
Koedukált sportolás
Partnerkapcsolat a versenytáncban

Doktori tézisek

Majoross Kinga

Semmelweis Egyetem
Sporttudományi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár, CSc

Hivatalos bírálók: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár, Ph.D.
Dr. Bakó Tihamér, Ph.D.

Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Istvánfi Csaba, egyetemi tanár, CSc
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Bagdy Emőke, egyetemi docens, CSc

Dr. Vargha András, egyetemi docnes, DSc
Dr. Vermes Katalin, egyetemi docens, Ph.D.

Budapest
2008



Bevezetés

Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a versenytáncban nem elég a
magas szintűtechnikai tudás és állóképesség, hanem szükség van
még a zenével összhangban lévőművészi előadásmódra, dekoratív
megjelenésre, és nem utolsósorban a táncpartnerrel való nagyfokú
együttműködésre. A partnerek közötti harmónia hiánya azonnal
meglátszik a táncosok versenyen nyújtott teljesítményében, továbbá
a férfi és nő táncos közötti konfliktus rontja a közös edzések
hatékonyságát. A tánc során szoros testi kapcsolatba kerül egymással
férfi és nő, és ezen keresztül egy sajátos, intim viszony alakul ki
közöttük. Gyakorta ennek következménye, hogy a partnerek az
életben is egy párt alkotnak, és ez a szorosabb érzelmi kapcsolat
hatással van a táncban nyújtott teljesítményükre: javíthatja és
ronthatja is azt. Ezekben az esetekben a táncpartneri és a
párkapcsolati szerepek ütközése további megoldandó problémákat
állít a versenyzők elé. Amennyiben pedig élettársi kapcsolatuk véget
ér, legtöbbször táncpartneri karrierjük is megszakad, vagy csak
nagyon sok konfliktus és kompromisszum árán képesek továbbvinni
azt. A hatékony konfliktuskezelési képesség kiemelt jelentőségűa
tekintetben, hogy a táncos pár miképp küzd meg a közöttük felmerült
nehézségekkel, és ilyen módon meghatározhatja, hogy együtt
tudnak-e maradni, és eredményesek lesznek-e hosszú távon.

Célkitűzés

Kutatásom célja egyrészről információgyűjtés volt egy olyan
sportágról, aminek pszichológiai hátterét, valamint sikerhez vezető
tényezőit ez idáig kevéssé kutatták. Alig található olyan hazai vagy
nemzetközi szakirodalom, amely a versenytánccal foglalkozik, és
ezek között is csupán elvétve van olyan, ami pszichológiai
szempontból vizsgálja e sportágat, a táncosok közötti
partnerkapcsolattal pedig szinte egyetlen irodalom sem foglalkozott
eddig. Éppen ezért fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy miként
gondolkodnak a versenytáncosok a sikert meghatározó, és ezt
hátráltató tényezőkről, mennyire tartják lényegesnek e tekintetben a
táncpartnerrel való kapcsolatot. További kérdés, hogy miként



definiálják a táncpartneri kapcsolatot, mennyire szoros, intim ez a
viszony, illetve mennyire hasonlóak egymáshoz személyiségükben
és gondolkodásukban a jól működő partnerkapcsolatban lévők.
Lényeges annak vizsgálata is, hogy mennyire elégedettek a
versenyzők partnerükkel, és miként kezelik a felmerülő
problémáikat, milyen konfliktuskezelési képességekkel
rendelkeznek. Kutatásom ezen felül arra is keresi a választ, hogy
milyen gyakran fordul elő, hogy a táncpartnerek között érzelmi
szálak szövődnek, vagyis együtt járnak, és ez hogyan hat a
versenytáncban nyújtott teljesítményükre, illetve mi történik a
szakítást követően. A táncpartnerek közötti kapcsolati dinamika
vizsgálatára egy új, ugyanakkor párkapcsolati viszonyok kutatásában
már elfogadott és bevált módszer, a Közös Rorschach Vizsgálat
alkalmazására került sor, mivel szerettem volna e módszer
használhatóságát e célcsoporton is kipróbálni. Kutatásomhoz tehát az
alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg:

- A versenytáncban az eredményességhez fontos a sok
gyakorlás, a jó edző, valamint magasabb osztályokban a
pénz. Emellett a siker fontos tényezője a táncpartnerrel való
kapcsolat minősége.

- A hosszú távú siker titka, ha a partnerek személyiségükben és
táncról alkotott elképzeléseikben (céljaikban) hasonlóak,
valamint kitartanak egymás mellett (jól kezelik
konfliktusaikat), és sokáig táncolnak együtt.

- A táncpartneri kapcsolat bizalmas, intim kapcsolat, mely több
mint pusztán együtt edzeni, sportolni valakivel, és ez annál
inkább igaz, minél régebb óta táncol együtt a pár.

- A versenytáncban igen gyakori, hogy a partnerek az életben
is egy párt alkotnak, az együtt járás azonban nem feltétlenül
jó hatású a táncteljesítményre, a szakítás pedig gyakran a
közös tánckarrier végét jelenti.

- A táncosok gyakran szakítanak táncpartnerükkel (akár együtt
járnak, akár nem) és váltanak párt. A szétválást előre jelzi a
pár konfliktusos kapcsolata, amit a Közös Rorschach
Vizsgálat is megmutat.



Vizsgálati módszer

Vizsgálati módszerként kérdőívet, pszichológiai teszteket és a Közös
Rorschach Vizsgálati (KRV) módszert használtam. Az általam
összeállított kérdőív nyitott és zárt kérdéseket, valamint
rangsorolásos feladatot tartalmazott. A kérdések az alábbi
témaköröket ölelték fel:

- táncos múlt (mikor kezdte, miért kezdte, ki támogatta,
jelenleg milyen táncágban és osztályban versenyez),

- motiváció a tánc terén (mi a célja, mennyit edz, mennyit költ
a táncra),

- a siker okai a versenytáncban (mi járul hozzá, és mi nehezíti
meg a jó teljesítményt, valamint az egyes tényezők
egymáshoz viszonyítva milyen fontossággal bírnak),

- táncpartnerrel való kapcsolat (mióta táncolnak együtt, milyen
a kapcsolat közöttük, mit szeret, és mit nem szeret
partnerében, milyen gyakoriak a veszekedések közöttük,
ezeket hogyan oldják meg, milyen az ideális táncpartner),

- párkapcsolat hatása a táncra (járt-e együtt valaha
táncpartnerével, hogyan hatott ez a teljesítményükre, mi
történt a szakítást követően).

A pszichológiai tesztek segítségével a táncosok személyiségét,
verseny előtt szorongásszintjét, érzelmi intelligenciáját és
konfliktuskezelési képességét vizsgáltam. Kutatásomban a
következőteszteket használtam:

- a személyiség mérésére: TIPI (Ten-Item Personality
Inventory, Gosling és mtsai, 2003), magyar változata
(Mirnics, 2006), a teszt a Big 5 kérdőívek rövidített változata,

- a versenyszorongás mérésére: CSAI-2 (Competitive Sport
Anxiety Inventory-2, Martens, 1990) magyar változata (Sipos
és mtsai, 1999),

- az érzelmi intelligencia mérésére: Bar-On érzelmi
intelligencia skála (The Bar-On Model of Emotional-Social
Intelligence (ESI), Bar-On, 2006) magyar változata (Budai,
2005),



- a konfliktuskezelési mérésére: konfliktuskezelési stratégiát
mérő teszt (Teale és mtsai, 1996) magyar változata
(Ternovszky, 2003).

A táncos párok párkapcsolati dinamikájának vizsgálatára a
hagyományos Közös Rorschach Vizsgálat (Bagdy, Kótai és Safír,
2002) egyik továbbfejlesztett változatát, az Integrált Jelölési
Rendszert (Mirnics és mtsai, 2008) használtam. Ennek során a
résztvevőpároktól a tíz Rorschach tábla mindegyikére egy közös
válasz meghozását kértem. A kódrendszer (mely továbbra is
fejlesztés alatt áll) széleskörű szakirodalom (Mérei-féle egyéni
Rorschach értelmezés, Jürg Willi-féle kollúzió elmélet, Máth-féle
döntéselmélet, tárgykapcsolat-elméletek, családterápiás
szakirodalmak) és kutatómunka eredményeit felhasználva önállóan
megállja helyét az interakció-dinamikai vizsgálatok területén.

Vizsgálati személyek

Kutatásomban 226 versenytáncos (113 férfi és 113 nő) vett részt,
akik valamennyien felnőttek voltak (átlag életkor: 22,16 év), és
különbözőtáncágakban (standard, latin) és kategóriákban (D, C, B,
A, S osztály) jelenleg is aktív versenyzők Magyarország egész
területéről. A kérdőívet, valamint a pszichológiai teszteket
valamennyi kutatásban résztvevő személy kitöltötte. A Közös
Rorschach Vizsgálatot 60 párral vettem fel az alábbi megoszlásban:

- legjobbak: a Magyar Felnőtt Standard Ranglista első10,
valamint a Magyar Felnőtt Latin Ranglista első10 helyezett
párja (n=20) (forrás:www.mtasz.hu),

- haladók: olyan B osztályos párok, akik még nem értek el
kimagasló eredményt a Magyar Bajnokságban, illetve a
Ranglistaversenyeken (és így nincsenek benne az elsőtízben
a ranglistán) (n=20),

- kezdők: D és C osztályos versenyzőpárok (n=20).
A táncosokat személyes ismeretség, valamint internetes hirdetés és
táncversenyeken való részvétel útján kerestem. A kutatásban
mindenki önként és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vett részt. Az
adatok feldolgozása és bemutatása során mindenkinek biztosítottam
a névtelenséget.



A vizsgálat menete

A kérdőíveket és a pszichológiai teszteket a személyek önállóan
töltötték ki, majd ezt követően juttatták vissza hozzám. A Közös
Rorschach Vizsgálatra minden párral külön e célra egyeztetett
időpontban került sor, melynek során elmentem az általuk megjelölt
helyre (rendszerint a táncterembe, ahol edzettek), és ott nyugodt,
zavartalan körülmények között felvettem velük a tesztet, amit
diktafonra vettem, miközben a nonverbális jelzéseket a felvétel alatt
írásban rögzítettem. A KRV felvétele után rövid beszélgetés
keretében lehetőség nyílt a kérdések és észrevételek tisztázására.

A KRV felvételét követőegy évben nyomon követtem az
általam vizsgált párok kapcsolatát, és rögzítettem, hogy ezalatt az idő
alatt együtt maradtak-e mint táncospár, vagy időközben szakítottak,
és befejezték közös tánckarrierjüket.

Eredmények

A kutatásomban használt vizsgálati módszerekkel kapott
eredmények statisztikai elemzését a ROPstat számítógépes program
segítségével végeztem el (Vargha, 2007). Az ismertetett eredmények
mind szignifikánsak (p0,05).

Az eredményes versenyzésben a párkapcsolat fontosságát
mutatja, hogy a táncosok által felállított rangsorban (melyet a sikert
meghatározó tényezőkről alkottak) a táncpartner tudása és
személyisége az előkelőmásodik helyet kapta (megelőzve többek
között az edzések mennyiségének és a pénznek a szerepét). A siker
okaként a versenyzők 23 %-a jelöli meg a jó táncpartnert, ami az
ötödik legtöbbet említett tényezőa válaszul kapott 15 ok közül. A
táncosok 18 %-a említi a megfelelőtáncpartner hiányát a siker
elérését megnehezítő tényezők között, ami így a harmadik
leggyakrabban említett probléma az összesen felsorolt 14 nehezítő
körülmény közül. A táncosok 14 %-a saját táncpartnerét nevezi meg
legfontosabb támaszának, karrierje támogatójának (ami magasabb
arány, mint ahányan barátjukat, klubtársukat vagy szponzorukat
adták meg válaszként). Vagyis a versenyzők a siker szempontjából



meghatározónak tekintik táncpartnerüket és a vele való jó
kapcsolatot.

A táncosok közül a legtöbben (49 %) jó barátjuknak tartják
partnerüket, de igen gyakori, hogy ennél szorosabb közöttük az
érzelmi kapcsolat, vagyis az életben is párok, együtt járnak (22 %),
ugyanakkor viszonylag kevesen (15 %) tartják ezt a kapcsolatot
munkakapcsolatnak, vagyis egyfajta szükséges együttműködésnek a
siker érdekében. A kutatásban részt vevőtáncosok 22 %-a jelenlegi
partnerével nemcsak a táncparketten, hanem az életben is egy párt
alkot (további 6 % pedig együtt járt párjával, de már szakítottak).
Ugyanakkor a versenyzők 48 %-a járt valaha valamelyik
táncpartnerével, tehát igen gyakori jelenségről van szó. Az
eredmények szerint az együtt járás többnyire jó hatással van a
táncosok teljesítményére (47 % állítja ezt), de a versenyzők 36 %-a
számol be ennek rossz hatásairól is. A szakítás ugyanakkor a többség
(77 %) szerint rontott a táncban nyújtott teljesítményen, sőt, 39 %-
ban az együtt járás befejezése a közös táncos pályafutás végét is
jelentette.

A táncpartneri kapcsolat törékenységét emellett az is mutatja,
hogy az utánkövetés szerint a vizsgálatot követőegy éven belül a
táncospárok 32 %-a hagyta abba a táncot aktuális partnerével, és
kezdett új pár keresésébe. Az együtt járó párok 93 %-a együtt maradt
az utánkövetés alatt, míg az együtt járt, de már szakított pároknak
csupán az 50 %-a, vagyis amíg az együtt járás megerősíti a
táncpartneri kapcsolatot, addig a szakítás a tánckarriert veszélyezteti.
A KRV jól jelezte, hogy mely párok között van konfliktus, hiszen a
vizsgálatot követőegy éven belül szétvált pároknál magasabb volt az
elakadások és elutasítások aránya, míg az együtt maradtaknál a
tisztázó magyarázat, ami a másikra való odafigyelés és empátia jele.
Ugyanígy a kapcsolatukat harmonikusnak tartó pároknál magasabb
volt a KRV során a verbális aktivitás (vagyis intenzívebben
kommunikáltak), míg a rossz kapcsolatban lévőknél több volt a
másik javaslatának elutasítása vagy leépítése és a zavar (a válaszadás
bizonytalansága). A táncos pár két tagjának személyiségét és táncról
alkotott véleményét összehasonlítva azt találtam, hogy az együtt
maradt párok hasonlóbban gondolkoznak a tánccal kapcsolatos
kérdésekről (pl. motiváció, nehézségek), illetve saját kapcsolatukról,



továbbá személyiségük (érzelmi intelligenciájuk) is több egyezést
mutat, mint azoké, akik a vizsgálatot követő egy éven belül
szétváltak.

A különbözőkategóriákban táncoló párokat összehasonlítva
megállapítható, hogy a legjobbak táncolnak együtt leghosszabb ideje
táncpartnerükkel, valamint náluk a leggyakoribb, hogy együtt járnak
partnerükkel, ugyanakkor a szakítás után ők maradnak leginkább
együtt és folytatják tovább a közös tánckarriert. Mindezek mellett
ők veszekednek a legtöbbet, viszont az utánkövetés szerint leginkább
ők tartanak ki egymás mellett, vagyis hatékonyan tudják kezelni a
problémáikat (amit alátámaszt az is, hogy náluk a legmagasabb a
kompromisszumos konfliktuskezelési megoldás aránya). A Közös
Rorschach Vizsgálat szerint a legjobb táncosok kommunikálnak
legintenzívebben és legnyíltabban partnerükkel (kritizálni is merik
egymást), és náluk a legmagasabb az együttműködés mértéke
(tisztázó magyarázatok és integrálás száma).

A rövid ideje együtt táncoló párok, illetve azok, akik
magukat kezdőnek tartják a táncban, partnerükkel való kapcsolatukat
harmonikusabbnak tartják, és kevesebb veszekedésről számolnak be,
mint azok, akik magasabb kategóriában táncolnak, illetve régebb óta
táncolnak jelenlegi partnerükkel. Úgy tűnik tehát, hogy a viták és a
problémák elkerülhetetlenek a közös munka során, és döntő
fontosságú, hogy a táncosok meg tudják-e oldani ezeket a
problémákat. És hosszú távon csak azok tartanak ki párjuk mellett és
lesznek eredményesek, akiknek ez sikerül.

A versenytáncosok KRV eredményeit házaspárok korábbi
kutatásokból származó KRV adataival összehasonlítva
megállapítható, hogy az együtt járó táncospárok leginkább az ifjú
házasokhoz hasonló párkapcsolati dinamikát mutatnak:
együttműködnek, de közben saját ötleteiket is érvényre próbálják
juttatni (ambivalens kommunikáció). Ezzel szemben a baráti
viszonyban lévők táncpartnerek interakciójában kevesebb
dominancia-harcra utaló jelzést találunk, a munkakapcsolatban lévő
táncosoknál pedig szegényesebb, távolságtartóbb
(érzelemmentesebb) üzenetváltásokat láthatunk. A vizsgálat vége óta
különvált táncos párok kommunikációja különbözik leginkább a
házaspárok interakciós dinamikájától: nagyobb mértékűnáluk a



függetlenségi igény és kevesebb az együttműködés. A
házaspárokhoz képest a versenytáncosokra kezdeményezőbb,
aktívabb, teljesítmény-centrikusabb, magabiztosabb és több
agresszív tartalmat hordozó kommunikáció jellemző, ami jól mutatja
sportolói (versenyzői) szemléletüket.

Az eredmények ismeretében megállapíthatjuk, hogy első
hipotézisem igazolás nyert, hiszen a táncosok elsőként a kitartást és a
szorgalmat említették a sikerhez vezetőtényezők felsorolásában, és
tulajdonképpen ezek kellenek ahhoz, hogy valaki nap mint nap
órákat töltsön a táncedzésen. A jó edzőszerepét inkább a magas
osztályos táncosok emelték ki, tehát ezen a ponton némiképp
módosítani kell kiinduló feltételezésemen, ugyanakkor a pénz
szerepe valóban csak a legjobbak számára döntőa további sikeres
versenyzéshez. A táncpartner fontosságát ugyancsak alátámasztották
a kapott adatok.

Második hipotézisemet nem sikerült teljes mértékben
alátámasztanom, mivel igen kevés összefüggést lehetett kimutatni a
táncos pár két tagjának személyisége és táncról való véleménye
között. Az eredmények azonban utalnak arra, hogy a hosszú távon
együtt maradó (vagyis együttműködésre képes) párok férfi és nő
tagja hasonlóbb egymáshoz, mint azok, akik a vizsgálatot követőegy
éven belül különváltak, tehát eme hipotézisem is helytálló.

Harmadik hipotézisem beigazolódott, hiszen a táncosok
többsége jó barátjának tartja partnerét, és inkább az alacsonyabb
osztályokban fordul előa munkakapcsolat jellegűegyütt táncolás, az
eredményesebb párok nem jellemezték így viszonyukat. A bizalmas,
jó viszony segíti a pár együtt maradását, míg a munkakapcsolatban
működőpárok nagyobb arányban váltak szét.

Negyedik hipotézisemet is sikerült alátámasztanom, hiszen a
táncosok 48 %-a járt valamelyik táncpartnerével, 22 %-uk pedig
jelenlegi partnerével alkot párt az életben is. Továbbá minél régebb
óta táncol valaki, annál több partnerével járt, illetve minél régebb óta
táncol együtt egy pár, annál valószínűbb, hogy egymásba szeretnek.
A tánc tehát valóban közelebb hozza (és ideális esetben
összekovácsolja) a férfit és a nőt, mind testileg, mind lelkileg. A
táncpartnerek közötti együtt járás sok feszültséggel jár, és
teljesítményfokozó hatása többnyire rövid ideig tart (és ez a hatás is



ellentmondásos), ugyanakkor nagy a veszélye, hogy miután
szakítanak, a táncot sem folytatják együtt tovább.

Ötödik hipotézisem szintén igazolást nyert. A kutatásban
részt vevőtáncosok 32 %-a szakított párjával a vizsgálatot követő
egy éven belül, pedig a kérdőív tanúsága szerint csupán 4 % mondta
azt, hogy új párt szeretne. Vagyis nagyon hamar változik a
véleményük, romlik meg a viszonyuk, és váltanak párt. Éppen ezért
lenne fontos időben felismerni a konfliktusos táncpartnerkapcsolatot,
hogy segítséget nyújthassanak a (sport)pszichológusok, edzők, és
táncos társak a megoldáshoz, és megelőzzék egy amúgy ígéretes
karrier derékba törését. Hiszen láthattuk, hogy a konfliktuskezelés
területén még van mit tanulniuk a versenytáncosoknak, különösen
kiemelve azt a tényt, hogy a rossz viszonyban lévők alkalmazzák
leginkább az elkerülést. A Közös Rorschach Vizsgálat jól
alkalmazható, megbízható módszernek tűnik a táncosok
párkapcsolatának megismeréséhez, a közöttük lévő konfliktusok
feltárásához. Legjellemzőbb, hogy a jól működőkapcsolatban lévő
párok többet kommunikálnak egymással és nagyobb közöttük az
együttműködés (egymás válaszainak elfogadása, továbbépítése), míg
a rossz kapcsolatban lévők inkább egyedül akarnak érvényesülni a
válaszadás során. A KRV jól magyarázható összefüggéseket mutat
az általam használt pszichológiai tesztekkel, így érvényessége ismét
bizonyítást nyert.

Következtetések

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a táncosok
számára a sok gyakorlás (szorgalom és kitartás), valamint a magas
szintűtechnikai tudás (amihez fontos a jó edző) mellett a partner
személye (tudása, személyisége) és a vele való jó együttműködés
döntőfontosságú az eredményes versenyzéshez. A táncpartnerrel
való kapcsolat minősége, ami jóval több puszta munkakapcsolatnál:
férfi és nő nagyfokú együttműködését, együtt gondolkodását,
hatékony konfliktusmegoldását, és egyfajta testi-lelki összhangját
kívánja meg, ami nemcsak az éveken át tartó napi edzéseken, hanem
a táncparketten is meg kell, hogy jelenjen, elbűvölve a nézőket és
elismerésre késztetve a pontozóbírókat.



Férfi és nő kapcsolata a táncban egyaránt követi a
tradicionális mintát (vagyis a férfi a domináns, őirányít) és az
egyenrangúságon alapuló modernebb kapcsolati formát (együtt tűzik
ki a célokat, közösen és egyformán küzdenek a sikerért). Ez a
kettősség mindenképpen nehezíti, de ugyanakkor színesebbé és
gazdagabbá teszi a táncpartnerkapcsolatot. E kapcsolat fejlődésének
ugyanúgy megvannak a szakaszai, mint a párkapcsolatnak (a
házasságnak): a kezdeti összhangtól a szerepek (dominancia-
viszonyok) elosztásának viharos időszakán keresztül a tartós,
összeszokott együttműködésig (vagy szakításig).

Kutatásom eredményei alapján felvázolható a táncpartneri
kapcsolat fejlődési vonala. Az ismerkedés és összeszokás
időszakában a felek igyekeznek fenntartani a tökéletes egyetértés
illúzióját és a felmerülőproblémákat nem beszélik meg nyíltan. Ha
ebben a szakaszban egymásba szeretnek, az együtt járás alatt még
kevésbé vállalják fel a konfliktusokat, így a szakítást követően nagy
valószínűséggel nem képesek tovább folytatni a közös táncot, hiszen
addigra már rengeteg sérelmet halmoztak fel. Ideális esetben az
ismerkedési szakaszt követően a pár megvívja dominancia harcát,
melynek legfontosabb feladata a szerepek és az elvárások tisztázása
egymás felé. Ha ezt sikeresen megoldják, képessé válnak a
későbbiekben felmerülőproblémák nyílt megbeszélésére. Így az
ezen szakasz után szövődő szerelmi kapcsolatok már sokkal
mélyebbek, intimebbek, és a táncpartneri kapcsolat nagyobb eséllyel
kibírja a szakítást is. A hatékony konfliktuskezelési készségnek és a
nyílt (kritikát is felvállaló) kommunikációnak alapvetőszerepe van a
táncpartnerkapcsolatok tartósságában és eredményes működésében.

Éppen ezért fontosnak tartom a versenytáncosok (különösen a
magas osztályban táncoló elit) számára, hogy megfelelőfelkészítést
kapjanak a hatékony és eredményes konfliktuskezelésről, a
partnerrel való együttműködésről, amihez persze nagy adag
önismeret is szükséges. Ugyancsak lényeges, hogy a krízisben lévő
táncos párok segítséget kapjanak problémáik megoldásához, a
köztük lévő feszültségek csökkentéséhez. Ebben sokszor tud
támaszuk lenni az edző (feltéve, hogy megfelelően képzett
táncpedagógus), de véleményem szerint bizonyos esetekben
pszichológus segítsége is nélkülözhetetlen, aki tanácsadásban és



párterápiában gyakorlott. Egy eredményes terápia hatására a
nemzetközi sikerekre is esélyes pár tovább építheti táncos karrierjét,
míg e nélkül sokévi munka veszik kárba, mivel a pár szétválik.
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