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Aktív figyelem gyakorlata 

Olvashattál már nálam az aktív figyelemről, de nem lehet eleget gyakorolni, hidd el! Ha jól 

csinálod, kulcs lehet mindenhez. Házastárs, gyerek, kolléga, rokon, barát. Mindenki értékelni 

fogja, mindenki hálás lesz és sokkal nyitottabb. Tartalmasabbak lesznek a beszélgetéseitek, 

javul a kapcsolatotok. Az aktív figyelem gyakorlata nagyon egyszerű, miközben mégis nehéz. 

Hogy miért? Ahhoz, hogy jól menjen, a fókuszodat a másik emberre kell helyezned 

magadról.  

A legtöbb ember beszélgetés közben saját magára figyel. Arra, hogy hogyan érinti őt, amit a 

másik mond. Várja az alkalmat a reagálásra, arra, hogy elmondhassa, amit ő gondol. 

Észrevétlenül is keresi a legkisebb logikai hibát is, hogy azonnal lecsaphasson rá. Pedig így 

nem lehet beszélgetni, így csak vitatkozni lehet, lenyomni a másikat.  

Ehelyett próbáld ki a következőt:  

Nézzünk egy baráti beszélgetést. Határozd el magad, hogy a beszélgetés első felében 

semmiképpen nem reagálsz a partnered mondanivalójára. Csak figyelsz. Először tegyél fel 

egy kérdést, pl kérdezd meg, hogy hogyan telt a mai napja. Amikor elkezdi mesélni, csak 

figyelj. Ne reagálj, ne adj tanácsot, ne mondd meg, te mit tennél hasonló helyzetben, ne 

meséld el, ha veled is történt már ilyesmi. Csak nézz a szemébe és figyelj! Az fontos, hogy 

beszélgetés közben ne foglalkozz mással. 

Észre fogja venni a változást. Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy valaki 100%-ban csak 

rájuk figyel. Zavarba jönnek tőle, jelentőséget kap mindaz, amit elmondanak magukról.  

Ha a történet végén mégis reagálnál, akkor ezekre figyelj: 

- Ne adj tanácsot 

- Ne faggasd tovább, ne akarj többet tudni, mint amennyit elmondott 

- Ne mondd meg, hogy mit csináljon 

- Ne oktasd ki, hogy miért volt hülyeség, amit tett 

- Ne mondd meg, hogy miben nincs igaza. Még akkor sem, ha egyértelműen nincs igaza 

- Ne akarj okosabb lenni nála 

- Ne moralizálj 

Ezek mind kommunikációs gátak, amelyek megakasztják a beszélgetést, és még a hangulatot 

is elrontják. Ha csak rá figyelsz, miközben beszél, azzal elnyered a bizalmát, és azt fogja 

érezni, már rég beszélgetett ilyen jót.  



Amikor rajtad a sor, és te mesélsz valamit, ne lepődj meg, ha ő közbe fog vágni, mint 

korábban is. Az aktív figyelem nem megy magától. Viszont nyugodtan megkérheted, hogy ne 

szóljon közbe, hallgassa végig, amit mondani szeretnél. Csak figyelj! Kérd meg rá. 

Gyakorolni kell, hogy jól menjen, szóval ne add fel az első kudarcnál! Vannak helyzetek, 

amikor nagyon nehéz nem reagálni, tudom. Én is gyakran kerülök olyan helyzetbe, amikor az 

előttem ülő olyasmit mond, amire nagyon szeretnék mondani valamit, de már megtanultam 

ezt a késztetésem legyőzni. 


