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KAPCSOLATAINK HATÉKONY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJA
AZ 5+3+1 MODELL

Hiszem, minden jól működő emberi kapcsolat, kommunikáció alapja ez a modell. 
Ha ezeket az irányelveket a gyakorlatban napi szinten elkezdjük alkalmazni, a ta-
pasztalat szerint megváltozik a világ körülöttünk: békességszerzők leszünk úgy, 
hogy az igazságot bátran felvállaljuk, de nem könyökölve, nem hangerővel, erőfitog-
tatással érünk célt, hanem asszertíven, oly módon, hogy magunkat megvizsgálva, 
alázatos lélekkel, objektíven állunk a másik félhez.

MINDENKORI KIINDULÁSI ALAP HOZZÁ:  
• mindent Isten dicsőségére teszünk,
• hisszük, minden Isten dicsőségére történik.

 Az 5 alapszabály a társas kapcsolatainkban:

1.) Mindenki nézze a másik hasznát is, ne csak a magáét!
2.) A másikról mindig a legjobbat feltételezzük! 
3.) Minden dolgunk szeretetben menjen végbe! 
4.)  Legyünk irgalmasak! (Nem megy? Akkor helyettesítsük be évtizedes elaka-

dásunkat, amelyen nem tudunk változtatni. Nézzünk így a másik „felhábo-
rító” bűnére!) 

5.) Azt cselekedjük, amit szeretnénk, hogy velünk is cselekedjenek!

 + 3 elhagyhatatlan pillér

1.)  Szemüvegváltás: Az eseményeket a másik szemüvegén keresztül is nézzük 
meg! Lényegesen tágabb lesz a horizont.

2.)  Fókuszváltás: Az ÉN helyett ISTEN legyen a fókusz! Isten mit mondana? 
És hogyan? Így minden másként fog látszódni. Átrendeződnek a dolgok, 
vélemények.

3.)  Újratervezés: Legyen tervünk! Ám ha Isten szól, és megértjük az Ő akaratát, 
akkor legyünk készek az azonnali változtatásra, az Istentől való újratervezésre!

 + 1, amitől működőképessé lesz a gyakorlatban

az ÉDESEBB szavak, amelyek a következők:
ÉLTETŐ • DICSÉRŐ • ELISMERŐ • SEGÍTŐ • EGYÜTTÉRZŐ • BÁTORÍTÓ • BIZTATÓ

Használjuk ezeket bátran! Ha elkezdjük ezeket alkalmazni, üldözni fognak az ál-
dások, az  emberek kedvessége, a jobbnál jobb dolgok. Nyugtalanok lehetünk bár 
bizonyos dolgok miatt, de békességünk lesz.

Tekintsünk alapkellékként az 5+3+1 modell használatakor az alábbiakra:
•  Feltétlenül vegyük be a H-vitamint, a hála  vitaminját!
•  Csukjuk be a „bezzegmásnak” és egyáltalán minden „bezzeg” ajtót az agyunkban, 

hogy még csak véletlen se legyünk áldozatszerepben, aki magát sajnálja!
•  Ne a másik mulasztásaival, nem tetsző viselkedéseivel foglalkozzunk - csakis a 

sajátunkkal -, s innen nézve mentsük fel magunkat, hanem vállaljunk felelősséget 
saját hiányainkért, tévedésünkért mindenkor – a kommunikációban is! 

3. ábra


