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A körtartás alapelvei 

Ezt a kiadványt Ön a PeerSpirit Inc. vállalkozás jóvoltából 
tartja a kezében. A cég az oktatás-nevelés és 
közösségépítés területén tevékenykedik, ez utóbbin belül 
kiemelten foglalkozik az elmélyüléssel, kalanddal és 
küldetéskereséssel foglalkozó közösségekkel. 1994-es 
alapítása óta a PeerSpirit az Egyesült Államokban, 
Kanadában, Európában és Afrikában tartott 
szemináriumokat a körtartás alapelveiről. A PeerSpirit 
konzorcium tagjai Christina Baldwin, Ann Linnea valamint 
tanár kollégák az egészségügyi- és felekezeti 
adminisztráció, oktatás, nonprofit ügyvezetés, 
természetvédelem és közösségi reform területéről. A 
honlapon részletes információ található a cégről és a 
tevékenységéről: http://www.peerspirit.com 

 

A kör vagy a tanács egy ősi gyülekezeti forma, 
amely évezredek óta biztosít alkalmat az 
embereknek kölcsönös tiszteleten alapuló 
párbeszéd lefolytatására. A kör számos 
civilizációnak képezi alapját. Ami megkülönbözteti 
az „értekezletet“ vagy a hivatalos társas együttlét 
más formáit a körtől, az a résztvevők azon 
egyetértése, hogy informális találkozó vagy vita 
helyett átgondolt beszéden és mély odafigyelésen 
alapuló el- és befogadó magatartásformát vesznek 
fel és élnek meg, melynek a mikéntje és hogyanja a 
továbbiakban kerül kifejtésre. 

A KÖR ÖSSZETEVŐI: (COMPONENTS OF CIRCLE) 

 Szándék 
 Üdvözlés, kiindulópont 
 A kör közepe és check-in (egymás 

köszöntése/bejelentkezés) 
 Megállapodások 
 Három alapelv és három jó gyakorlat 
 A folyamat őre 

 Check-out (kijelentkezés) és búcsú 

SZÁNDÉK (INTENTION) 
A szándék formálja a kört és határozza meg, ki fog 
eljönni, mennyi ideig fog tartani, és mi a célja. A kör 
összehívója fogalmazza meg a szándékot és az 
alapján a meghívót, amivel megszólítja a potenciális 
résztvevőket. 

ÜDVÖZLÉS ÉS KIINDULÓPONT (START POINT) 
Amint a résztvevők összejöttek, a vendéglátó (host) 
vagy egy önkéntes résztvevő jelzi, hogy a kör 
elkezdődött és az informális társasági tér körré 
alakult. A kör kezdetét jelezheti versolvasás, 
zenehallgatás vagy akár rövid csend is, de lehet 
bármi, ami segít a résztvevőknek a jelen pillanatot 
teljességében megélni, illetve a fizikai jelenlét mellett 
szellemileg is megérkezni. 

A KÖR KÖZEPÉNEK FELÁLLÍTÁSA (CENTER) 
A kör központja olyan, mint a kerék agya: az 
energiák átmennek rajta és összetartja a 
kerékabroncsot. A kör közepére általában olyan 
tárgyakat helyezünk, amelyek szimbolizálják a kör 
célját vagy csak egyszerűen szépek, mint pl. virág, 
kosár vagy tál, gyertya, stb., ezzel is érzékeltetve, 
hogy a középpont (energetikailag) segíti a kör 
munkáját. 

CHECK-IN (BEJELENTKEZÉS) / KÖSZÖNTÉS 
A check-in (szó szerint: bejelentkezés) segíti a 
jelenlevők ráhangolódását a körre és minden 
résztvevőt emlékeztet a kör céljával kapcsolatos 
elkötelezettségére. Arra is szolgál, hogy a jelenlévők 
ténylegesen, szellemileg is jelen legyenek. A 
gondolatok megosztása másokkal a körben - 
különösképpen, ha az egy személyes történeten 
keresztül történik -, jól hatással van a résztvevők 
közötti személyes kapcsolat megteremtésére vagy 
erősítésére. A bejelentkezést egy önkéntes 
résztvevő kezdi, majd a többi résztvevő is követi 
egyenként.  
Amennyiben valaki nem kíván az adott pillanatban 
beszélni, kimaradhat, és később, miután mindenki 
beszélt, még egyszer lesz lehetősége beszélni. A 
résztvevők személyes tárgyakat tehetnek a kör 
közepére, ezzel is hangsúlyozva részvételüket, 
jelenlétüket és a kör céljához való kapcsolódásukat. 
 
A KÖR MEGÁLLAPODÁSAINAK FELÁLLÍTÁSA 
(SETTING AGREEMENTS) 
A megállapodások azért szükségesek, hogy a 
résztvevők szabadon és mélyről jövően oszthassák 
meg egymással gondolataikat, érzéseiket, hogy 
könnyebben elfogadhassák a különbségeket, és 
hogy megosszák egymással a felelősséget a 
kialakuló hangulatért és a beszélgetés fonalának 
irányításáért. 
A leggyakoribb megállapodások az alábbiak 
lehetnek: 
 A személyes jellegű történeteket és egyéb 
személyes jellegű közléseket bizalmasan kezeljük. 

 Együttérzéssel és őszinte érdeklődéssel 
hallgatjuk meg egymást.  

 Kérünk, ha szükségünk van valamire és 
felajánljuk a segítségünket, ha másnak van 
szüksége rá 

 A szükségleteink, időnk és energiánk 
figyelemmel kisérésére felkérünk egy megfigyelőt (a 
folyamat őre). Megállapodunk abban, hogy jelzésére 
elcsendesedünk és rövid szünetet tartunk a 
beszélgetésben, és abban is, hogy a jelzés 
megszólaltatását bárki kérheti, amennyiben úgy érzi, 
hogy szükség van egy szünetre. 

http://www.peerspirit.com/
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A HÁROM ALAPELV: (3 PRINCIPLES) 
A kör minden egyes tagja egyenrangú. 
1. A vezető szerep körbejár a kör tagjai között. 

2. Az élmény minőségéért minden résztvevő 
felelős. 

3. Az egyes személyekhez kötődő napirendi pontok 
erőltetése helyett a holisztikus megközelítés 
érvényesítése 

A HÁROM JÓ GYAKORLAT ( 3 PRACTICES) 

1. Belső indíttatásból szóljunk hozzá: figyeljünk 
arra, hogy a hozzászólásunk kapcsolódjon a 
beszélgetés fonalához. 

2. Igazán, mélyen figyeljünk oda, tiszteletet 
tanúsítva a kör többi résztvevőjének a tanulási 
folyamata iránt.  

3. Figyeljünk a kör hangulatára, jólétére, figyeljünk 
oda felszólalásaink hatására. 

A GYÜLEKEZÉS FORMÁI: 
A kör leggyakrabban három formájában használatos 
a talking piece (vándorló szócső) gyűlés, a 
beszélgető gyűlés és a gondolkodó (kontemplatív, 
vagy csendes-) gyűlés. 
 

A talking piece (szót adó tárgy, egyfajta vándorló 
szócső) - tanácsülésen a megszólalni kívánó 
résztvevő egy tárgyat tart a kezében, ezzel jelezve, 
hogy a megszólalás joga az övé, és amíg a tárgyat 
le nem tette vagy át nem adta valaki másnak, a 
többiek végighallgatják – mindenfajta közbevetés 
nélkül - a mondanivalóját. A következő hozzászóló 
csak ezután veszi kézbe a tárgyat és azzal együtt 
veszi magához a megszólalás jogát. Ilyen tárgyat 
gyakran a kör kezdetén a bejelentkezéskor (check-
in) vagy a végén a kijelentkezéskor (check-out) 
használunk, vagy a kör közben akkor, amikor a 
jelenlévők úgy gondolják, hogy szükség van a 
beszélgetés lelassítására azért, hogy mindenki szót 
kaphasson, és megszakítás nélkül beszélhessen. 
A beszélgető gyűlés akkor hasznos, amikor 
közvetlen reakciókat, élénk interakciót, a 
vélemények, nézőpontok megvitatását és/vagy új 
ötleteket várunk a beszélgetéstől. 
A kontemplatív vagy csendes gyűlés lehetőséget 
biztosít a jelenlévőknek arra, hogy elgondolkodjanak 
azon, ami éppen történik vagy történnie kell,  hogy 
vajon jó úton jár - e a beszélgetés. A rövid csendes 
periódusok beiktatása lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők átérezzék személyes hozzájárulásukat a 
történtekhez. Arra is lehetőséget nyújt, hogy a 
csoport megerősítse vagy újra gondolja a kör eredeti 
célját, vagy hogy addig maradjon egy kérdés a 

napirenden, amíg világossá nem válik, hogy mit kell 
tenni. 
A FOLYAMAT ŐRE (megfigyelője) GUARDIAN 
A folyamat őre segíti az önkormányozást és szükség 
esetén emlékezteti a résztvevőket a kör eredeti 
céljára. Ez a szerep körbejár a résztvevők között. A 
folyamat őre figyel a csoport energia szintjének, 
hangulatának változásaira, és figyeli a folyamatot. A 
folyamat őre általában valamiféle hangadó 
eszközzel (csengettyű, csörgő, tibeti tál etc.) jelzi a 
résztvevőknek, hogy megállítja egy pillanatra a 
folyamatot, a jelenlevők vegyenek egy mély 
lélegzetet és tartsanak egy rövid csendszünetet. 
Miután másodszorra is megszólaltatta a hangjelzést, 
a folyamat őre elmondja, miért érezte szükségét a 
beszélgetés megállításának. A csoport bármely 
tagja kérheti a rövid csendszünetet.  
 
CHECK-OUT (KIJELENTKEZÉS) ÉS BÚCSÚ 
A kör befejeztével fontos, hogy minden 
résztvevőnek legyen alkalma összefoglalni, hogy mit 
tanult, mi az, amit magával visz erről a találkozóról a 
szívében és az elméjében. A check-out formálisan 
lezárja a találkozót, lehetőséget ad a résztvevőknek, 
hogy összefoglalják maguknak és másoknak a 
találkozó hozzáadott értékét, és hogy magukhoz 
vegyék az esetlegesen a kör középre tett tárgyaikat. 
A kör alatti fokozott/koncentrált figyelem feloldódik, 
ahogyan a résztvevők átlépnek a kör formális 
teréből a szociális - vagy magántérbe. A 
kijelentkezés után a vendéglátó (host) vagy a 
folyamat őre, esetleg egy önkéntes mond némi 
zárszót inspirációképpen, de a kör záródhat pár 
másodperces csenddel is. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


