
K U U E S  T Õ D E

NEGATIIVSUS ON NÄHTAMATU VÄGIVALD

H E L E N

Sedasorti side, millest me räägime, ei saa tekkida suhtes, mis on tul-
vil negatiivsust.

Ajal, mil meie abielu kõikus muutumise ja lahutuse vahel, käisi-
me Harville’iga raamatupoes. Hetke ajel lehitsesime suhteid käsitle-
vat astroloogiaraamatut. Endi kohta lugesime: „Te purustate oma 
suhte, kui ei lõpeta teineteisega negatiivset käitumist.” Me olime 
rabatud. Kuidas raamatu autor meid nii hästi tundis?

See oligi meie probleemi tuum. Ja meil polnud isegi vaja tera-
peudile maksta!

Meie määratlus: negatiivsus on mis tahes sõnad, toon, näoil-
me (näiteks silmade pööritamine) või mõni muu käitumismus-
ter, mida su partner tõlgendab negatiivsena.

Sa oled pahane? 

Ma tegin ainult 

nalja!
Ee... ma lihtsalt 

ei tunne end 

turvaliselt.

Partner otsustab, millal me oleme negatiivsed.
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Jah, sinu partner otsustab, kas sa oled negatiivne või mitte. Sa 
võid öelda, et teed ainult nalja. Aga kui see su partnerile ei meeldi, 
siis LÕPETA. Negatiivsus tekitab su partnerile ebaturvalise tunde. 
Ilma turvalisuseta suhetes ei kasva su partner kunagi. Ja teie suhted 
ei muutu kunagi.

Harville ja mina leidsime kolm põhilist viisi, millal me enese 
teadmata negatiivsusesse libastusime, ja avastasime varsti, et sedasa-
ma teevad paarid meie töötoas. Need on: 1) kriitiline mõtlemine, 2) 
võistlus ja 3) „konstruktiivne kriitika”.

KRIITILINE MÕTLEMINE

Kriitiline mõtlemine aitab meid mitmeti. Me kasutame seda, kui 
tahame kindlaks teha, kas sokid ikka on ühest paarist. See tuletab 
meile meelde kontrollida, kas vannitoast lahkudes pole mitte paberit 
talla all. Kes ei tahaks kriitiliselt mõelda autot juhtides? See aitab 
meil oletada, mida teised juhid teevad. Ilma selleta oleksime ilmselt 
paljudesse õnnetustesse sattunud.

Meie ühiskonnas saadakse kriitilise mõtlemise eest isegi KIITA. 
Õpetajatele meeldivad õpilased, kes vaatavad oma töö kriitilise pil-
guga üle, enne kui ära annavad. Harville ja mina teame seda hästi 
– sest me mõlemad saime akadeemilise hariduse. Ülemused armas-
tavad töötajaid, kes mõtlevad kriitiliselt, sest see aitab neil näha, kus 
peaks midagi parandama. Kasuta töö juures kriitilist mõtlemist ja sa 
näed, kuidas see ilmneb su saavutuste plusspoolel.

Kriitilisel mõtlemisel on oma koht – ent see koht EI OLE su 
abielu. Me oleme üdiselt kõige kriitilisemad oma partneri suhtes siis, 
kui ta ei tegutse või ei reageeri nii, nagu ta meie arvates peaks tegema.

Ja see mõjub väga halvasti.
Niisiis, oma töötubades ütleme paaridele: sinu partner EI OLE sina.



N E G A T I I V S U S  O N  N Ä H T A M A T U  V Ä G I V A L D 79

Sest olles kriitiline selle suhtes, kuidas su partner tegutseb või 
reageerib, pahandad sa tegelikult selle peale, et tema pole sina.

Kui olin ärritunud, muutus Harville kriitiliseks selle suhtes, kui 
raske mul on end selgelt väljendada. Teiste sõnadega, ta ärritus selle 
peale, et mina olin ärritunud. Ja andis mulle näpunäiteid, kuidas ma 
peaksin oma tunded maha suruma – et oleksin suhtlemisel loogiline 
ja konkreetne. Ta tegi seda just siis, kui olin ärritunud. Viimane asi, 
mida ma sel hetkel vajasin, oli suhtlustreener.

Ta taipas, et ärritus minu peale seetõttu, et ma polnud nagu Kilp-
konn (see tähendab nagu tema). Paarid teevad seda teineteisele pidevalt.

Et muuta seda vastastikuse hävitamise stsenaariumi, pead leppi-
ma sellega, et te olete kaks erinevat inimest, teil on erinevad eelistu-
sed ja erinevad tegutsemisviisid. Kahjuks just nende erinevuste tõttu 
kaldute te libastuma võistlusse.

VÕISTLUS

Pealtnäha olime Harville’iga mõlemad väga vabad ja lõõgastu-
nud. Ent pealispinna all oli sügav ja tume tõde: me mõlemad olime 

Miks sa NIIMOODI 

reageerid? Mina ei tee 

seda kunagi!

Sest ma pole sina...
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põikpead! Ausõna, ma ei usu, et võiks leiduda veel põikpäisemat ja 
rivaalitsevamat paari kui meie olime.

Meie kaitseks võib öelda: inimeste loomuses on võistelda. Meie 
kultuuris on igaüks, kes räägib veenvamalt või saab, mida tahab, 
„võidumees”. Mängu võitmiseks õpetatakse meid kõiki rõhuma oma 
õigustele ja vaidlema paremini kui naaber.

Võistlusel on oma koht – aga see koht EI OLE keset su abielu.
Partneritevaheline võistlus on silmanähtav siis, kui kumbki väi-

dab, et tal on „õigus” (loe: on teisest üle) ja teisel „pole õigus” (loe: 
jääb teisele alla).

Ent võistluse juures on üks väike konks, millele enamik inimesi 
ei mõtle...

Te võite võistelda selles, kes on halvem.
Kuidas see välja näeks? Muidugi, Harville ja mina oleme heaks 

näiteks ka siin!
Pärast seda, kui olime taibanud, kui suurt rolli mängivad lapse-

põlvehaavad meie täiskasvanuelus ja suhetes, arva ära, mida me tegi-
me? Just! Me hakkasime võistlema, kummal meist oli olnud raskem. 
Kas sa suudad seda uskuda?

Ma soovin, et sa 

poleks selline 

põikpea!

Ma soovin, et SINA 

poleks selline 

põikpea!
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Kui hakkame tegelema oma lapsepõlve väiksemate ja suuremate 
traumadega, püüab igaüks tõestada, et just TEMAL oli raskem. Ja 
las ma hoiatan sind kohe praegu: ära püüa hakata mängima seda 
mängu kellegagi, kes kaotas noores eas oma vanema(d). Sest ausalt, 
seda pole suurt millegagi üle trumbata.

Õnneks taipasime juba varakult, et kui romantiline armastus on 
kaks inimest võrku püüdnud, siis valib ta inimesed, kellel seisab ees 
ühevõrra tööd. See tähendab, et sina ja su partner olete haavatud 
samal tasemel. Niisiis võite lõpetada võistluse, kummal oli hullem, 
ja keskenduda teineteise tervenemisele kaasaaitamisele. 

Põhiline on see: kui tunned, et oled oma partnerist üle (kas see-
tõttu, et usud oma paremust VÕI seetõttu, et usud – tal pole nii ras-
ke olnud), siis on see selge märk, et oled asunud temaga võistlema.

KONSTRUKTIIVNE KRIITIKA

Võin kihla vedada, et sa imestad, kuidas saab „konstruktiivne krii-
tika” olla midagi negatiivset. Ilmselt võid sa tunda, et „Mu partner 
vajab ABI, mu läbinägevat pilku”. Mul on kurb tunnistada, et ka 
mina arvasin seda. Meie abielu esimestel aastatel oli üks mu lem-
miktegevusi pakkuda Harville’ile oma „abistavat” konstruktiivset 
kriitikat.

Muidugi tahtsin ma teha seda täiuslikult. See tähendas kõiki ük-
sikasju. Ma tegin nimekirju. Kui ta valis seda värvi särgi, millega ta 
mõjus väsinult, panin selle nimekirja. Kui ta unustas kodus midagi 
teha, läks see nimekirja. Spinat hammaste vahel? Nimekirja. Kui ta 
oli millegi suhtes kangekaelne – just, ära arvasid. Nimekirja!
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Palun saa õigesti aru – ma ei hädaldanud. Ma olin ABIKS. Kes 
siis ei tahaks nõuannet, et saada paremaks inimeseks? Pealegi tahtsin 
ma pakkuda oma tarkuseteri tasuta. Ent hoolimata mu „suuremeel-
susest” tundus, et Harville muutub meie abielus päev-päevalt üha 
õnnetumaks.

Tulemused olid üsna kohutavad. Kui konstruktiivsel kriitikal on 
oma koht, siis see koht EI OLE (ära arvasid!) su abielu embuses.

Võite olla selles päris kindel. On palju inimesi – õed-vennad, 
sõbrad, teie lapsed, vanemad –, kes on valmis pakkuma su partnerile 
konstruktiivset kriitikat. Sinul pole vaja olla üks neist. Su partner ei 
heitle mitte ainult oma lapsepõlvega, vaid ka argiprobleemidega. Ta 
vajab advokaati ja siin tuledki mängu sina.

LÕPETA OTSEKOHE!

Ainus, mille meie negatiivsus saavutas, oli see, et Harville ja mina 
tundsime mõlemad end teineteise poolt rünnatuna. Ja kuidas rün-
nakule reageeritakse? Asutakse kaitsesse ja rünnatakse vastu.

Hästi, nende kolme asjaga 

on täna vaja tööd teha!

1. SPINAT 

HAMMASTE

VAHEL

2. PÕIKPEA

3. SÄRGI VÄRV

ON VALE!

Sügav ohe
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Kui saime aru, kui laastavalt selline käitumine mõjub, teadsime, 
et peame negatiivsusest loobuma. Niisiis said meist „negatiivsuse 
valvekoerad”.

Otsekoheselt öelduna: negatiivsus on nähtamatu vägivald ja 
peab lõppema.

Lõppude lõpuks ei saa mitte ükski suhe kasvada ja süveneda koos 
negatiivsusega.

Me tunnistame, et seda on kergem öelda kui teha. Negatiivsuse 
valvekoeraks olemise tulemused olid masendavad. Me mõistsime, 
et isegi meie kõige lühemad vestlused sisaldasid negatiivsust. Mina 
ütlen midagi töölemineku kohta ja Harville kasutab oma kriitilist 
mõtlemist, õpetades mind, et tuleb lühemalt rääkida. Ja me vaid-
leme. Ta hakkab mulle rääkima sellest, mida ta oli mõelnud kodus 
teha. Ja mina katkestan teda, teades, kuidas tema seda teha eelistab. 
Jälle vaidleme. Isegi see, mida õhtuks süüa, polnud turvaline teema! 
Ükskord pakkus üks meist grillkana aedviljadega ja me hakkasime 
vaidlema selle üle, kas aedvilju hautada (nagu mina eelistan) või jätta 
tooreks (nagu Harville eelistab). See oli täiesti pöörane.

Me otsustasime leida lahenduse.

Sa ei saa aru, mis 

ma ütlen!
Kas tõesti?! No sa 

ei räägi selgelt!

Noh, sina 

peaksid 

paremini 

kuulama!

Võib-olla sina 

peaksid end paremini 

väljendama!
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Ja me nägime, kui lihtne see on!
Me riputasime vannitoapeeglile kalendri. Päeva lõpus joonistasi-

me naerunäo või kurva näo.
Kurb nägu tähendas, et üks meist või ka mõlemad olid olnud sel-

lel päeval negatiivsed. Naerunägu tähendas, et veetsime terve päeva 
ilma negatiivsuseta. Jah, Harville ja mina – kellel on kahe peale kok-
ku neli teaduskraadi ja ilmunud kümme raamatut – pidime joonis-
tama kalendrisse rõõmsaid ja kurbi nägusid, mis aitaksid vabastada 
meid negatiivsuse sõltuvusest. Ja see toimis!

Meil oli nii kõrini kurbadest nägudest, mida nägime päevast päe-
va, nädalast nädalasse, KUUST KUUSSE.  A-e-g-a-p-i-d-i  kadu-
sid kõik negatiivsed kommentaarid.

Jah, kõik. Lõpuks me saime hakkama!
Me olime sellest saavutusest elevil.
Seejärel kerkis pinnale uus probleem...
Äkki oli VÄGA vaikne.
Seda oli piinlik tunnistada.
Aga me ei teadnud, kuidas teineteisega rääkida ilma negatiivsuseta...

TUNNUSTUSE JAGAMINE

Niisiis mõtlesime välja veel ühe harjutuse – niisuguse, mis aitaks 
meil keskenduda sellele, mis meile tegelikult teineteise juures meel-
dis. Energia järgneb tähelepanule. Me teadsime, et kui oleme nega-
tiivsed, kutsub meie tegevus esile veel rohkem negatiivsust. Mis 
juhtuks, kui valaksime teineteist üle positiivsete kommentaaridega?

Me leidsime, et kui keskendusime sellele, mis toimis, hakkasime 
järk-järgult nägema üha rohkem häid asju. Selle protsessi kiirenda-
miseks ütlesime iga päeva lõpul teineteisele kolm asja, mis meile tei-
se juures meeldis. Igal õhtul pidime välja tulema kolme uue asjaga 
– kordamine polnud lubatud.
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See oli algul tõeline väljakutse.
Meie ajud polnud harjunud märkama positiivset (ja aju püüab 

üldiselt negatiivsele pidama jääda). Niisiis oli algus üsna vaevanõu-
dev. Me pidime pöörama tähelepanu sellele, mis meile teineteise 
juures meeldis.

Probleemide kirjapanek oli olnud lihtne. Tunnustust jagades me 
puterdasime. Vestlused olid täis ebamugavaid pause.

Ent me jäime selle juurde (mis tõestab, et põikpea olla on vahel 
kasulik). Ja tunnustamine hakkas veidi kergemalt tulema.

„Ma hindan seda, et sa täna lihtsalt helistasid, Harville.”
„Ma hindan neid mõtteid, mida sa pakkusid mu ettekande jaoks, 

Helen.”

Aja jooksul peatus negatiivne kaagutamine meie peades. Ja et me 
vaatasime teineteist tunnustuse vaatenurgast, siis hakkasime tegeli-
kult teineteist teisiti nägema. Lõpuks leidsime mõlemad uuesti, et 
oleme abielus imelise inimesega – seda olime kunagi ammu tead-
nud, aga unustanud.

Meie tunnustuserituaal lõi teatud turvatunde, mida me polnud 
varem kogenud. Me armusime uuesti, sügavamal, imelisemal tasandil.

Ma hindan seda 

maitsvat sööki, mis 

sa täna tegid...

Ma hindan seda, 

et sa mind äkki 

kallistasid...
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IME

Seejärel tegime veel ühe avastuse: parim viis oma negatiivsusest 
jagu saada on asendada see huviga. See üks hoiakumuutus suudab 
teha suhtega imesid.

Miks su partner just niimoodi mõtleb? Niimoodi tunneb? Kas sa 
oled seda temalt hiljuti küsinud?

Ma arvasin, et tunnen Harville’i hästi. Tegelikult, nagu mäle-
tad, mõtlesin ma, et tunnen teda paremini kui ta ise. See ei aidanud 
kuidagi meie suhtele kaasa, niisiis püüdsin hukkamõistu asendada 
uudishimuga. Nimekirjas, kus Harville’i hukka mõistsin, oli „Star 
Trek” tipu lähedal. Ma lihtsalt ei saanud aru. „Star Trek”? Harville 
on tark inimene. Ma ei suutnud mõista, miks selline (palun va-
bandust, „Star Treki” fännid!) elukauge, ebarealistlik fi lm teda nii 
väga võlus.

Ühel päeval otsustasin ma selle vastu huvi tunda...
Ja (sügav ohe) ma loobusin oma senisest suhtumisest. Vaatasin 

mõnda osa koos temaga.
Esiteks, Harville oli väga põnevil, et ma temaga koos diivanil 

Hmm...

Just... ma olen mõistatus!
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koha sisse võtsin (ja ta kaisus olla oli väga armas!). Seejärel mär-
kasin, et „Star Trek” tegeleb keerukate sotsiaalsete ja kultuuriliste 
ideedega. Milline üllatus! Nüüd ma saan täiesti aru, miks see talle 
meeldib – ega häbene, kui ta mainib „Star Treki” sõpradega kokku 
saades. Tegelikult olen taibanud, et mu imeline abikaasa sarnaneb 
kapten James T. Kirki ja Jean-Louis Picardiga. Harville läheb tõesti 
sinna, kus keegi teine pole enne käinud. Ta uurib oma versiooni 
„kosmoseruumist” – seda ruumi, mis on kahe teineteist armastava 
inimese vahel.

Ja selleks kõigeks läks vaja vaid väikest minupoolset huvi.
Kui oled koos oma partneriga, kujuta ette, et külastad võõrast 

maad. Ava end uutele ideedele ja vaatenurkadele. Naudi seda teist-
sugust maastikku, toitu, keelt ja kombeid. Sul pole vaja nõustuda 
kõigi oma partneri tunnete ja valikutega. Lihtsalt tunne huvi ja ole 
avatud, siis võid avastada, kui unikaalne ta on.

TURVALISE RUUMI LOOMINE, KORDAMINE

Kas mäletad, et rõhutasime neljanda tõe puhul turvalisust? Sinu asi 
on olla oma partnerile turvalisuse allikaks.

Kui su partner ei tunne end turvaliselt, asub ta kaitsepositsioonile.
Kui su partner tunneb end turvaliselt, siis kaitse lõdveneb.
Usu, kui ma sulle ütlen, et su partner tahab olla sulle heaks part-

neriks. Ta tahab olla su kangelane. Me teame, et tegelikult tahavad 
mõlemad, et teine oleks õnnelik. Aga kõigepealt pead lakkama ole-
mast negatiivne. Tegutse selle järgi, ja kõik muutub. Ja kui me ütle-
me, et kõik, siis mõtlemegi, et KÕIK.

Nagu paljude ideede puhul selles raamatus, avaldab see mõju 
mitte ainult su partnerlussuhtele, vaid ka kõigile teistele suhetele. 
Loobu kogu oma nähtamatust vägivallast – negatiivsusest partneri 



A B I E L U  L I H T S A D  T Õ E D88

suhtes – ja see kaob su suhetest laste, sõprade ja ülejäänud maailma-
ga. Inimesed ei pruugi taibata, mis on muutunud, aga nad näevad, 
et miski on teisiti – ja hindavad seda.
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Kuues tõde: Negatiivsus on nähtamatu vägivald

H A R J U T U S :  T U N N U S TA M I S E  R I T U A A L

Kõigepealt:

Pane kirja oma partneri füüsilised omadused, iseloomujoo-
ned, käitumine ja üldised hinnangud (ta on tore, tähele-
panelik, fantastiline), mida sa hindad, armastad ja imetled. 
(„Ma tunnustan sind” lk 171 on tabel ja näited.)

Seejärel:

Lõpetage iga päev sellega, et ütlete kolm asja, mida te tei-
neteises hindate. Kasutage seda tunnustamise rituaali oma 
harjutuste programmis – kas näidisprogrammi osana, mis 
on raamatu lõpus, või teie enda koostatud programmis – 
neil päevadel, kui teil muid harjutusi pole vaja teha.
Pea meeles, et kordusi ei tohi olla. Sa võid alustada tunnus-
tamistega, mille kirja panid. Ent lisaks vaata iga päev oma 
partnerit sellest vaatepunktist, mida sa tema juures hindad. 
Selle harjutuse mõte on muuta oma fookust – sa ei kes-
kendu sellele, mis sulle ei meeldi, vaid sellele, mis meeldib. 
Kui muudad fookust, siis hakkate mõlemad nägema üha 
rohkem neid asju, mis teile meeldivad – ja kumbki tahab 
rohkem teha teie suhte heaks.
Kui olete oma harjutuste programmi lõpetanud, võite ik-
kagi tunnustuse jagamist jätkata. Miks mitte? Tekitab hea 
tunde, eks?
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Ja pea meeles:

Energia järgneb tähelepanule.
Mida rohkem sa keskendud heale, seda rohkem on head, mil-

lele keskenduda.
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NEGATIIVSUS ON MASKEERUNUD SOOV

H A R V I L L E

Nüüd ehk mõtled: kas ma pean ignoreerima kõiki oma probleeme 
partneriga? Ma kinnitan, et sul pole vaja passiivselt leppida partneri 
ebameeldiva käitumisega. Ja me ei soovita sul oma tundeid lihtsalt 
ära peita.

Ükskõik kui edukaks peitusemängijaks sa end pead, negatiivsed 
tunded ei kao täielikult.

Selle asemel on sul vaja mõista, et iga negatiivse mõtte taga on 
täitmata soov.

Negatiivsus on maskeerunud soov.
Ja kas rahuldamata iha pole mitte soov? 

Rahulolematus? Mis rahulolematus?
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ÜTLE NII, ET SU PARTNER KUULEKS

Kui sa pole rahul oma partneri käitumisega, siis tahad, et ta muu-
tuks – ja kohe! Aga see juhtub vaid siis, kui ta tahab muutuda. Ja 
tema tahtmine sõltub täielikult sellest, KUIDAS sa probleemi esile 
tood. Hädaldamise asemel pead väljendama oma soovi palvena. 
Ja räägi oma rahulolematusest lühidalt, kasutades saatja vastutust. 
Saatjana sa vastutad, et räägid viisil, mis paneb su partneri sind 
kuulama. Mõned vihjed:
1. Kasuta mina-vormi („Ma tunnen, et olen üksi”), mitte sina-

vormi („Sind pole kunagi kodus”). Sina-laused tekitavad tunde 
hukkamõistust – ja seda need ongi! Mina-vorm ütleb partnerile, 
kuidas sa ennast tunned.

2. Räägi selgelt ja lühidalt. Pidev teemast kõrvalekaldumine teki-
tab ohu, et ujutad partneri üle üha rohkemate sõnade ja emot-
sioonidega, millega ta ei suuda toime tulla. Paljusõnalisus on 
probleemiks nii Kilpkonnale kui Rahetormile. Kui ujutad oma 
partneri sõnadega üle, siis ta tunneb, et teda rünnatakse. Ta 
asub kaitsesse. Siis tunned sina end ohvrina, sest tundub, et ta ei 
muutu iialgi. Milline nõiaring!

3. Sa tahad, et su partner reageeriks, niisiis vali korraga vaid üks 
asi, mida tahad väljendada, ja esita see lühidalt. Kui partner va-
jab rohkem informatsiooni, siis usu mind, küll ta küsib.

4. Räägi partneriga siis, kui oled rahulik. Küsi ükskõik milliselt 
suhteeksperdilt ja ta ütleb sulle, et üle 90 protsendi sellest, kui-
das keegi su öeldu vastu võtab, sõltub sellest, kuidas sa seda 
edastad. Niisiis, pööra tähelepanu mis tahes mitteverbaalsetele 
märkidele, mida sa näitad välja, näiteks oma hääletoonile, pil-
gule, trummeldamisele, silmade pööritamisele, ohkamisele jne.

5. Lõpuks – ära kunagi oma partnerit kritiseeri, häbista, süüdista 
ega analüüsi.
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Saatja vastutuse kasutamine tähendab seda, et paned oskuslikult 
partneri oma soovide vastu huvi tundma. See suurendab võimalust, 
et su partner tahab reageerida. Räägi lühidalt, et su partner saaks 
aru, mida sa ütled. Õpi seda hästi tegema ja sa tunned, et oled saa-
nud enda valdusesse uue supervõime.

Võime oma rahulolematust väljendada viisil, mis väldib negatiiv-
sust, on nii tähtis, et me oleme selle eraldi välja toonud kui käitumi-
se muutmise palve. See on Imago dialoogi teistsugune vorm, millel 
on kaks olulist lisandit: sa võid väljendada oma rahulolematust ja 
esitada oma palve. Samuti kui dialoogi puhul on see lihtne ja otseko-
hene. Ja nagu dialoogi puhul võib see teie suhet palju muuta.

Käitumise muutmise palve on viis, kuidas väljendada oma rahul-
olematust ja hoida samal ajal suhet turvalisena. Sellel on kolm lihtsat 
sammu: 1) lepi kokku aeg, mil oma rahulolematusest rääkida, 2) 
räägi oma rahulolematusest lühidalt ja 3) esita oma soov.

ESIMENE SAMM: LEPI KOKKU AEG

Just nagu dialoogi puhul ei maksa kohe alustada, vaid enne tuleb 

ja siis sa tegid SEDA.... Ja kolm nädalat tagasi ma 

palusin sul seda teha ja sa EI teinud seda ja kui me 

viis aastat tagasi puhkusel käisime, siis ma ütlesin 

sulle, et see asi tuleb ära tellida ja sa ei teinud 

seda, ja mina pidin seda tegema, ja sa ei uskunud 

mind, ja sa ei kuula mind MITTE KUNAGI ja teed 

alati seda, mida ma lihtsalt EI SUUDA VÄLJA 

KANNATADA ja sa üldse ei kuulagi mind praegu 

ega vaata mulle isegi otsa...

Sa võid oma partneri liiga paljude sõnadega üle ujutada...
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kontrollida, kas aeg sobib. Niisiis, küsi alati: „Ma tahaksin sinuga 
rääkida ühest oma soovist. Kas praegu oleks sobiv aeg?”

Aja paikapanek on oluline. Su partner ei pruugi olla sinu ärakuu-
lamiseks õiges seisundis ja sa pead seda austama. Kui praegu pole hea 
aeg, siis las ta pakub mõne teise aja. Aja valimine on teile mõlemale 
kasulik ja aitab mõlemat.

TEINE SAMM: KIRJELDA LÜHIDALT OMA RAHULOLEMATUSE PÕHJUST

Kui on õige aeg, siis esitab saatja lühidalt oma rahulolematuse 
põhjuse, kasutades saatja vastutust. Kasuta võimaluse korral ühte 
lauset – kõige rohkem kahte. Näiteks võib saatja öelda: „Me oleme 
viimastel aastatel veetnud enamiku pühadest koos sinu perekonnaga 
ja ma igatsen olla koos oma perekonnaga.”

Pane tähele, et see avaldus on lühike ja asjakohane. Pane tähele 
ka seda, et sisu kirjeldab saatja kogemust – ja pole tiraad sellest, kui 
loll on ta partner, kes ei näe, kui ebaõiglane see olukord on.

Vastuvõtja peegeldab seejärel täpselt saatja öeldut: „Vaatame, kas 
ma sain õigesti aru. Me oleme viimastel aastatel veetnud enamiku 

Kas praegu on 

sobiv aeg? 
Jah, ma arvan 

küll.
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pühadest koos minu perekonnaga ja sa igatsed olla koos oma pere-
konnaga. Kas ma sain õigesti aru?” Pärast seda, kui saatja on seda 
kinnitanud, küsib vastuvõtja: „Kas sa tahaksid sellele midagi lisa-
da?” Saatja võib sellele küsimusele vastata, aga ole ettevaatlik – lisa 
midagi lühidalt ja kenasti ning keskendu sellele, mis tundeid see ra-
hulolematus sinus tekitab. Pea meeles – ära oma partnerit üle koorma! 
Saatja vastus võiks olla: „Mu vanemad hakkavad vanaks jääma ja ma 
tahaks, et meile jääksid koosoldud ajast head mälestused.”

Pärast seda, kui vastuvõtja on selle peegeldanud, kinnitatakse 
saatja tundeid, öeldes: „On arusaadav, et sa igatsed selle järele, et 
võiksid koos oma perega aega veeta.” Ja seejärel väljendatakse em-
paatiat, öeldes: „Ja ma võin ette kujutada, et kui sa ei saa oma pere-
konnaga rohkem aega veeta, teeb see sind kurvaks ja see on ebaõig-
lane. Kas see on see, mida sa tunned?”

Saatja võib vastata: „See tõesti tundub ebaõiglane ja teeb mind 
kurvaks ja vahel isegi vihaseks.” Vastuvõtja hindab neid tundeid, öel-
des: „Jah, ma mõistan su tundeid.”

KOLMAS SAMM: JA NÜÜD MÕISTLIK PALVE... 

Nüüd võid küsida, mida sa tahad! Kui on selge, et partner on sinust 
täpselt aru saanud, on järgmiseks sammuks pakkuda välja kolm asja, 
mida su partner võiks teha su rahulolematuse leevendamiseks. Nen-
de kolme asjaga annad sa partnerile valikuvõimaluse – ja ta valib 
neist ühe, sulle kingituseks.

Kui me nende palvetega välja tuleme, siis peaksid need olema 
MÕISTLIKUD: konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakoha-
sed ja ajaliselt piiritletud.

„Ma tahaksin veeta sel aastal kõik pühad oma vanematega” ei 
pruugi olla saavutatav. „Ma tahan veeta rohkem aega koos oma pe-
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rekonnaga” pole konkreetne ja seda ei saa ka mõõta. Üks su soovi-
dest võiks olla: „Ma tahan tänavusest perekonna kokkutulekust osa 
võtta.” Aeg pannakse paika. Kui su partner palvele vastab, on sinu 
kord teda tunnustada, et ta nii edukalt aitas sul oma halvast tundest 
vabaneda.

Palve on võimalus rääkida oma partnerile täpselt, kuidas ta saaks 
su rahulolematust leevendada. Probleem on selles, et me oskame pa-
remini rääkida sellest, mida me ei taha, võrreldes sellega, mida me 
tahame. Seetõttu on nende kolme sooviga väljatulemine üllatavalt 
raske.

Paljud meist on üles kasvanud järgmiste õpetuste saatel: „Tee 
seda teiste heaks”, „Ära mõtle enda peale” ja „Ära ole isekas”. Selle 
tulemusena võib olla raske küsida lihtsalt, selgelt ja kenasti, mida me 
tahame ja vajame. Aga kui me ei õpi ära, kuidas seda teha, ei saagi 
meie vajadused täidetud.

Niisiis, ole loominguline. Küsi asju, mida oleks tore saada ja 
partneril tore anda. Selle näite puhul võivad need kolm MÕIST-
LIKKU palvet olla:
1. Me võime järgmisel aastal veeta pühi kordamööda - ühe sinu 

perekonnaga ja teise minu perekonnaga.
2. Me võime määrata järgmisel aastal kaheks kuuks mingi aja ja 

kutsuda mu perekonna külla.
3. Me võime valida ühe pühadeperioodi ja kutsuda mõlema pere-

konnad külla.

Kui soovid olla veelgi loovam, võid pakkuda midagi järgnevat: 
me võime teha koos fotoalbumi, mis näitaks mu perekonnale, kui 
palju nad meile tähendavad. Või (kui perekonna eelarve lubab) võtta 
kruiisi või üürida järve ääres maja ja veeta puhkuse koos perekon-
naga. Kui vähegi võimalik, peaksid need palved olema kergekaalu-
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lised, isegi mängulised. Need ei tohiks kunagi tunduda karistusena 
su partnerile. Jällegi on oluline küsida nii, et see aitaks partneril edu 
saavutada.

Kui saatja mingi mõtte edastab, kirjutab vastuvõtja selle üles. Ta 
võib ka peegeldada igat ideed, et olla kindel, kas sai õigesti aru. Ja 
pärast seda, kui saatja räägib kolmest ideest, valib vastuvõtja neist 
ühe.

Nüüd olete juba teel partnerlusabielu poole (kus mitte ainult 
teie pühad, vaid teie suhe ise tundub võrdsemana!). Väga meeldiv 
on olla seotud teise inimesega, kui on olemas vastastikune austus ja 
probleeme lahendatakse koos, selle asemel et teineteist süüdistada ja 
häbistada.

Nii tore on olla lähedased!

ALUSTA MUTIMULLAHUNNIKUST, MITTE ÄRA RONI MÄKKE...

Väike hoiatus: alusta vähesest – mutimullahunnikust, mitte mäest. 
Me teame, et ilmselt teevad paljud asjad sind rahulolematuks.
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Aga ära kiirusta. Pea meeles, et sageli on partneril anda kõige 
raskem just seda, mida me kõige enam tahame. Kui su partnerit 
saadab edu kergete asjadega, võib ta seejärel suuremate väljakutsete 
juurde asuda.

Näiteks, sinu rahulolematus võib olla: „Ma tunnen, et me ei vee-
da koos aega.” Sinu pakutud valikute hulgast võib su partner valida 
selle, et olete nädal aega kenasti diivanil koos vähemalt veerand tun-
di igal õhtul nädala aja jooksul – ja siis tõesti seda teha. Sinu soovile 
vastutulek võib tekitada su partnerile hea tunde. Isegi kui sa temalt 
midagi palud, annad sa talle ikkagi valikuvõimaluse. Ja tal võib olla 
tõeline kergendus teada, mida tal täpselt teha tuleks!

Kui su partner teeb, mida ta lubas, annab see talle jõudu. Ja mis 
sa arvad, mis ta tahaks teha selle toreda jõulise tundega, mis ta soon-
tes voolab? Selge – veel midagi! Kui ta saavutab edu, teeb ta hea 
meelega seda ikka ja jälle.

Kriitika tapab su partneri motivatsiooni. Paljud meist suuda-
vad väga hästi oma partnerile selgeks teha, milline äpu ta on, ja ta 
kaotabki lootuse. Sinu asi on oma partnerit julgustada ja talle jõu-
du anda ning see tehnika võib teda aidata! Enne kui arugi saad, on 
teievaheline ruum tulvil armastust.

Jah! Lõpuks on aeg 

oma rahulolematusest 

rääkida!

Luksti!
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See tehnika õpetab teid mõlemaid end sirutama.
Su partner kasvab sellega, kui ta sinuga nõustub – ja tegeli-

kult järgib üht su kolmest palvest. Ja sina kasvad, saades seda, 
mida ta sulle pakub, ja see on ka temale kingitus.
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Seitsmes tõde: Negatiivsus on maskeerunud soov

H A R J U T U S :  K Ä I T U M I S E  M U U T M I S E  PA LV E 

Kõigepealt:

1. Vali rahulolematuse põhjus, mis on su partneriga seotud 
(kui sulle praegu midagi meelde ei tule, siia mine taga-
si nimekirja juurde, mille tegid 1. harjutuses „Enne ja 
nüüd”). Alusta mutimullahunnikust, MITTE mäest – et 
te mõlemad saavutaks edu.

2. Astu need sammud, mis aitavad sul saavutada oma palve 
täitmise.

Esimene samm: leppige kokku aeg

Saatja: Ma tahaksin sinuga rääkida ühest oma soovist. Kas 
praegu oleks sobiv aeg?

Teine samm: kirjelda lühidalt,miks sa oled rahulolematu

Kasutades saatja vastutust, kirjeldab saatja lühidalt oma 
rahulolematust ühe lausega (kõige rohkem kahega). Näi-
de lihtsalt väljendatud rahulolematusest võib olla järgmine 
(ent ilmselt kasutad enda oma).
Saatja: Ma olen ärevil, kui sa tuled koju hiljem, kui oled lubanud.
Vastuvõtja peegeldab seejärel täpselt tagasi, mis saatja ütles.
Vastuvõtja: Vaatame, kas ma sain õigesti aru. [Korda sõna-
sõnalt seda, mida su partner sulle praegu ütles. Selle näite 
puhul nii: „Sa oled ärevil, kui ma tulen koju hiljem, kui 
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olen lubanud.”] Kas ma sain õigesti aru?
Kui saatja kinnitab, et vastuvõtja sai aru, küsib vastuvõtja: 
„Kas sa tahaksid selle kohta veel midagi öelda?” Pea mee-
les – ära koorma oma partnerit üle. Näide võiks olla:
Saatja: Kui sa ei tule õigeks ajaks, siis hakkan sinu pärast mu-
retsema.
Vastuvõtja peegeldab selle uue avalduse ja kui saatja on kin-
nitanud, et vastuvõtja sai õigesti aru, hindab seda vastuvõtja 
ja väljendab saatja suhtes empaatiat.
Vastuvõtja: Mõistan, et sa oled ärevil ja hakkad muretsema, 
kui ma tulen koju hiljem, kui lubasin (kinnitamine). Ja ma 
võin ette kujutada, et see kurvastab ja vihastab sind (empaatia 
väljendamine).

Kolmas samm: mõistlik palve

Kui vastuvõtja peegeldab, hindab ja väljendab empaatiat saat-
ja suhtes ning saatja tunneb, et teda on mõistetud ja tunnus-
tatud, siis küsib vastuvõtja temalt kolme palvet. Saatja vastab 
selgelt ja konkreetselt kolme variandiga, mis võiks abiks olla.
Vastuvõtja: Kuidas ma saaksin sind aidata? Anna mulle kolm 
varianti.
Saatja: Tänan, et sa küsid! Need kolm varianti on järgmised:
1. Sa võiksid mu selga masseerida (või midagi põneva-

mat!) järgmisel kuul kord nädalas.
2. Sa võiksid mulle hommikusöögi voodisse tuua ühel laupäe-

val või pühapäeval kord kuus järgmise kahe kuu jooksul.
3. Sa võiksid käia toidupoes kord nädalas kuu aja jooksul.

Märkus: Võib tunduda, et neli seljamassaaži, kaks hommiku-
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sööki voodis või neli korda poes käimist on võrreldes ärevusega 
proportsioonist väljas, siis selleks on oma põhjus. Meie aju jääb 
pidama negatiivsele. Niisiis peab positiivset kordama, et seda 
mõju kaotada. See ei pruugi tunduda loogiline, aga nii meie 
aju töötab. Negatiivsusega võitlemine suure annuse positiivsuse 
abil on üks viise oma aju treenimiseks (rohkem sellest Kahek-
sanda tõe juures – Su ajul on oma mõistus).

Seejärel:

Jätkake selle tehnika kasutamist, olge kordamööda saatja ja 
vastuvõtja. Kasutage algul väiksemaid rahulolematuse põh-
juseid (pea meeles – mutimullahunnik, mitte mägi!). Kui te 
mõlemad saate kenasti hakkama, võite käsile võtta midagi 
suuremat. Ent alati on kasulik rääkida kordamööda üks ühel 
õhtul, teine teisel, selle asemel et ühel ja samal õhtul rääkida 
kordamööda. Tegelikult, kui sina ja su partner teete harjutus-
te programmi nädalavahetusel või taastusnädalal (vt lk 148), 
siis soovitame, et ühel nädalal on saatja üks partner ja järgmi-
sel nädalal teine. See võimaldab kummalgi partneril tõeliselt 
kogeda, et tema rahulolematuse väljendust on kuuldud.
Vastuvõtjana on hea mõte kinnitada see soov, mida oled 
nõustunud täitma, nähtavale kohale, kus võid näha seda 
iga päev. Seejärel tee, mida lubasid. Kui vastuvõtja on palve 
täitnud, peaksite seda pühitsema!

Ja pea meeles:

Kui astud väikesi samme käitumise muutmise palvega, annab 
see teile mõlemale jõudu.

See jõud annab sulle võimaluse edasi minna – kuni kõik su 
suhteprobleemid on lahendatud!


