
1. Gyakorlat 

Ez a tréning az egész családnak szól. Olyan feladatokat fogtok kapni, amiket a legjobb 

közösen elvégezni. Azt mondtam, a legjobb, de persze előfordulhat olyan helyzet, amikor 

először csak te vagy benne. Kezdetben elég, ha a család egyetlen tagja próbálja ki a 

gyakorlatokat, hiszen a többiek a saját bőrükön fogják tapasztalni a változást. Olyan ez, mint 

amikor egy édesanya elhatározza, hogy ha esik, ha fúj, ő futni fog napi fél órát. Kezdetben a 

többiek furcsán néznek rá, de eltelik pár hét, és az egész család futócipőt húz.  

Előfordulhat, hogy te egyedül neveled a gyerekedet, gyerekeidet. Az alábbi gyakorlatot akkor 

is érdemes megcsinálnod valakivel, aki közel áll hozzád, még ha nem is a párod. Barát, 

testvér, szülő, bárki szóba jöhet. A lényeg, hogy úgy beszélgess vele, ahogy valamikor régen, 

még a kapcsolatotok elején tetted! Jól fog esni, ha kipróbálod, ez biztos. 

Vannak témák, amelyekről nem beszéltek a társaddal? Vannak témák, amelyek újra és újra 

előkerülnek, de nem hoznak eredményt? Egy család szokásait, tabutémáit megváltoztatni 

nehéz feladat, és csak apránként lehetséges. Többnyire oka van annak, ha egy témát 

mindenki kerül. Fájdalmas lehet, esetleg minden esetben vitát generál.  

Ez a tréning segíteni fog újra elővenni a kényes kérdéseket. De csak sorjában, nem megyünk 

fejjel a falnak. 

Menjünk vissza mindennek az elejére egy pillanatra! Gondolj a kapcsolatotok kezdetére! 

Arra, amikor megismerkedtetek és egymásba szerettetek. Sokat beszélgettetek? Vegyél elő 

egy üres füzetet, és írj fel 10 témát, amik akkoriban előkerültek. Lehet, hogy soknak tűnik a 

10, de hidd el, gyorsan meglesz. Csak kezdd el! 

Kész? Most húzd alá azokat, amikről még most is beszélgettek. Jó. Nézzük a maradékot! 

Válassz ki egyet, amit most is szívesen megbeszélnél a pároddal! Amikor lehetőséged adódik, 

mondd neki:  

- Emlékszel, amikor… mit gondolsz erről most? Hogy látod? Én azt gondolom, hogy… 

Sikerült? Milyen érzés volt ismét egy régi dologról beszélgetni?  

Ez már közhely, de mint minden közhely, igaz is: a kapcsolatok változnak. Nem lehet 

fenntartani a kezdeti intenzitást, dinamizmust évekig. A változás törvényszerű. Ami viszont 

nem törvényszerű az a kommunikáció megszűnése. Sok párral találkoztam, akik bevallották, 

hogy szinte soha nem beszélgetnek már, csak az aktuális dolgokat vitatják meg: gyerekek, 

iskola, munkahely, ismerősök, pénz… alig vannak kettesben, és akkor is inkább tévét néznek.  

Mondd el a párodnak, hogy szeretnél javítani a kommunikációtokon! Keress egy alkalmas 

időpontot és helyet, amikor kettesben lehettek. Azért, hogy ez az alkalom semmiképpen ne 

vesszen kárba, határozd el előre, hogy mi lesz a téma! Olyan területeket válassz, amik nem 

tartoznak a szokásos témák közé! 

A tréningünk ezzel kezdődik, mert ti ketten vagytok a családotok alapja. Ha ti nem tudtok 

megfelelően beszélgetni, véleményeket ütköztetni, ha ti nem tudtok őszintén figyelni a 

másikra, akkor sokkal nehezebb lesz a gyerekekkel változást elérni.  


