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Píndola resolutiva 19: Si per parlar haguéssim de pagar...!

Potser a
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lgun cop heu sentit la frase "Si per parlar haguéssim de parlar...". I és que a vegades no donem valor a

A continuació hi ha una
: sèrie d'expressions molt habituals en el nostre llenguatge. Anota totes a

- "Has de fer..." --> manar, dirigir, dient a l'altre el que ha de fer

- "Si no fas això, ja veuràs...!" --> amenaçar si no fan el que nosaltres volem

- "Has de ser responsable", "els nois no ploren..." --> sermonejar (i, en el segon cas, és una actitud sexi

- "Això, a la meva època no passava!" --> donar lliçons, apel·lant a la pròpia experiència
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- "No facis això, fes allò", "el millor que pots fer és..." --> aconsellar dient el que és millor per a l'altre

- "Ja et passarà, no et preocupis" --> consolar, animar, donant la raó a l'altre. Menysvalorar el que li està

- "No estic d'acord amb tu, el millor és...", "el que estàs dient és una ximpleria"--> dir a l'altre que el que

- "En el fons, vols..." --> Interpretar, menyspreant l'altre pel que diu o fa

- "Quan? On? Per què?" --> Interrogar, com si hi hagués un motiu ocult

- "Sí, és clar. Deixa l'institut i vés a demanar almoina!" --> Ironitzar, rient-se de l'interlocutor

Oi que has fet servir aquestes
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problema
en realitat,
totes
un
o bon
perq
po
in

Evitem-les! Que escollir les paraules, encara és gratis ;-)

Què fas quan tens un problema greu amb algú? Els jutges aposten perqu

Article del diari El Punt Avui, on la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, juntam

Text de l'article

Els jutges aposten perquè certs litigis es resolguin per mediació .

Assemblea de GREC
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Dissabte 17 de novembre a La Casa del Mar de Barcelona (Carrer d'Albareda, 1-13) a les 10.30 hores.
-

Integració de GREC a Plataforma Educativa.
Informació de la situació de GREC.
Projectes presents i futurs.
Quina relació vols o esperes de GREC? Dinàmica de World cafè.
Oferiments de persones voluntàries i la possibilitat d’activar alguna de les comissions.

Esperem comptar amb la
aquest
vostracorreu
assistència.
.
Confirmeu-nos-ho, si us plau, a

GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc

Si has rebut aquest e-mail per error o desitges donar-te de baixa respon aquest e-mail amb l'assumpte "

Consulta
Vols rebre'l

tots els butlletins
al teu email?

Vols ser de GREC?
Avantatges de ser GREC

4/5

Butlletí GREC 05/11/12

Vols conèixer el

bloc de GREC ?

Segueix-nos a

facebook !

Segueix-nos a

twitter !
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