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A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki Arnol és Amy Mindell  
folyamatorientált pszichológiája alapján

FELEMELŐ ÁLMOK  
ÉS LEHANGOLÓ ÁLMOK

CÉLOK

 � Felfedezni és megvizsgálni a kapcsolatokban megfigyelhető felemelő és a lehangoló álmokat, és azt is, 
hogyan vannak ezek jelen az ifjúsági munkában. 

 �  Megfigyelni a felemelő és lehangoló álmok azon háttérbe szorított aspektusait, amelyek segíthetnek a 
kapcsolataink jobb megértésében, és a konfliktusaink megoldásában.  

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő    

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre.

ÁTTEKINTÉS

A felemelő és a lehangoló álmok azokra a helyzetekre fókuszálnak, amelyekre vágyunk, illetve amelyek nehézséget 
jelentenek az ifjúsági munkánk során. Feltérképezzük ezeket az ellentéteket, hogy felhívjuk a figyelmet olyan 
tényezőkre, amelyek hasznosak lehetnek a szakmai életünkben.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

45 perc online

60 perc személyesen
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

„A felemelő álom és a lehangoló álom” azon a feltételezésen alapul, hogy a kapcsolatok e két, egymástól élesen 
elkülönülő, szélsőséges állapot között ingadoznak. A felemelő álom során az elragadtatás állapotában vagyunk: 
minden tökéletes, a jövő telis-tele van reménnyel és mindenféle csodálatos dologgal. A lehangoló álom során a 
reménytelenség állapotában találjuk magunkat: minden rettenetes, nincs remény, és a jövő csak még rosszabb lehet. 
Mind a felemelő, mind a lehangoló álom során figyelmen kívül hagyunk olyan jeleket, amelyek ellentmondanak 
a lelkiállapotunknak, és így nem vesszük észre azokat a helyzeteket, amelyek kulcsfontosságúak az egészséges 
kapcsolatok fenntartásához. Amikor nem foglalkozunk azokkal a jelekkel, amelyek figyelmet igényelnének a felemelő 
álmok során, vagy elszalasztjuk a változtatás lehetőségeit a lehangoló álmok során, elkerülünk olyan konfliktusokat, 
amelyeket meg kellene oldanunk annak érdekében, hogy helyrehozzuk a kapcsolatainkat másokkal. 

1. Kezdeményezzünk beszélgetést a csoporttal a felemelő álmokkal kapcsolatban. Ösztönözzük a résztvevőket 
arra, hogy idézzenek fel olyan pillanatokat, amikor az elragadtatás állapotában voltak a másokkal vagy egy 
csoporttal (akár a workshopon résztvevő csoporttal) való kapcsolatukat illetően, és gondolkodjanak el azon, 
milyen jeleket hagytak figyelmen kívül, milyen következményekkel jár e jelek háttérbe szorítása, és mit lehetne 
tenni annak érdekében, hogy foglalkozni tudjanak ezekkel a jelekkel. 

2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy kis csoportokban vitassák meg a lehangoló álmokat. Ösztönözzük őket arra, 
hogy gondoljanak olyan pillanatokra, amikor a reménytelenség állapotában voltak a másokkal vagy egy 
csoporttal (akár a workshopon résztvevő csoporttal) való kapcsolatukat illetően, és figyeljék meg, milyen 
jeleket hagytak figyelmen kívül, milyen következményekkel jár e jelek háttérbe szorítása, és mit lehetne tenni 
annak érdekében, foglalkozni tudjanak ezekkel a jelekkel. 

3. Közös megbeszélés a csoporttal. 

MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 �  Mi volt könnyű, és mi volt nehéz a felemelő és a lehangoló álmok megvitatásában? 
 � Tanultatok vagy felfedeztetek valami új dolgot magatokkal kapcsolatban?
 � Hogyan segíthet a felemelő és a lehangoló álmok tudatosítása abban, hogy egészségesebb kapcsolatot 

alakítsunk ki az ifjúsági munka során? 
 � Sikerült találni olyan eszközöket, amelyek hasznosak lehetnek az ifjúsági munka során? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Bár nem feltétlenül szükséges, de javasolt, hogy a segítő rendelkezzen előzetes tapasztalattal a felemelő  
és lehangoló álmokkal kapcsolatos munkával, vagy olvassa el Arnold Mindell: The Dreambody in Relationships  
(Az álomtest a kapcsolatokban) című könyvét. 
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