TRIN FOR TRIN GUIDE TIL AT TAGE DE
SVÆRE SAMTALER I PARFORHOLDET
- OG I VORES RELATIONER GENERELT

7 TRIN TIL AT
HAVE DE
SVÆRE
SAMTALER,
DER GØR DIG
NERVØS:
En svær samtale kan være alt fra at sige,
at du er træt af altid at være den, der
tager affaldet ud, til at sige, at du ikke
længere føler kærligheden i forholdet.

Der er så mange niveauer af en svær samtale.
Hvis du synes, det er en svær samtale, så er
det en svær samtale. Du kan bruge denne
guide, uanset hvad emnet eller niveauet af
den svære samtale er, for at skabe de bedste
forudsætninger og sørge for, at I begge går
væk fra samtalen og føler en større
samhørighed.

1 FORBEREDELSE
Kend formålet og intentionen med
samtalen! Hvorfor er det vigtigt for dig og
for jeres relation at tale om?
Hvad kan der ske med relationen eller
hvordan du har det, hvis dette ikke bliver
talt om?
Forbered hvad du vil sige. Jo sværere
samtale, jo større hjælp vil det være at
skrive det ned først.

2 DINE OVERBEVISNINGER OG
INDRE MENTALE TILSTAND

Det er så vigtigt, at du er opmærksom på,
hvad du fortæller dig selv om samtalen og
generelt, hvad du tror på om disse typer
samtaler.
Tanker som:
"Jeg ved, at dette ikke ender godt!"
"Hvad hvis vedkommende ikke kan lide
mig, efter at jeg har fortalt dem, hvordan
jeg har det!?"
"Jeg er så dårlig til de her samtaler!"
"Måske er det alligevel ikke så vigtigt!"

De vil IKKE støtte dig og give dig den tillid,
du har brug for for at tage samtalen på
bedste vis.

DIT BEDSTE REDSKAB & VEN
Din vejrtrækning er vitterligt din bedste ven i
situationer som disse. Hvor vi skal finde
modet til at være sårbare, og hvor frygten
gerne vil tage over.
Når frygttankerne kører afsted med dig med
180 km/t, så træk vejret dybt, Flyt fokus fra
dine tanker over på dit eget åndedræt.

2 DINE OVERBEVISNINGER OG
INDRE MENTALE TILSTAND DEL 2
Spørg dig selv:
Hvad har jeg brug for at tro om mig selv
og situationen for at turde have denne
samtale?
Hvad har jeg brug for at tro på om min
partner, for at kunne sige dette højt?

Øv tanker som:
Jeg ved, at det, jeg føler, er vigtigt, for jeg
kan mærke, det fylder og påvirker mig.
Derfor deler jeg det med min partner,
selvom jeg er bange for, hvordan de vil
reagere”
"Hvis min partner ville fortælle mig noget,
der var vigtigt for dem, ville jeg lytte og
prøve ikke at dømme. Derfor har jeg tillid
til, at min partner vil gøre det samme
med mig"
"Selvom jeg ikke føler mig så god til disse
samtaler, kan jeg godt have dem
alligevel"
"Det er okay at være nervøs. Det er jeg,
fordi det er vigtigt"
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INVITATION
Mange gange har vi forberedt os og forsøgt
at finde modet i timevis, dage, måske uger
og måneder. Og så pludselig en dag ryger
det ud af os på en dum og uhensigtsmæssig
måde. Det er meget ofte på et tidspunkt, der
ikke rigtig er passende. Som i bilen på vej til
en fest, i en pakket restaurant eller når din
partner er på vej til en anden vigtig aftale,
Rammerne og timingen for samtalen er så
vigtige for, at udfaldet bliver godt!
En god ting er at invitere din partner til
samtalen, så I begge er enige om, at dette er
et godt tidspunkt, og I begge er parate
mentalt. Det kan måske lyde stort og
voldsomt "at invitere", men det betyder
egentlig bare, at I begge har sagt ja til at
snakke, og at nu er et godt tidspunkt.
Jeg tror, vi alle har erfaret, at en partner, der
kommer hjem efter en hård og lang
arbejdsdag, ofte ikke er en der er klar til at
lytte og give samtalen den opmærksomhed,
den har brug for. Så hvis vi tager den der, så
giver vi os selv dårlige forudsætninger.
Spørg: "Hej skat, jeg har nogle ting, som
jeg rigtig gerne vil tale med dig om,
hvornår ville det være et godt tidspunkt
for dig?"

Du kan også invitere til en samtale, der er
lige nu, ved at tjekke om nu også er et godt
tidspunkt for dem.
Eks. ”Jeg har nogle ting, som jeg virkelig
gerne vil tale med dig om. Ville nu være et
okay tidspunkt?"
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INTENTIONEN
Det er SÅ vigtigt for samtalen, samtalens
udfald og hvordan den anden person vælger
at høre det, du siger, at du starter med at
fortælle din intention med denne samtale.
Intentionen er du allerede blevet tydelig på i
trin nr. 1, men her deler du den med din
partner i indledningen af samtalen.
Grunden til vi starter med at dele
intentionen, er så vores partner kender
årsagen til, hvorfor det her er vigtigt for dig
at tale om.
Det er også for at berolige deres
nervesystem, som måske er gået i
alarmberedskab ved at høre ordene "vi skal
snakke".
Eks. ”Jeg vil bare starte med at sige, at
jeg ikke er god til denne slags samtaler,
men det her er virkelig vigtigt for mig, så
jeg håber, at du vil lytte.
Du er så vigtig for mig, og jeg vil have, at
vi begge skal være glade, derfor ... "

(Og så siger du, hvad der fylder i dig).
Husk, at intentionen med samtalen ALTID er
kærlig og skal komme fra et godt sted. OGSÅ
selvom selve emnet eller problemet er svært
eller kan gøre ondt at snakke om".
Du kan også dele hensigten, at du ikke
ønsker, at dette skal være en konflikt, men
blot en rolig samtale. Sig, at du elsker
personen og ikke ønsker at skabe splid, men
blot tale om det, der fylder i dig.

5 UNDGÅ KONFRONTATIONSSTARTEREN
Den største fejl, vi laver (alle gør det), er, at vi begynder at pege fingre og sige ting som:
"Du gør altid ...!"
"Hvorfor kan du aldrig ...!"
"Det er altid mig ....!"

Disse er typisk beskyldninger og svære for den anden person at tage ind og reagere på, på
en god og konstruktiv måde.
Udsagn som disse føles som angreb og kan let få den anden person til at gå i
forsvarsposition i stedet for rent faktisk at høre, hvad du prøver at sige og hvorfor.
Prøv at undgå at have fokus på, "hvem der har ret!", men i stedet accepter, at begge parter
har ret til at føle noget forskelligt og se på situationen med forskellige øjne. Gør dit bedste
for at lytte og være nysgerrig på, hvordan den anden person ser situationen.
Undgå ord som "altid" og "aldrig". Brug i stedet gerne ord som: "Jeg føler" eller "når du gør X,
får det mig til at føle Y, det er ikke særlig rart fordi...".
Eks.
"Jeg føler ikke, at vi bruger nok tid sammen, og det gør mig ked af det, fordi det får
mig til at føle, at du ikke længere elsker mig".
”Jeg har en følelse af, at jeg ofte skal være den, der går på kompromis, men jeg ved
også, at jeg ikke er god til at sige fra, så jeg har brug for din hjælp til at begynde at
føle, at vi er mere lige”.

Hvordan du har det, er ikke til debat, og når du siger det sådan, vil det give din partner en
chance for at forstå, hvordan situationen får dig til at føle dig. Det vil også give din partner
mulighed for at forklare, at det ikke har været deres intention at få dig til at føle sådan og
derefter give deres synspunkt, så du kan forstå, hvor de kommer fra.
Jeg ved, at det kan være svært at huske, men det er vigtigt, at du prøver!
En fantastisk måde at sige ting på er også: "Den historie, jeg fortæller mig selv, er ..."
Eks. "Den historie, jeg fortæller mig selv, er... at når du ikke kysser mig om morgenen,
er det fordi, du ikke finder mig attraktiv".
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DEN ANDEN PERSONS REAKTION
Er der en chance for, at den anden person reagerer på en måde, der kan være vanskelig for
os at håndtere? Måske bliver de kede, vrede, triste, eller måske går de væk.
JA!
Er der også en chance for, at den anden person reagerer bedre, end vi havde forestillet os,
fordi vi har en tendens til at forvente det værste?
Endnu større JA!
Uanset hvordan vores partner reagerer på det, vi har at sige, kan vi aldrig kontrollere
reaktionen, vi kan kun kontrollere, hvordan vi vælger at reagere på deres reaktion.
Husk, at det du fortæller dem, måske vil overraske dem, fordi de ikke havde nogen idé om,
at du følte det sådan.
Husk, at du måske har tænkt over dette i dage, uger eller måneder, men de har kun lige fået
at vide, at det er sådan, du har det, så giv dem tid til at tage det ind og fordøje.
Forsøg aldrig at få den anden til at føle sig forkert i deres reaktion.

I stedet kan du sige: "Jeg er ked af, hvis dette
gør dig sur eller ked af det, det er ikke min
hensigt, men jeg er nødt til at dele, hvordan
jeg har det".

Hvis det er en af de større samtaler, eller hvis
emnet er virkelig tungt og sårbart, skal de måske
have mulighed for at gå en tur og derefter
komme tilbage. Så får de også tid til at forberede
det, de vil sige.
Husk, at du har haft tid til at forberede dig, men
din partner har ikke. Nogle mennesker har brug
for tid til at reflektere, inden de kan give et svar.
Giv dem den tid, og prøv at møde din partner
med det samme niveau af medfølelse, venlighed
og nysgerrighed, som du ønsker at blive mødt
med,
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DEN GODE AFSLUTNING
Uanset hvordan samtalen gik, er det altid en rigtig
god måde at afslutte den ved at sige tak til dem
for at lytte (måske ville du have ønsket, at de
lyttede og forstod dig bedre).
Men hvis de har lyttet, så tak dem.
Anerkend, at dette var en svær samtale, hvis det
var, men at du er glad for, at du nu har været
ærlig. Eller sig, at det var meget nemmere, end du
havde frygtet, fordi du har været så nervøs.
Det kan nogle gange hjælpe med at afslutte
samtalen at gentage intentionen.
Eks. "Jeg ved, det var meget at tage ind, men
jeg håber, du forstår, at grunden til, at vi har
denne snak, selvom det er svært, er, fordi jeg
elsker dig.
Eller fordi jeg har brug for at tage mig af mig
selv, være en god partner til dig osv. osv. "

Vær ærlig om, hvordan du har det lige nu.
Hvis du føler dig såret eller elsket, afvist eller
omfavnet, så se om du kan finde modet til at
udtrykke det. Spørg evt. din partner, hvordan de
har det, og hvad de har brug for lige nu.
Måske kan du ikke give dem, hvad de har brug for.
Så vær ærlig omkring det. Du behøver ikke gå på
kompromis med dine grænser eller værdier, fordi
du lige har gjort den anden person ked af det ved
at være ærlig.
Ofte, efter en ærlig snak, går vi i fikse-humør og
begynder at trække det tilbage, vi lige har sagt for
at undgå alle de vanskelige følelser.
Vi begynder at negligere vigtigheden, men prøv
virkelig at se, om du kan stå fast.

HVORFOR ER DE SVÆRE
SAMTALER SÅ SVÆRE?
Vi er bange for konsekvenserne
Bange for at miste samhørigheden
Bange for at blive afvist
Bange for at såre andre
Bange for ikke at blive mødt og accepteret
Bange for ikke at blive elsket for den, vi er
Dette er dybest set det, der holder os tilbage fra
at gøre de fleste ting i livet, også at have de svære
samtaler.
Tanker og bekymringer som disse løber måske
igennem dig:
"Hvordan vil de reagere, hvis jeg siger dette?"
"Hvordan går vi videre fra denne samtale, hvis
den ikke ender godt?"
"Hvad hvis de ikke forstår, hvad jeg mener, og
hvordan jeg har det?"
"Hvad hvis jeg udtrykker et manglende behov,
og de ikke har lyst til at imødekomme det?"
"Hvad hvis de begynder at tænke anderledes
om mig, hvis jeg fortæller dem, hvordan jeg
har det, eller hvad jeg gerne vil?"
Byd selv ind med andre ting, der kan gøre dig
nervøs...

HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT VI
HAR DISSE SAMTALER, SELVOM
DE FØLES SVÆRE?
Hvis vi ikke finder modet til at have disse
samtaler.
Hvis der ikke er balance mellem, hvordan vi har
det indeni, og det vi giver udtryk for udadtil. Så er
det smerten opstår.
Følelser som vi undertrykker og ikke forholder os
til, de bliver hængende og hober sig op. På et
tidspunkt, så tager de styringen.
De tunge konsekvenser af ikke at tage sig af,
hvordan du har det, er:
Depression
Angst
Stress
Spiseforstyrrelser
Misbrug

Derfor er vi nødt til at finde modet til at være
sårbare og ærlige om, hvordan vi har det!
HUSK DETTE:
"Det er IKKE når vi tør tage de vigtige
samtaler i vores relationer, at vi mister
samhørigheden. Det er når vi IKKE tør tage
dem".
Dine følelser kommer med en besked.
Hvordan du har det ER vigtigt og værd at
dele.

DETTE ER ALT DU SKAL VIDE
Uanset hvad resultatet af samtalen er...
Så kan dit hjerte godt klare det.. Altid! Også når
du tror, det ikke kan.
Hvis det er vigtigt for dig, er det vigtigt at dele.
Hvis du overbeviser dig selv om, at hvad du
tænker på, eller hvordan du har det, ikke er værd
at dele, fordi du er bange for konfrontationen og
resultatet. Så fortæller du dig selv, på et
underbevidst niveau:
at du ikke er vigtig,
at du ikke er nok og værdig til at blive hørt og
elsket som den person, du er.
Jeg lover dig, at konsekvenserne af at fortælle dig
selv det er større end konsekvenserne af den
svære samtale.
Jeg ved med sikkerhed, at du kan gøre dette, og
jeg tror på dig!

Det er ikke meningen, at vi skal klare alt selv.
Har du svært ved at finde modet og de rette ord,
så ræk ud og få hjælp.
Du er altid velkommen til at kontakte mig på
42300020 eller på kontakt@marienoel.dk og få
en afklarende samtale om din situation. En enkelt
samtale kan gøre en stor forskel for dig og dine
relationer.
De bedste hilsner
Marie Noél

