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A párkApcsolAt öröm!

Hol találjuk a boldog pár-

kapcsolatok kulcsát? Mi 

az egyéni módszered 

lényege?

Nagyon sok párkap-

csolatba belelátva 

az a tapasztalatom, 

hogy a párok tagjai 

jól akarják csinálni 

és szeretni akarják 

a másikat, de sajnos 

nem tanítják a haté-

kony kommunikációt és 

a sikeres konfliktuskezelést 

az iskolákban.  Ezek nélkül pedig 

könnyen kerülnek félreértések a kap-

csolatba, amiktôl megoldhatatlannak és örömtelennek érzik 

az együttélést. A kulcs a tiszta, egyenes kommunikáció, a 

magabiztos konfliktuskezelés, a biztos tudás megszerzése 

abban, hogy együttmûködéssel többek lehetünk, mint kü-

lön-külön. Megtisztítja a kapcsolatot az is, hogy együtt meg-

nézzük, mik azok a félelmek, gondolatok, amik nem engedik, 

hogy a pár tagjai igazán egymást lássák és szeretni tudják.

A párkapcsolati tanácsadások egyedisége és hatékony-

sága abban áll, hogy nyíltan, tisztán beszélünk arról, ami 

van. Döntések alapján minden változtatható. Mindenki ké-

pes arra, hogy átvegye az irányítást a saját életében, ahe-

lyett, hogy éppen csak túlélne. Mindent lehet jól és rosszul 

is csinálni ugyanakkora energiával. A változás irányát ke-

ressük meg és gyakoroljuk be együtt a jó megoldásokat.

A küldetésem, hogy átadjam az üzenetet:

 

A párkapcsolat öröm, – nem kell, 
hogy másképp legyen.

A lényeg az, hogy többek legyünk együtt, mint külön-külön. 

Sokan kevesebbek a szeretetlenségek, a megoldatlansá-

gok és a félreértések miatt. Abból, amit a hozzám fordulók 

elmondanak nekem, már az elsô alkalommal visszajelzem, 

hogy mi az ok, amivel gátolják azt, hogy az valósuljon meg 

körülöttük, amit szeretnének. Utána kitaláljuk, hogy mit 

kell megváltoztatni ahhoz, hogy valóban azt a célt érjék el, 

amire vágynak. Nem az embert kell megváltoztatni, mert 

pont az egyediségünk a nagyszerûségünk, hanem azt, aho-

gyan a világot látjuk, ahogyan közelítünk hozzá.

Hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés? Mire számíthat 

egy pár, ha felkeres?

A párkapcsolati tanácsadás alkalmával aktív, konstruktív 

közös munkáról van szó. Együtt dolgozunk. Mind az egyé-

ni, mind a páros konzultációkra igaz ez. A konzultációk so-

rán folyamatosan arra figyelek, hogyan épült fel a jelen-

legi helyzet, milyen lehetôségek vannak és azok hogyan 

érhetôek el, a döntéseket pedig a hozzám fordulók hozzák 

meg, tekintve, hogy az ô életükrôl van szó. 

Az alap a beszélgetés és szükség szerint ebbe lépek be 

coach-ként, mediátorként vagy trénerként. 

Coach-ként, mint partnereim edzôje veszek részt az éle-

tükben. Megkeressük, mi gátolja a cél elérését, megnézzük, 

hogy jó-e a célmeghatározás, ha igen, milyen módon lehet 

eljutni hozzá, a megoldásban kísérôként veszek részt. 

Mediátorként a személyes igények alapján segítem a 

közös cél elérését. Az együttélés megkönnyítésére és a 

konfliktushelyzetek megelôzésére lehetôség van olyan 

megállapodások megkötésére, amelyek segítik a hétköz-

napokat könnyebben és nyugodtabban élni, párkapcsolat-

ban, családban, patchwork családban.

A tréning módszer a gyakorlásos tanulás elemeit adja a 

sikerhez. Begyakoroljuk együtt a nyílt és leértékelés-men-

tes kommunikációt, könnyen érthetô és nyugodt meg-

beszélések, problémamegoldó konfliktuskezelés az ered-

mény. Ilyenkor megállítom a helyzeteket, megbeszéljük, 

mi történik, kipróbálunk új technikákat, vagy akár csak le-

fordítom a pontos üzeneteket.  Így mindez a valós helyze-

tekben is könnyen fog menni. Nem párkapcsolati terápia 

vagy párterápia ami itt történik, hanem a saját életükre 

hatni tudó emberek együttmûködése szakember biztosí-

totta keretek között.

Mi van akkor, ha a párnak csak az egyik fele jön el a 

beszélgetésre?

Orbán Nóra, párkapcsolati szakértôvel beszélgettünk
KULCS A PÁRKAPCSOLATOKHOZ

Vannak, akik egyedül jönnek el hozzám, mert párt keres-

nek vagy a párjuk nem hajlandó velük jönni. Így is nagyon 

hatékonyan tudunk együttmûködni. Sokszor már attól javul 

a kapcsolat minôsége, hogy az egyik fél változtat és a má-

sikra ez hatással van. Van olyan is, hogy elôször egy párnak 

az egyik tagja keres fel, aztán ketten jönnek, vagy fordítva.

Kiknek ajánlanád a Kulcs a kapcsolathoz módszert? Me-

lyek azok a tipikus problémák, helyzetek, melyek otthon 

kettesben már nem bizonyulnak megoldhatónak?

Minden helyzetben, amikor azt érzik a párkapcsolatban 

élôk, hogy valami nem mûködik jól, lehet ez bizalomvesz-

tés, meg nem értés, elhidegülés, szeretetlenség vagy gya-

kori feszültségek jelenléte…  A konzultációk hatására javul 

a kapcsolat minôsége és megelôzhetôek a krízisek, de krí-

zishelyzetek megoldásában is hatékonyan tudok segíteni.  

Miért ilyen nehéz a párkapcsolati kommunikáció?

Mert ahányan vagyunk, annyiképpen látjuk a világot, any-

nyiféle érzéssel közelítjük akár ugyanazt a helyzetet is és 

közben meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy a másik ugyan-

azt látja és érzi, mint mi. Le kell fordítanunk a gondolatain-

kat a másik nyelvére és meg kell mutatnunk az érzésein-

ket még akkor is, ha számunkra egyértelmûek. Volt olyan 

alkalom, amikor húszéves házasságban élôknek fordítot-

tam le egymás mondatait és igen meglepôdtek azon, amit 

a másik mondott valójában, másrészt örültek, hogy való-

ban az hangzott el, amit mondani akartak. Amíg a ponto-

sítás nem történik meg, esélytelen a mindkét fél számára 

sikeres együttmûködés.

Minden párkapcsolat megmenthetô? Mely helyzetek 

azok, amikor ki kell lépni a párkapcsolatból?

Munkám során azt tapasztaltam, hogy aki eddig úgy dön-

tött, hogy jobbá teszi kapcsolatát és az életét, megtette.

A párkapcsolatok terén két igazán nagy hibát lehet elkö-

vetni. Túl hamar kilépni belôlük, mert már régi, rossz és 

bízni valami (valaki) újban, jobban, érdekesebben. Vagy túl 

sokáig benne maradni, még akkor is, amikor már jól látszik, 

hogy értelmetlen és a kapcsolat lényege a megalkuvás, az 

önfeladás, mert csak egyedül szeretnénk változtatni.

Kilépek könnyedén és gyorsan, majd egy idô után azt érzem, 

ugyanott vagyok. Csak a külsô kereteken változtattam, belül 

nem. Mástól vártam, hogy megoldja az életem.

Hagyom magam egy olyan életet élni, amiben el kell fogad-

nom azt is, ami nem jó, ami fáj, mert még ez is jobb, mint 

döntéseket hozni vagy egyedül maradni. Mi lesz, ha ennél is 

rosszabb jön? A félelem motivál. Megint nem tettem semmit.

Tudnál-e néhány egyszerû módszert, tippet említeni 

a mindennapi jó párkapcsolati mûködés, kommuniká-

ció érdekében?

Sok beszélgetést ajánlok. Fontos, hogy rövid, tiszta köz-

léseket adjunk át, így könnyebben érthetô, amit mondani 

akarunk. A megértésnek gátja az is, hogyha nem „halljuk” 

egymást azért, mert csak az a lényeg, ki a hibás. Érdemes 

arra is figyelni, hogy ne értékeljük le társunkat, mert ez-

zel elveszítjük a jelenlétét a beszélgetésben. Az érzések 

megjelenítése is egy nagyon lényeges dolog, mert, amint 

már szó volt róla, nem érezzük egymás érzéseit még ak-

kor sem, ha nagyon szeretjük.

Érdemes jól csinálni, mert a párkapcsolat öröm, – nem kell, 

hogy másképp legyen.

– tu

Orbán nóra

párkapcsolati szakértô, coach, mediátor, tréner

kulcsakapcsolathoz.hu, orbannora.hu

+36 20 415 2360
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Egy jó hír: a világhálón sokkal könnyebb (újra) szerelembe esni, 
mint a való világban. Az interneten jellemző tudatos névtelen-

ség épp azoknak a félénk embereknek könnyíti meg a helyzetét, 
akik úgysem mernek megszólítani másokat. A visszautasítástól  
való félelem ugyanis így nem olyan 
hatalmas és a visszautasítás sem 
fáj úgy, mint a személyes kap-
csolatnál. Sok oldalon teszteket 
tölthetünk ki, melyeket értékelve 
csak az elképzeléseinknek meg-
felelő, személyiségünkhöz passzoló 
párokat kereshetjük. Ha összejön 
a szerelem, a Facebookon páros 
oldalt is létesíthetnek a szerelme-
sek. 2012 vége óta ugyanis auto-
matikusan van erre lehetőség, ha 
mindkét fél elismeri a kapcsolatot. Ez a virtuális napló egyik módja. 
Közös élmények, megosztott fotók, státuszfrissítések, privát kom-
mentek vagy épp szívbe markoló szerelmi üzenetek az üzenőfalon 
– minden időrendi sorrendben és összefoglalva látható. A program 
a profilképeket is egyesíti. Romantikus! És garantáltan működik.

A szinglik több 
mint fele online 

keresi partnerét, 
minden  

harmadik pár  
pedig a hálón  

talál egymásra

párkapcsolat

Miért alakul ki a féltékenység?
A boldogságát, a szerelmét nem szeretné senki 
elveszíteni, de ez az érzés még nem féltékeny-
ség. A féltékenységnek mindig van oka, ami 
lehet külső vagy belső. Külső ok, ha tényleg 
„meggyőzhető” a partner, 
esetleg keresi is az alkalmat 
a félrelépésre. Ha valaki eleve 
félrelépésgyanús párt választ, 
még akkor is, ha a kapcsolat 
elején ezt „nem vette észre”, 
érdemes feltennie a kérdést:  
Miért kerültem ebbe a kap-
csolatba és miért maradok 
benne? Ha a kapcsolat gond-
jait remélik a felek elodázni  
félrelépéssel, a kérdésünk az: 
Miért nem néznek szembe 
a valódi okokkal? A belső ok 
a féltékeny fél által megélt 
bizalmatlanság vagy bizony-
talanság. Ennek az lehet az alapja, hogy az ille-
tő attól tart, hogy megbántják, hogy kiszolgálta-
tottá válik, hogy fél attól, hogy kiderül, nem elég 
jó, hogy nőként vagy férfiként leértékelik, vagy 
attól, hogy alulmaradhat egy versenyben.
Hogy lehet kezelni ezeket a helyzeteket?
Érdemes meggondolni: ha a másik fél egy meg-
bízhatatlan szoknya- vagy nadrágvadász és ez 
nekem fájdalmat okoz, miért kínzom magam 
a társaságával? Ha a kapcsolatunkban romlott el 
valami, akarunk-e megoldást együtt? Ha a félté-
kenység és a bizalmatlanság okai bennem van-
nak és kezelhetőek önismerettel, kommuniká-
cióval, a kapcsolat megalapozásával, miért nem 
vágok bele? Ezekre a kérdésekre a válasz igazi 
döntéseket eredményezhet, a többi időhúzás.
Hat virtuális életünk a szerelemre?
A virtuális kommunikáció leszűkített üzenetvál-
tás, hiányoznak belőle a non-verbális elemek, 
a mimika, a gesztusok, a hanglejtések, és hiá-
nyoznak a köztünk érezhető energiák is. Szemé-
lyes találkozókon még ezekkel együtt is gyakran 
értjük félre egymást. Virtuálisan kénytelenek 
vagyunk a hiányzó információforrásokat saját el-
képzeléseinkkel kiegészíteni, és itt jön a csapda. 
Elkezdünk a másik fejével gondolkozni. Félre-
értést halmozunk félreértésre, ami bizalmatlan-
ságot szül. Rombolja a kapcsolatot az is, ha az 
oldalakon megjelenített tartalmak alapján kérdés 
vagy tisztázás helyett számonkérés következik.

A FACEBOOK LEHET 

ROMANTIKUS IS!
Féltékenység

MI REJLIK AZ EGYIK LEGELVAKULTABB 

EMBERI ÉRZÉS HÁTTERÉBEN?
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HOGYAN BÍZZ JOBBAN A PÁRODBAN?

Orbán Nóra

Párkapcsolati szakértő, 
coach, mediátor, tréner,
a JOY állandó szakértője
(kulcsakapcsolathoz.hu)
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Egy kapcsolatban nincsenek 
abszolút igazságok, felelő-

sök, működő receptek – csak két 
ember van, akik együtt keresik a 
boldogulást. És ebben a keresés-
ben egy párkapcsolati szakértő 
olyan irányt, megoldásokat tud 
mutatni, melyeket magunk- 
tól nem vennénk észre.
„Huszonévesek éppúgy felkeresnek, 
mint a hatvan közeliek, persze más 
problémákkal. Egyedül vagy párban, 
kapcsolatban vagy azon kívül állók 
érkeznek hozzám, a férfi kezdemé-
nyezésére vagy a nő kérésére – nem 
lehet általánosítani. Előfordult már 
az is, hogy egy anya, aki korábban 
férjével járt hozzám, elhozta a lányát 
is, mert megrekedt köztük a kom-
munikáció. Egy közös van bennük, a 
szándék, hogy szeretnék helyrehozni 
a kapcsolatukat, és erre készek időt, 
energiát és pénzt áldozni. Ez tisztele-
tet és felelősségérzetet kelt bennem, 

ezért már az első találkozón nyíltan beszélgetünk és én direkt visz-
szajelzéseket adok, mert azt gondolom, ha mindig így tennénk, sokkal 
könnyebben élhetnénk az életünket. Ha eljön hozzám valaki, nem azt 
gondolom, hogy az illetővel baj van, hanem azt, 
hogy igényes, és vállalja, hogy tegyen önma- 
gáért. Amint elkezdünk együtt dolgozni, part-
nereim megérzik, hogy minden értük történik, 
észlelik a konzultációk során a segítő szándékot, illetve a szerete-
tet, és megértik, hogy mennyire fontos az egyértelmű és nyílt kom-

munikáció. Akadnak párok, akik annyira nem képesek még együtt 
dolgozni, hogy azt ajánlom, eleinte külön-külön érkezzenek hozzám. 
Vannak, akik évek, évtizedek problémáit hordozzák magukkal. Nekik 
jó pár alkalommal vissza kell térniük, de míg az elején a heti találko-
zó szükséges, igazi sikerélmény számomra, amikor idővel már csak 
kéthavonta keresnek fel. Ilyenkor tudom, az itt felfedezett problémák 
megoldódnak, az itt tanult technikákat otthon is jól tudják alkalmazni. 
Bár nem szeretek általánosítani, de a húszas, harmincas korosztály-
ból két alapvető kérdéssel találkozom. Sok egyedülálló nem érti, mi-
ért nem talál magának párt. Ennek hátterében leggyakrabban az van, 
hogy nem engedik meg maguknak a boldogságot. Nem megfelelő az 
önértékelésük, nem hiszik el, hogy képesek, sőt érdemesek egy ér-
tékes kapcsolatra. A fiatal párok esetében azt vettem észre, hogy 
a leggyakoribb probléma, hogy nincs megalapozva a kapcsola-

tuk. Szeretik egymást, bíznak egymásban, 
de még saját magukkal sincsenek teljesen 
tisztában. Az együttműködés és a probléma-
megoldás tekintetében pedig sem tapaszta-
latuk, sem stratégiáik nincsenek. Összeköl-
töznek, és rájönnek, hogy nem tudják, milyen 
szabályok, közös értékek mentén is kellene 
élniük. Tizennégy éve foglalkozom önismeret-
fejlesztéssel, kommunikációval, konfliktus-
kezeléssel, az emberek közti kapcsolatokkal. 
Szerencsés vagyok, mert a munkám során 
rengeteg tapasztalatot szerezhettem. Amikor 
az új munkahelyemre kerültem, ahol azóta is 
vezetőképzéssel foglalkozom, trénerképzés-
re iskoláztak be. Ez adta meg a kezdő lökést. 
Az ezt követő időszakban több képzést is el-
végeztem, tréning, coaching és mediációs 
technikákat is használok a munkám során. 
Főállás mellett indítottam be és működtetem 
ma is a vállalkozásomat. Budapesti és soly-
mári irodámba is várom a klienseket. Én ma-
gam is komoly önismereti utat jártam be, és 
fantasztikus emberekkel, történetekkel talál-
koztam az évek során. Tervezem is egy könyv 
megírását, melyben az esetek kapcsán sokan 
kaphatnak új szempontokat saját kapcso-
latuk javításához, és nem mellékesen meg-

ismerhetnek néhányat 
azok közül a nagyszerű 
emberek közül, akikkel 
szerencsém van együtt 

dolgozni. Férjem is és én is hoztunk egy-egy 
kislányt a kapcsolatba, így lett a családunk 

egész. Volt társainkkal szeretetben és tiszte-
letben tudunk együttműködni, mert közös a 
célunk. Ennek egyetlen nehezen megvalósít-
ható, de egyszerű trükkje van: őszinte, egy-
értelmű kommunikáció. A párkapcsolat öröm, 
nem kell, hogy másképp legyen.”

Páros hatás
ORBÁN NÓRA (43) PÁRKAPCSOLATI  
SZAKÉRTŐ (COACH, MEDIÁTOR, TRÉNER)

„KULCS: AZ ŐSZINTE 
KOMMUNIKÁCIÓ”

jó munkát

Kettőn áll 
a vásár. Egy 
kapcsolatban 
mindkét szív egy-
formán felelős

VÁLLALKOZÁS: 
Kulcs a Kapcsolathoz 
(kulcsakapcsolathoz.hu)
VÉGZETTSÉGEK: 
HR, tréner, coach, 
mediátor
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