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Fișa de conflict 

Instrucțiuni: 

• Acum veți completa “Fișa de conflict – Partea A”, înregistrând 3 conflicte în care ați fost 
implicat, în ultima săptămână. Va trebui să înregistrați ‘cuvintele toxice’ care au declanșat 
conflictele și v-au făcut să simțiți că trebuie să protestați și să vă apărați.

• După ce ați completat “Fișa de conflict - partea A”, trebuie să încercați să răspundeți la 
următoarele întrebări, completând în partea B:

o Cum v-a făcut să vă simțiți reamintirea unui conflict? 
o Ați fi putut gestiona acea situație într-un mod diferit? 
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Partea A: Vă rugăm să completați tabelul cu 3 conflicte în care ați fost implicat în ultimele trei zile. 

Eu și soțul meu  Întotdeauna  

Partea B: Acum, după ce ați reflectat asupra conflictelor menționate anterior și ați discutat cu partenerul, completați tabelul următor:

Subiectul conflictului          Sentimentul apărut Cum aș fi putut gestiona situația în mod diferit?           Sugestia altora (partenerului) 

Subiectul conflictului     Persoane implicate Ce s-a întâmplat? Cuvântul declanșator 
Soțul meu m-a acuzat că sunt dezordonată, spunând:
“Întotdeauna lași un teanc de vase murdare în chiuvetă zile întregi”

Exemplu:
Spălatul vaselor

Exemplu:
Spălatul vaselor

Furie și critică nedreaptă     Aș putea să spun că în următoarele zile voi 
       compensa făcând mai multă curățenie în casă. 

 I-aș fi putut explica soțului meu că  “întotdeauna” nu este 
adevărat, pentru că sunt obișnuită să ajut la curățenia casei, 
dar din cauza îndatoririlor de săptămâna trecută, am trecut 
cu vederea. L-aș putea face să fie de acord că “întotdeauna’ 
nu este adevărat, lucru care mă va face să mă simt mai bine, 
și aș fi de acord să ajut mai mult în următoarele zile.




