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AMI IGAZÁN ZAVAR ENGEM
A gyakorlatot a La Xixa Teatre dolgozta ki Arnold és Amy Mindell’s  

folyamatorientált pszichológiája alapján

VIDEÓ: https://www.youtube.com/watch?v=cDdjdI0iyas 

CÉLOK

 � Tudatossá tenni a kapcsolati nehézségeinket, azt, ami zavar másokban, és mindazokat az aspektusokat, 
amelyek tudatos vagy tudattalan módon hatással lehetnek a kapcsolatunkra.   

 � Szavak nélkül megragadni azt, ami zavar minket, csak a testünkre fókuszálva feltérképezni az érzést.
 � A mások által kiváltott kényelmetlenség érzéseinket konstruktív energiává alakítani.  
 � Negatív érzéseinkkel nonverbálisan és agressziómentesen foglalkozni.
 � Megtisztítani a terepet, vagyis felismerni azokat a zavaró tényezőket, amelyek jelen vannak a 

kapcsolatainkban, annak érdekében, hogy ezeket fel tudjuk dolgozni. 

PARTICIPANTS

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre. 

ÁTTEKINTÉS

Képesnek lenni arra, hogy felismerjük és kezeljük a 
bennünket zavaró dolgokat egy kapcsolatban - ez egy 
fontos társas készség. Ebben a gyakorlatban tudatos 
és tudattalan negatív kényelmetlenség érzéseinket 
térképezzük fel, és átirányítjuk ezt az így felszabaduló 
energiát arra, hogy jobban kapcsolódjunk másokhoz.  

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

40 perc online

45 perc személyesen

https://www.youtube.com/watch?v=cDdjdI0iyas
https://www.youtube.com/watch?v=cDdjdI0iyas 
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

Ez a gyakorlat szavak nélkül zajlik. Lehet online végezni párokban, vagy személyesen közösségi távolságtartás 
mellett. 

1. Sétáljunk körbe a teremben, koncentráljunk a légzésünkre, és fokozatosan lazuljunk el. 
2. Amikor a tréner jelez, a résztvevők megállnak, és párba állnak egy másik emberrel. 
3. Kérjük meg a párokat, hogy körülbelül 30 másodpercig nézzenek egymás szemébe, figyeljék egymást. 
4. A párokban állók most hátat fordítanak egymásnak, anélkül, hogy megérintenék egymást, és becsukják a 

szemüket. 
5. Csukott szemmel gondolatban mindenki keres valamit, amit zavarja őt a társában. Ez lehet fizikai jellemző, 

valamilyen viselkedés vagy egy emlék, amit a másik felidéz bennünk stb. 
6. Megkérjük a résztvevőket, hogy ezzel a kellemetlen érzéssel tegyenek valamilyen mozdulatot az egyik kezükkel, 

ami kifejezi annak tulajdonságnak a lényegét/energiáját, amit a másikban zavarónak találnak. 
7.  Amikor mindenki kész van, kérjük meg őket, hogy forduljanak szembe a társukkal, és folyamatosan ismételjék 

ezt a kézmozdulatot. Mindenki figyelje meg a párja kézmozdulatát.
8. Mindenki megvizsgálhatja a saját mozdulatát, miközben kapcsolatot teremt a partnere mozdulatával. Adjuk 

időt erre az interakcióra, amíg ki nem alakul egy koreográfia, amely mindkét mozdulatot magába foglalja. 
9. Néhány perc múlva kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek körbe, hogy megbeszéljük, mit tapasztaltak a 

gyakorlat során.  

MEGBESZÉLÉS

Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználjuk e gyakorlat kínálta lehetőségeket, fontos, hogy elmélyült 
beszélgetés alakuljon a ki a résztvevők között a tapasztalataikról. A következő kérdéseket tehetjük fel nekik: Hogy 
érzitek magatokat? Mi volt nehéz? Mi volt könnyű? Mi történik velünk, amikor úgy érezzük, hogy a másik zavar minket? 
Hogyan tudjuk kezelni a kellemetlen érzéseket a kapcsolatainkban? Tartotok attól, hogy a saját kellemetlen érzéseitek 
fenyegethetik a kapcsolataitokat? Hogyan segíthet a testünk használata, ahogyan ebben a gyakorlatban is csináltuk, 
új utakat találni a másokhoz való kapcsolódásban? Hogyan irányíthatjuk a zavaró érzések energiáját úgy, hogy az 
segítségünkre legyen a másokhoz való kapcsolódásban? Mi a társadalmi elvárás a másokkal kapcsolatos kellemetlen 
érzésekre vonatkozóan?   

Fontos, hogy a beszélgetésnek személyes jellege legyen, hogy mindenki a saját érzéseiről beszéljen, és arról, hogy 
hogyan élte meg a gyakorlatot, ahelyett, hogy általánosítanánk vagy tanácsokat adnánk egymásnak. Ha például egy 
résztvevő azt mondja, „ha a másik zavar téged, beszélned kell erről vele”, kérjük meg őt arra, hogy alakítsa ezt át egy 
személyes kijelentéssé: „Ha valaki engem zavar, rendszerint megbeszélem vele.”. Emlékeztessük rá a résztvevőket, 
hogy az, ami a másokkal kapcsolatban zavar bennünket, szorosan kapcsolódik a személyes szükségleteinkhez 
és vágyainkhoz. Ezeket a szükségleteket és vágyakat a kellemetlen érzéseink vizsgálata által tudjuk felfedezni, és 
így az energiát, ami eddig akadályt jelentett a kapcsolatainkban, önismeretté tudjuk alakítani, ez pedig segíthet a 
kapcsolataink fejlesztésében.
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TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Előfordulhat, hogy a résztvevők vonakodnak attól, hogy a társukban zavaró jellemzőket keressenek. Kérjük meg 
őket, hogy próbáljanak lazítani, figyeljenek befelé, ami segít a biztonságos légkör megteremtésében. Magyarázzuk 
el nekik, hogy egy tanulási folyamatról van szó, és a gyakorlat egyik célja, hogy elfogadjuk a negatív, homályos, 
zavaró érzéseinket. Beszélhetünk a téma kulturális/társadalmi kontextusáról, amely szerint a negatív érzések „nem 
megengedettek” és nem jó ezekkel foglalkozni, gondolkozni rajtuk. E gyakorlaton keresztül megtanuljuk elfogadni 
ezeket az érzéseket annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő/egészséges helyüket a kapcsolatainkban.  
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