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CÉLOK

 � Biztonságos és bizalommal teli légkörben megosztani egymással az érzéseinket, illetve azt, hogy miben változ-
tunk, mit tanultunk. 

 � Lezárni a folyamatot, amit a workshoppal elindítottunk. 

PARTICIPANTS

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő 

KELLÉKEK

Személyes részvétel esetén:  
egy tárgy, ami nagy jelentőséggel 
bír a tréner és/vagy a csoport 
számára. 

Online verzió estén: egy tárgy, 
ami nagy jelentőséggel bír a 
résztvevő számára. 

ÁTTEKINTÉS

Bizalmi kört alkotva a résztvevők megosztják egymással a gondolataikat és az érzéseiket, és azt, hogy mit tanultak a 
workshop során.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

30 perc

GYAKORLAT LÉPÉSEI

Személyes részvétel esetén: 
1. Üljünk körbe (online: kérjük meg a résztvevőket, hogy állítsák a képernyőt galéria nézetbe). 
2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy csukják be a szemüket, és vegyenek három mély lélegzetet. 
3. Válasszunk ki egy tárgyat, ami fontos a számunkra és/vagy a csoport számára, és magyarázzuk el, hogy miért 

azt választottuk a workshop lezárásához (online: kérjünk meg minden résztvevőt, hogy válasszon ki egy 
számára fontos tárgyat). Mondjuk el a csoportnak, hogy ezt a tárgyat át fogjuk adni a tőlünk balra ülőnek 
(online: valakit néven szólítunk és a kamera felé nyújtjuk a tárgyunkat, aki képletes elveszi azt, azután pedig ő 
szólítja a következő embert, és így tovább.)    

4. Az a személy beszél, aki a kezében tartja a tárgyat (online: az a személy beszélhet, akit szólítottak.) Elmondhatja, 
hogyan érzi magát, vagy bármi egyebet, amit fontosnak tartanak a megélt tapasztalattal kapcsolatban, vagy 
amit magával visz a workshopról (online: ha van rá idő, megkérhetjük a részvevőket, hogy mondják el, miért azt 
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TIPPEK ÉS JAVASLATOK

 � A csoport méretétől függően, ha van idő, a gyakorlatot megelőzheti egy kiértékelés. Például: egy nagy 
papírlapot osszunk négy részre egy függőleges és egy vízszintes vonallal. Ezeket írjuk a négyzetekbe: „a 
legjobb”, „a legnehezebb”, „amin változtatnom kell”, „amit tanultam”. Vezessük végig a résztvevőket a 
különböző gyakorlatokon, és közben beszélgessenek arról, hogy mik voltak a legfontosabb pillanatokat, majd 
ezeket írják le a papírlapra, mintegy „fényképet” készítve a workshop folyamatáról.

 � Fontos, hogy a gyakorlat során nem reagálunk a mások által elmondottakra, nincs vita, és nem adunk tanácsokat 
másoknak. A részvevők szabadon elmondhatják, amit gondolnak, feltéve, hogy személyes tapasztalatokról 
beszélnek. Ha a csoportban túl sok a feszültség vagy az érzelem, emlékeztethetjük rá a résztvevőket, hogy a 
workshop után kapcsolatban maradhatnak egymással, és megvitathatják a kérdéses témaköröket.

 � Ezután a gyakorlat után szünet nélkül lépjünk tovább a záró rituáléra, amit az egyes alkalmak végén használtunk.  
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a tárgyat választották). Fontos, hogy mindenki a személyes tapasztalatairól beszéljen. Nincs lehetőség reagálni 
arra, amit mások mondanak. Mindenkinek figyelmesen végig kell hallgatnia a többieket. Nincs beszélgetés 
sem azután, hogy az egyes részvevők elmondták, amit akartak, sem a gyakorlat végén. Bármi is hangzik el, 
fontos, hogy azt bizalmasan kezeljük. Aki nem szeretne beszélni, egyszerűen továbbadhatja a tőle balra ülőnek 
a tárgyat (online: egyszerűen megszólít valaki mást).  

5.  Addig ismételjük a gyakorlatot, amíg a tárgy köbe nem ér (online: addig ismételjük, amíg mindenkit meg nem 
szólítottak). 


