
fogadni, akkor bátrabban szembenézhet saját problémáival is, tárgyilagosabban viszo
nyulhat hozzájuk, könnyebben megoldhatja őket. Es ha érzi, hogy van valaki, aki
elfogadja őt olyannak, amilyen, segítheti agresszív-védekező magatartásának föladásá
ban, amibe eddig esetleg belemenekült. Képessé válik arra, hogy megnyíljon, képessé
válik arra, hogy külső hatásokat befogadjon.

Ha partnerünk kezdi a beszélgetést, legfontosabb, hogy hagyjuk beszélni, akkor is, ha
az elején kerüli az igazi ok közlését, s szinte megelőzésként mellékes dolgokról beszél;
ha kerülő úton közelíti is meg az igazi problémát, Tisztelnünk kell a partner távolságtar
tási igényét. Erőszakkal nem törhetjük át belső ellenállásának még le nem épült falát.
Gátlásos ember esetében esetleg nekünk kell indítanunk a beszélgetést. Ilyenkor sem
célszerű rögtön rátérnünk látogatónk bajaira, nehézségeíre, mert azokhoz gyakran a
szorongás és a bűntudat érzései kapcsolódnak. Altalános, személytelen témákkal kezd
jük. Minél óvatosabban közelítünk a személytelen kérdések felől a személyesek felé,
annál könnyebben nyílik meg a gátlásos ember.

Ha partnerünk rátért személyes problémáira, legfontosabb, hogy hagyjuk, beszélje ki
magát. Érezze, hogy mindent elmondhat, amit akar. A beszélgetésnek ebben a szakaszá
ban nem lenne helyes túl korán kérdéseket föltenni. Csak ha nagyon fontos, akkor
kérdezzünk. Viszont támogassuk beszédfolyamát a figyelem, az érdeklődés jeleivel. Ilyen
jelek lehetnek: egy-egy közbevetett rövid szó (igen, értem, persze, úgy), esetleg csak egy
"hm", "aha"; fejbÓlintá~figyelŐtekintet (szemkontaktus), kissé előrehajló testtartás.

Jó, ha külön is ügyel" k arra, hogyelfogadó magatartásunk meglétét vagy hiányát
adott esetben a szavaknál okkal jobban kifejezik metakommunikácíósjelzéseink. A talál
kozások során általában a szavak elhangzása előtt találkoznak a tekintetek. Nem min
degy, hogy mit olvas ki belőle a partner: kíváncsiságot, feddést, kritizálást, lekicsinylést,
elutasítást, unalmat, türelmetlenséget, vagy pedig érdeklődést, belső nyugalmat, jóindu
latú figyelmet stb. Nem mindegy, milyen a hangunk magassága, gyorsasága, ereje.
Befolyásolhatják a kapcsolat kialakulását gesztikulálásaink. A nyugtalan, a túl merev
vagy ideges mozdulatok például nem kedveznek a személyek közötti hídépítésnek.
Partnereink sokkal többet olvasnak ki ezekből a szándékolatlan metakommunikációs
jelzéseinkből, mint ahogy mi, lelkipásztorok, azt föltételeznénk.

(A tanulmány második részét következő, oktáberi számunkban kázöljük.)

FECSKE CSABA versel

Va/aki

Kitölteni az űrt,

a dolgok réseit
csak ővele, ki rajtam áttűnik,

ki bennem, mint a tarkómtól
sarkamig nyilalló fájdalom,
úgy van jelen

Majd e/repü/nek

Évek csipkebokrán pirosló
szívünket kései álmok csipegetik
e furcsa és csapzott madarak
akik majd elrepülnek ügyet se vetve ránk
eltűnnek a mindenség
jéghideg hul/ámaiban
ahol bolygók és csillagok
magányos hattyúi haldokolnak
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