
7. Gyakorlat 

A másik helyében 

Ezt a gyakorlatot akkor szoktam alkalmazni, amikor a mediációs ülésen a felek nagyon nem 

értik egymás nyelvét, fogalmuk sincs, mire gondol a másik, mit akar nekik mondani. Amikor 

a kimondott szavakon teljesen mást értenek.  

Először azt próbáljuk meg, hogy egyikük mond valamit, a másik nem reagál rá, hanem 

elmondja, hogy mit értett meg a szavaiból. A másik pedig elmondja, hogy valóban azt akarta-

e mondani. Többnyire nem. Ezt addig folytatjuk, amíg sikerül teljesen egyetérteni, amíg az 

egyik ugyanazt érti a szavakon, amit a másik mondani akart.  

Volt, hogy ezzel elment közel egy óránk, mert teljesen más nyelvet beszéltek. Nagyon 

érdekes tapasztalat azt látni, hogy több éve (évtizede) együtt élő párok ugyanazokon a 

szavakon teljesen mást értenek. Hogy fogalmuk sincs, mit is érez, akar, szeretne a másik. És 

amikor végre megértik a párjukat, megértik, hogy amikor mond vagy kér valamit tőlük, akkor 

nem veszekedést akar, hanem az igényeit próbálja kommunikálni, akkor az felér egy 

katarzissal. Azért a pillanatért megéri végigcsinálni a gyakorlatokat. 

Ha azt tapasztalom, hogy párbeszédes formában csak lassan jutunk előre, akkor szoktam 

elvégezni ezt a gyakorlatot: 

Megkérem a feleket, hogy cseréljenek helyet, majd beszéljenek a másik nevében. A másik 

nevében mondják el, amit szerintük az mondani akar. Ugyanaz a gyakorlat, de most a 

szerepcsere révén nő az empátia, nő az elfogadás és a megértés is. A másik bőrében lenni 

nehéz, de közelebb hozza a feleket egymáshoz.  

Amikor csak megérteni kellene a másik szavait, nem tudják kikapcsolni a saját gondolataikat, 

érzéseiket. Viszont amikor a másik bőrébe kell bújni, és az ő gondolatait megfogalmazni, 

akkor könnyebben megértik, amit az ki szeretne fejezni.  

Feladat:  

Valószínűleg nálatok is mindenkinek megvan a helye az asztalnál. Válasszatok egy időpontot, 

amikor kettesben vagytok a pároddal, még ha csak rövid időre is. És próbáljátok ki, bújjatok 

bele a másik bőrébe. Cseréljetek hozzá helyet, ez fontos, segít belehelyezkedni a szituációba. 

Cseréljetek helyet, és mondjátok el egymásnak a másik nevében (de E/1 személyben, mintha 

te most a párod lennél), amit szerintetek az mondani szeretne, amit szerintetek a másik érez, 



gondol. Amit kérne tőletek, amit mondana nektek. És a másik úgy válaszoljon, mintha te 

beszélnél.  

Valódi haszna akkor lesz, ha komolyan veszitek a feladatot, ha tényleg belehelyezkedtek a 

másik bőrébe. Értsd meg a gyakorlat segítségével, hogy pontosan hogyan érzi magát a 

partnered bizonyos szituációban! Sokkal közelebb fogtok kerülni egymáshoz, viszont az is 

kiderül, hogy mi az, amit másképp értelmeztek. Meglátjátok, hogy melyek azok a területek, 

amelyeket eltérő módon láttok, melyek azok a szavak, amelyeket másképp értetek. 

Mindketten beszéljetek a másik szerepéből, mindketten próbáljátok ki, és mindketten 

reagáljatok is rá a másik bőréből. 

Miután visszabújtok a saját valótokba, üljetek vissza a helyetekre, és beszéljétek meg a 

feladatot. Mondjátok el egymásnak, hogy milyen érzés volt a gyakorlat, milyen érzés volt a 

másik helyében lenni, a másik érzéseit megfogalmazni. Beszéljétek meg azt is, hogy mit 

tudtatok meg egymásról. Mit láttok most másképp, mi az, amit jobban megértettetek a másik 

működéséből?  

Sikeres megvalósítást kívánok!  

 


