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Szakdolgozat 

Tehestégkutatás a morfogenetikus mező segítségével 

Absztarkt 

 Jelen szakdolgozatomban egy olyan kísérletet fogok bemutatni, melyben a 

tehetségkutatás egy meglehetősen új módjának hatékonyságát vizsgáltam. Napjainkban a 

legtöbbek által a Hellinger – féle családállításból ismert morfogenetikus mezővel és képviseleti 

érzékeléssel való munka segítségével kívántam feltárni a kísérleti személyek legfőbb 

tehetségét.  

 Húsz 20 és 35 év közötti fiatallal dolgoztam, szerettem volna segíteni őket abban, 

hogy ne csak tudjanak egyediségükről, és az abból fakadó tehetségről, hanem vegyék is 

birtokba azt, éljenek vele, és találják meg azt a környezetet, képzést, pályát, munkahelyet, ami 

leginkább támogatja őket annak kibontakoztatásában, és ahol ennek mások is a legnagyobb 

hasznát látják.  

  A lélek tudományának történelmébe ágyazva kísérletemet, a szűk keretek ellenére 

ismertetem az idekapcsolódó humanisztikus és transzperszonális elméleteket, kiegészítvén 

azokat a biológia, és a kvantumfizika témánk megértéshez elengedhetetlen momentumaival, 

ezzel egybefűzve a kutatásomban használt összes fogalmat. 

 Ezt követően Virginia Satir pszichodrámájának és az NLP-nek vizsgálatomhoz 

legközelebb álló elemeit prezentálom, hogy végül eljussak a kutatás gyakorlati 

elbeszéléséhez, a statisztikai próbákhoz, és az eredmények ismertetéséhez. 

 Hipotézisem az volt, hogy az általam összeállított, de a családállítás tapasztalatain 

nyugvó tehetségkutató állítás segítségével négy különböző kérdésben is szignifikáns 

mértékben növelni fogom tudni ezeknek a fiataloknak a tudatosságát önmegvalósításuk 

útjával kapcsolatosan. A kérdésekhez tartozó négy különböző 10-es likert-skála segítségével 
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mértem meg a kísérlet előtt és után öneaktualizációjukról való bizonyosságukat, amit 

összatartozómintás t-próbával értékeltem ki. Utólag még egy szöveges, kifejtésre szoruló 

kérdést is feltettem nekik, az ezekre adott válaszokból pedig kigyűjtöttem a közös elemeket. 

 Feltevésem igaznak bizonyult. Lehetséges ezzel a módszerrel fiatalokat támogatni  

tudatosodásukban az önmegvalósításuk terén. 

Kulcsszójegyzék: tehetségkutató állítás, legfőbb tehetség, családállítás, morfogenetikus mező, 

képviseleti érzékelés, humanisztikus pszichológia,  transzperszonális pszichológia 

 

Bevezetés 

 Családállítói munkám során az elmúlt években rengeteg 20 és 35 év közötti fiatallal 

találkoztam, akik a korai zárás vagy a moratórium problematikájából fakadóan maguktól 

elidegenedett érzésekkel küzdöttek, és tanácstalanok voltak saját identitásukkal, 

jövőterveikkel, életfeladatukkal kapcsolatban, mivel pályaválasztásukat olyannyira a 

gazdasági válságban felerősödő túlélés, illetve a szülők és társak elismerése iránti vágy 

határozta meg, hogy azt a kérdést, hogy kik ők valójában egyáltalán nem tették fel maguknak.  

 Motivációm az volt, hogy kikisérletezzek egy olyan kifejezetten legfőbb tehetségre és 

a legfőbb tehetség feltárására alkalmas rendszerállítási algoritmust, minek segítségével 

fiatalok olyan tanulmányokat és tevékenységeket választhatnak majd, melynek során 

közelebb kerülnek egy olyan önaktualizációs út bejárásához, ami valóban az önazonosság , és 

az abból fakadó életöröm érzésével töltheti el őket.  

 Reményeim szerint egy hiánypótló módszer jöhet létre ebből a kísérletből, ami a 

személyközpontú terapeuták, tanárok, nevelők, szülők, valamint a tehetséggondozók és 

karriertanácsadók feladatát is megkönnyíti majd. 
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Az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudás tevékennyé ébresztése 

Weöres Sándor 

1. Elméleti háttér 

          2.1 Mi és ki a tehetség? A tehetség fogalma, a humanisztikus és transzperszonális 

pszichológiák elméletei, a lángelme és a spiritualiás kapcsolata 

 Dr. Gyarmathy Éva a következőképpen definiálja a tehetséget: ,,a környezethez való 

alkalmazkodási, alakító és kiválasztódási folyamat.” (Gyarmathy, 2006, 28.) Hámori József 

(2002) szerint, tehetséges az, aki valami olyan dologban kiemelkedő, amit a többiek fontosnak 

tartanak. (Bagdy, 2014, 38.)   

 A támogató környezet kétséget kizáróan óriási fontosságú a már felismert tehetségek 

további kibontakozásában, ez a tehetséggondozás missziója. Az is világos, hogy nem 

beszélhetünk tehetségről anélkül, hogy ne helyeznénk azt egy szociális kontextusba, és 

megvizsgálnánk annak társadalmi hasznosságát.  

 De meg kell gondolnunk, mikor  a tehetség puszta létét és definícióját a környezet 

ítéletétől tesszük függővé, helyesen járunk-e el? Hiszen ez olyan lenne, mintha azt 

mondanánk, hogy Van Gogh tehetsége csak akkor született volna meg, amikor képeit halála 

után vásárolni kezdték.  

 Carl R. Rogers Hogy azzá lehessünk, akik valóban vagyunk (Rogers, 2014, 211.) című 

fejezetében leírja, hogy El Greco, Hemingway és Einstein sokáig úgy dolgoztak, hogy 

tisztában voltak vele, hogy nem elégítik ki a kor jó festőjéhez, írójához, és fizikusához fűzött 

elvárásokat, mégis saját gondolataik irányába indultak, ahol a lehető legnagyobb mértékben, a 

lehető legigazibb módon önmaguk lehettek. Rogers elmeséli, hogy az előbb említett élmény 

nem csak zsenikre és művészekre korlátozódik, hanem hétköznapi emberekre, klienseire is, 

akiknek a személyközpontú terápia során megnövekedett saját énükbe vetett bizalmuk. 
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Elengedték a környezet elvárásait, a ,,kell” világát, és sokkal szabadabbak, kreatívabbak, és 

örömtelibbek lettek, mint annak előtte. 

 Kutatásomban a legfőbb tehetség (LT)  fogalom a humanisztikus, és transzperszonális 

pszichológiai gondolkozástól egyáltalán nem idegen ideát feltételez, miszerint mindenkinek 

van egy olyan belső tudása, egyedi minősége, ami tulajdonképpen ő maga, és önmegvalósított 

csak akkor lehet, ha ebből a forrásból teremt, és terjeszti ki önmagát. Ez a tapasztalás túlmutat 

a sztereotip tanult és tanulható sémákon, és forrása maga az individuum. (Bagdy, 2011, 63.) 

 Maslow-hoz hasonlóan olvasatomban a tehetségét élő ember éppen az, aki befelé 

figyel, és magából merít, még akkor is, ha belső folyamatai ellentmondanak a környezet 

aktuális elvárásainak, ,,fejlődése inkább belülről, mint kívülről meghatározott lesz.” (Maslow, 

2003, 101.)  

 Ahogy Allport fogalmaz az S-R (inger-reakció) emberét, maslow-i értelemben azt, akit 

alacsonyabb szükségleteinek kielégítése éltetnek, a külső ingerek hozzák mozgásba, 

miközben az önmegvalósított ember tetteinek forrása, aki már kielégítette alacsonyabb 

szükségleteit inkább belső, mint reaktív. (Maslow 2003, 102.) 

 Rogers-i értelemben mikor valaki hiteles önmaga, inherens tudásának forrásához is 

közelebb van, talán ezért is tűnnek olyan bölcsnek a gyerekek.  Minden gyerek önmagának 

(~tehetségesnek) születik, ,,majd a környezet korlátozása révén lesz átlagos képességű 

fiatallá, felnőtté.” (Bagdy 2014, 38.)  

 Csíkszentmihályi autotelikus emberének, valamint Rogers és Maslow önmegvalósított 

emberének közös vonása, hogy intrinzik motivációi vannak, képes a flow élményére, énje 

feloldódik tevékenységeiben, spontán, játékos, nyitott, és élvezi a közvetlen tapasztalatokat, 

életét jelentésseltelinek, értelmesnek érzi. (Csíkszentmihályi 2011, 295.) 

 A tehetséget az idők kezdete óta, (és legszélesebb körben valószínűleg ma is) 

leginkább ,,áldásnak” tartja az emberiség. Az ókori görögök úgy hitték, hogy aki különleges 

tudás birtokosa múzsák vagy démonok által vezérelt. Pitagoraszt, kinek matematikai tételét 

minden általános iskolás gyerek hazsnálja szerte a világon, mágusként és prófétaként 

tisztelték tanítványai. Haydn a Teremtés-szinfóniáját isteni adománynak tartotta, Palestrina 

úgy érezte, hogy zeneműveit egy angyal diktálja. (Lombroso, 1864) Bohr kiválasztottnak 

érezte magát Dánia tudományos reneszánszának megteremtésére, Einstein Istennek énekelt, 

Newton pedig Isten fiával azonosította magát. (Gyarmathy, 2006, 11.) Briggs szerint a 

kiválasztottság - tudat széleskörben jellemző a nagy tehetségekre, a zsenik mind kicsit 

misztikus gondolkodásúak. (Briggs,1990) 
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 Lombroso egy  A zseniális emberek című művében elbeszéli, hogy a lángeszű ember 

és a lelki beteg sok közös vonást mutat, míg a tehetség öntudatos, tudja, hogyan jut el 

bizonyos elvekhez és következtetésekhez, a lángész öntudatlan, a miért és a hogyan 

ismeretlen előtte. Ismert sztereotípia, hogy a zsenik mind őrültek. Bagdy Emőke is felhívja a 

figyelmet, hogy a nagy tehetségek sokszor kevésbé szociábilisak, ami önmagában nem 

patológiás, de könnyen azzá válhat. (Bagdy, 2014, 51.) 

 A tehetség, a kreativitás, és a különböző neurózisok összefüggései azonban a mai 

napig foglalkoztatják a kutatókat. Az elmúlt pár évtizedes agykutatások szerint az ihletettség 

sajátos állapota (az úgynevezett agyvihar) a limbikus rendszer magas elektromos aktivitásával 

kapcsolatos. (Czeizel 1997, 134.) 

 De kiből lesz ihletett ember, és honnan jön az ihlet? Lehet, hogy tényleg beszélhetünk 

isteni adományról? 

  Sant Kirpal Singh, a múlt század egyik legnagyobb indiai származású spirituális 

tanítója, a Sant Mat Ösvény egykori Satguruja, az UNESCO céljául a vallások közötti 

békülést kitűző szervezetének a WFR-nek (World Fellowship of Religions) egykori elnöke, 

számos önmagunkban Isten felismerését segítő elméleti és gyakorlati útmutatást tartalmazó 

könyv szerzője, politikus és Mesterszent rendszerint azt mondta tanítványainak:  

,,a költők félig szentek, én azt mondom nektek”. (SINGH, 1968) 

 Ő egy ,,harmadik szemre” (tobozmirigy energetikai helyére) való meditáció által 

segítette közelebb tanítványait lelkük Istenhez emeléséhez, és a költészet művelését is egy 

ezzel rokon folyamatnak tartotta. 

 Ken Wilber, a transzperszonális pszichológia területén belül bizonyára az egyik 

legnagyobb gondolkodó, és fogalomalkotó hasonlóan vélekedik erről, mikor a tudat 7. 

alapstruktúrájáról az okkult szinről ír:  

>>az okkult szintet felfoghatjuk a vízió-logikai szint és víziós belátások csúcspontjaként; 

talán legjobb példáját a hatodik csakra nyújtja, a ,,harmadik szem”, amelyről azt mondják, 

hogy a transzperszonális vagy kontemplatív fejlődés kezdetét vagy megnyílását jelzi: az 

egyén kognitív és perceptuális képességei szemmel láthatóan olyannyira megsokszorozódnak 

és egyetemessé válnak, hogy elkezdenek ,,túlnyúlni” a személyes vagy egyéni perspektívákon 

és gondokon.<< (Wilber, 2006, 179.) 
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 Sri Aurobindo indiai szabdságharcos, filozófus, költő, yogi és guru a 

következőféleképpen ír ugyanerről: ,, A belső látás (pszichés látás) perceptuális ereje nagyobb 

és ereje közvetlenebb, mint a gondolkodás perceptuális ereje. Ahogyan a magasabb elme 

(Wilber vízió-logikai szint) nagyobb tudatosságot visz a létezésbe, mint a gondolat és annak 

igazságereje (Wilber formális műveleti szint), úgy a megvilágosult elme  (Wilber okkult szint) 

is még nagyobb tudatosságot teremt az Igazság meglátása és az Igazság Fénye, valamint 

annak meglátása és megragadó ereje révén; a gondolkodó elmét közvetlen belső látással és 

inspirációval világítja meg, nagyobb megértést biztosít, mint amire a gondolati 

fogalomalkotás képes és magában foglalja a teljesség erejét.” (Wilber 2006, 180.) 

 Roberto Assagioli szerint olyan jelenségek mellett, mint az intuíció és a 

megvilágosodás a tudatfeletti vizsgálatához tartozik a rendkívüli tehetséggel megáldott 

gyerekek, és a zsenik tehetségének, és kreatív tevékenységének kutatása is. (Assagioli, 2006, 

68.)   

 Az égivel, az istenivel,  a ,,fenttel” való kapcsolat valószínűleg a legősibb lelki 

igényekhez tartozik, a transzperszonális pszichológia mégis a lélek tudományának egyik 

legújabb irányzata mindössze pár évtizede igyekszik bekéredzkedni annak fő áramába. A mi 

esetünkben azonban elengedhetetlen, hogy Assagioli lélekmodelljét komolyan vegyük, hiszen 

enélkül el sem fogjuk tudni képzelni, miféle forrásból ,,tölthető le” a tudatfeletti szintjéről a 

tudatos szintre a tehetségkutató állításban az információ? 
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Ken Wilber, Roberto Assagioli és Abraham Maslow transzperszonális lélekmodelljeinek 

egyesítése és kísérletem elhelyezése ezekben 

 

 

  

  

2.2. Mit takarnak a ,,misztikus” morfogenetikus mező,  képviseleti érzékelés , holografikus 

agy és kvantumtér fogalmak?  A kutatás megértéséhez létfontosságú fogalmak tisztázása, 

és azok felfűzése a meglévő transzperszonális lélekmodellekbe 

Bert Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte a családállítás módszerének 

kidolgozását, a kilencvenes években Németországban, 2000 – től pedig világszerte elkezdett 

terjedni a módszer. Jelen dolgozatomban nem térek ki a családállítás módszerének részletes 

bemutatásására, sem az általa felismert családdinamikai törvényekre, a tehetségkutató állítás 

ezzel csak a képviseleti érzékelés és a morfogenetikus mező alkalmazásában közös. Előre kell 

bocsájtsam, hogy a kettő közül egyik jelenség sem tisztázott még tudományosan, jobban 

mondva méltánytalanul kevés figyelmet kapnak a mai napig, mind a pszichológusok, mind a 

biológusok körében.  

 

A transzperszonális pszichológia 

különböző elméleteit tekintetbe véve, a 

legfőbb tehetség felállítása kísérlet, hogy 

annak minden egyes esetben individuális 

mibenlétéről direkt tapasztalást adjunk a 

ksz-eknek. Wilber-i értelemben véve az 

okkult szintről a formális szintre, 

maslow-i értelemben az 

önmegvalósítottság szintjéről az ego 

megbecsülést kereső szintjére, és 

assagioli-i értelemben a  tudatfeletti 

szintről a tudatos szintre közvetítünk 

információt. Ehhez a morfogenetikus 

mezővel és a képviseleti érzékeléssel 

való munkát használtuk, minek  

magyarázatára Bohm 

kvantumpotenciálja és Pribam 

holografikus agy elmélete nyújt 

magyarázatot. 
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,,Képvisleti érzékelésnek nevezzük azt a jelenséget, hogy valaki képes testi érzetben, 

mozgásban és bizonyos érzelmi beállítódásban is megjeleníteni valaki nem jelen lévő, általa 

ismeretlen személyt anélkül, hogy elhangzanának az adott személyről érdemi információk.” 

(Angster, 2011, 274) 

Ezt a definíciót annyiban kell kiegészítsem, hogy a következő kutatás menete érthető 

legyen, hogy nem csak egy személyt, hanem annak különböző testi, lelki, szellemi vagy 

spirituális elemeit is megtestesíthetjük egy állításban, és így információkhoz juthatunk a 

képviseleti érzékelés által azok állapotáról. Így beállhatunk (a képviseleti érzékelés révén 

megjelíthetjük) egy fizikai szervének (pl. szívének), egy lelki funkciójának (pl. nyitottságának 

egy új párkapcsolatra), egy szellemi képességének, (pl. kiváncsiságának), vagy egy rá 

specifikus vonásának (pl. legfőbb tehetségének) aktuális állapotába is, és benyomásaink 

lesznek annak mibenlétéről, hogylétéről, és folyamatairól. Miközben a szerepben vagyunk, 

nem elképzeljük, nem a fantáziánkra hagyatkozunk, hanem egy meglepően természetes 

módon ,,azzá válunk”, mintha a testünk és a tudatunk képes lenne bárkinek és bárminek az 

energiáját leképezni, és visszatükrözni azt a külvilágnak, úgy, hogy közben egy pillanatra 

sincs olyan érzésünk, hogy ne tudnánk bármikor kijönni a szerepből, és visszanyerni 

hétköznapi tudatállapotunkat. 

Kifejezetten a képviseleti érzékelés nagyobb szabású kutatásáról egyetlen példát 

ismerünk. Schlötter Németországban 250 kísérleti személlyel végzett 4000 egyéni próbát, és 

bizonyította, hogy a képvisleti érzékelés nem a véletlen terméke, hanem megbízható jelenség 

még akkor is, ha egyelőre nem tisztázott annak mibenléte. (Angster, 2011, 274) 

A módszer eredményességének bizonyítására már hazánkban is történtek sikeres 

törekvések. (Angster, 2011) 

Évről – évre egyre bővülő tömegek fordulnak meg családállításokon világszerte, a 

jelenség egyre szélesebb körben ismert, mégis úgy tűnik a pszichológus kutatók nem tartják 

elég érdekesnek ahhoz, hogy tüzetesebben utána járjanak, vagy ami valószínűbb, annyira 

hihetetlennek tartják, hogy saját szakmai hírnevüket féltve, és egyéb kognitív disszonanciák 

elkerülése végett, valamilyen módon elhárítják, és a közelébe sem kerülnek az amúgy 

igencsak figyelemreméltó jelenségnek. 

 Egy másik sokaknak misztikusan csengő fogalom a morfogenetikus mező, magyarul a 

formákat teremtő mező, ami elsősorban biológiai és nem pszichológai fogalom.  
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 Rupert Sheldrake PhD biológus kutatóként dolgozott Cambridge-ben, amikor 

megalkotta ezt a fogalmat.  Az élet új tudománya című művében leírja a morfikus rezonancia 

elméletét, ami kimondja, hogy minden rendszert az ismert anyagi tényezőkön túl láthatatlan 

szervezőerők irányítanak, olyan okozati mezők, amik a forma- és viselkedésminták 

előképeiként szolgálnak. Ezeket a mezőket ő morfogenetikus mezőknek nevezi, és kijelenti, 

hogy működésük távolra is hat, mind térbeli, mind időbeli értelemben. (Sheldrake, 2003)  

 Bert Hellinger és Rupert Sheldrake felismerték, hogy a Sheldrake által morfogenetikus 

mezőnek leírt jelenség megegyezik a Hellinger által a családfelállításoknál használt családi 

lélekkel. Sheldrake hivatkozik is Hellinger törvényeire saját kutatásai eredményeinek 

magyarázatakor. (Sheldrake, 2003) 

 Prof. Dr. Bagdy Emőke 2012-ben Dr. Angster Mária Ikertörténetek című könyvének 

előszavában következőképpen nyilatkozik a családállításról:  

,,Hagyományos természettudományos eszközökkel aligha tudjuk például bizonyítani e könyv 

fő módszerének, a családállításnak a működési mechanizmusát, noha érvényességet és 

üzeneteinek hatalmát rendre tapasztaljuk. Alázattal be kell ismernünk, hogy világlátásunk 

eddigi keretei szűknek bizonyulnak, hogy megmagyarázhassunk olyan jelenségeket, mint 

például a terek dinamikája, a tudat terjedelme, az emlékezés mibenléte, és még sorolhatnánk. 

Egy másik valóságba kell megérkeznünk ahhoz, hogy hitelesítsünk olyan dolgokat, amelyekre 

a tudomány mindeddig nem volt képes.’’ (Bagdy,  2013, 11.) 

 Valószínűleg nem is kaphatunk egészen megnyugtató válaszokat a formális 

gondolkodás szintjén olyan kérdésekről, amiknek megválaszolásához víziologikus vagy 

okkult szinteken kellene ,,gondolkodni”, jobban mondva látni vagy érzékelni tudjunk. 

  Ez olyan elvárás, mintha egy gyermektől, aki mégcsak az összeadást tanulta meg az 

iskolában, elvárnánk, hogy úgy értse meg a hatványra emelést, hogy még szorozni sem 

tanítottuk meg. 

 Mégis a tudományok közül a kvantumfizika jár legközelebb a jelenség 

magyarázatához. 

Michael Talbot Holografikus Univerzum című könyvében beszámol Dr. David Bohm 

kvantumfizikus és Karl Pribram neurológus eredményéről, miszerint az agy kvantum 

matematikai törvényeknek és hullámformák karakterisztikáinak elve alapján hologramszerűen 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Pribram&action=edit&redlink=1
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szerveződik. Bohm azt állítja, hogy a kvantumtér tevékenysége közelebb áll egy élőlény 

részeinek harmónikus egységéhez, mint egy gép alkatrészeinek összerakásával elért 

egységhez, valamint vallja, hogy ezen a szinten a tér minden pontja egyenlővé válik a tér 

minden másik pontjával, és értelmetlenné válik úgy beszélni valamiről, hogy az elszigetelt 

lenne bármi mástól. (Talbot, 2009, 75)  

A morfogenetikus mező és a kvantumtér jelenségek közösek abban, hogy ezen a 

szubtilis energetikai szinten képesek vagyunk információt megjeleníteni a tér bármelyik 

pontján puszta ráhangolódással, a figyelmünk irányításával. Habár a családállítók szívesen 

hivatkoznak Jung kollektív tudattalanjára, a mezőben nem csak archetípusokat, és már a 

kollektív emlékezetben meglévő tartalmakat ,,hozhatunk fel”, hanem olyan információkat is, 

amik Assagioli tudatfelettijének és Felső Énjének megfelelő forrásnak tűnik, ahonnan 

kérdésekre válaszokat, egy magasabb szintű Intelligenciának üzeneteit ,,hozhatjuk le”. 

Az, hogy erre képesek vagyunk, mi, hétköznapi emberek egy családállításban, akik 

sem mágusok, sem látók, sem próféták nem vagyunk, szerény véleményem szerint bizonyíték 

arra, hogy az emberi tudat nem a fejben található, sokkal inkább ,,antennája” (Dr. Frecska Ede 

szerint ez a lipoprotein membránkomplex) egy hatalmas tudatnak, amiben a 

rádióhullámokhoz hasonlóan azt a valóságot tapasztaljuk, amelynek frekvenciáját felvesszük. 

Úgy tűnik most próbáljuk megérteni (Wilber formális szint), amivel több ezer évvel 

ezelőtt Buddha tisztában volt (Wilber szubtilis vagy kauzális szint):  

,,Azok vagyunk, amit gondolunk. Minden amik vagyunk, a gondolatainkkal jelenik 

meg. Gondolatainkkal mi teremtjük a világot.” 

   
 2.3. A tehetségkutató állítást megelőző azzal kapcsolatba hozható más technikák 

(pszichodráma, NLP)  (Bíró Gyula cikkei alapján, www.nlphungaria.hu) 

 Ahogy a képviseleti érzékelés tárgyalásánál leírtam, nem csak egy személy, hanem 

annak egyes elemei vagy részei is felállíthatóak, ehhez meglehetősen hasonló a családállítás 

előzményeként számon tartott Virginia Satir családterápiás munkájában megjelenő, részek 

játéka (part’s party) technika. Satir abból indult ki, hogy az adekvát szerepviselkedés közel 

sem egységes szocializációs minták  elsajátításából tevődik össze, hanem nagyon is ellentétes, 

inkongruens, egymással konfliktusban álló viselkedésminták  leképeződéséből is. Problémás 

szerepviselkedés esetén ez utóbbi még hangsúlyozottabban igaz.  



 

12 
 

 Az állítói munkához hasonlóan, Satir is felmodellezte a személy különböző részei 

közti konfliktusokat. (Pl. az önmegvalósítani vágyó rész vs. a szülő elvárásainak megfelelni 

vágyó rész) Satir „részek játéka”  módszerének lényege az inkongruens, konfliktusban álló 

introjekciós tartalmak  közti kommunikáció elindítása vagy kialakítása. 

 Satir pszichodramatikus formában használta ezt a módszert. A pszichodráma, 

ugyanúgy, ahogyan az állítás is képes a személyiség belső részeit, vagy erőforrásait 

kihelyezni a térbe, felmodellezni a közöttük lévő folymatokat, tudatosítani azokat a klienssel, 

és kibékíteni közöttük a konfliktusokat. A pszichodráma és a rendszerállítás közötti alapvető 

különbség az, hogy az állításban a képviselők semmilyen előzetes információt nem kapnak, 

nem eljátszák a szerepeket, nem beleélik magukat, hanem a képviseleti érzékelés révén 

átengedik magukon a képviselt személy vagy annak részeinek valóságát. 

 A tehetségkutató állítással könnyen összefüggésbe hozható NLP technika a kreatív 

rész (resource) felkutatása. Itt ugyanúgy hozzásegítjük a klienst ahhoz, hogy a problémáért 

felelős rész egy számára fontos üzenetet átéljen úgy, ahogyan ő ezeket valamikor, valamilyen 

formában már megtette. (Pl. képzeljen el egy szituációt, amikor teljesen önmaga volt, és úgy 

érezte egy olyan tevékenységet végez, amiben leginkább önmaga lehet,élje át, gyűjtse össze 

magában ezeket az élményeket) Majd mikor látszanak a kliensen az átélés élettani jelei 

(megnyugvási mintázat) , megkérjük a klienst mondja el milyen ez az önmaga, és az új 

identitás-élményt felerősítjük azzal, hogy hagyjuk, hogy áramoltassa magában  azt (flow-

élmény),  majd ebből alkosson magának egy szimbólumot, ami ezt az én-élményt fixálja, így 

olyan resource válik belőle, amit bármikor fel fog tudni idézni magában.  

 

3. Hipotézis 

 Feltételezésem az volt, hogy aki saját elhatározásából, nyitottan részt vesz egy a 

következőekben leírt tehetségkutató állításban, az egy hónapon belül szignifikánsan 

kimutatható mértékben magasabb tudatossággal fog rendelkezni arról,  mi az ő legfőbb 

tehetsége, hogyan használja azt, milyen környezetet, pályát válasszon annak 

kibontakoztatására, és miként fogja ez őt önmegvalósításhoz vezetni a jövőben.  
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4. Módszer 

  

 4.1. Kísérleti személyek 

 A minta, amit vizsgáltam 20 és 35 év közötti személyekből állt. Ismerőseim, és a KRE 

3. évfolyamos levelező pszichológus hallgatók között (összesen kb. 500 fő) küldtem körbe 

egy meghívót egy internetes közösségi portálon, amiben egy izgalmas tehetségkutatással 

kapcsolatos kísérletben kértem segítségüket. Hozzátettem, hogy másokat is hívhatnak, akiket 

érdekelhet a lehetőség. Így bejelentkezési sorrendben 14 lány és 6 fiú jelentkezett kísérleti 

személynek. 

  

 4.2. Berendezés, anyag, eszközök 

 A kísérletet egy nagy középső üres térrel rendelkező szobában végeztem, amit egyéni 

és csoportos terápiás tevékenységekre szoktunk használni. Idő mérésére egy falióra szolgált 

(az állítás időtartama max. 1,5 óra lehet), a szoba egyik szélén két fotel és egy dohányzóasztal 

helyezkedett el. Itt foglaltunk helyet, itt ismertettem a kísérlet részleteit, és itt került kitöltésre 

a kísérleti személyek által az első kérdőív egy toll segítségével. Ezen túl különböző színű 

színes papírlapokra volt szükségem, amik egyik oldalukon a tekintetirányok kifejezésének 

céljából csúcsosra lettek hajtogatva, ezek a különböző pozíciókat képviselték az állításban. A 

kísérleti személyek különböző időpontokban maximum másfél órás időtartamra lettek 

meghívva 2 hét leforgásán belül. 

 Egy végzett pszichológus ismerősöm segítségére is szükségem volt, akit megkértem, 

hogy a kísérlet után egy hónappal szintén ugyan ezen módon vegye fel a kérdőívet, amin 

ugyanaz a négy és még egy kifejtésre szoruló kérdés szerepelt. 
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4.3 Eljárás 

 A . Bemutatkozás 

 A kísérelti személyek miután megérkeztek, kaptak egy papucsot, egy teát vagy pohár 

vízet igény szerint, és bementünk a belső szobába, ahol leültünk az asztalhoz a két fotelba. Én 

bemutatkoztam, elmondtam, hogy ki vagyok, hogy családállítással foglalkozom, és jelenleg a 

Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán vagyok harmadéves levelező 

hallgató, és egy olyan állítást fogunk csinálni, ami a legfőbb tehetségét, annak 

kibontakoztatásának módját, önmegvalósítását támogató faktorokat, az ehhez leginkább 

alkalmas körülményeket hivatott feltárni, és hogy hogyan viszonyulnak ehhez jelenlegi 

tanulmányai, munkája.  

 B . A kérdőív kitöltése 

 Megkértem őket, hogy töltsék ki a kérdőívet név nélkül, adják meg nemüket, korukat, 

és legmagasabb iskolai végzettségüket, és 1-től 10-ig tartó likert-skálán értékeljék, mennyire 

tartják igaznak a következő rájuk vonatkozó négy kérdést, ha az 1-es az egyáltalán nem, a 10-

es pedig a teljesen igaz rám.  

A négy kérdés a következő volt: 

1. Mennyire érzi úgy, hogy tisztában van vele mi a legfőbb tehetsége? 

2. Mennyire érzi úgy, hogy ezt a legfőbb tehetségét jelenleg használja is? 

3. Mennyire érzi úgy, hogy rátalált arra az útra, amin a legfőbb tehetségét 

kamatoztathatja majd a jövőben? 

4. Mennyire látja tisztán annak a módját, hogyan valósíthatná meg önmagát a 

jövőben? 

 

 Miután elkészültek,  megköszöntem nekik, a papírjukat pedig eltettem megszámozva 

magamnak egy dossziéba. Egy hónappal az állítás után ugyanezeket a kérdéseket kapták meg 

egy másik, végzett pszichológus ismerősömtől, amin a fentieken túl még egy kifejtésre 

szoruló kérdés is szerepelt: 
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5. Volt – e olyan esemény az elmúlt hónapban, ami segített abban, hogy tisztábban 

lássa önmegvalósításának módját? 

 

C.  A módszer ismertetése 

 Pár percben ismertettem a módszert magát. Elmondtam, hogy a rendszerállítás kb. 30 

éve létezik, legszélesebb körben családi rendszerek felállítására, modellezésére használják, de 

tulajdonképpen bármilyen rendszer elemei közötti viszony felállítható, legyenek azok 

emberek, mint pl. családtagok, vagy egy munkahelyen belül kollégák, vagy fogalmak ill.  

faktorok, úgy mint pl. önértékelés, harmónia, halál, munka, sors,  önmegvalósítás vagy éppen 

a legfőbb tehetsége.  

 Elmagyaráztam, hogy ezek mind nem a képzelet vagy fantázia szüleményeiként 

jelennek meg a térben, hanem egy úgynevezett képviseleti érzékelés révén, minek lényege, 

hogy testi érzetek, érzelmek, gondolatok formájában a képviselőben spontán módon 

megjelennek olyan információk, amik az adott emberről vagy faktorról, akit képvisel, hiteles 

képet szolgáltatnak mindenfajta előzetesen szerzett ismeret nélkül.  

 Elmondtam, hogy habár ez nehezen hihető annak, aki még nem próbálta, a tapasztalat 

mégis az, hogy közben nem szoktak meglepődni az emberek, és erre bárki képes lehet, aki 

nyitottan áll a folyamathoz. Megnyugtattam, hogyha nem szeretné kipróbálni, akkor elég ha ő 

önmagát képviseli, én pedig az összes többi faktort egymás után, és majd beszámolok róla, 

hogy hol mit érzek, de ha nyitott rá, ő is beállhat bármelyik pozícióba és kipróbálhatja, hogy ő 

mit tapasztal. A folyamatot bármikor megszakíthatja, ha akarja.  

 Hozzáfűztem még, hogy legegyszerűbben úgy érdemes ezt elképzelni, mintha 

mindennek lenne egyfajta energetikai lenyomata, ami annak fizikai jelenléte nélkül lehívható 

a térbe, és az emberi agy, és az idegrendszer ebben a speciális helyzetben képes dekódolni ezt. 

 

D. Az állítás menete 

Ráhangolódás az állításra, szívkoherencia gyakorlat 

Miután a ksz. kitöltötte a kérdőívet, és röviden felvázoltam a módszer lényegét, egy rövid, 

ráhangolódó, relaxáló gyakorlattal kezdtünk, ami erősíti a tudatos jelenlétet, és egy nyitottabb, 
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befogadó állapotot eredményez. Ezt a technikát szívkoherencia gyakorlatnak hívják, lényege, 

hogy megnyugtatja és harmonizálja a szívritmust és az agyhullámokat. Ezt a ksz-ekkel együtt 

én is elvégeztem. 

  

 A következőket mondtam: 

Kérlek, csukjuk be a szemünket, figyeljünk a légzésünkre ahogy ki és beáramlik, és csak 

engedjük, ahogy a légzésünk ki és beáramlik, minden egyes légzésünkkel tudatosabbak 

vagyunk arra, ahogyan a levegő ki és beáramlik. (Végezzük a gyakorlatot, csend). 

Érezzük a testsúlyunkat a fotelban,  egyre tudatosabbak vagyunk rá, ahogy a testünk súlya a 

fotelra nehezedik, miközben a légzésünk továbbra is ki és beáramlik. 

Most megfogjuk az egyik kezünkön a pulzusunkat, egyre jobban érezzük a szívverésünket, 

majd hat szívverésre lélegezzünk be, és 6 szívverésre lélegezzünk ki. (Végezzük a gyakorlatot, 

csend). 

Most figyeljünk a mellkasunk közepén lévő területre és a szívünkre, és szenteljük a  

figyelmünket kis ideig valaminek, amiért hálásak lehetünk jelenleg az életünkben. (Végezzük a 

gyakorlatot, csend). 

Köszönöm, kinyithatod a szemed amikor jól esik, érezd a ruhát a testeden, és kicsit nyujtózz ki 

vagy mozgasd át magad, ahogyan jól esik. 

(Vége) 

  

Az állítás kezdete 

 Mondtam a ksz-nek, hogy ha készen áll elkezdjük az állítást, ehhez a szoba közepére 

kell menjünk. Kiraktam a színes A4- es papírlapokat az asztalra, és megkértem, hogy 

mindegyik elemnek, amit megnevezek válasszon egy papírlapot, és tegye azt spontán, érzése 

szerint valahová a padlóra, miközben hangosan kimondja, mindig annak megfelelően, hogy 

minek képviseletére választotta ki a lapot: 

 Ez a papírlap testesítse meg a  ….. 
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 Megneveztem mind a 6 elemet (lásd. a következő pontban), és ő egymás után 

kihelyezte a lapokat a padlóra, és ezzel a megnevezett elemek erőterét a térbe. Felhívtam a 

ksz. figyelmét rá, hogyha éppen szerepből kiszólva facilitátorként felajánlok egy mondatot, 

vagy kérdezek valamit, ezt úgy fogom jelezni, hogy felemelem a jobb kezem, és a kezemmel 

bábozó kézmozdulatot imitálok, ebben az esetben nem a képviselt faktor szerepéből, hanem 

önmagamként szólalok meg, minden más esetben az általam képviselt faktornak vagyok a 

megtestesítője és ,,szócsöve”. Elmondtam, hogy a ksz-nek szabad választása van abban, hogy 

szeretne-e beállni bármelyik szerepbe, hogy kipróbálja előttem, hogy ő mit érez, vagy csak a 

saját helyén szeretne állni, én pedig megtestesítem az összes többi faktort, és rámhangolódva 

ill. velem beszélgetve nyer információkat, impulzusokat a képviselt elemről.  

 A ksz-eket bátorítottam, hogy érdemes megtapasztalniuk a maguk bőrén legalább saját 

legfőbb tehetségük mibenlétét, de ez az ő döntésük, semmi sem kötelező. Senki nem volt, aki 

minimum a legfőbb tehetségének a helyére ne állt volna bele. Senki nem volt, aki arról 

számolt volna be, hogy nem érez semmit. Az, hogy ki mennyire szerette volna, vagy tudta 

részletesen szavakba foglalni az élményt már nagy mértékben variált. Senki nem volt, aki azt 

mondta volna, hogy amit mondok azzal nem ért egyet, vagy fogalma sincs, hogy miről 

beszélek. A saját képviseleti érzékelésükben bizonytalanok, vagy akik első alkalommal voltak 

állításon inkább megkértek, hogy ,,a biztonság kedvéért” álljak be én  a különböző 

pozíciókba, és meséljem el én mit érzek.  

 Hogyha a ksz. ráállt egy papírlapra,  hogy egy faktort a képviselti érzékelés révén 

képviseljen, minden esetben a következőket kértem tőle: 

 

Kérlek hunyd be a szemed, és hangolódj rá azokra az érzésekre, impulzusokra, testi érzetekre, 

mozdulatokra, amiről érzed, hogy újak, eddig nem voltak jelen, és kezdj el ezek alapján 

spontán módon működni a térben. 

 

 Amikor a ksz. egy újabb szerepbe szeretett volna beállni, vagy véget ért az állítás 

előtte mindig a következő instrukciókat kapta: 

Jó, köszönöm, gyere ki a szoba szélére, forogj hármat magad körül, mozgasd át kezed lábad, 

és mondd hangosan a keresztneveddel, hogy újra …… vagyok minden szinten. 
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 Ez a technika kihozza a ksz-eket a szerepből, és teljes mértékben újra hétköznapi 

önmagukká válnak. Egyszer sem történt olyan, hogy valaki ne tudott volna  kijönni szerepből, 

utólag az állítás végén mégis megkérdeztem tőlük mielőtt az utcára kimentek, hogy 100%-

osan érzik-e, hogy önmaguk, érzik –e a testük, van –e bármiféle furcsa érzésük. 

 A 20 különböző eset leírására jelen dolgozatomban nincsen mód, mellesleg a 

folyamatok minden esetben egyéniek, pl. van aki előbb maga állt rá a papírlapokra, van aki 

csak az egyikbe-másikba állt bele kiváncsiságból, de inkább maradt a saját nézőpontjában, és 

hagyta, hogy képviseljek mindent, és rá csak hassanak az események, volt, aki sokszor volt 

már máshol családállításon, volt, akinek ez volt az első alkalom, volt aki végigkommentálta 

az egészet és aki inkább csak az érzeteire figyelt és csöndben volt.  

 A következőekben mégis törekszem egy a közös, legjellegzetesebb motívumokat, 

megéléseket, tapasztalatokat összefoglaló leírásra úgy, hogy közben ismertetem a hét fix 

faktort, amit minden állításban felraktunk az elején papírlapokkal, és ezen túl még kettőt, amit 

néhány esetben szükségesnek ítéltem.  

 Az állításban részt vevő 7+2 elem 

 A kísérleti személy (KSZ): ezt az elemet értelemszerűen a kísérleti személy 

keresztnevével helyettesítettük, ebből a pozícióból érződik, hogyan van az egyén 

általánosságban, és hogyan viszonyul az állítás többi eleméhez az életében jelenleg. Például 

ha valakinek semmilyen kapcsolata nincsen legfőbb tehetségével vagy tagadja azt, feltehetően 

háttal áll majd neki, elnéz mellette, vagy úgy csinál, mintha ott sem lenne a térben. 

 A legfőbb tehetség (LT): fontos tisztán látnunk, hogy a legfőbb tehetség  pozícióban 

soha nem egy konkrét, megnevezhető tevékenységről kapunk direkt tapasztalást, mint pl. 

éneklés, sokkal inkább az egyénre jellemző, egy speciális testi, lelki, szellemi vagy spirituális 

minőség érzete képződik le bennünk, mint (pl. az éneklés esetében) egy növekvő expanzív 

energia, ami egyre nagyobb teret szeretne nyerni, és ahogyan nő öröm és szabadság érzésével 

tölti el őt, és hallgatóságát is.   

 Ennél a példánál maradva, ha egy másik egyénnél szintén az éneklés lesz az a legfőbb 

tevékenység (lásd lejjebb  LTEV), amiben leginkább megvalósíthatja önmagát, elképzelhető, 

hogy az ő legfőbb tehetsége egy összezsugorodást vagy megnyugvást okozó, fájdalmakat 

ébresztő energia kinyilvánítása lesz, amit ő úgyszintén az éneklésben fog tudni megvalósítani.  
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 Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy a legfőbb tehetség az állításban mindig 

egyfajta egyedi állapot, egy speciális minőség, egyfajta energia, aminek kiterjesztésétől 

igazán önazonosnak érezzük magunkat. Az, hogy ezt hány féle tevékenységbe tehetjük bele, 

vagy hogy hogyan lehet ez mások számára hasznos, vagy  éppen anyagi szempontból is 

értéket teremtő, az már egy másik kérdés.   

 Röviden, az állításban a legfőbb tehetségünk képviseletében önmagunk egy tiszta 

állapotát fogjuk megtapasztalni, ami a valódi, igazi önmagunk érzésével tölt majd el minket, 

és általában öröm érzésével párosul. Ez az individuális  lényegi énérzet, amit itt tapasztalunk, 

véleményem szerint távolról sem a Selbst, nem a transzcendens Önvaló érzése, de az egot 

ebbe az irányba segítő, minket egyfajta különlegességgel, küldetéstudattal felruházó 

énélmény, amiben mindenki mástól különbözőnek érezhetjük magunkat, és jelentésseltelinek 

a létezésünket. Ebben az önazonosság érzésben pedig az ego közelebb kerül a Selbsthez, ami 

a jungiánus terápiák célja is egyben. 

 Elképzelésem szerint, ha elgondolunk egy fényt, ahogy áthatol egy prizmán, és egy 

felületre egy színkombinációt vetít, a transzcendens lényegű Selbst maga a fény, és ha mi 

vagyunk a prizma, ahogyan rajtunk keresztül meg tud nyilvánulni ez a fény, az az egyedi 

színkombináció, az lesz a legfőbb tehetségünk. Az ezt a folyamatot leginkább támogató 

tevékenység (LTEV) és az ezt leginkább támogató környezet (LKÖR) pedig két másik eleme 

lesz az állításnak, előbbit elképzelhetjük úgy, mint az a művelet amin keresztül mi a legtöbbet 

meg tudjuk mutatni ebből a színkombinációból, utóbbi pedig a felület, ahol a mi 

színkombinációnk vetítésére a legnagyobb igény van. 

 A legfőbb tevékenység (LTEV): olyan fizikai, lelki, szellemi vagy spirituális művelet 

vagy manipuláció, amin keresztül a legfőbb tehetségünk (LT) legkönnyebben 

megnyilvánulhat. Mikor ebbe a pozícióba állunk bele, önmagunkat egy tevékenység végzése 

közben fogjuk megtapasztalni, amiben a LT érzése természetesen jelen van. Ha ez mozgással 

is jár a testünk elkezdi felvenni az annak megfelelő pozíciót, mozdulatot, pl. ha az expanzív 

örömet okozó energia volt az éneksnőnél az LT, itt a képviselő már érezni fogja, ahogyan 

megfeszül a mellkasa, és hang akar kijönni a torkán. Ha egy másik esetben pl.  az LT egy 

mozdulatlannak tűnő, csendes energiaminőség volt, ami másokat spontán egyfajta relaxált 

állapotba hoz, itt ugyanennek az egyénnek megmozdul a keze, és késztetést fog érezni, hogy 

megsimogasson valakit, vagy rátegye valakire a kezét. Hogyha az LT egy összefüggéseket 

meglátó, állandóan kombináló szellemi vibrálás érzete volt, itt ez az egyén érezte, ahogyan 
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folyamatosan információkat szeretne hallani emberektől, számítógépeket látni, és egy 

kognitív újrarendezés után szóban vagy írásban tömörítve tovább adni azokat.  

 A legfőbb környezet (LK): ebben a pozícióban a LT-et és a LTEV-et leginkább 

fogadó, legreceptívebb, vagy arra leginkább rászoruló környezet szempontjába 

helyezkedhetünk bele, megérezhetjük, hányan vannak és milyenek ott az emberek, milyen a 

fizikai környezet hangulata, mekkora térre van szüksége az LT-nek, hogy 

megnyilvánulhasson.  

 Például  annak az énekesnőnek, aki az expanzív, örömet okozó energiának a hordozója 

volt egy egész koncertteremre szüksége lesz, a rezignált, finomabb, melankólikus, 

fájdalmakat ébresztő energiát magábanhordozó énekesnőnek egy blueskocsma lesz az 

alkalmas környezet. Ez nem jelenti, hogy ki van zárva, hogy ő az opera színpadán mikrofonba 

énekelhessen, csupán azt jelenti, hogy az ő minőségével egy sötét, kevés emberrel teli 

informálisabb környezet van leginkább összhangban, és itt otthonosabban fogja érezni magát. 

 Egy személy, akinek leginkább szüksége van a KSZ LT-ére (SZ): ebből a 

pozícióból megtapasztalhatjuk milyen, és mit él át az a személy, akinek éppen az adott egyén 

LT-jére szüksége van. Ha pl. az expanzív örömet hordozó énekesnő SZ-ét megnézzük olyan 

pl. az élni akarását erősíteni vágyó személlyel találkozunk, akinek pont arra van szüksége, 

hogy énekét hallgatva feltöltődjön. A bluesénekesnő esetében olyan személlyel találkozunk, 

akit valószínűleg bántana az első énekesnő előadása, és éppen arra vágyik, hogy 

visszahúzódva régi fájdalmas emlékeket dolgozzon fel csendben. 

 A jelenlegi munkahely (JM) vagy jelenlegi tanulmányok (JT) ha a KSZ még diák 

 Ebből a pozícióból megérezhetjük, tud –e kapcsolódni, és ha igen, hogyan, a jelenlegi 

munka a LT-hez és KSZ-hez. Ha a KSZ nem szereti a munkáját, általában a munka sem 

szereti őt, ha a KSZ félvállról veszi a munkáját a munka pozíciójából úgy érezzük majd, hogy 

a munka eltűri a jelenlétét, de akár meg is válna tőle, indifferens neki, hogy ott van, vagy akár 

lenézi a KSZ-t. Ilyenkor oldódást jelent, ha a KSZ kimondja, hogy nem szereti a munkáját, de 

szüksége van rá megélhetése miatt, megköszöni a munkának amit érte tett, ebbe a munka is 

belenyugszik, és megbékélnek egymással, de mindkettőjük számára világos, hogy a KSZ-nek 

máshol kellene lennie önmegvalósításához. 

 Természetesen olyan esetekkel is találkoztunk, amikor valaki azonnal a helyén volt, és 

azonnal jó kapcsolata volt munkájával vagy tanulmányaival. 
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 A sors (S): a sors beépítése az állításba egy igen spirituális faktor, vannak 

családállítók, akik minden állításba beállítják. A sors pozíciójából azt szoktuk tapasztalni, 

hogy létezik egy magasabb perspektíva, ahonnan látni, hogy mi az, ami a klienst szolgálja, és 

mi az, ami nem. Gyakran szigorú, sosem a ,,könnyebb út”, inkább a felelősségvállalás, a tiszta 

lelkiismeret, az önmagunkhoz való hűség irányába terel minket. Ebből a pozícióból lehet 

látni, hogy a KSZ cselekedetei, választásai mennyire őszinték, igazak, vagy helyesek az ő 

egyéni erkölcsi vagy spirituális kiteljesedését tekintve, és mennyire vállal felelősséget valódi 

önmagáért, mennyire járja a maga útját. Ha az egyén pl. hazudik önmagának, és 

megalkuvásból elhárítja azt, amiről tudja, hogy valójában feladata lenne az életben, ha nem 

vállal felelősséget önmagáért, a sors általában haragos, csalódott vagy akár lemondó is lehet. 

 Azok is akik egyáltalán nem spirituális beállítódásúak egy állításban a sors 

jelenlétében pontosan érezni szokták, hogy mi lenne az a lépés, amitől a lelkiismeretük tiszta 

lenne. 

 Az esetenként szükséges 2 + elem 

 Az akadály (A): ezt az elemet csak akkor rakjuk be az állításba, ha azt tapasztaljuk, 

hogy a KSZ és a LT között semmi kapcsolat nincs, vagy közöttük van valami, ami távol tartja 

őket egymástól. Az akadályba beállva egészen különböző dolgokat tapasztalhatunk.  

A leggyakoribb tipikus esetek a következőek: 

 -van egy kívülről jövő fenyegetés pl. szülőtől vagy egy képzelt fenyegetés a világtól, amit a 

KSZ úgy él meg, hogy ,,ha azzá válok, aki valójában vagyok, meglátnak, bánthatnak, 

kudarcot vallhatok”  

- van egy járulékos előnye annak, ha a KSZ nem önmaga, nem éli legfőbb tehetségét, pl. hogy 

a maszk amivel azonosult, már megszokott, ami önmagában is jutalmazó értékű, hiszen 

biztonságot ad, vagy mások szemében így látja magát sikeresnek, vagy  megvédi őt attól, 

hogy elveszítsen valakit, aki a maszk miatt kötődik hozzá, tipikus eset a nárcisztikus szülő, 

aki a saját karrierjét vagy meg nem valósított karrierjét szeretné, hogy tovább vigye a 

gyermeke anélkül, hogy kiváncsi lenne rá, hogy ő igazából kicsoda, és ha megcsalná a KSZ a 

szülőt, elveszítené a szülő ,,szeretetét”. Az előny sokféle lehet. Ahhoz, hogy tovább 

dolgozhassunk előszőr el kell ismerni az előnyt, meg kell neki köszönni az állításban azt a 

,,jót”, amit tett értünk,(pl. ,,köszönöm, hogy általad kapcsolódni tudtam az anyámhoz”) és 
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ezután ha a KSZ készen van rá, le kell mondani róla, hogy elindulhasson legfőbb 

tehetségének irányába 

- gyenge önértékelés, a KSZ úgy érzi, hogy ő nem jó, nem kell, nincsen rá szükség ebben a 

világban, csak másoknak megfelelve élhet túl, ehhez elég lehet egy bántó visszautasítás 

gyerekkorban, amikor is a szülő nemet mondott a gyerek egyéniségére, vagy korlátozta azt 

- félelem, hogy a legfőbb tehetségéből nem fog tudni megélni, családját eltartani, ezért inkább 

elhárítja azt, ilyenkor segít ha elfogadjuk és érvényt adunk a KSZ ezen félelmének, 

indoklásának, és olyan kérdéseket teszünk fel neki, amiből megtalálhatja azt a módot, 

ahogyan jelenlegi munkájába belecsempészheti LT-jét vagy aminek segítségével ráébred, 

hogy munkaidőn kívül milyen hobbira, emberekre, környezetre lenne szüksége ahhoz, hogy 

megélje azt. Ilyenkor egyfajta egzisztenciális nézőpontból is rákérdezhetünk, hogy mi az, ami 

az ő életének valójában értelmet ad, érez-e a lényéből fakadó örömöt a munkájától, és hogy le 

tudná-e így élni az egész életét.  

 Ha önmaga, és az LT-jének tagadása örömet okoz neki, könynen elképzelhető, hogy 

valamelyik szülő mintáját viszi ezzel tovább, hozzá hűséges ezzel. Ilyenkor érdemes lenne 

családállítás irányába vinni a folyamatot, de ennek a tehetségkutató állításnak a keretein belül 

maradva ezt fel sem ajánlottam, mert messzire vezetett volna, az időkeretekbe sem fért volna 

bele, és eltértünk volna a kutatásunk tárgyától is. 

 Az ellenállás (E): amennyiben a KSZ már felismerte az akadályt vagy a járulékos 

előnyt, és úgy tűnik nincs oka nem felvenni a kapcsotot a LT-jével, mégsem teszi meg, 

beállíthatjuk az ellenállását, ami ilyenkor általában kettőjük közé áll, és úgy tűnik erősebb a 

KSZ azon ambíciójánál, hogy önmaga legyen és olyan mintha elhatalmasodott volna rajta. 

Ilyenkor a következő mondatot ajánljuk fel a KSZ-nek, hogy ha úgy érzi megy, és igaznak 

érzi, mondogassa folyamtosan: 

Te vagy az én ellenállásom, hozzámtartozol. Te vagy az én ellenállásom, hozzámtartozol… 

stb. 

 A családállítás általános tapasztalata szerint, miközben a kliens tudatosítja és integrálja 

az ellenállást (E), az szép fokozatosan elgyengül, végül talán el is tűnik, a kliens pedig újra 

kezébe veszi a választás szabadságát és a kontrollt, és új lehetőségeket lát meg.  
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5. Eredmények 

 A Ropstat 2.0 program segítségével mind a négy kérdés estetén két oszlopot hoztam 

létre, melyett előtte és utána oszlopnak neveztem el, és a ksz-ek számának megfelelően húsz 

sort hoztam létre, melyekbe rögzítettem az adott kérdéshez és személyhez tartozó az állítás 

előtt, és az állítás után egy hónappal megadott értékeket. 

Összetartozó minták egyszempontos összehasonlításával pedig a következő eredményekre 

jutottam: 

1. kérdés: Mennyire érzi úgy, hogy tisztában van vele mi a legfőbb tehetsége? 

 

Index Változó Átlag Szórás Rangátlag 

X: Előtte 3,400 1,667 1,00 

Y: Utána 8,150 1,461 2,00 

Y-X:  4,750 1,482  

 

A legfőbb tehetségről való tudatosság mértékét illetően állítás előtt és állítás után 

megadott értékek összahasonlításának erdménye 

 Az önmaga legfőbb tehetségéről való tudatosságát értékelő 20 esetet figyelembe véve 

megállapítható összetartozó mintás t-próbával, hogy az állítás utáni tudatosság szintje 

szignifikánsan emelkedett az előtte megadott szinthez képest  

t(19) = 14,330, (p = 0,0000)***. 

2. kérdés: Mennyire érzi úgy, hogy ezt a legfőbb tehetségét jelenleg használja is? 

Index Változó Átlag Szórás Rangátlag 

X: Előtte 3,250 1,517 1,02 

Y: Utána 5,350 1,663 1,98 

X-Y:  2,100 1,252  

 

A legfőbb tehetség aktuális kihasználtságát illetően az állítás előtt és állítás után 

megadott értékek összehasonlításának eredménye 
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 Önmaga legfőbb tehetségének kihasználtságát értékelő 20 esetet figyelembe véve 

megállapítható összetartozó mintás t-próbával, hogy a LT állítás utáni kihasználtságának 

szintje szignifikánsan emelkedett az előtte megadott szinthez képest, t(19) = 7,499   

(p = 0,0000)***. 

3. kérdés: Mennyire érzi úgy, hogy rátalált arra az útra, amin a legfőbb tehetségét 

kamatoztathatja majd a jövőben? 

Index Változó Átlag Szórás Rangátlag 

X: Előtte 3,850 1,565 1,00 

Y: Utána 7,900 1,518 2,00 

Y-X:  4,050 0,826  

 

                            

A LT kibontakoztatásának útjáról való tudatosság mértékére állítás előtt és után 

megadott értékek összehasonlításánk eredménye 

 Önmaga LT-jének kibontakoztatásának útjáról való tudatosságát értékelő 20 esetet 

figyelembe véve megállapítható összetartozó mintás t-próbával, hogy annak szintje állítás 

után szignifikánsan emelkedett, t(19) = 21,939  (p = 0,0000)***. 

4. kérdés: Mennyire látja tisztán annak a módját, hogyan valósíthatná meg 

önmagát a jövőben?  

Index Változó Átlag Szórás Rangátlag 

X: Előtte 3,800 1,704 1,00 

Y: Utána 8, 250 1,743 2,00 

Y-X:  4,450 1,432  

 

A jövőbeni önmegvalósítás módjáról való tudatosság mértékére állítás előtt és után 

megadott értékek összahasonlításának eredménye 

 Leendőbeli önmegvalósításának módjáról való tudatosságát értékelő 20 esetet 

figyelembe véve megállapítható összetartozó mintás t-próbával, hogy az állítás utáni 

tudatosság szintje szignifikánsan emelkedett, t(19) = 13,899  (p = 0,0000)***. 
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Szöveges beszámolók 

Az állítás után 1 hónappal a ksz-ek a négy ismétlődőn túl egy ötödik kérdést is találtak: 

5. kérdés: Volt – e olyan esemény az elmúlt hónapban, ami segített abban, hogy 

tisztábban lássa önmegvalósításának módját? 

Itt a szöveges válaszokban a következő jellegzetességeket figyeltem meg: 

A 20 ksz-ből 

- 2 volt, aki semmilyen jelentős eseményről nem számolt be 

- 13 konkrétan megemlíti a tehetségkutató állítást, mint az önmegvalósításának 

módjáról való tudatosságát növelő eseményt 

- 5 esetben írták azt, hogy megerősítést kaptak arról, hogy jó irányba haladnak 

- 6 esetben jelenik meg utalás kognitív vagy intuitív tudatosság növekedéséről azzal 

kapcsolatban, mihez szeretnének kezdeni a tehetségükkel,  (pl. ,,összeállt a kép…, 

végre ráéreztem arra, hogy.., kezd kirajzolódni előttem az út…”) 

- 3 –man leírják, hogy egy hónapon belül milyen lépéseket tettek a vágyott, 

tehetségüknek megfelelő tevékenység végzésének irányába 

- 1 személy pedig radikális lépést tett meg az életében, ami elmondása szerint mérhető 

anyagi gyarapodást, és óriási sikerélményt jelentett számára egy hónapon belül. 

 

Diszkusszió  

 Feltevésem az volt, hogy a leírt tehetségkutató állításnak keresztelt módszerrel 

szignifikánsan növelni lehet egy 20 és 35 év közötti fiatal tudatosságát a következő 4 

dimenzión belül: 

-mi a legfőbb tehetsége,  

- hogyan használja azt,  

- milyen környezetet, pályát válasszon annak kibontakoztatásása érdekében 
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- miként érheti el a jövőben az önaktualizáció élményét ezáltal 

 Hipotézisem mind a négy esetben igaznak bizonyult. A 10-es likert skálán belül, ha a 

különbségek átlagát megfigyeljük, a kísérleti személyek legfőbb tehetségük mibenlétének 

tudása 5 pontot, a tehetségük kihasználásának és jövőbeni önmegvalósításuk módjáról való 

tudastosságuk 4 pontot, a tehetség 1 hónapon belüli használatának élménye 2 pontot 

emelkedett. 

 Mivel a családállítás módszerének működéséről, és annak hatékonyságáról egyelőre 

kevés tudományos igényű pszichológiai szakirodalom áll rendelkezésünkre, a legfőbb 

tehetségünket, önmegvalósítási lehetőségeinket felállításban ennyire direkt módon feltárni 

vágyó dokumentált kísérletről pedig nem tudunk, kénytelenek vagyunk a pszichodráma és a 

hipnoterápia már többet vizsgált hasonló technikáival összevetni azt. 

 A ksz-ek legfőbb tehetségüket és önmegvalósításuk útját illető tudatusságukban 

tapasztalható szignifikáns pozitív irányú elmozdulás véleményem szerint első sorban a 

képviseleti érzékelés nyújtotta különleges lehetőség által jöhetett létre, ami esetünkben a 

tehetségnek, mint erőforrásnak élményszerű megtapasztalását jelenti.  

 Pszichodramatikus helyzetben már találkozhattunk hasonló jelenségekkel.  A 

pszichodráma hivatalosan nem módosult tudatállapotban történik, bár lehet ezzel 

vitatkoznának azok, akik a tele elnevezésű állapotot megélték,  ami ugyanúgy egy mélyen 

involválódott azonosulás a megtestesített személlyel, annak minden töltésével az 

interperszonális mezőben.  Akik mindkét módszerben otthonosan mozognak, rokon 

jelenségeket vélnek felfedezni a kettő között.  

 Meglehet, hogy a pszichodráma több felmelegítő gyakorlattal, előzetes 

információkkal, a helyszín részletes megkomponálásval segíti a könnyebb beleélést, 

családállításban pedig mindjárt az első pillanattól kezdve érezzük a megtestesített személy, 

vagy faktor fizikai, affektív és mentális állapotát, egyik esetben sem arról tanúskodnak a 

kliensek, hogy példa képpen idegen embereket játszva sírást mímelnének, hanem idegen 

emberek érzéseit átélve, azokkal azonosulva sírnak.  

 Az, hogy hol van annak a határa, hogy például a saját apját, vagy a megtestesített 

személy apját siratva sír valaki drámában vagy állításban, nem könnyen megválaszolható, 

hiszen a drámában az anatagonistának, vagy állításban a képviselőnek a tudata  is mindvégig 

jelen van, és tükörneuronális szinten gondolkodva is oda-vissza kell hasson minden, hiszen 
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mégis csak egy testben zajlik le a sírás folyamata.  Egy másik további vizsgálódásokra méltó 

általánosan megfigyelt motívum, hogy már maga a szerepkiválasztás is inkább a jungi 

szinkronicitás műve, mint véletlen, és azok, akiket kiválasztunk egy szerepre, nagyobb 

eséllyel éltek vagy élnek meg a megtestesített személyéhez hasonló, vagy azzal azonos 

élethelyzeteket.   

 Véleményem szerint tehát a szignifikáns változás egyik alappillére a ksz-ek 

individuális tehetségének, mint erőfforásnak az itt és mostban történő élményszintű 

megtapasztalása. A ksz-hez nemcsak, hogy közelebb hozzuk a tehetsége mibenlétét, és ez 

által kognitív szinten is beindul az útkeresése, hanem belehelyezzük abba az állapotba, amikor 

már használja azt, eggyé válik vele, és perceptuo-motoros, affektív és mentális szinten is átéli, 

és kifejezi azt testbeszédében és verbálisan is. Feltételezésem szerint, ha a tehetségkutató 

állítást csoportban csinálnánk, ahol is többen csak ülve megfigyelnék az állítót, akinek a 

tehetségét kutatjuk, a feltárt egyedi minősége még inkább birtokbavehető lenne számára, 

hiszen hozzáadódna egy olyan többletélmény az állításhoz, miszerint: ,,nemcsak, hogy eggyé 

váltam tehetségemmel, azt meg is mutathattam másoknak, és nem is utasítottak vissza, tehát 

biztonságban vagyok akkor is, ha megmutatom önmagam.”   

 A pszichodrámában és az állításban tipikusan közös jelenség még a katarzis.  

Pszichológus szemmel a módszert vizsgálva a családállítás rendkívülisége a benne 

megtapasztalható katarzisélményekben látszik megnyilvánulni. Ezalatt  elfojtott érzelmek 

felszabadulása általi belátást értünk. Habár a mélyen letapadt érzelmek felszínre törése és az 

azokkal járó nagy szemléletváltozások valóban jellemzőek a családállításra, Bert Hellinger 

sosem beszél  a katarzisról eszközként, vagy célként, még a kifejezést sem használja. Ő úgy 

fogalmaz, hogy a lélek, illetve a családi lélek, és a mező magától a szeretet és az igazság 

irányába mozog, és ha ezt a folyamatot lekövetjük, és ebben kísérjük a kliensünket, át fog 

menni azokon a transzformációkon, amik spontán metaérzésekhez, belátásokhoz vezeti majd 

el. Az ő szemében a katarzis csupán a lélek mélyén jelenlévő igazság meglátásának 

természetes velejárója.  

 Az állításnak illetve a pszichodrámának is van egyéni és csoportos változata is, 

mindkettő élethelyzeteket modellez fel, és szerepekbe való beleélés által juttat el minket 

szemléletváltásokhoz, belátásokhoz. Óriási különbség azonban, hogy a pszichodrámában a 

folyamat vezetője a terapeuta, a családállításban azonban (ideális esetben) kimondottan a 

mező akarata a terapeuta, és a családállító is ezt a mozgást igyekszik követni. 
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 A morfogenetikus mezővel való munka a pszichodráma mellett a hipnoterápiával is 

összefüggésbe hozható.  

 Az családállításhoz hasonlóan a hipnózis olyan megváltozott tudatállapot, melyben a 

tudattalan tartalmak sokkal inkább hozzáférhetőbbé válnak,  érzelmek könnyebben jelennek 

meg, az elfojtott, traumatikus események a felszínre törhetnek, a képzeleti, kreatív 

teljesítmény is fokozódik. A tehetségkutató állításhoz hasonlóan a hipnoterápia imaginációs 

technikái is hozzásegítik a pácienst, hogy rátaláljon tudattalan erőforrásaira, képességeire, 

melyek segítségével hasonló módon közelebb kerülhet őszinte céljaihoz, intrinzik 

motivációihoz, ugyanúgy megtalálhatja önmegvalósításának útját. 

 A tehetségkutató állításban megszerzett élményen túl szeretnék kiemelni még két 

olyan dolgot, amik kulcsfontosságúnak tartok annak eredményességéhez.  

 Az első a személyes felelősség az állításban kapottak manifesztálásáért a 

realitásban. Bert Hellinger arra kéri klienseit, hogy ne beszéljenek senkinek az állításban 

tapasztaltakról minimum 3 hétig, és az magától elkezd dolgozni bennünk, majd minden a 

helyére kerül kellő időben. Én azt gondolom, hogy ez valóban csak egy nagyon stabil belső 

hittel, és tiszta spirituális kapcsolattal igaz, ami valószínűleg neki megvan, de ezt nem 

előlegezném meg mindenkinek, akik állításra járnak. Gyakori hiba, hogy az állításra járók azt 

hiszik, amin az állításban végigmentek, amilyen konfliktust megoldottak, amit kisírtak, 

elengedtek, felismertek, beláttak, az már meg is oldódott. Hellinger ajánlata, hogy csak 

hagyjuk dolgozni magunkban az állítást, nagyon csábító, hogy elfelejtsük, hogy a munka java 

bármilyen intenzív élmény, transzperszonális ,,megvilágosodás” ellenére is ránk hárul utána, 

amikor már az állítás végén, a transzformációk után kialakult záróképnek megfelelő új 

alkalmazkodást, viselkedést kellene kialakítsuk a realitásban. Én nem gondolom, hogy a 

családállítás ne lenne pszichoterápiás eljárás, és ne változtatná meg a személyiséget, de a 

változásba befektetett személyes erőfeszítés, és felelősségvállalás nagyobb kell legyen az 

átlagosnál, hogy az állítások ne egy párhuzamos dimenzióba csábító ,,virtuális” 

megoldáskeresésbe torkolljanak, hanem valóban átformálják mindennapi életünket.  

 Ennek megfelelően jelen esetben kevés, ha felismertük, és 5 percre eggyé váltunk 

legfőbb tehetségünkkel, ha azután nem tudjuk a mindennapokban annak kedvezve szép 

fokozatosan átstruktúrálni az életünket, és nem hozzuk meg azokat a döntéseket, lépéseket, 

amik odavezetnek, hogy napi szinten élvezzük azt,  vagy hasznosak lehessünk általa,  sőt a 

tétlenség oda is vezethet, hogy nőni fog a  szakadék a jelenlegi munkánkkal való 
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elégedetlenségünk, és az áhított egyedi minőségünknek megfelelő legfőbb tevékenységünk 

között, ami akár reménytelenséghez,  rossz önértékeléshez is vezethet. Ezért érdemes felhívni 

a tehetségkutató állításon részt vevők figyelmét, hogy ne hozzanak hirtelen döntéseket az 

állítás után, hanem fokozatosan próbáljanak egyre nagyobb teret adni a tehetségüknek 

megfelelő állapotnak, tevékenységnek. Sokszor a realitás keretei nem engedik meg, hogy 

munkát váltsunk, vagy akár belefogjunk egy új hobbiba, de úgy gondolom itt is az a lényeg, 

hogy bármilyen kis mértékben is, de szakítsunk teret, időt, teremtsünk környezetet a 

tehetségünk gyakorlásához. 

 A tehetségkutató állítás sikerének másik elengedhetetlen pillére a hit kell legyen. 

 Hit abban, ami egyáltalán történik az állításban, a képviseleti érzékelés 

létjogosultságában, hit abban, hogy ez nem egy furcsa múló élmény volt, egy idegen tér amibe 

belehelyeztek engem, mint ksz-t, hanem ez valóban az én torzítatlan egyedi minőségem volt, 

az én legfőbb tehetségem. Azt gondolom, hogy ezt a hitet leginkább az az örömérzet segíti 

elő, amikor a ksz magára ébred, azon élménye, ami azt mondatja vele: 

 ,,De jó! Valóban ilyen vagyok, valóban jó lenne így érezni magam minden nap. Ez vagyok 

én, valahol mindig is tudtam. Ha ezt csinálhatnám minden nap, tényleg boldog lennék” 

 Személyes tapasztalatom, hogy a képviseleti érzékelés érvényességében, és magában a 

családállításban senki sem hisz, amíg meg nem tapasztalja, és aki megtapasztalja, az vagy 

,,hívővé” válik, vagy ellenkező esetben, ha valamiért ez nagyobb előnnyel jár számára, 

próbálja az élményét úgy racionalizálni, hogy az ne borítsa fel a materiális világról alkotott 

hitrendszerét, vagy elkönyveli valamiféle ezoterikus szeánsznak, és elfelejti. 

 Valamiféle természetes szelekció folytán kevés ember fordul meg családállításokon, 

akik ne lennének képesek a képviseleti érzékelésre. Nyilván velük csak úgy tudunk dolgozni, 

ha valaki megtestesíti őket a különböző pozíciókban, és beszámol arról mit észlel, de ennek 

kevesebb hatékonyságot tulajdonítanék. Azonban akárhogy is legyen, nyilvánvalóan az 

utólagos kognitív kiértékelésnél, mikor visszaemlékszik a ksz. az állításra, és az ott megélt 

tapasztalatokra, fontos, hogy magát az élményét, a módszert, és az érzékelését validnak 

értékelje, különben könnyen bagatelizálhatja azt, vagy kitérhet a tehetségéért való 

felelősségvállalás alól, azt gondolván, hogy annak csak abban a speciális helyzetben, 

módosult tudatállapotban volt jelentősége, és a realitás szabályai mások, így könnyen 
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ellenállhat a változásnak, és elveti, hogy kilépjen konfortzónájából, és ,,nagyszabású vagy 

romantikus” önmegvalósító terveket dédelgessen. 

   A jövőben tervem egy olyan tehetségfeltáráson túl tehetséggondozással 

foglalkozó program létrehozása, ahol a résztvevőknek havonta lehetőségük van egy állításra, 

ami coachinggal is össze van kapcsolva, és aminek során alkalmanként az önfelvállalásuk, és 

önkifejezésük fejlődésének érdekében egymás felé is prezentálniuk kell önaktualizációs útjuk 

különböző állomásait. Ennek a programnak a longitudinális kutatása, és a résztvevők a 

realitásban is megtett lépéseik, illetve külső és belső sikereik adnának igazi visszajelzést a 

módszer hatékonyságáról. 

 A tehetségkutató állítást kivállóan lehetne összekapcsolni személyközpontú 

terápiákkal, hiszen elsősorban nem karrier, siker és pénzcentrikus életet, sokkal inkább az 

önazonos, teljes személyiség megszületését, és egy humanisztikus és spirituális értelemben is 

önmegvalósított létet szeretne zászlójára tűzni, ami spontán módon sikerhez és pénzhez is 

vezethet. 

 Kétség kívül minden olyan terápiás technika segíti ezt, ami az alacsonyabb szükségleti 

szintek kielégítésére is hozzásegíti, és megtanítja klienseit, hiszen azok megléte, és azok 

meghaladása nélkül az önmegvalósítás ,,eröltetése” csupán légvárépítés lenne. 
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Kitekintés 

 Családállítok többen kapunk olyan visszajelzéseket, hogy egy ügy, amivel előtte akár 

évekig is foglalkozott a kliens heti rendszerességű terápiában kognitív szinten, egy állítás után 

megoldódott, és tovább tudott lépni, mert pont az intenzív és katartikus jellegének 

köszönhetően olyan regiszterekből hozott fel már – már megkövesedett érzelmeket, 

direktivitásának köszönhetően olyan szembesüléseket és belátásokat hozott számára, ami 

akarva-akaratlanul átvezette őt egy transzformáción.  

 Kicsit a gyermekszülésre emlékeztető transzformációk ezek, sokszor valami olyan 

magasabb erő jelenlétét érezzük, aminek akarata elől nem tudunk kitérni, nem tudunk ágálni 

ellene, bármennyire is próbálkozik a tudatunk menekülni előle. 

 Éppen ezért tartanak, félnek sokan a  módszertől. A családállító és a családállítás 

szerelmesei gyakorlatilag médiumot játszanak, és úgy hagyatkoznak a mezőre, és veszik 

biztosnak annak minden rezdülését, folyását, útmutatásait, mintha magával Istennel, vagy egy 

isteni intelligenciával beszélgetnének, aki mindent tud mindenkiről, és aki megmutatja azt, 

ami nekik a legjobb. Én azt gondolom, hogyha a facilitátor és a jelenlévők nem viszik bele 

saját vakfoltjaikat, akaratukat, elég ,,tiszták” ehhez a munkához, ez így is van, és a módszer 

valóban az Assagioli-féle tudatfelettibe bekapcsolván juttat minket belátásokhoz, és konkrétan 

hidat teremt az egonk és a tudatfelettink között. Ezért van sokszor vallásos, már-már 

kinyilatkoztatásra emlékeztető érzésünk állítás közben és után. Aki kívülről, a racionális 

szintől, nem módosult tudatállapotból szemléli ezt a folyamatot joggal elbizakodottságnak 

tarthatja tapasztalataink bizonyosságába vetett hitünket.  

 Ennek ellenére ki merem jelenteni, hogy ez az erő tudja, hogy mit bír el a kliens, és ha 

valaki valami feldolgozhatatlan dologgal szembesül állításban, az mindig  a családállító 

személyes akarata, eröltetése révén történhet csak meg, aki nem 100%-osan a  mezőre 

hagyatkozott. A terapeuta érzékelésének lebegő, hagyatkozó, befogadó, megengedő, de mégis 

megtartó mivolta azt gondolom ennél az eljárásnál mindennél fontosabb.   

 Azon az állásponton vagyok, hogy a módszer érvényességéről vitát nyitni azért 

felesleges, mert aki nem szándékozik, vagy nem tud kinyílni a transzperszonális dimenzióra 

annak tökéletesen igaza van, hogy az nem is létezik, akinek meg  kapcsolata van vele, az nem 

akar róla vitázni. Én tehát mindenkit arra buzdítanék, hogy adjon esélyt annak, hogy a 
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módszer adhat neki valamit, álljon hozzá nyitottan, veszíteni semmiféle képpen nem fog vele, 

legfeljebb kiderül, hogy nem neki való. 

 A családállítást most a transzperszonális dimenzió létében, érvényességében 

alapvetően kételkedő kollégákat leszámítva még az a kritika szokta érni a szakmán belülről, 

hogy nem pszichoterápiás eljárás, hiszen ,,magára hagyja” klienseit, nélkülözi azokat a 

kereteket, amik kifutási időt és biztonságot adhatnának egy személyiségváltozáshoz. Magam 

is azt gondolom, hogy alkalmanként csak állításokra eljárni önmagában nem elég, vagy 

szükséges egy olyan terapeuta, vagy hiteles spirituális vezető, aki egy állandó konténer 

funkcióval bír számunkra, megtart minket, aki keretet, támpontot, és visszajelzést ad. Ha ez 

nincs meg, jó ha rendelkezünk egy olyan belső terapeutával (pl. Isten, Önvaló, felsőbb Én), 

akihez kapcsolódva magától is átstruktúrálódik, kongruensebbé válik a személyiségünk, javul 

a karakterünk, ez azonban nagyon keveseknek adatik meg véleményem szerint, és vélhetően 

nekik is előny, ha kognitív és viselkedési szinteken is megtanulnak tudatosabbá válni, és 

változtatni magukon. 

 Azt gondolom a családállítás megítélése mind pszichológusok, mind laikusok által 

abba az irányba folyik, hogy egyre többen elismerik, hogy rendelkezik egy elsőre intenzívnek 

és gyorsnak tűnő, mély involválódást elősegítő, zsigeri érzeteket, érzéseket, metaérzéseket, 

összefüggéseket, belátásokat számunkra azonnal felkínáló hatalommal, amivel más 

módszerek kevésbé bírnak. Azok, akik ezt be tudják fogadni, azok egyfajta áhitat és 

elragadtatottság állapotába kerülnek a módszertől, a transzperszonális sík kinyílásától 

megérzik, hogy itt valami ,,náluk nagyobb dologból” származnak az információk, ami nem a 

családállító sajátja, hanem ami egyértelműen az ő tudatosságát is meghaladja.  

 Habár a transzperszonális pszichológia esetében érezzük leginkább, hogy állításaink 

nehezen ellenőrizhetőek, és sokszor ezért már-már vakmerőnek tűnnek, én azonban 

bátorítanám a szakmát hasonló jelenségek komoly vizsgálatára, egyrészt mert úgy gondolom 

a lélek tudománya egy hatalmas kaland előtt áll ha erre vállalkozik, másrészt kiderülhet, hogy 

a segítségnyújtásnak egy potenciális eszközét fedezzük fel. 
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Mellékletek 

A kísérlet előtt kitöltött kérdőív 

Kérdőív  

 

Neme: 

Életkora: 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

 

Kérem karikázza be 1 és 10 között azt az értéket, amit önmagára igaznak érez. 

1-es = egyáltalán nem  

10-es= teljes mértékben  

 

6. Mennyire érzi úgy, hogy tisztában van vele mi a legfőbb tehetsége? 

 

 

       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

7. Mennyire érzi úgy, hogy ezt a legfőbb tehetségét jelenleg használja is? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

8. Mennyire érzi úgy, hogy rátalált arra az útra, amin a legfőbb tehetségét kamatoztathatja 

majd a jövőben? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

9. Mennyire látja tisztán annak a módját, hogyan valósíthatná meg önmagát a jövőben? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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A kísérlet után kitöltött kérdőív 

Neme: 

Életkora: 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

 

Kérem karikázza be 1 és 10 között azt az értéket, amit önmagára igaznak érez. 

1-es = egyáltalán nem  

10-es= teljes mértékben  

 

1. Mennyire érzi úgy, hogy tisztában van vele mi a legfőbb tehetsége? 

 

 

       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

2. Mennyire érzi úgy, hogy ezt a legfőbb tehetségét jelenleg használja is? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

3. Mennyire érzi úgy, hogy rátalált arra az utra, amin a legfőbb tehetségét kamatoztathatja 

majd a jövőben? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

4. Mennyire látja tisztán annak a módját, hogyan valósíthatná meg önmagát a jövőben? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Volt – e olyan esemény az elmúlt hónapban, ami segített abban, hogy tisztábban lássa 

önmegvalósításának módját? 
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