
Az Átalakulás Mozgalomba kerülve jó kapcsolatba
kerülünk más „Átalakulósokkal” és a mozgalmon
kívüliekkel  egyaránt.  Ez  hozzájárul
sikerességünkhöz  és  jól  létünk  ápolásához.

Ez a gyakorlat segít végiggondolni,  hogy mitől jön létre egy jó emberi kapcsolat,
továbbá  milyen  kapcsolatokra  és  emberi  viszonyokra  van  szükségünk  a  jó
közérzetünk fenntartásához.

Alakítsunk a csoport tagjaiból párokat.

Ismertessük az Elismerő feltárás (Appreciative inquiry) megközelítését a csoporttal:

• A pár egyik tagja a beszélő. legfeljebb 5 percig beszél az adott témáról.

• A  pár  másik  tagja  a  hallgató,  csak  a  kérdéseket  teszi  fel,  majd  csak
figyelmesen hallgat, nem szólal meg közben, de a végén sem.

• Aztán a párok szerepet cserélnek.

• Ez addig folytatódik, míg sorra nem kerül az összes alábbi kérdés.

Az Elismerő feltárás megközelítésével tekintsük át a következő kérdéseket:

1. Gondolj  egy olyan alkalomra,  amikor  jó  kapcsolatban voltál  az  Átalakulós
körökben. Mondd el, mi tette ezt jóvá!

2. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor rossz kapcsolatba kerültél az Átalakulós
berkekben.  Mondd  el,  miért  volt  ez  nehéz  és  utólag  mit  tehettél  volna
másképp az adott helyzetben.

3. Milyen  kapcsolatok  segítenek  fenntartani  a  jó  közérzetedet  az
Átalakulás mozgalmon kívül?
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HOGYAN CSINÁLJUK?



Végezve  a  páros  gyakorlattal,  térjünk  vissza  a  nagy  csoportba,  és  adjunk
visszajelzést az elhangzottakról. Ehhez vegyük figyelembe:

• Mit tehetünk a másokkal való viszonyunk, kapcsolatunk javítása érdekében?

• Milyen  kapcsolatok,  emberi  viszonyok  segítik  az  embereket  fenntartani,
ápolni a jó közérzetüket.

• Egyénileg elegendő időt szánunk arra, hogy ápoljuk azokat a kapcsolatainkat,
melyek segítenek az élet élvetezében?

Jegyzetek:

További információk a témában:

Ez a dokumentum innen tölthető le:
http://kozossegek.atalakulo.hu/kapcsolatok-es-hatasok

További információk az Egészséges csoportokról itt találhatók: 
http://kozossegek.atalakulo.hu/egeszseges-csoportok

Az eredeti angol nyelvű leírás innen tölthető le:
https://transitionnetwork.org/resources/connections-impact-inner-transition-
activity/

Ez a dokumentum a Nevezd meg, így add tovább licensz szerint lett létrehozva: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/                                            

ITT A
VÉGE

GYAKORLAT
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