
6. Gyakorlat 

Visszajelzést adni 

Eddig azzal foglalkoztunk, hogy hogyan fogalmazzátok meg egyenként a gondolataitokat, 

érzéseiteket. A mai gyakorlat arról szól, hogy hogyan adjunk úgy visszajelzést, hogy a másik 

pontosan azt értse rajta, amit mondani szeretnénk.  

Nemrég mesélte nekem valaki egy konzultáción, hogy sorozatosan fut bele olyan helyzetekbe, 

amikor megpróbálja elmondani azt, ami a fejében van, majd meglepődve látja, hogy a másik 

valami egészen mást értett meg abból, amit ő elmondott. És a másik persze rendre 

megbántódott.  

Egy mediációs ülésen az egyik legnagyobb kihívás, hogy úgy beszélgessenek a felek, hogy 

mindenki ugyanazt értse a szavakon. Nehezebb, mint gondolnád. Például amikor a feleség azt 

mondja a férjének, hogy „És akkor hiába mondtam, hogy ne menj, te csakazértis elmentél a 

haverjaiddal!” A férj erre vagy visszavág, és veszekedés lesz, vagy védekezni kezd, ami 

szintén vitát generálhat. Nézzük meg ezt a mondatot másképp megfogalmazva: 

„Nagyon nehéz nekem esténként egyedül a gyerekekkel, szükségem van arra, hogy többet 

legyél velünk, velem. Hiányzol.” Őszinte, és saját magáról beszél, nem arról, amit a másik 

rosszul csinált. Érzésekkel nem lehet vitatkozni, lehet viszont reagálni rájuk. Erre már 

mondhatja a férj, hogy ő mit érez, neki mire van szüksége. És abban a pillanatban már világos 

mindkét fél számára, hogy a másik hogyan érzi magát attól, amit ő tett vagy mondott. Nem 

lesz veszekedés, nem lesz vita, kialakulhat egy valódi, őszinte párbeszéd.  

A feladat: 

Mondd el a párodnak, mondd el a gyerekeidnek, hogy hogyan érzel bizonyos helyzetekben! 

Adj visszajelzést arról, hogy mi az, amit szeretsz és nagyra becsülsz a másikban!  

És lehetőség szerint olyan szituációt is válassz, ami rendszerint veszekedésbe szokott 

torkollni. Próbálj ki egy másik módszert a szokásos helyett, és figyeld meg a megváltozott 

reakciókat! 

Így kezdd a mondataidat:  

- Azt szeretem benned, hogy 

- Nagyra becsülöm benned, hogy 



- Nagyra értékelem azt, amikor 

- Köszönöm, hogy 

- Nagyon nehéz nekem az, amikor 

- Azt szeretném kérni, hogy 

- Arra van szükségem, hogy 

Ismét fontos, hogy a kezdet döcögős lehet. Ha ez nem egy irányított beszélgetés (mint a 

mediáció), akkor meglepő az, hogy másképp fogalmazol, másképp reagálsz, mint szoktál. Ne 

add fel, gyakorold az ÉN - mondatokat. Jó munkát!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


