
8. Gyakorlat 

Tárgyilagosan visszatükrözni 

Ez a mediátor legerősebb fegyvere. Ez segít abban, hogy a konfliktusban álló felek 

érzelmek és indulatok nélkül tudjanak kommunikálni. Nem fokozzuk az érzelmi töltetet, 

hanem csökkentjük. Beszélni csak úgy lehet, ha mindenki nyugodt annyira, hogy megértse 

a másik szavait. 

Hogyan csináljuk? 

Az egyik fél mond valamit, ideges, zaklatott, például arról beszél az anya, hogy az apa a 

legutóbbi láthatás alkalmával „az új nőjét” is elvitte a programra. Ez a téma nagyon 

komplikált érzelmeket szíthat az anyában: féltékenység, düh, a gyermek féltése… ezekkel 

egy mediációs beszélgetésen nem tudunk foglalkozni, szükséges, hogy a fókusz 

visszakerüljön a lényegre, és ez a lényeg többnyire a gyerek. Minden felvetett problémát a 

gyermek szemszögéből nézünk. Ahhoz, hogy a szülők képesek legyenek a gyerekükről 

beszélni, az érzelmi töltetnek, a zaklatottságnak csökkennie kell.  

Fontos, hogy mindenki ki tudja mondani, ami benne van, fontos, hogy ezek a szavak, 

félelmek elhangozzanak, de utána ahhoz, hogy beszélhessünk, vissza kell lépni egy 

alacsonyabb érzelmi szintre. Szóval nem arról van szó, hogy nem szabad ezeket a 

dolgokat kimondani, sőt. 

Az érzelmi töltet úgy csökkenthető, ha a mondat lényegét tárgyilagos hangon 

visszatükrözzük a feleségnek: 

- Ha jól értem, azt szeretné kérni a férjétől, hogy ne vigyen senkit a gyermekével közös 

programra. 

- Igen, pont ezt. 

Vagy egy másik példa, ezúttal a férj oldaláról: 

- Nem akarom, hogy minden alkalommal, amikor a gyerekért megyek, 1 órán át 

mondogasd, hogy mit hogyan csináljak! 

- Ezzel azt szeretné mondani a feleségének, hogy arra lenne szüksége, hogy jobban 

bízzon önben? Hogy elhiggye, képes ellátni a közös gyermeküket? 

- Igen, szeretném, ha bízna bennem! 



Ugye, hogy érezhetően csökken az indulat, az érzelmi töltet? Mindenki arra vágyik, hogy 

valaki felismerje és esetleg ki is mondja, az ő szükségleteit. Ha a felek azt érzik, hogy a 

mediátor érti őket, akkor megnyugszanak, úgy érzik, hogy jól haladnak, nincs szükség az 

indulatra. 

Feladat: 

Ha valamelyik családtagod mérges, feszült, indulatos, akkor ne az érzelmekre reagálj, 

hanem a valódi szükségletére. Próbáld ki a visszatükrözést, ne menj bele az indulatos 

veszekedésbe. Halld meg, amit mond, majd tükrözd vissza tárgyilagos, érzelemmentes 

hangon: 

- Ha jól értem, azt szeretnéd mondani, hogy… 

- Azt hallom meg mindebből, hogy… 

Ebben benne van minden, amit eddig tanultál. Aktív figyelem a másikra, a saját reakcióid 

kordában tartása, nem reagálás a másik indulataira. Ha ezt jól csinálod, még a 

legharagosabb beszélgetés sem fog veszekedéssel végződni.  

 

Ráadás 

Ismersz olyan embert, aki elszívja az energiádat? Akivel egy beszélgetés felér 8 óra 

munkával? Ők az energiavámpírok. Hogyan lehet kivédeni őket? Hogyan tudod megtartani a 

saját erődet, ahelyett, hogy nekik adnád? 

Van, hogy az embernek a saját gyereke az, aki leszívja az energiáját. Elmondok egy példát: 

12 éves fiú semmit nem csinál önként, kérés nélkül. Még egy olyan egyszerű dolgot sem, mint 

a terítés. Anya megkéri, hogy vacsora előtt terítse meg az asztalt. Fiú: 

- mit tegyek? Tányért? 

- Igen, 5 tányért 

- És tegyek villát is? vagy kanalat? – pedig pontosan tudja, hogy mi a vacsora, és hogy 

villa kell hozzá. 

- Villát tegyél. – poharat nem tesz. 

- tettél poharat? 



- Nem. Tegyek? Mit iszunk? 

Ez az 5 perc több erőt visz el az anyától, mint a vacsora megfőzése.  

Másik példa, ugyanaz a fiú: 

Előző tanévben (mielőtt megismertem a családot), együtt tanult anya és fia.  

Fiú tudja, hogy délután tanulnia kell, de nem kezdi el magától. Ül a gép előtt, játszik. 

Anya szól egyszer, kétszer, háromszor, semmi. Ideges lesz, indulattal szól, fiú feláll, de 

nem ül le tanulni, helyette – ahogy az anya fogalmazott – kering az étkezőben. Céltalanul 

járkál körbe, megfog dolgokat, kinyitja a hűtőt, becsukja, belenéz a vacsorába, eszik egy 

falatot, közben beszél, az anya szavait, kérését elengedi a füle mellett. 

- Anya, képzeld, ma az iskolában… 

- Ülj le kérlek, és vedd elő a könyvedet, majd később elmeséled! 

- Ne, várjál, várjál, nagyon jó volt! 

- Késő van, kezdj el tanulni! 

- Mi lesz a vacsora? Ez miből van? És az? És figyelj, ezt hallgasd meg… - és mondja, 

mondja, mondja, levegőt sem vesz.  

- FEJEZD BE! 

Anya kiabál, hatalmas energiával, fiú megsértődik, duzzogva leül közben motyog 

folyamatosan. 

Mi történt? 

A fiú saját erőből, saját energiából nem kezdte el a tanulást. Ellenállt, hárított. Az anya 

erejét használta arra, hogy meglegyen a kezdő lendület. Az ő energiájából táplálkozva 

csinálta a saját feladatát. Az anya elmondta, hogy az egész tanulásban sokkal jobban 

elfárad, mint a munkában. Egy ilyen este után nem maradt semmi energiája. A saját fia 

szívta el tőle. Aki nem fáradt el, jókedvűen bohóckodott az asztalnál.  

Mit lehet tenni? 

Amikor az anyával végigvettük a közös tanulásukat, először tartotta magát ahhoz, hogy 

ezt csak így lehet. Ha ő nem hajtja, nem kényszeríti, nem fog tanulni. Neki ezt az 

áldozatot meg kell hoznia. Pedig nem így van.  



Ahogy kívülről tudta látni ezt a játszmát, és felismerte, hogy ez nem a tanulásról szól, 

megértette azt is, hogy véget kell vetnie ennek a játszmának. Fiának a saját erejéből, a 

saját energiáját felhasználva kell tanulnia. Szóval beszüntette a közös esti programot, a 

fiúnak a szobájában kell tanulnia egyedül.  

Azóta eltelt egy év, és a fiú nem lett rosszabb tanuló, de az esti nagyon stresszes 

játszmának vége. Nyugodtabbak a napok, kevesebb a konfliktus, és az anya nem fárad el 

annyira.  

Az energiavámpírokkal azért is nehéz, mert elhitetik, hogy az embernek nincs más 

választása, mint elviselni őket. Nagyon nehéz egy másik embernek megmondani, hogy 

elég, ne mondd tovább, fejezd be! Pedig ha tartani akarod a saját határaidat, akkor meg 

kell tenni valamilyen formában. Nem fogják érteni, mert nem tudatosul bennük, hogy ők 

bármi rosszat tennének.  

Nagyon fontos a saját határaink tartása. Ez olyasmi, amire nem tanítanak meg sem otthon, 

sem az iskolában. Amikor érzed, hogy valaki épp elszívja az erődet, elszívja az energiádat, 

akkor állítsd le, ha kell, fordíts neki hátat. Senkinek nem tartozol annyival, hogy beengedd 

a legbelsőbb énedbe. Ha egy beszélgetés után úgy érzed, mintha megrugdostak volna, 

akkor az az ember vámpír, belőled táplálkozik. Mondj nemet! 

- Ne haragudj, erre most sem időm, sem energiám, mennem kell! – ne várd meg a 

választ sem, menj! 

- Ezt már legutóbb megbeszéltük, most nem alkalmas újra, szia. 

- Nem érek rá most egyáltalán.  

Ha semmi sem használ, mondd meg őszintén, hogy neked a kapcsolatotok nem tesz jót, 

nem szeretnéd folytatni. Meg fog bántódni, de ez néha elkerülhetetlen. Az 

energiavámpírok nagyon jól manipulálnak még akkor is, ha nem ez a céljuk, ha azt 

gondolod, hogy nem direkt csinálja. Valószínűleg nem, de ez nem változtat azon a tényen, 

hogy meg kell védened a saját határaidat, meg kell védened saját magadat. 

 

 

 


