
4. Gyakorlat 

Anya vagy feleség, vagy ember? 

Hogyan szólítjátok egymást a családban? Mi a Te identitásod? Ha be kellene nekem 

mutatkoznod, mit mondanál magadról? 

Arról beszélnél, hogy hány gyerek édesanyja vagy? Vagy arról, hogy ki vett el feleségül? 

Képzeld el, hogy nincs gyereked, se férjed, csak te vagy egyedül. Akkor hogyan mutatkoznál 

be? Ki vagy te? 

Ahhoz, hogy jól és hatékonyan kommunikáljunk, hogy képesek legyünk kiállni az igényeink 

mellett, tudnunk kell, hogy kik is vagyunk igazából. Vegyél elő egy papírt, és írd le legalább 

10 mondatban, hogy ki vagy te!  

Semmiképpen ne azzal kezdd, hogy anya és feleség. Ezek most tabu szavak. Mint ahogy az 

sem lehet benne, hogy mi a munkád. A munkád sem te vagy, az csak egy dolog, amit 

csinálsz, de nem te vagy.  

Szóval akkor kezdj el írni most! Mutatkozz be saját magadnak! Ha az segít, akkor címezd 

valakinek, és mutasd is meg neki, ha kész van. 

Ezt a gyakorlatot ki lehet egészíteni még valamivel: kérj meg valakit, aki ismer, hogy írja le, 

kinek lát téged. Szerinte te ki vagy? Ő sem írhatja le a tabu szavakat! Szerinte ki vagy, ha nem 

anya, nem feleség, nem dolgozó nő? Meglepő dolgok derülhetnek ki abból, hogy hogyan 

látnak minket azok, akik közel állnak hozzánk, akik szeretnek minket. És kérlek, fogadd el, ha 

jó dolgokat mond rólad! Ez most nem az álszerénység ideje, hanem a helyes önismereté. Jó 

vagy valamiben? Mondd ki, hogy igen, ebben szuper vagyok! Ez megy nekem!  

Most arra gondolsz, hogy kommunikációs tréningre iratkoztál fel, nem önismeretire? A két 

dolgot nem lehet élesen elválasztani egymástól. Az tud jól és őszintén kommunikálni, aki 

tudja, hogy kicsoda, mi a helye a világban, és aki szereti magát annyira, hogy küzdjön a saját 

érdekeiért.  

Ki vagy te? Hol a helyed a világban? Mik az igényeid? Szánj ezekre a kérdésekre időt, és 

válaszold meg őket őszintén! 

 

 

 

 

 

   

 

 


