstruje, jak w życiu codziennym można
rozwiązać problemy, które wynikają
z nieumiejętnego komunikowania się.

