AJUTOR PENTRU CASNICIA/FAMILIA TA
Programul va începe cu câteva evaluări de căsătorie, care vor calcula/dezvălui starea relației în diferite
domenii.(Teste de comu - nicare, compatibilitate, intimitate, etc) …
Aceste evaluări de căsătorie vor indica pentru fiecare unde se află şi ce va trebui să facă, în scopul de a
imbunătăţi/repara căsnicia.
Cu alte cuvinte, evaluările vor ajuta să "țintiţi“ unde trebuie, astfel încât să puteți aplica cele 10 nevoi
interpersonale pentru imbunătăţirea căsătoriei, şi care vor avea un mare impact asupra căsniciei
dumneavoastră.
PROGRAMUL “FITNESS
 Cele zece secrete (trebuinţe) ale fiecarei persoane şi cuplu .
 Instruire in vederea căsătoriei pentru cei necăsătoriţi - consiliere premaritală .
 După aceste conferinţe şi sesiuni de consliere, suntem convinşi ca veţi ajunge la schimbarea
perspectivei dumneavoastră cu privire la modul de a restabili relaţiile şi căsnicia în mod permanent.


TOPUL CELOR 10 NEVOI/TREBUINŢELE PERSONALE CÂT ŞI IN CUPLU - IN PROCESUL
CASNICIEI: Gen.2.v.20-24 ; Efes.5.v.22-23
1. DRAGOSTE: Sacrificiu :
Ioan 3v.16 ; C.Cânt. 8.v.6 b; Efes:5.v.25;
2. ACCEPTARE – a primi un răspuns pozitiv. C.cânt.2.v.2 – 4; Rom.15.v.17
3. SIGURANŢĂ – încredere, armonie în relaţii C.Cânt.8.v.5,6a; Rom.12.v.16 a
4. SPRIJIN - a purta împărţi sarcini împreună . Gal.6.v.2; I Petru 3.v.1 - 8
5. AFECŢIUNE – comunic. sentimentelor prin atingere, imbrăţişare : C.Cânt.2.v.6,
C.Cînt. 4.v.10 ; Rom.16.v.16
6. APRECIERE – comunicarea emoţionala verbală, mulţumire, recunoștință,.
C.Cânt.1.v.15,16; 2.v.9,16; ICor.11.v.1
7. ATENŢIE – comunică interes şi spirijin, empatie – Efes.5.v.26-27, Rom.12.v.15
ICor.12.v.25
8. MÂNGÂIERE – alături de partener : sentimente, cuvinte ,fapte . Is.40.v.1
;IISam.12.v.24. ITes.5.v.11
9. RESPECT - a preţui şi stima, recunoașterea valorii celuilalt :
Rom.12.v.10
Efes.5.v.22-23
10. ÎNCURAJARE – a îndruma, impulsiona pozitiv : Prov.31.v.23,28,29 ; ITes.5.v.11
DACA VOM FI ATENTI SĂ ACORDĂM PARTENERULUI/PERSOANEI DE LÂNGĂ NOI, CELE ENUMERATE,
IMPLININD TREBUINTELE PERSONALE - NE VOM BUCURA DE SCHIMBAREA POZITIVA – CONTINUĂ ,
COMUNICARE BUNĂ , INDEPLINIREA ROLURILOR FIECĂRUIA , INDIVIDUALĂ IN CREDINȚĂ ȘI SPIRITUALITATE .
SEMNIFICAȚIA – IMPORTANȚA NOASTRA...

ACESTE ZECE NEVOI /TREBUINȚE SUNT INTUITIVE PENTRU NOI TOȚI .
 Care din cele zece nevoi de mai sus sunt ale dumneavoastră – Alegeți în top – cinci nevoi?
Ați fost capabil de a alege? ...Dacă da, ati dovedit intuitiv că aveți aceste nevoi/trebuințe.


NEVOILE/TREBUINȚELE SUNT BIBLICE .
 Toate nevoile de mai sus provin de la fiecare “, unul pentru altul " porunci date de Domnul (“iubiti-vă,
respectați-vă unul pe altul,“Încurajati-vă unul pe altul”) sau principiile din Scriptură . Dacă Dumneze
spune că trebuie sa le avem, atunci tu chiar a nevoie .
NEVOILE /TREBUINȚELE NECESITA RELAȚII. Este greu pentru a satisface pe deplin propria nevoie de
atenție , apreciere, sau de încurajare . Interior, dorim ca celalalt sa ne implinească aceste nevoi : de
respect, apreciere , și să ne încurajeze...
NEVOILE VOR TREBUI SA FIE INITIATE DE CELALAT.
Mai ales dacă nu au fost implinite in viata voastra intrafamilială, in mod sigur veti avea nevoie de cineva sa vi
le implineasca/satisfacă...... Iar daca au fost satisfacute aveti nevoie, si mai mult ca celalalt să continue sa vi le
implinească/satisfacă...... Vrem si avem nevoie ca alte persoane să inițieze, să aleagă în mod liber pentru a
satisface nevoile noastre .
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NEVOILE SUNT IMPORTANTE PENTRU AMBELE SEXE.
Atât bărbații, cât și femeile au toate cele douăsprezece nevoi . Bărbați și femei deopotrivă au nevoie de
respect , de securitate , de acceptare , și atenție . Ei le pot rang diferit , dar exista nevoile în ambele sexe ...
NEVOILE SUNT IMPORTANTE PENTRU TOATE VÂRSTELE.
Nou-nascutii, persoanele în vârstă, și toată lumea au nevoie de dragoste, atentie, respect,apreciere (precum și
celelalte șase nevoi/ trebuințe) .
ACESTE NEVOI/TREBUINȚE TRANSCED CULTURA
Români, americani, chinezi, ruși, și oameni din toate celelalte culturi au nevoie de implinirea celor zece
trebuințe
Dacă avem nevoi similare, care sunt implicațiile pentru conectarea noastră cu celelalte persoane ?
In special in căsătorie, aceste zece nevoi( cel puțin): înțelegem că pot acorda prioritatea noastră de top .

IMPLINIREA TREBUINTELOR FAMILIALE
Gândire
Sănătoasă

Cele 10
trebuinţe

Sunt
important (ă)

Nevoi împlinite

Sentimente
Pozitive

Rezultate
Pozitive
Familie sănătoasă

Comportament
Sănătos

Valoros(asă)

Bunătate
Altruism

Iubit (ă)

Increzător(are)
în sine

Politeţe - Respect

Siguranţă +

Sigur (ă)

Consecvenţă

Securitate

Imagine de sine
corectă
Relaţie Intimă

Mulţumitor(are) Dorinţă de excelenţă Maturizarea prson. etc

FAMILIE DISFUNCTIONALA SAU SANATOASA
Nesiguranţă

Nevoi Pers.
Nevoi
Neâmplinite
Nepăsare
Abuz
Respingere
Critică,
etc

Ce se întâmplă
cu mine?
Nu sunt bun(ă)
de nimic !

Lipsit(ă) de
valoare

Familie disfuncţională

Prefăcut(â)
Manipulativ(â)

Imagine de sine
defectuoasă

Vicios(asâ)

Tulburări de personalitate

Incordat(ă)
Condamnat(ă)

Simţământ .
Perfecţiunii

Inverşunat(ă)

Gândire
Nesănătoasă

Sentimente
Negative

Autoamăgitor(are) Dificultăţi în a face faţă
Etc.
vieţii
Comportament
Nesănătos

Rezultate
Negative

Acestea reprezintă o conferință pentru familii – pentru a întări / verifica relțiile
interpersonale : Soț/soție ; părinți / copii și chiar in domeniul relațional din cadrul
Bisericii .
Pentru cei care doriți astfel de conferințe ne puteti contacta la :
Thel: 0744/370833 ; adresa meil : neludpoe@gmail.com ;
CONFERINȚELE SE POT DESFĂȘURA LA SEDIUL CENTRULUI NOSTRU DE INSTRUIRE DIN
RORBAV,
JUDEȚUL BRAȘOV http://centrulcrestinvesteabuna.blogspot.com/
sau chiar la dumneavoastră în Biserică .

