
ÍRÁSANALITIKAIÍRÁSANALITIKAI
SZEMLE

v.2.v.2.

www.irasanalitika.hu

3. SZÁM
(2021-online változat)

http://www.irasanalitika.hu/


KIADJA a

MAGYAR ÍRÁSANALITIKAI TUDOMÁNYOS ÉS ÉRDEKKKÉPVISELETI SZERVEZET

(MÍTÉSZ)

1163 Budapest, Havashalom u. 20.
Telefon/fax: 0612108594  Honlap: www.irasanalitika.hu

e-mail: grafonet@t-online.hu
Felelős kiadó: Dr. FARKAS LÁSZLÓ elnök

©MÍTÉSZ 2020.
Minden jog fenntartva!

Szerkesztőbizottság elnöke:

DR. SZIDNAI LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság tagjai:

DR. CSIZMAZIA ENDRE

KECZELI ZSUZSANNA

SZOMBATINÉ KOVÁCS MARGIT

SIPOSNÉ PROF. DR. KECSKEMÉTHY KLÁRA (eseti lektor, az NKE egyetemi tanára)

Főszerkesztő:

DR. FARKAS LÁSZLÓ, PHD

Borítóterv: Dr. Farkas László (igazodik az eredeti ÍSZ borítóhoz)
 (A borítón a MÍTÉSZ logója és az írásanalitika újszerű sémája látható)

ISSN 0261-117X

2

http://www.irasanalitika.hu/


ÍRÁSANALITIKAIÍRÁSANALITIKAI
SZEMLESZEMLE

AZ ÍRÁSANALITIKUSOK SZAKMAI KIADVÁNYA

MINDENKINEK

Elektronikai (online változat)

3



AZ ÍRÁSANALITIKA KÜLDETÉSNYILATKOZATAAZ ÍRÁSANALITIKA KÜLDETÉSNYILATKOZATA
AAZZ  ÍRÁSANALITIKAÍRÁSANALITIKA  AA 21.  21. SZÁZADSZÁZAD  SZELLEMISZELLEMI  TERMÉKETERMÉKE..
Az írásanalitika az írás elemzésének újszerű, tudományos szemlélete, átfogó rendszere, amely a gyakorlatban alkalmazott
íráselemzési elméletek, módszerek, technikák eredményeit figyelembe véve az íráson túl, annak létrejöttét és kivitelezését
befolyásoló összes, jelenleg ismert körülményét kutatja és rendszerezi. 

Az írásanalitika nem csupán kifejező mozgásként kezeli az írást, hanem új megközelítésben vizsgálja a genetikai,az íráskép-
földrajzi, az írás egészségügyi, ezen belül az ÍráSzemészeti, a kultúrantropológiai dimenziók írásra gyakorolt közvetlen és
közvetett,  tudatos  és  tudatalatti  hatásait,  összefüggéseit.  Az  írásanalitika  az  EMBERT  tekinti  legfőbb  értéknek,
szemléletmódja humanisztikus, de értéksemleges.

Az írásanalitika szemléletmódját támogató elmélet és módszer az íráskép-földrajz, az ÍráSzemészet, valamint a(z) (kéz)írás
optimalizációs folyamatát leíró vektorszemlélet-ű megközelítés. Az írásanalitika gyakorlati alkalmazását nagymértékben
segíti  a  Szidnai-féle  REZONOMETRIAREZONOMETRIA,, mint  alapvető  mérési-elemzési  elmélet,  módszer  és  technológia.  AAZZ  ÍRÁSANALITIKAÍRÁSANALITIKA

ALAPMŰSZEREALAPMŰSZERE  AA S SZIDNAIZIDNAI-K-KISSISS  FÉLEFÉLE G GRAFORAFOMMÉTERÉTER..

AZ ELTELT ÉVEK SORÁN AZ ÍRÁSANALITIKA SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSE TÖRETLEN VOLT,  AMELYET AZ
ALÁBBI TÉNYEK IS BIZONYÍTANAK:

Az írásanalitika szó első megjelenése:
A  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  Egyetemi  Tanácsa  2001-ben  elfogadta  az  írásanalitikaírásanalitika
(grafológia) szakirányszakirányt, amely során 13 fő hallgató felvétele megtörtént, de a képzés nem indult el.

Az első írásanalitikai, íráskép-földrajzi kutatás:
Farkas László és Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos 2002-2005 között elvégezte 2700 fő írásának
ÍráSzemészetÍráSzemészeti felmérését és vizsgálatát. Megszületett az ÍráskéÍráskép-földrajz elmélete.

Az írásanalitika első aktív egyetemi képzési formája:
A Zrínyi  Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa 2007-ben elfogadta az  „írásanalitikus szakirányú„írásanalitikus szakirányú
továbbképzési  szakot”továbbképzési  szakot”,  mely  keretén  belül  2012-ig  összesen  64  fő  szerzett  írásanalitikusi  egyetemi
diplomát, vagy főiskolai oklevelet.

Az írásanalitika első tudományos szakmai kiadványa:
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a T&F Veritas Kft. közös kiadásában 2010-ben megjelent az
Írásanalitikai  SzemleÍrásanalitikai  Szemle 1. bemutatkozó száma.

Az első írásanalitikai nemzetközi konferencia: 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezésében 2010. február 26-27-én megrendezésre került
az  I. Nemzetközi Írásanalitikai KonferenciaI. Nemzetközi Írásanalitikai Konferencia, amelyen román, orosz és izraeli íráselemző szakemberek is
szerepet vállaltak.

Az első írásanalitikai klub: 
Az  írásanalitika  tudatalatti  dimenziójának  megismerésére  és  feldolgozására  2011.  március  04-én
megalakult az Írásanalitikai Klub.Írásanalitikai Klub.

Az első írásanalitikai tudományos doktori (PhD) fokozat megszerzése:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Farkas László Farkas László 2013. február 12-én megvédte írásanalitikai témájú
doktori (PhD) értekezését.

Az írásanalitika további tudományos szakmai kiadványa:
A T&F Veritas Kft. kiadásában 2013-ban megjelent az Írásanalitikai  SzemleÍrásanalitikai  Szemle 2. összefoglaló száma.

Az elért  eredmények tudományos alapot  adtak arra,  hogy az elkötelezett,  alapvetően írásanalitikai  egyetemi
végzettségű  okleveles  írásanalitikusok és  főiskolai  oklevéllel  rendelkező írásanalitikus szaktanácsadók 2013.
áprilisban szövetséget alapítsanak

Magyar Írásanalitikai
TUDOMÁNYOS ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET

néven (röviden Magyar Írásanalitikai Szövetség- MÍTÉSZ)

A MÍTÉSZ felhívással fordul minden olyan szakemberhez -elsősorban az írásanalitikusokhoz és írásanalitikát
tanító oktatókhoz,- akik szeretnék elkötelezetten képviselni, hirdetni és védeni az írásanalitikai értékeket, hogy
vállalják fel  a MÍTÉSZ Alapszabályában és Etikai Kódexében megfogalmazott  jogokat, kötelezettségeket és
kérjék felvételüket a

Magyar Írásanalitikai Szervezetbe.

Érdeklődni, és a jelentkezési lapot beszerezni az alábbi helyeken lehet:

grafonet@t-online.hu  ,       www.irásanalitika.hu,      06/30/9941962 -Dr. Farkas László, PhD
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AJÁNLÓ

Tisztelt Érdeklődő!

Az online Írásanalitikai Szemle 3. számát olvassa, amiben több olyan publikációt talál, amit a 
gyakorlatban is hasznosan és eredményesen tud(na) alkalmazni.

1. Ilyen téma a 

Diószegi Gabriella 

által ismertetett módszer, „Újraszületések a Hellinger-féle családállítás folyamatában – 
megjelenése a rezonometriai mérések tükrében” címmel.

A szerző gondolata szerint a Hellinger-féle családállítás során, ahhoz, hogy valaki „jó” 
családállítóvá váljon, nagyon sok önismeret és belső munka szükséges. Ha az ember segítő 
munkát vállal, elsősorban önmagán kell „segíteni”e, megfigyelni és felismerni saját működési 
mechanizmusait, korlátozó hiedelmeit, hitrendszereit. Ezt követően saját magán kell 
„dolgozni”a, hogy minél többet felismerjen és „elengedjen” a benne lévő, és őt gátló 
működési mechanizmusaiból. Ehhez a tudatosodáshoz sokféle önismereti módszert lehet 
segítségül hívni. 

Ebben a publikációban a szerző az írásanalitikát és a családállítást mutatja be, majd 
összehasonlítja hatásában, és eredményességében.

A családállítás egyrészt törvényismeret (Hellinger) és emberismeret (pszichológia), másrészt 
– és ez a hangsúlyosabb - energiaérzékelés, -kezelés, mivel minden energiára bontható vissza. 

Az életvezetési nehézségek, megakadások jelentős része a pre-és perinatális időszak alatt 
bekövetkezett sérülésekre vezethetők vissza. A családállítás módszerében - ha az elakadás 
keletkezési helyét keressük - azt az ügyfél származási családjában találjuk, és/vagy a „jelen 
rendszer”ében. A jelen rendszer a fogantatástól az ő jelenlegi életkorárig tapasztalt és megélt 
események összességét jelenti.

A szerző ezt a rendszert széles körben alkalmazza a mindennapi gyakorlatában.

2. Másik hasznosítható téma 

dr. Szidnai László

ismertetése a rezoprogram aktuális állapotáról, és az íráselemzés során használható 
praktikákról. Ez a publkiáció nem csak a rezonometriát ismerő és alkalmazó 
írásanalitikusoknak nyújt hasznos segítséget, hanem a „laikusoknak” is eligazodást nyújt a 
rezonometria világában.

3. Az Írásanalitikai Szemle számában először jelenik meg 

dr. Csizmazia Endre

által összeállított kutatási terület, a digitális írásanalitika újszerű 
elmélete, amelyre egy felhívást is közreadunk.

Kellemes időtöltést kívánunk!
Szerkesztőbizottság
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Diószegi Gabriella1

Újraszületések a Hellinger-féle családállítás folyamatában – megjelenése a rezonometriai
mérések tükrében 23

Bevezetés

A Hellinger-féle családállítás során, ahhoz, hogy valaki „jó” családállítóvá váljon, nagyon sok
önismeret és belső munka szükséges. Ha az ember segítő munkát vállal, elsősorban önmagán 
kell „segíteni”e, megfigyelni és felismerni saját működési mechanizmusait, korlátozó 
hiedelmeit, hitrendszereit. Ezt követően saját magán kell „dolgozni”a, hogy minél többet 
felismerjen és „elengedjen” a benne lévő, és őt gátló működési mechanizmusaiból. Ehhez a 
tudatosodáshoz sokféle önismereti módszert lehet segítségül hívni. Jelen dolgozatomban az 
írásanalitikát és a családállítást mutatom be, majd összehasonlítom hatásában, és 
eredményességében 

A családállítás egyrészt törvény ismeret (Hellinger) és emberismeret (pszichológia), másrészt 
– és ez a hangsúlyosabb - energiaérzékelés, -kezelés, mivel minden energiára bontható vissza. 

Az életvezetési nehézségek, megakadások jelentős része a pre-és perinatális időszak alatt 
bekövetkezett sérülésekre vezethetők vissza. A családállítás módszerében - ha az elakadás 
keletkezési helyét keressük - azt az ügyfél származási családjában találjuk, és/vagy a „jelen 
rendszer”-ében. A jelen rendszer a fogantatástól az ő jelenlegi életkorárig tapasztalt és megélt 
események összességét jelenti.

A téma elméleti megközelítése:

A publikáció során a rezonometria és családállítás alkalmazásain keresztül ismertetek egy 
esetet, melyben három ember életét, fejlődését, változását két éven keresztül követem 
nyomon. A rezonometria módszere megmutatja, hogy milyen szülőktől kapott parancs vagy 
tiltás mozgat bennünket. A pre-és perinatális időszak alatt szerzett sérülések és azok 
következményei, kihatásai a felnőttkori életre. A családállítás, mint módszer feloldja/oldja 
azokat az energetikai blokkokat, melyek meggátolják, hogy az élet egy adott területén, 
szabadon cselekedjünk. 

Tanácsadás, vagy önfejlődés:

A Hellinger-féle családállítás módszere BERT HELLINGER nevéhez fűződik, ő ismerte fel 
ilyen összefüggésben a „morfogenetikus mező” működését, de mint többször hangsúlyozta, 
nem ő találta fel a módszert, csak felismerte. 

„A pszichoterápiás folyamat leggyengébb és legfontosabb része a pszichoterapeuta 
személyisége, ami egyben záloga a pszichoterápiás munka sikerének. Jelen korunkban a 

1 A szerző írásanalitikus szaktanácsadó

2 ELTE  PPK Affektív Pszichológiai Tanszék Perinatális Szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen készített szakdolgozat 
alapján

3 https://drive.google.com/file/d/1dvJPJB47eYzMezzwK3uLHlIozdHqAGEp/view?usp=sharing (A dolgozat linkje) 
A publikáció teljes terjedelemben megjelent a Dr. Farkas László által szerkesztette ÍRÁSANALITIKAI KÉZIKÖNYV-ben 

(MÍTÉSZ, 2016.)
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pszichoterapeuta az az illető, akiben a gyógyító és a tanító egy személyben megjelenhet.” 
(Daubner B., Kalo J., 2005, 76) 

A vizsgálati módszer:

Három ember életét, nehézségeit kísérjük végig két éven keresztül, ez alatt az időszak alatt 3-
3 írást vettük fel tőlük, az elsőt közös munkánk kezdetekor, majd középidőben és a végén.

Az első személyes konzultáció keretén belül került sor az első írásra a Rezonometria® 
protokoll alapján.

Az egyéni és csoportos családállítások menetét a közbe iktatott tanácsadások alkalmával 
készítettük elő és beszéltük meg.

A közös munkánk alatt a felvett írások elemzése, értelmezése, a családállítások közti 
konzultációnk részét képezte. Mindhárom emberrel a saját üteme szerint haladtunk, majd 
annak végén vettük fel a legutolsó (harmadik)  írásmintát.

A rezonometriai protokoll alapján megmértük az írásokat, és az adatokat betápláltuk a 
speciális számítógépes programba.

A perinatális tudomány:

„A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – 
ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a 
következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris 
együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) 
élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is 
hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó 
folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos 
képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az 
egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.” 4

Bert Hellinger bemutatása, a Hellinger-féle családállítás elmélete, a csoportos és egyéni
foglalkozás:

Az elmélet alapja, hogy a családállítás, egy adott család „szellemi mezőjében” történő 
rendeződés. A mezőbe tartozik a terápiát kérő személy, az ősei, a korábbi és a jelenlegi 
kapcsolatrendszere. A szellemi mező egy morfogenetikus energiamező - a forma 
keletkezésének mezeje. Az elnevezés azon a megfigyelésen alapul, hogy ha valami 
megtörtént, akkor időközönként újra és újra megismétli önmagát, míg formává nem alakul. 
Amikor az egyén cselekvés előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet egy korábbi 
cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban generációról generációra ugyanazok a 
sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete egyazon sorsokat hív elő. Bert Hellinger 
megfigyelte, hogy ha a mezőt kívülről új szellemi hatás éri - új szellemi mozgást állítunk be - 
akkor az ismétlődés megáll, és az, akire a családállítás megtörtént, képes lesz egy más 
életszakaszt kezdeni. A gyógyulás azzal kezdődik, amikor a múltat - az ismétlődésekkel 

4 http://www.affektiv.hu/doku.php?id=a_kepzesrol_bovebben 2021.03.10.
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együtt - tisztelettel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát, azaz 
felismeri a jelenlegi valóságot, azt, amelyben él. A mondatok szeretetteljesek, elfogadóak és a 
tudatalatti mélyében váltják ki hatásukat. 

A családállítás csoportos és egyéni formában történik. A csoportos foglalkozásnál a kliens két-
három mondatban elmondja témáját, majd ő, vagy a vezető kiválasztja a csoportból a 
családtagjait megszemélyesítő szereplőket. Helyüket a térben általában a vezető jelöli ki, vagy
megkéri a klienst, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy abban a pillanatban 
érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, ahogy a segítők ráéreznek a hozzátartozó 
sorsok, események energiájára, kötődéseire. A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a 
"sérült pont", a kitagadott, elfelejtett, megítélt odatartozó. Ezt követi a tudattalan szeretetből 
fakadó kötődések feloldása, és a tudatos szeretet kialakítása. Az egyéni foglalkozásnál a 
vezető és a kliens együtt idézik fel az energiamezőt és keresik meg a "sérült pontot". Több 
módszer is rendelkezésre áll; fehér lapon jelenítik meg a szükséges résztvevőket, vagy 
vezetett meditációval, az egyén belső lelki képeivel dolgoznak. Az eredmény minden esetben 
hasonló. 

Hellinger alaptörvényei a rendről:

Családunk szellemi mezőjének a rendjét úgy érzékeljük, mint az egyensúlyunk meglétét, vagy
hiányát. Érzékszervünk ehhez a lelkiismeretünk, mely állandóan irányítja és visszajelzi 
mozgásukat, őrködik a kapcsolatok fölött, az odatartozás, a rend, vagy rangsor megléte és az 
adás-kapás egyensúlya érdekében.

Három alapvető törvény uralkodik a mezőben:

1. Az odatartozás joga
2. A hely törvénye
3. Az adok-kapok egyensúlya 

Az odatartozás joga:

Minden közeli és távoli családtagnak egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek odatartozónak 
ismerjék el. Ha ez a jog sérül – kitagadnak valakit, elfelednek egy halottat, elhajtanak egy 
magzatot – azaz valakit „kivesznek” a rendszerből, a helyén vákuum keletkezik, és ezzel 
sérül a rend.

Példaként megemlítem, hogy amennyiben egy testvér meghal, és nem beszélnek róla, az úgy 
hat rá és a rendszerre, mintha kitagadták volna. Tehát családállítási fogalomkörben 
megfogalmazva: a meghalt testvér energetikai lenyomatként létezik a mezőben, vákuumként 
hat, így valakit a családrendszerből a kitöltetlen helyére fog vonzani.

Ekkor előfordulhat, hogy az utána született testvér a halott testvér életét éli valamiféle 
tudattalan szolidaritásból. Emiatt egy idő után élete diszharmonikussá válhat, testi, lelki 
problémákat produkálhat.

Még különösebb jelenség az ikerpár elvesztésének esete, ami közvetlen kapcsolatban áll a 
perinatális tudomány jelenlegi megállapításaival. Az újabb vizsgálatok szerint átlagosan 
minden 12. terhesség ikerterhességnek indul. Ám az egyik iker egy pontnál nem fejlődik 
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tovább, akár nyomtalanul felszívódhat, vagy egy csomó marad belőle a placentában. Az is 
előfordul, hogy a megszületett gyerekben egy ciszta tartalmazza az elveszett ikertestvér 
embrionális szöveteit. (Angster M., 2013) Még ha nem is tudnak az elvesztett ikerről, 
megszületett párja lelkében ott van a lenyomata, akár egy életen át tudattalanul keresheti őt.

„Annak, akinek ikertestvére van, az iker a legelső és legszorosabb kapcsolata. Akkor is így 
van ez, ha csak kevés időt tudtak együtt tölteni, mert az iker korán, még a születésük előtt 
meghalt.” (Angster M., 15.o, 2013)

A hely törvénye:

A család minden tagja csakis a „saját helyén” élhet jó életet. Családrendszerünk olyan, mint 
egy puzzle játék: csak akkor jó a kirakott kép, ha mindegyik darabkája – családtagja – 
megvan, és a saját helyén áll. Nagynak nevezzük a családrendszerben azt, aki az életet 
továbbadta. Kicsinek azt, aki kapta. Előbbi az utóbbinál mindig egy fokkal „feljebb” áll. 
Helye az idő előre haladtával sem változik. Nemcsak függőleges, vízszintes irányban is 
meghatározott rendnek kell lennie. A második gyerek semmilyen körülmények között nem 
veheti el az első helyét. Még a legidősebb gyerek halála sem „jogosítja” fel a kisebbet, hogy 
annak helyére lépjen. A párkapcsolatokban viszont nincs alá-fölé rendeltségi viszony, a párok 
mindig egyenrangúak.

Az egyensúly törvénye (kiegyenlítődés):

Hellinger szerint az emberi kapcsolatok csak akkor működnek jól, ha az „adok – kapok” 
egyensúlyba kerül. Ez lehet érzelem, gondoskodás, akár pénz, anyagi javak is. Az egyensúly 
fenntartása minden esetben elengedhetetlen. Ha egy kapcsolatban az egyik fél csak ad, a 
másik pedig csak elfogad, a kapcsolat megromolhat, sőt, akár meg is szakadhat. Nemcsak 
szerelemben és a családon belül, de a barátságban is fontos, hogy ne sérüljön az egyensúly 
törvénye. Peter Orban (2002) kapcsolat-tőkének nevezi azt az érzelmi feltöltöttséget, 
amennyivel mindannyian elkezdjük kapcsolataink sorát az életünkben. Minden emberérnél a 
100% más-más egységmennyiséget takar.

Az életünk folyamán meglévő kapcsolatainkban fontos, hogy az adok-kapok mérleg 
egyensúlyban legyen. Ha az egyik fél túl sokat ad a másik személyt az adósává teszi. Akár 
váláshoz is vezethet ez a helyzet egy idő után. Mindig csak egy kicsivel szabad többet adni 
annál, mint amennyit kapunk, majd meg kell várni, amíg a másik ad - ezzel megtörténik a 
kiegyenlítődés - csak ezután lehet újra adni. Hellinger úgy gondolja, ha valaki kizárólag csak 
kap (pl. ajándékokat, szeretetet), előbb-utóbb kimenekül a kapcsolatból. Túlságosan 
lekötelezve érzi magát általa.

Bert Hellinger szerint, ha e három törvény bármelyike sérül, a „családi lélek” kiegyenlítő 
mozgásba kezd. Azaz a közös emlékezetben tudattalan család-lelkiismeret működik. Ha 
valaki nem kapta meg az őt megillető helyet a családban (pl. kitaszították), akkor az egy-két 
generációval később született leszármazott, tudattalanul átveszi őse nehéz sorsát, mintha ezt 
mondaná a lelkében:

„Kedves szülőm, (nagyszülőm, rokonom), inkább én viszem helyetted ezt a nehéz sorsot, mint
Te.” 
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Ebben az esetben a leszármazott, számára érthetetlen módon rosszul él, vagy valamilyen testi-
lelki problémát, tünetet mutat. Mivel az okok ilyenkor nem a saját élettörténetében találhatók, 
mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, míg a fenti rejtett, 
tudattalan lekötöttség napvilágra nem kerül, és fel nem oldódik.

A mindent mozgató szellemi erőtér

Bert Hellinger szerint minden, ami létezik, mozgásban van. Keresi a választ a kérdésre, 
milyen erő mozgatja a világot, mi mozgat mindent, honnan jön ez a mozgás? Szerinte létezik 
egy végtelen, alkotó, szellemi erő, amely minden sorsban benne van. A szellemi erő 
mozgásterében minden és mindenki jelen van, aki valaha is élt, aki a későbbiekben fog élni, 
és minden történés is. Ebben az erőtérben nincs minősítés. A történések a szellemi erő 
mozgását követik. Minden ember egy ilyen szellemi mezőben mozog, amelyben mindenki 
mindenkivel kapcsolatban van. Ebben az erőtérben a mozgás mindenki felé odafordul, 
egymáshoz vezeti mindazt, ami addig szét volt választva. Minden kapcsolódik egymáshoz, 
egyenlő szinten, sem jobban, sem kevésbé. Minden úgy fogadtatik el, ahogy van, a jó és a 
rossz közötti különbségtétel, azaz ítélet nélkül, a maga különbözőségének elismerésével. 
Mindenki ugyanazt az erőt szolgálja, a maga sajátos módján. A gyilkost és az áldozatot 
ugyanaz az erő vezeti. Ez az erő hatalmas, és egyben  - a hagyományos felfogás szerint - nem 
jó. Ami a világot előre lendíti, azt mi rossznak nevezzük. A „rossznak” van nagyobb alkotó 
ereje.

A családállítás során a valóságnak egy másik, ebben a szellemi erőtérben lévő dimenziója 
kerül napvilágra. Azzal, hogy tudatosodik, soha többet nem lesz már úgy, mint ezelőtt. 
Megkezdődik egy mozgás, egy belső növekedés - a gyógyulás. Már nem kell kényszerűen 
megismétlődnie. Ennek a szellemi mezőnek a törvényeit Hellinger a Szeretet Rendjeinek 
nevezi.

A szeretet rendjei

A szülők és a gyermek kapcsolatában:

A családállítás szerint a szülő ad, a gyerek elfogad. 

Elfogadja az életet. Helytelen elvárás, ha többet, vagy kevesebbet akarunk annál, mint ami a 
szülőtől kapott élet. A szülőket elismerve megláthatjuk azt a hatalmas távlatot, ahonnan maga 
az élet jön. Ez az élet misztériuma, melynek a szüleink elismerésével alávetjük magunkat. 
Ellenőrizni lehet ennek az elismerésnek a hatását a lélekben, ha elképzeljük, hogy mélyen 
meghajtva a fejünket a szüleink előtt, azt mondjuk nekik:

„Az életet, melyet adtatok, teljes értékében elfogadtam tőletek, azon az áron, amibe ez nektek 
került, és azon a teljes áron, amibe ez nekem kerül. Elfogadom mindazzal, ami vele jár, 
minden korlátozottságával és lehetőségével.”

Abban a pillanatban, hogy ezt a mondatot autentikusan kimondjuk, az életet és a szüleinket 
úgy fogadjuk el, ahogy azok vannak. A szív kinyílik, ezért aki megteszi ezt az elismerő lépést 
teljesnek és békésnek érzi magát.

10



Alapszabály a családállításban, hogy a gyermek eleget kap, ha el akarja fogadni azt, amit 
felkínálnak neki.

Elakadás akkor történik, ha a gyerek, vagy a szülő nem elégszik meg azzal, amit ad, vagy 
kap a másiktól. Ha elvárásaik vannak, esetleg feltételhez kötik szeretetük áramlását. A szeretet
rendjével van összhangban, mikor a gyermek azt mondja 

„Nagyon sokat adtál nekem és ez elég. Én ezt nagyra becsülve, szeretettel elfogadom”.

Aki így érez energiával telítettnek és sikeresnek érzi magát, függetlenül attól, hogy korábban 
mi történt. Ekkor képes kimondani: „A többi dolgomról majd magam gondoskodom”, ami 
szintén gyönyörű tapasztalat. Majd hozzáteheti: „Most már békében elhagylak.”

A fenti mondatok nagyon mélyen hatnak. A gyermek visszakapja a szüleit, a szülők 
gyermeküket. Ugyanakkor elválnak egymástól és függetlenek lesznek. A szülők teljesítették 
feladatukat, a gyermek pedig szabaddá lesz. A saját életét éli úgy, hogy – miközben szereti és 
tiszteli szüleit – többet nem függ tőlük.

Mi történik a lélekben, ha a gyermek azt mondja szüleinek:

„Amit adtál nekem először is, nem a megfelelő dolog volt, másodszor pedig nem volt elég. 
Még tartozol nekem.”?

Mit kap a gyermek a szülőktől, ha így érez? Semmit. És mit kap a szülő a gyermektől? 
Szintén semmit. Ebben az esetben a gyermek nem tud leválni a szülőktől: a vád és követelés a
szülőkhöz köti, és noha hozzá van kötve szüleihez, nincsenek igazán szülei. Üresnek és 
gyengének érzi magát, nem érzi maga mögött támogató erejüket. Ő maga zárja el az energia 
áramlását a szülők felől.

Peter Orban az „A családból fakadó erő” című könyvében (2002) tankerrepülőkhöz hasonlítja 
a szülőket, a gyereket  meg kis repülőkhöz. Mindenki tanker, a saját gyereke számára. 
Mindannyian a szüleinkből merítjük az energiánkat, és ők az ő szüleikből, és így tovább. Ha 
valahol a családrendszerben ez az energiaáramlás sérül, ott energiavesztés, illetve blokk 
keletkezik. A családállítás ezeket a szálakat rendezi. Az ember 50% apa és 50% anya 
energiából áll. Ők is egyenként ugyanígy öröklik energiájukat. Mindaz a tapasztalat, 
nehézség, fájdalom, ami őket gyengíti, ránk száll feldolgozandó valami formájában. Ha nem 
tudunk teljesen megbirkózni vele, átörökítjük gyerekeinkre tudattalanul, szándék nélkül.

Legtöbbször tisztában sem vagyunk azzal, hogy milyen nehézségeket örököltünk mi 
szüleinktől és mit örökítünk át gyerekeinkre. Első lépés az ebben való tudatosságra törekvés. 
Tapasztalatom szerint már a családállítás törvényeinek ismerete sokat segít ezek 
felismerésében. Megoldáshoz vezető út, ha a családban nyíltan beszélünk az 
átörökített/örökölt tulajdonságokról, nehézségekről. Vállalva magunkat hibáinkkal együtt. A 
gyerekek mindkét szülői vonalról örökölhetnek nehézségeket, nemüktől függetlenül. Ennek 
ellenére vannak alaptörvények – engedélyek, amit csak bizonyos nemű szülőtől kaphatunk 
meg - lány gyerek az anyától kapja meg a „nőiesség dobozát” mely tartalmazza a nők számára
szükséges teljes „fegyvertár”-at, ami elengedhetetlen a NŐ-ség megéléséhez szükséges összes
szerepben. Ugyanakkor az apától kapja meg az engedélyt arra, hogy szabadon párt válasszon, 
aki lehet más, mint Ő, az apa. Fiúgyerek az apától kapja az erőt, a megerősítést, hogy bíznak 
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benne, így ő is bízhat magában. Anyjától kapja meg az engedélyt, hogy más nőt is választhat 
párjául, mint akit Ő az anya el tud fogadni. Az engedélyt arra, hogy házassága után az anya 
már csak a második nő lesz az életében, nem az első.

Kölcsönösségben:

A szülők és a gyermek közötti adás-kapás egyensúly úgy érhető el, ha a gyerek tovább tudja 
azt adni a saját gyermekének.

A szülők számára boldogító, ha azt hallják, vagy érzik a gyerektől:

„Mindent elfogadok, amit adsz, amikor nagy leszek, tovább adom.”

Így a gyerek előre tekint, nem hátra. Az ő szülei is így tettek vele. Amit kaptak a szüleiktől, a 
gyereküknek adták tovább. Ha sok mindent kaptak, bőségesen van mit továbbadniuk.

Nők és férfiak között:

Ha egy férfi és egy nő elfogadják egymás iránti igényüket, akkor szerelmük beteljesülése 
egy felbonthatatlan köteléket hoz létre köztük.

Ez a kötelék más, mint az egyházak erkölcsi tanításaiban hirdetett felbonthatatlan házasság. A 
szerelem beteljesedése ebben az értelemben olyan köteléket hoz létre, mely nincs tekintettel a 
házasságkötésre, vagy más rítusra és ceremóniára. Minden együtt töltött éjszaka 
kedvesünkkel, férjünkkel egyre szorosabbra fűzi kapcsolatunk szálát. Évek, évtizedek alatt ez 
a vékony kis cérna egyre vastagabb hajókötéllé vastagszik meg. Ez köti össze a hosszú 
házasságban élő embereket. Ekkor nehéz a válás, sok idő és energia felbontani az erős 
köteléket. Szabadok csak akkor lehetünk, ha az elhagyott félnek megadjuk a tisztelet, és az őt 
megillető helyet lelkünk házában. Ennek a kötődésnek a létezését a hatásán keresztül 
érzékelhetjük. Ha valaki könnyelműen elhagyja azt, akihez ilyen kötelék fűzi, akkor 
nehézségei lesznek egy új kapcsolat kialakításában. Az új partner ugyanis érzékeli a korábbi 
köteléket, és nem tud nyitott lenni.

A „klán”-ban:

A szűkebb családunkon kívül több tágabb rendszerbe is tartozunk. Nagycsaládunk –
Klánunk- is egy rendszer, melybe apai-anyai ágon beletartoznak a nagyszülők, déd és 
üknagyszülők, szépszülők, és azok vérszerinti rokonaik. Ehhez tartoznak mindazok a 
traumák, melyek őket érték, és a hozzájuk tartozó tettes-áldozat kapcsolatok, elhagyott, be 
nem teljesült szerelmeik, továbbá a meghalt, vagy abortált gyermekeik.

Hazánk is egyike a tágabb rendszerünknek. Feldolgozandó traumaként éli meg az utód, ha 
szüleinek-nagyszüleinek menekülnie kellett hazájából.

A sors beteljesítése:

Az odatartozás jogához tartozik az, ha valaki kitöltötte az élet-idejét, annak szabad legyen 
elmennie. Ha az élők nem akarják őt elengedni, megtagadják tőle, hogy teljesíthesse a sorsát. 
Hellinger megfogalmazásában: 
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"Az, akit vissza szeretnének tartani, dühös lesz, és egy élő családtagot behúz a halálba 
magával."5

Mágikus hiedelemrendszerek és következményeik:

A betegséget okozó kölcsönösség igénye mögött egy mágikus hiedelemrendszer fejti ki 
baljóslatú hatását. Nevezetesen az, hogy megszabadíthatjuk szeretteinket a szenvedéseiktől és 
a balsorsuktól, ha azokat magunkra vesszük. Pl. a gyermeki lélek gyakran azt mondja halálos 
beteg anyjának:

„Inkább én leszek beteg sem, hogy Te szenvedj. Inkább én halok meg, minthogy Te”. Gyakran
egy gyerek tudat alatt inkább megbetegíti magát, azért, hogy áldozatával megváltsa anyját a 
haláltól. A magasabb szintű szeretet megköveteli, hogy fölhagyjunk azzal a mágikus 
hiedelemmel, hogy önmagunk föláldozásával jobbra fordíthatjuk szüleink életét. Megköveteli,
hogy gyógyító szeretetté alakítsuk át a szenvedést okozó és fenntartó vak szeretetet. A 
mágikus hiedelemrendszer és az ezzel járó gyerekes szeretet a hatalom és a felsőbbrendűség 
elbizakodott érzésével párosul. A gyermek tényleg elhiszi, hogy az ő betegsége és halála 
valóban megszabadítja anyját, vagy apját a betegségtől, vagy a haláltól.

A betegségek, a betegség, mint vezeklés:

A szellemi mező akkor rendezett, hogyha mindenki ott van, aki oda tartozik.

A szellemi mező akkor rendezett, hogyha mindenki ott van, aki oda tartozik. Ha valakit 
kirekesztenek, az „rendetlenséget” eredményez, ami esetleg betegségként nyilvánul meg. A 
betegség hasonlatos a kizárt személyhez - meg akarnak tőle szabadulni, nem szeretnék látni. 
Így hívja fel a betegség - ugyanannak az attitűdnek a beindításával a figyelmünket - a kizárt 
személyre.

Megoldást hoz, ha a betegséget szeretettel vesszük a szívünkbe, helyet adunk neki és így az 
általa képviselt kizárt személynek is.

Hellinger szerint vannak olyan betegségek is, amik vezeklések. A megbetegedők azt szeretnék
elérni, hogy legalább olyan rossz legyen nekik, mint akikkel szemben bűnösnek érzik 
magukat. Ez azonban öncélú. Az így megbetegedők nem látják a vezeklés közben az 
áldozatot, csak saját magukra gondolnak. Ehelyett ezt mondhatják magukban az áldozatnak:

„A lelkemben helyet adok neked. Soha nem tudok megszabadulni ettől a bűntől. Ebből a 
tettemből erőt merítve, a Te szenvedésed emlékéül csinálok valami különlegeset.”

Így a bűnön keresztül nőhet a szeretet. Az ilyen betegség tehát akkor tud meggyógyulni, ha a 
bűnös - a betegség helyett, amivel magát büntetné - tesz valami különlegeset az életében, az 
áldozat tiszteletére. Lehet egy betegség oka a „megszakított mozgás” is, amely valaha az 
édesanya irányába történt. Megszakított mozgásnak számít pl.: egy gyermek koraszületése, 
majd inkubátorba kerülése, császármetszéssel való születése, ha az anya, vagy a gyermek 
kórházba kerül. Az elszakítottság miatti fájdalom erős lenyomatot hagyhat a kisgyereken. Az 
a tapasztalat, hogy az ilyen nehézségekkel született gyerekek kapcsolatteremtési képessége és 
bizalma saját szerethetőségében egyaránt sérül. Az anyával való kapcsolata, az iránta érzett 

5  http://www.hellingerintezet.hu/h-berthellinger.html, 2021.06.20.
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bizalma szintén csorbát szenved. Felnőtt korában nehezen engedi el magát érzelmileg, 
mentális „falakat” épít maga köré, hogy megvédje magát az újabb csalódástól. A 
„megszakított mozgás” lehet oka neurózisnak is. Ha a múltban megszakított mozgást véghez 
(végig) visszük, az megoldhatja a problémát. A családállításon kívül más segítő módszer is 
kidolgozásra került ennek a traumának a csökkentése érdekében. Ilyen például az ölelő, 
leszorító terápia is, mely megadja a gyermeknek a korábban meg nem kapott biztonságot.

Hellinger megfigyelése szerint a skizofrénia oka több generációval korábbi gyilkosság, ami a 
skizofrén családjában történt. A gyilkos és az áldozat is a családhoz tartozik, és mindkettőt 
kizárták a családból, és a két személy egymással sincs kibékülve. A skizofrén leszármazott 
egyszerre veszi magára a gyilkos és az áldozat képviseletét. Így abban a generációban a többi 
családtagot megszabadítja a bűnhődéstől.

A skizofrénia minden generációban ismétlődik, és ha valamelyik családtag fél a betegségtől, 
ott egy gyermek veszi magára. A beteg a gyilkost és az áldozatot is nagyon szereti, egyszerre 
mindkettőt képviseli. Egyes pszichiáterek családjában is volt gyilkosság.

Autizmusnál is sok esetben gyilkosság van a családban. Dadogás oka is lehet ilyen. Ahogy a 
tény napvilágra kerül, már nincs oka, hogy ezek a leszármazottak képviseljék a gyilkos és az 
áldozat sorsát. Egy gyermek hiperaktivitása, lehet szintén egy hiányzó családtag képviselete.
A családállítás után ezek a gyermekek megkönnyebbülnek. A mező tehát úgy kívánja 
helyreállítani a megzavart rendet, hogy egy következő generációból valakit belekényszerít a 
kitagadott sorsába mindaddig, amíg a kitagadott vissza nem kapja a helyét.

A módszerek összevetése, következtetések levonása egy esettanulmányon keresztül

Az eset ismertetése:

Az élet a velünk történő események folyamata, a teljesség és a megoldási szándék nélkül 
kiemelünk belőle egy rövid életszakaszt a vizsgálat céljából.

Az esettanulmány résztvevői: 

1. Feleség,
2. Férj, 
3. Feleség Szeretője.

Mindhárom személytől írásmintát vettünk, ekkor már elkezdődött személyes és közös 
élettörténetük. Egy fejlődéssel teli életszakasz közepén és befejeztével két évvel később mind 
a három embertől ismét egy-egy írásmintát vettünk fel. 

Feleség:

45 éves, sokat dolgozik önmagán, személyisége, lelke fejlesztésén. Családállítással 
foglalkozik több éve. Jelenlegi férje a második házassága.

Férj: 

43 éves, szintén második házassága a mostani. Jár családállításra, melyben inkább 
résztvevőként van jelen. Nyirokmirigy daganatot állapítottak meg nála, az első írásminta vétel
után került műtétre, fél éven keresztül kemoterápiás kezelésekben részesül. A Felesége 
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unszolására több családállítást is kért magának. A legtöbb gyógyító módszert elutasította, 
önmagába zárkózva „vészelte át” a hónapokat, kivárt, nem akart szembesülni önmagával, 
családi kötelékeivel, meg nem oldott blokkjaival.

Feleség Szeretője:

38 éves, akkor lépett be az életükbe, amikor a Férj még betegségben más társat keresett, 
felelevenítette régi női ismeretségét.

Revansként és a szerethetőség bizonyításaként lépett a Feleség életébe. Amúgy Ő maga is a 
feleségétől különválva, gyerekeitől távol maradva a lelke fájdalmát enyhítette a kapcsolattal. 
Megismerkedésüktől fogva folyamatosan „dolgozott” magán, egyéni és csoportos terápiákon 
vett részt, több állítást kért magának. Kapcsolatuk gyógyító hatással volt mindkettőjükre.

A Feleség:

Anamnézis: Koraszülöttként, hetven dekával, hét hónapra jött a világra. Ezt követően három 
hónapig volt inkubátorban. Ezzel el is kezdődött életében az első tapasztalása a világról és 
önmagáról az elfogadás, önelfogadás, szerethetőség témakörében. Néhány hónapos korában 
az anyai nagymama megborult elmeállapotban vízbe akarta fojtani, mondván, hogy nincs 
szükség rá, csak teher. Születésétől fogva anyja szeretetéért, elismeréséért küzdött tudat alatt. 
Erősnek nevelték, akinek mindent ki kell bírnia. Ez a két esemény arra a megküzdési 
mechanizmusra programozta, hogy keményen kell küzdenie az életben maradásért, helyt kell 
állnia minden élethelyzetben, hogy elfogadják és „maradhasson”. Két lány testvére van, a fiú 
testvérek mind meghaltak, a bátyja 10 naposan, a nagyobbik öccse hét hónaposan halt meg 
édesanyja hasában egy esés következményeként, és a legkisebbik öccse magzati korában halt 
el.

Úgy születtek egymás után, hogy a fiút mindig egy lány követte, de csak a lányok maradtak 
életben.

Így a lányoknak kellett a férfiaknak is lenniük a családban, főleg az első szülöttnek, 
kliensemnek.
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1. sz. ábra. A Feleség 1. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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Nem érzi magát sem többnek, sem kevesebbnek, mint az átlag ember (0-s ovál és középbetű). 
A gondolkodásmódja fejlett (felső zóna), a gyermeki én állapotból már rég kinőtt. Tudja 
magáról, hogy döntési helyzetben az átgondolt, logikus gondolkodására mindig támaszkodhat.
Szereti is ezt a tulajdonságot magában. Gondolkodása megegyezik céljaival, terveivel (sor és 
bekezdés). Az ovál, közép betű a Bázisban helyezkedik el az OAT tengellyel együtt, ami azt 
mutatja, hogy szakmailag a helyén érzi magát, munkájában eredményes, sokat tanul  és képezi
magát, és mindazt vissza is tudja forgatni a mindennapi életébe. A fejénél – gondolkodásánál 
fogva húzza ki magát mindenféle „baj”-ból. Bár emberekkel dolgozik, mégis terhesnek érzi 
közelségüket. Még nem tud úgy dolgozni velük, hogy időről-időre ne érezze tehernek a 
kapcsolattartást velük (jobb margó Bázis alatt, nagy az ingadozása).

Az érzelmet jelölő alsó zóna gyerek én-ben maradt (a potenciális bázis és a valós bázis) szinte
egyforma. Nem tudott fejlődni, mivel nem fogadták el, nem szerették már születésekor sem, 
így nem tudott érzelmileg megerősödni. Ezt ellensúlyozta a felfelé törekvő felső zónájával, 
azzal vezérelve, irányítva életében az érzelmi döntéseket is. Valószínűleg a „Ne érezz!” 
parancsot kapta kisgyerek korában szüleitől. A lelke mélyén egy ijedt kisgyerek, aki szeretetre
és elfogadásra vágyik. Arra, hogy végre oda merje adni érzelmeit betakaró páncélját 
valakinek, akiben megbízhat, hogy nem él vissza vele, mint az anyja, aki életet ígért neki, 
aztán magára hagyta.

2. sz. ábra. A Feleség 1. írásmintájának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A családállítás szerint mindkét érzelmi trauma – koraszülés, inkubátor, majd a nagyszülő tette
-lélekrész leszakadást eredményez.

A leszakadt részek híján érzelmileg kiszolgáltatott, fejletlen gyermeki érzelmi világot él. (lásd
alsó zóna méretek) Az élet arra tanítja, hogy ne kockáztasson, ne adja ki magát, legyen 
kemény, csak így maradhat életben.

Ez visszahat a gondolkodására, amit túlműködtet, hiszen bebizonyította az élet, hogy erre a 
képességére biztonsággal tud támaszkodni, az érzései, és az ezzel kapcsolatos döntései 
becsapják. (lásd felső zóna, címcsúszás, sortávolsággal azonos húron)
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Mindenki csak kizsákmányolja, érzelmeire hatva kihasználja, ezért nem mer „kockáztatni”. 
Peter Orbán (2002) tézisével élve: a hozott 100% kapcsolati tőkéje igen hamar lecsökkent már
rögtön a startnál. (Szótáv keretek egy húron a B alatt.) Hát akkor miből kockáztasson?

Másik érzelmi működési mechanizmusa - túlságosan behódol érzelmi kapcsolataiban. Első 
házassága váláshoz vezetett, melyben sokat dolgozott és kevés szeretetet kapott („a” betű bal 
és jobb szótáv a Bázis alatt).

Az első írásmintát követően három csoportos családállításra került sor. Az első témája 
édesanyjával való kapcsolata volt. A második az életbe vetett bizalomra. A harmadik a 
születésére, annak körülményeire, az anyai nagymama vízbe fojtási szándékára, illetve a déd- 
és üknagyanyáira.

Egyéni állítás történt a születés, inkubátor, bizalom, elfogadás, önelfogadás, szerethetőség 
témakörökre.

A két év során újra-születésre került sor, egy csoportosra, melyben képviselő játszotta az ő 
szerepét, egy sajátélményű volt, és egy vezetett meditáció formájában. A családállítások során
egyre több fájdalom szakadt fel lelke mélységeiből, a szerethetőség, elfogadás, önelfogadás 
témaköréből. Szerethető-e, mint gyermek; mint feleség; és mint anya? Hosszú volt az út, és 
elég fájdalmas.

A családállítás során fontos a” jó” állítási kérdés megfogalmazása. Ilyenkor mindig a kliens 
hozza a témát, fájdalmát, problémáját.

A családállító feladata a téma kibontásában, a kérdés pontos, lényegre törő, tömör 
megfogalmazásában van, illetve ezek valamelyikében nyújt segítséget. Előfordul, hogy van 
egy prekoncepció a fejemben, hogy merre visz majd a kérdés feltevése után az energia, kivel, 
vagy melyik életterülettel lesz kapcsolatos az állítás, de mindig az energia vezet, nem az 
előfeltételezés. Így van az, hogy a családállítások során van, hogy a származási rendszerben 
keletkezett fájdalom, elakadás ismétlődéséhez, ahhoz való lojalitáshoz kapcsolódik az adott 
érzelmi mintázat, és máskor a pre-és perinatális életszakasz alatt keletkezett elakadásokhoz 
vezet az energia. Tehát, vagy származási rendszerben dolgozunk, vagy az ügyfél jelen 
rendszerében.

Pszichológiai háttér a leszakadt lélekrészek keletkezéséről:

Daubner Béla „A tudattalan nehezen járható ösvényén” című könyvében így ír az ego-state 
hipnoanalitikus pszichoterápia módszeréről, és a leválasztott lélekrészről: 
„Amikor az egyik ego-állapot „ego cathexis" (katexis – túlzott koncentráció, megszállás) 
természetű energiával telítődik fel, és más ego-állapotok „object cathexis" természetű 
energiával telítődnek, gyakran létrejönnek a disszociatív betegségek, mikor a személyiség 
bizonyos részei a személyiségfejlődés során elkülönülnek, és leválnak a fő személyiségről. 
Például a szülő durván bünteti a gyereket, ha az agresszíven viselkedik, ezért a gyerek 
leválasztja a saját természetes, agresszíven viselkedő személyiségrészét, és olyan felnőtt lesz, 
aki szinte  soha nem viselkedik agresszív módon.

A leválasztott személyiségrészben gyűlnek az elfojtott ego cathex és object cathex energiák, 
és a szituáció által indokolatlan helyzetben, lényegtelennek tűnő eseménytől is erős agresszív 
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válasz következik be, amelyet senki nem ért ettől a barátságos embertől, aki a "légynek sem 
árt".6

Tehát visszatérve a Feleség 1. írásmintájához: leszakadt lélekrészekről beszélünk a csecsemő 
és gyermekkorban ért traumák miatt. A családállítások alkalmával ezeket szedtük össze és 
csatlakoztattuk a felnőtt én-jéhez.

A Feleség 2. írásminta vételekor túl volt az állításokon, szerelmi kapcsolatát lezárta.

6  Daubner Béla - Kalo Jenő: A tudattalan nehezen járható ösvényén I.-II. Integratív Pszichoterápiás Egyesület, 2005, II. 
kötet, 127.oldal
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3. sz. ábra. A Feleség 2. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

20



Családállítás szerint, ha az egyik házastárs megcsalja másikat, ki kell valamilyen módon 
egyenlíteni a számlát azzal, hogy visszaadja neki a tapasztalást, milyen megcsalva lenni. Így 
áll vissza az egyensúly. Ekkor tudják új lappal fojtani a házasságukat, a megcsalt fél 
visszaszerzi önbecsülését, ez esetben sérült nőiességét, szeretethőségét. 

Az írásminta Rezonometria® ábráján jól látható, hogy az alsó zóna kimozdult a gyermek-
énből. Ennek következtében a lemerevedett, zárt érzelmi hidegségből és hárításból kezd 
kilépni, és ugyanakkor a potenciális és valós felső zóna különbsége kisebb lett.  Ez 
megmutatja számunkra, hogy egy adott energiamennyiséggel rendelkezik önfenntartásban, az 
énjét képező részek kiegyenlítik egymást, ha az egyik növekedésnek indul, a másik csökken. 

Eközben is meg tudja tartani jól működő munkamódját, minden a Bázisban marad (ovál, 
közép betű, alsó-, felső zóna). Az OAT tengely is megfelelő módon emelkedik, és a Bázisban 
marad. 

Látszik a Rezonometria® ábrán, hogy változik belül, énje fejlődésnek indul, kezdi nagyobb 
érzelmi nyitottsággal szemlélni a világot és a hozzá közel álló embereket. Már nem különül el
tőlük annyira, nem érzi jelenlétüket terhesen tolakodónak (jobb margó a Bázisba került).

Az érzelmi elfojtása a tudatalatti védekezése volt - a születése körüli traumák miatt – azért, 
hogy ne alakulhasson ki sztrók éhsége. Így tudta függetleníteni magát más emberektől, sztrók 
éhség híján nincs rájuk utalva, nekik kiszolgáltatva.

„Az elismerés alapegységének megnevezésére Berne a gazdag jelentéstartalmú sztrók 
kifejezést alkalmazta, a szükségletet magát is sztrókéhségnek nevezte. A sztrókok speciális, 
éltető erejű, energiát közvetítő tranzakciók, melyeknek megnyilvánulási formái igen 
változatosak, azokról a szimbolikus visszajelzésekről, szóbeli elismerésekről van szó, melyek 
a fejlődés során idővel részben átveszik a fizikai ingerlés szerepét, s az intimitás 
meghatározóan fontos tényezőjévé válnak.”7

7 Játszmák nélkül, tranzakcióanalízis a gyakorlatban, Universitas 60

21



4. sz. ábra. A Feleség 2. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A 3. írásmintán a számított alsó és felső zóna egyaránt nagy növekedést mutat. 
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5. sz. ábra. A Feleség 3. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A gondolkodását ismét „felemelte” (számított felső zóna a bázisban), bízik szellemi erejében, 
átgondoltságában. Az a kis megtorpanás, amit a 2. írásmintán láttunk, erőre kapott. Az 1. 
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írásmintához képest most a bázisban van, tehát a mindennapjait megerőltetés nélkül szövi át a 
tervezés. Az alsó zóna vált most a „húzó erővé”, nagyon élvezi, hogy már van bátorsága 
érezni. Ekkor nem a gondolkodása vezérli, azt egyszerűen csak „használja”. Érzelem 
vezéreltté vált - gyors ütemű fejlődését tekintve – valószínű, hogy csak átmenetileg, amíg 
ezen a területen meg nem erősödik.

A Rezonometria® ábra mutatja, hogy a családállítások eredményeként megtörtént az érzelmek 
gyermeki létállapotából való kimozdulása. Már nem fojtja el az érzéseit, de sztrók éhsége lett 
(középbetű magasabb mit az ovál magasság). Most újra kezdi élni gyermekkorát, onnan 
„növeszti fel” magát érzelmileg a mostani korára. Nagyon élvezi  ezt az utat (a bázis fölött 
elhelyezkedő valós alsó zóna mutatja), mint minden gyermeknek, szüksége van az állandó 
környezeti visszajelzésekre. 

Ebben a kiszolgáltatott fejlődési szakaszban kell a megerősítés, hogy vajon jól csinálja-e? 
Most ezzel a sztrók éhséggel szerzi be az energiát a külvilágból. A harmónia pont együtt 
rezonál (egy húron van) az ovál magassággal, gyermeki én állapotával, ami megmutatja 
számunkra, hogy megnyugvást jelent számára gyermek én állapotában lennie, és ahhoz, hogy 
onnan felnőjön, állandó megerősítésekre van szüksége. A munkájában is harmonikusabbá 
válik - az embereket „behozza" a mindennapokba (jobb margó a bázisban). Javul 
kapcsolódása a környezetével, már nem kell időről-időre elmenekülnie a számára terhessé vált
környezetétől. Igaz, az ingadozása még elég nagy, most kezdi majd beállítani a számára 
megfelelő távolságot a környezetétől. Egyben látszik, hogy elindult a változás, és látszik, 
annak átmenti jellege is.

A családból hozott fogalom, norma rendszer (szótávolság) sem jelent már számára akkora 
visszahúzó erőt, mint az első két írásmintában (szótávolság a bázis közelébe került). A 
családállítások során eljutott arra a felismerésre és tapasztalásra, hogy megkapta a szülőktől a 
legtöbbet, amit ők adni tudtak. És ez elég kell, hogy legyen. Ennek a felismerése és az 
oldások hatása közelítik már őt ahhoz, hogy elfogadja, megértse a korábban elítélt családi 
normákat.

Mindhárom írásában a Bázisban tartja az emelkedő OAT tengelyét, ami azt mutatja, hogy 
érdeklődésében, életvezetésében optimista, vannak céljai, amelyek alapján vezérli életét.

A Feleség három írásán keresztül végig tudtuk követni azt, hogy a Hellinger féle családállítás 
következtében a traumák során gyermeki érzelmi állapotban letapadt felnőtt körülbelül két év 
alatt mennyit tudott változni. Már az első íráson is látható, hogy akar fejlődni, változtatni az 
életén, és ezért mindent meg is tesz. Fejlődését még továbbra is nyomon kell követni, írásán 
látszik, hogy személyisége forrásban van, a külső megerősítések kontrollként terelik  a 
megfelelő irányba.
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6. sz. ábra. A Feleség 3. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A Férj:

Nevelőszülőknél nevelkedett, édesanyját 15 éves korában látta utoljára. Anyja a második 
házasságából kilépve őt a nevelőapjánál hagyta. Úgy kellett felnőnie, hogy szinte alig vettek 
róla tudomást. Hányattatott gyermekkora volt, kevés megbecsülést és szeretetet kapott. 
Mélyen a bázis alatt lévő szótávolság mutatja a számára „fekete foltként” jelenlévő családi 
normákat. Első házasságából két gyermeke született, a másodikból egy sem.

A Felesége mondja meg mit tegyenek, mikor melyik orvoshoz kell menni. Beosztja az idejét, 
ő meg némán passzívan megteszi, amit kell. A „Ne érezz!” , „Ne gondolkozz!” parancsokat 
kaphatta gyermekkorában.
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7. sz. ábra. A Férj 1. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A rezonometriai ábra mutatja, hogy „Nem érzek, nem gondolkodom, nem létezem, hisz 
gyermekként sem léteztem senki számára”. Mintha azt mondaná: „Nem akarok szembesülni a 
problémámmal. Nincs meg rá a működési mechanizmusom, hogy mit kell ilyenkor tenni, hisz 
senki sem mutatta meg gyermekoromban azt, hogy hogyan kell gondolkodni, ha baj van. 
Nekem elég, ha meg van a kényelmem, és aztán majd eldöntik a nagyok, hogy mi lesz velem. 
Nekem nincs beleszólásom ebbe.”

Az alig a 0-s kategória alján elhelyezkedő ovál magassága azt jelzi, hogy nem tartja magát 
sem butábbnak, sem okosabbnak az átlagnál. Érzi, hogy lehetőségei a betegsége folytán 
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beszűkültek, de a probléma elfojtása megmutatkozik a valós és potenciális bázis arányából 
(VaB/PoB 1,61%). Valójában nem akar szembesülni a betegségével, annak lehetséges 
kimenetelével. A szőnyeg alá söpri a problémát (valós -potenciális bázis százalék aránya), és 
bele sem akar gondolni abba, hogy milyen út vár rá (számított és valós felső zóna szinte egy 
vonalban van).

Az ovál magassága összehasonlítva a középbetű magasságával sztrókéhséget mutat, mely 
szerint a saját passzivitását mintegy helyettesítően külső megerősítést és feladatra való 
serkentést vár el a környezetétől.

Gondolkodása gyermeki én állapotban van. Ez megmagyarázza azt a tényt is, hogy kevés 
„eszközt” vett igénybe gyógyulásának felgyorsítása érdekében. Az alsó zónája szintén a 
gyermeki én állapotban maradt (alsó zóna számított és -potenciális mérete közti különbség), 
ami mutatja az érzelmi passzivitását, gyerekkorban ért érzelmi traumák átélését.

A bázis fölött lévő OAT tengelye mutatja a kényelem utáni igényét, kicsit a dolgok fölé 
helyezkedik vele. Annak ellenére, hogy nem sok gondolati energiát szán gyógyulása 
előmozdítására, arra azért meg van az igénye, hogy jó érezze magát és meg legyen minden, 
ami neki jár.

Az első írást követően kért egy családállítást a szüleire. Édesanyja pár nappal az állítás után 
felhívta telefonon, hogy megkérdezze, minden rendben van-e vele. Ezt megelőzően kb. 20 éve
nem beszéltek. Megindult nála egy kis előre mozdulás, úgy tűnt, mintha gyógyulni akarna. 

8. sz. ábra. A Férj 1. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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A 2. írásmintán fejlődésnek indul minden. 

9. sz. ábra. A Férj 2. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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Már kilépett a durcás kisgyerek szerepből, aki elvárja, hogy szülei, vagy a nagyok oldjanak 
meg helyette mindent. Már elkezd gondolkodni a jövőjén (számított és potenciális felső zóna 
különbsége megnőtt), és a gyermeki létállapotából is „kibújt” a valós alsó zónája. Megindult 
egy nyitás, de látszik, hogy állandó megerősítésre van szüksége (ovál magasság- középbetű 
magasság különbsége sztrók éhséget mutat).

A bázisban végig futó OAT már reálisabb önfelmérést, megvalósítható vágyakat mutat.

Az első írásmintához képest nem nagyon változott a családból kapott norma és értékrendszer.

10. sz. ábra. A Férj 2. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A 3. írásminta meglepően gyors visszaesést mutat a valós és számított alsó-és felső zóna
méretében. 
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11. sz. ábra. A Férj 3. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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Mindkettő visszaesett, a felső zóna gyermeki létállapotba, ami ismét a passzivitást mutatja, 
nem akar részt venni saját életének vezetésében. Gondolkozzanak ezen mások, ő nem fog.

Érzelmileg is teljesen elzárja magát mindenki elől, összehúzódik, úgy van vele, hogy „Majd 
az élet megoldja.”  Ismét passzivitásba merevedik, elfojtja érzéseit, önmagát. A valós és 
potenciális bázis méret kb. 15%-al lett kevesebb a 2. írásához képest (VaB/PoB:-3,64%).

Hiába kérte a felesége, hogy folytassák a családállításokat, nem vette igénybe. Az első 
családállítás után látszott az eredmény, beindult a változás. Pár hónap elteltével folytatni 
kellett volna az eredet feltárását. Tehát ismét passzivitásba süllyedt, nem bízik önmagában. 
Nem tud megélni valódi harmóniát sem, a harmónia pontja a bázis alatt van, lehúzza őt. Egy 
húron van a címcsúszással és a számított alsó zónával. Betokosodott passzív érzelmi 
állapotban vár, és nem tesz semmit. A jobb margó  ingadozása mindhárom íráson egyformán 
nagy.

A Férj mindhárom írása híven tükrözi az élethelyzetét és a benne lévő változásokat. A 
családállítás eredménye is szemmel követhető, de – mivel nem volt folytatás - nem 
megtartható.

12. sz. ábra. A Férj 3. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A Feleség Szeretője:

Az 1. írásminta vételekor már tartott a kapcsolatuk. 
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13. sz. ábra. A Feleség Szeretője 1. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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Ekkor már külön élt a feleségétől, a válás feltételeit tárgyalták. Kétségbe volt esve helyzete 
miatt, kereste a kiutat, megoldást, rálátást az életére. Így jutott el családállításra, egyéni 
üléseken vett részt ez ideig, kb. két-három alkalommal.

A rezonometriai diagrammon látszik, hogy az élet megértésében, céljai kialakításában 
(bekezdés, sortáv) távlatokat érez maga előtt. A bázisból induló emelkedő OAT tengely 
szépen reprezentálja önérvényesítési szándékát, reális, számára megvalósítható terveket 
mutat. A bázis fölött elhelyezkedő szótávolság mutatja, hogy számára megfelelően húzó 
erőként szolgáló ideák, tanulmányok, fogalmak közelébe került. Terveit, célkitűzéseit 
igyekszik is ennek megfelelően kialakítani (bekezdés, sortávolság).

Szeret is terveket szövögetni az életében beköszöntő változásokról, harmóniát és kellemes 
meleg érzéseket generál benne (harmónia pont, valós, potenciális alsó zóna egy húron van a 
bázis fölött). Szeretett volna munkát váltani, segítő jellegű tevékenységre vágyott, tanulni 
akart, megnyíltak előtte a lehetőségek, választott is, de később feladta. Az én-jét jelentő ovált, 
és középbetűket a -1-es kategóriában határozta meg. Az írások során ez nem sokat változik.  
Jellemző viszont, hogy mindhárom írásban látszik, hogy a gondolkodását nem használja. Nem
csak gyermeki lét állapotban van a szellemi ereje, még ront is rajta, kerüli a  tervszerű 
gondolkodást élete alakulásáról (valós felső zóna és számított közötti negatív különbség).

A rezonometriai ábrán szépen látszik a „széthúzás” az érzelmei és gondolkodása között. Az 
érzelmek viszik, szárnyal, tervez, a gondolkodása pedig nem engedi annak megvalósítását. A 
kettő között ingázik, majd a keretei határozzák meg, hogy mit tesz (bal, -jobb margó átlaga a 
bázisban, egy húron a számított, potenciális felső zónával). A megtartó ereje hiányzik a 
lehetőségek kihasználásában, inkább kishitűen a behódolást választotta, vissza a  keretekhez, 
mert számára ez adja a stabil pontot, a biztonságot. Mindhárom íráson a „Ne gondolkozz!” 
szülőktől kapott parancs ismerhető fel a valós és számított felső zóna csökkenő mértékén.

A csoportos családállítások alkalmával az ő és felesége kapcsolatával foglalkoztunk, nem 
jutottunk el az eredethez, a szülőkkel kapcsolatos nehézségek feltárásához.
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14. sz. ábra. A Feleség Szeretője 1. írásának rezodiagramja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

A 2. írásminta felvételekor már visszaköltözött a családjához, friss kapcsolatát lezárta. 
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15. sz. ábra. A Feleség Szeretője 2. írásmintája
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)
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Látszik, hogy fontos számára, hogy a kereteknek megfelelően cselekedjen. A környezet 
elvárása határozza meg tetteit, ez én-meghatározásának alapjává vált (bal, és jobbmargó 
mértani közepe a bázis közepén helyezkedik el, egy húron van a közép zónával, ovál 
magassággal). Fontos számára, hogy meg tudjon felelni a külső elvárásoknak.

Az első írásmintához képest letett álmairól, beletörődött az élet realitásába, és megelégszik 
azzal (harmónia pont a bázisba került). Ezt támasztja alá a bázisba helyezett OAT tengely, 
mely egyenesen fut végig benne. Jelzi, hogy teljes mértékben elfogadja az élettől azt a 
helyzetet, amiben van, a meglévő kereteinek megfelelően működteti erőit. Nem vár már 
többet az élettől, neki ennyi jutott, jó ez így, ahogy van. Érzelem vezéreltsége mindhárom 
írásban megmaradt, tud és szeret szeretni. Számára nem okoz gondot, hogy nyíltan kimutassa 
érzelmeit. Mindhárom íráson látszik, hogy a VaB/PoB százalék aránya nem mutat nagy 
ingadozást, végig 3% és-3% között mozog, ami arra mutat, hogy bár tervei vannak arra, hogy 
milyen más mederbe terelje életét, túl sok az elfojtás ahhoz, hogy elég bátorságot érezzen 
annak megvalósítására.

Nem elég a szenvedésnyomása ahhoz, hogy változtasson az életén. Családállításra nem jár, 
idejét a munka és a családja tölti ki.

16. sz. ábra. A Feleség Szeretője 2. írásának rezodiagrammja
(Szerkesztette: Diószegi Gabriella)

Mindhárom példán szépen végig követhető a változás élethelyzetüknek, késztetésüknek és 
fejlődési irányuknak megfelelően. Mindannyian dolgoztak magukon, melynek mértéke 
különböző, ennek megfelelően látszik rövid, vagy tartós változás életükben, 
személyiségükben. A Rezonometria® ábrán lehetőségünk nyílt végig kísérni ezt a folyamatot.
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Összegzés

Érdekes vizsgálni a három ember útját, ki honnan hova tart, mekkora energiát fektet céljai 
elérésére és önmaga fejlődésére. Hármuk közül a feleségnek „Ne érezz!”, a két férfinak „Ne 
gondolkozz!” parancsa volt.

A feleség lefagyasztott érzésekkel, céljait szem előtt tartva „fejből” cselekedett, félve az 
érzelmi sérülésektől, pont úgy, ahogy az élete is kezdődött. Perinatális szempontból ő a 
legsérültebb. A kis súly, inkubátor, „gyilkos” szándékú nagymama, mind azt mutatták 
számára, hogyha túl akar élni, ne érezze a fizikai és lelki fájdalmat. Mindent ki kell és lehet 
bírni, erősen, férfiasan, inkább az értelemre, mint az érzelemre támaszkodva.

Amikor a Feleséget megismertük, magunkban csak „őrmester”-nek neveztük, férfias 
öltözködése, komor parancsoló stílusa, merev, kemény gondolkodása és kommunikációja 
miatt. Mindezek mögött láthatóan ott volt a jó megfigyelőképességgel rendelkező szeretetre 
vágyó kislány.

A szeretet adás-kapás egyensúlya érdekes dolog. Aki nem tud könnyen „adni”, érzelmet, 
segítséget, figyelmet, bármit, amije van, az kapni sem tud, és fordítva is így működik. Merev 
lesz, fél adni a szeretetéből, figyelméből, méricskél, hogy ő mennyit adott, oda figyel arra, 
hogy annyit kapjon is vissza. Nincs áramlás, áradás, lágyság, ön/elfogadás, érzelmi 
túl/csordulás. Csak a biztonságra törekvés és a pontos elszámolás érzelmileg és anyagilag is. 
Ezekben az esetekben sokszor a születés körüli biztonság elvesztése a gyökér ok. 
Megismerkedésünk elején érezni lehetett benne az állandó „visszatartást” minden téren, 
inkább kapni akart, és csak ha már biztonságban érezte magát, akkor tudott „adni”. A jelentős 
súlyfeleslegén is meglátszott ez. Ahogy haladtunk a munkával, elkezdte színesekre váltani a 
keki és barna színű nadrágokat, már a szabásuk sem emlékeztetett katonai gyakorló nadrágra. 
Majd lassan, több mint egy év után már szoknyát is láttam rajta.

Az inkubátoros gyerekeknél – főleg, ha hosszabb időt töltenek ott – családállítások során 
sokszor tapasztalunk hideget, ami megmutatkozik fizikai, és érzelmi téren is. Ő is hideg és 
„számító” volt a szó jó értelmében. Számon tartott mindent, amit kapott és adott, nem felejtett
el semmit. Számára a pontos elszámolás jelentette az életet mind anyagi, mind érzelmi téren. 
Lehet, hogy ebben volt az ereje eddig, „Ami nem öl meg, az erősít!”, ő mindent kibír. Többet, 
mint egy férfi, hiszen erre van kondicionálva. Hiszen neki a meghalt, meg nem született fiú 
testvérei „helyett is kellett” élni, bizonyítani, teljesítenie.

A két férfi viszont nem engedte meg magának a „gondolkodást” saját élete fölött. A Szerető 
azt adta, amire szüksége volt a Feleségnek, a szerette, megbecsülte nőiességét. Átmeneti 
gyógyírul szolgáltak egymásnak, nem tudták valósan megtartani, amit a másiktól kaptak. A 
Szerető az életcélkitűzésének változását, hogy gondolkozhat ő is önmaga sorsa felett, a 
Feleség kis gyógyuláshoz jutott, pont annyit, hogy túl/éljen egy nehéz érzelmi időszakot. Az 
ilyen és ehhez hasonló mély születési sérüléseket hosszú idő begyógyítani, nem megy 
egyszerre, hiszen nem is egyszerre keletkeztek, és életévei alatt még mélyített is a bevésődött 
működési mechanizmusokon.

Érdekes látni a feleség „evolúciós” fejlődését párkapcsolati téren, ahogy a passzív Férj-től 
eljutott az udvarlós, kedves, lelkes férfihoz, ha csak „kóstolónak” is. A Szerető megmutatott 
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számára egy másik érzelmi mintázatot, amit nem is remélt megkapni ebben az életében. A 
Feleség reménykedett, hogy ha a Szeretőt meg tudja tartani, akkor ő érzelmileg és 
életvezetésileg is magasabb szintre léphetett volna, de saját elmondása szerint már az is jó 
volt, hogy megtapaszthatta azt, hogy szeret és szeretve van. A Szeretői kapcsolat lezárása 
után, már bátrabban mert gondolkodni azon, hogy „megérdemelhet” egy „szerető” társat, 
érzelmileg és anyagilag passzív Férje helyett. Bármeddig is tartott a kapcsolatuk, mindkét fél 
számára ajtót nyitott más távlatokra, a Feleség érzelmekre és szeretetre vágyott, a Szerető 
szellemi inspirációra és szakmai továbblépésre.

A Férj sérülései is nagyon mélyek, ő sem bízik abban, hogy van döntési joga sorsa felett, ő is 
„Ne gondolkozz!” parancsot kapott.

Számomra a Férj „nem változása” azt mutatta, hogy senkire sem lehet ráerőltetni a változást, 
a munkát önmagán. Ha ő még nem érett, nem elég erős rajta a szenvedés-nyomás, nem lép ki 
a biztonságos nem cselekvésből. Csak „túléli” az életét, és nem éli, mint oly sokan. Az ő 
bevált, biztonságos megküzdési mechanizmusa a „nem cselekvés”. Felépült a betegségéből, 
de nem ment vissza dolgozni, hosszú ideig eltartatta magát, amit pár év múlva a feleség 
megunt, és volt bátorsága és ereje elválni tőle.

Érdekes, ahogyan kiegyenlíti az élet - kapcsolódásaik révén - az ellentétes lelki blokkolással 
élő három embert. Mert valójában mindkét férfi úgy élt, hogy nem cselekedett önmagáért, de 
tudott adni érzelmet, a Férj a szeretőjének, a Szerető a Feleségnek. Mert nekik az volt. A 
feleség meg életcélt akart adni a férfiaknak, mert neki az volt. Mindannyian a másikban látták 
visszatükröződni azt, ami valamikor elveszett belőlük, „elvették” tőlük. Azt akarták magukba 
fogadni, általa teljessé válni. Ennek reményében és felismerésében dolgoztak magukon.

Ez a három ember találkozott életének egy szakaszában, egy pontjában néhány évre, haladtak,
fejlődtek, adtak egymásnak, és elváltak. Az emberi psziché és annak fejlődése nem mérhető 
patikamérlegen önmagától külön választva.

Célunk az volt, hogy a Rezonometria® és a Hellinger-féle családfelállításon keresztül 
bemutassunk egy esettanulmányt, melyben három ember életét, fejlődését, változását követtük
nyomon két éven keresztül. Azt a célt nem értük el teljes egészében, hogy az oldások 
legnagyobbrészt a születéskörüli időszakban történjenek meg, nem is lehet ezt ennyire 
célzottan elvárni a családállítások során. Mindenesetre ez a tény semmit sem vont meg a 
módszer eredményességéből.
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Dr. Szidnai László
A tudattalan késztetések feltárása

az íráselemek számítógéppel támogatott mérésével

(Az IStAR= Írás Statisztikai Analizáló Rendszer alkalmazás bemutatása)

Az íráselemzés gyakorlatában a becslésnél finomabb mérési eredményeket adó eljárások 
fontossága azóta növekedett meg, mióta a töltőtoll szinte teljesen eltűnt a napi használatból.

A golyóstoll és a többi modern íróeszköz általános használatával ugyanis az írásképből szinte 
minden olyan információ hiányzik, ami korábban a vonal-, és formaképzésre, azaz a 
tudatalatti rezdüléseire utalhatott.

A GrafoMéter mint az írásanalitika adatbeviteli- mérési alapeszköze képes ugyan a konkrét 
tintanyomot előállító mozdulatokon túl a levegőben megtett mozdulatokat is rögzíteni, így a 
tudatalatti késztetésekre is utalni (Farkas, 2016), viszont csak on-line kapcsolatban működik, 
azaz csak a helyben, a „műszerbe írt” írások dolgozhatók fel vele.

A tudattalan késztetések, rejtett motivációk feltárására az írásanalitika alapvető 
személyiségelemző eljárásaként definiált Rezonometria®  vállalkozik. (Szidnai, 2003)

Az értelmezés axiomatikus alapja, hogy egyes íráselemek – amelyek megfeleltethetők 
különféle pszichés funkcióknak –  nagy mennyiségű, nagy pontosságú mérésével és 
egymáshoz való arányításával az aránytorzulások, vagyis a szimmetria-sértések elvén 
feltárhatók a működési szinergiák és az esetleges diszfunkciók. (Weyl, 1982)

Ez annyiban előrelépés a hagyományos (grafológiai) íráselemzéssel szemben, hogy az 
alakszerűség és a karakter „lényegiségét kifejező”, úgynevezett benyomásjellemzők csak 
szubjektív, azaz nominális skálán jelezhetők (becsülhetők) a mai napig. (Kiss-Szidnai, 1998)

A becsléses eljárások bonyolultságuk miatt nehezen algoritmizálhatók, és emiatt gyenge a 
becslők közötti találati korreláció. (Wallner et al., 2006) 

Ezzel szemben jól algoritmizálható és egyszerű hosszméréssel intervallumskálán 
megvalósítható a méret és távolságmérés. (Falus-Ollé, 2000)

Itt a mérési algoritmus leglényegesebb pontja a mérendő alak megfelelő pontjainak 
meghatározása, amelyek között a mérést ténylegesen végre kell hajtani. (Budavári et. al., 
1998) 

A méretarányokat egy központi szimmetriaelem, a „BÁZIS” mint normál alapméret 
függvényében egy sztenderdizált diagramon ábrázoljuk, és az alul-, vagy túlműködéseket – a 
szimmetriasértés speciális formájaként –  képszerűen tesszük áttekinthetővé és ezzel 
értelmezhetővé. (Lásd 1. sz. ábra)

Az egyes íráselemeket méreteit egymáshoz viszonyított arányegységekben (kategóriákban) 
ábrázoljuk, ahol egy-egy kategóriasáv 15 százalékkal tér el az előzőtől. 

A kategória másik elnevezése húrsáv, és a BÁZIS mint alaphúr, központi szimmetriaelemként 
határozza meg az értelmezés kiindulását.
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Ugyanezen a diagramon láttatjuk a méretingadozásokat is, mivel ez a diszfunkcionális 
működés mértékére utal.  

A diagram vízszintes tengelyén a megmért íráselemek pszichés funkciók szerint elkülönített 
blokkokra bontva láthatók. Ezeket az önálló csoportokat konfigurációknak nevezzük. 

Egy-egy konfiguráción belül többféle elhelyezkedésben (konstellációban) lehetnek a belső 
alkotóelemek, és eszerint nyernek értelmezést a konfigurációk. 

A főbb pszichés funkcióknak önálló konfigurációja van (pl. a környezeti kapcsolatok, 
szabálytudat, önérvényesítés, vagy a döntésképesség.) 

Az értelmezési eljárás során ezen konfigurációk dinamikus együttműködését vizsgáljuk a 
belső konstellációik feltárásával.

1. sz. ábra. Példa az egyes pszichés részterületek konfigurációira a diagramon.
Szerkesztette: Szidnai László

A szimmetriasértés feltárása természetesen csak olyan pontosságú és mennyiségű méréssel 
vált lehetővé, amely ismeretlen volt a korábbi íráselemző eljárásokban.

A Rezonometria® méréstechnikai modelljében az alábbi meghatározások, fogalmak, eljárások 
protokollja szerepel (lásd 2. sz. ábra):

1. Írásminta készíttetése (személyes háttéradatok dokumentálása, feladathelyzetben adott
instrukció, szövegforrás biztosítása, A4-es írólap)

2. Mérési protokoll 

1. adatfelvételi alapelvek, a mintavétel (vizsgálati helyek kijelölésének) módja,
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2. a tipikus méretek meghatározása (pl. a betűrészek elkülönítési módja, érintőpontok és 
alapvonalak rendszere),

3. a mérőeszközök használati technikája,
4. a minimális szükséges leolvasási és számítási pontosság.

3. Adatfeldolgozási protokoll

1. viszonyítási alapegységek, statisztikai eljárások bevonása (pl. átlagméret 
megállapítása, a méretingadozás, szórás mértékének meghatározása.)

2. diagramkészítés, dokumentálás

4. Értelmezési Protokoll 

Algoritmusok (együttjárások, logikai függvények)

Ezek a tételeknek a megfelelően:

a) A mért adatoknak a legtipikusabbnak, azaz a leginkább átlagosnak kell megfelelni. 

b) A mérés eredményeképp összevethetővé kell tennünk a különféle íráselemek 
méreteit egymáshoz viszonyítva.

c) A túl- vagy alulműködés kimondásához 15%-os méreteltérés,  de legalább 0,25 mm 
(átlagos vonalvastagság) különbség szükséges. 
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2. sz. ábra. A rezonometriai mérés hagyományos és számítógéppel segített folyamatábrája
Szerkesztette: Szidnai László
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Az „a” pont folyományaként: 

A mérendő elemeknek a legátlagosabb előfordulásait kell mérnünk, azaz a kitüntetett 
sorokban való mérés (cím-, kezdő-, befejező sor) nem ajánlottak. 

Ugyanebből az okból kifolyólag a páros betűket és minden olyan betűt ki kell hagynunk az 
átlagolásból, amely egyedisége, speciális torzulása (pl. ligatúra miatt) befolyásolja az 
átlagbetű méretalakulását. (Ha szükséges akkor a speciális betűket külön megmérhetjük, és 
átlaghoz viszonyítva külön értelmezhetjük.) 

A „b” pont folyományaként:

A betűnagyságot a tanult mérethez viszonyítjuk (pl. normál, kicsi, nagy) Normálnak a 
normaírás szerinti (tanult) méret arányait tekintjük. 

Az összemérhetőséget megkönnyíti, ha meghatározunk egy BÁZIST, amit ezután saját belső 
normának tekintve ennek többszöröseként ábrázoljuk az egyes íráselemeket. (Erre már több 
grafológiai irányzatban voltak utalások, van ahol az oválméretet, van ahol a középzónaméretet
tekintik a saját norma alapjának.)  

A mérési modellünk szerint az átlagos zónaméretet tekintjük bázisnak. Normálnak tekinthető 
pl. a 3-3,5-szeres Bázisnak  megfelelő sortávolság, a 8-szoros Bázisnak megfelelő margó. 
Ezek indoklása és a méretek megtalálhatók az irodalomban (pl. Szidnai, 2003)

A „c” pont folyományaként: 

A mérésekkel szembeni eddigi elvárás a 0,25 mm leolvasási, és 0,01-os számítási pontosság, 
fokméréskor az egész fokos leolvasási, 0,5 fokos számítási pontosság. 

Ezt a pontosságot eddig – normál időkeretű méréskor – csak a speciális rezomércékkel 
lehetett elérni, mivel a torzítatlan átlag megállapításhoz egy-egy íráselemfajtából 30 db mérés 
szükséges, de nagyjából 50 db lenne az ideális. 

A természetes írás sajátossága bizonyos mértékű méretingadozás, amely mellett az írást még 
szabályosnak tekintjük.  Ennek határai íráselemtől függően különbözőek lehetnek. Ha a 
meghatározott mértéket túllépi az elemek méretkülönbsége, akkor instabilnak tekintjük az 
íráselem méretét. 

Ha a méret változása ezt a meghatározott mértéket meghaladja, meg kell állapítani, hogy van-
e esetlegesen valamilyen tendencia  a méretek ingadozásában. Ennek során megvizsgáljuk, 
hogy a változás a betű helyzetével összefüggésben van-e, és milyen módon (pl.: szó, sor vagy 
tömb elején, végén, bizonyos betűk környezetében).

Ezek együttes figyelembevételével lehet a szimmetria-sértésre megállapításokat tenni, és 
ezek alapozzák meg a pszichológiai értékelést. 

A számítógépes alkalmazások szükségessége:

Bár az elmúlt évtizedek során folyamatosan fejlesztettük a méréseket és az ábrázolást 
megkönnyítő eszközöket és módszereket, kidolgozásra kerültek a megfelelő protokollok, de a 
módszer elterjedését nem könnyítette meg sem az eszközigényessége (a speciális mérce), az 
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adatok dokumentálása, a számítási eljárás, valamint a diagram elkészítésének szükségessége.
(Szidnai, 2001)

Így már a kezdetektől fogva természetesnek tűnt a számítástechnika bevonása a rezonometriai
munkafolyamatba.

A legkorábbi eljárásokban a mércével mért adatokat egy táblázatkezelő programba beírva, a 
gép által kiszámolt értékeket egy előnyomtatott üres diagramlapra (1.sz. melléklet) kézzel 
kellett berajzolnunk. 

Később már a Windows alatt futó MS Excel™ makró programjait felhasználva a diagramot is 
félautomatikusan sikerült ábrázolni a méretingadozásokkal együtt.

A legutolsó Excel verzióban már kísérletet tettünk arra is, hogy az alapvető jelentéseket 
legalább szótárszerűen tartalmazza a program. (Madlovics, 2012):

Az így kifejlesztett Excel program komoly belső alprogramokat futtat a konstellációk 
felrajzolásáshoz, és a szükséges adatok kiszámításához. Megfelelő beállításokkal a mai napig 
jól működhetne, de a 2010-es években már látszott, hogy a fejlesztésnek a legfőbb akadálya – 
a papíron történő mérésen túl –, hogy folyamatosan újabb és újabb Windows és Excel verziók 
jelentek meg gyárilag a gépekre telepítve. 

A korábbi programok sem a régebbi Windows gépekkel, sem a másfajta (Linux, Apple) 
rendszerekkel, sem a célközönség által használt többféle nyelvű Windows verziókkal (angol, 
szlovák, román) sem voltak kompatibilisek, folyamatos korrekcióra szorultak. 

A számítástechnikában járatlan felhasználók gyakran nem is vették észre, hogy nem futnak a 
belső makrók, így a felrajzolt diagram valamelyik előző mérés eredményével keveredhetett. 

Tehát a továbblépésnek két irányba kellett nyitnia: az egyik a nyelvi és platformfüggetlenség 
elérése, a másik pedig a lehető legtöbb segítséget adni a papíron történő mérésekhez. 

Ennek szerencsés kiindulásául szolgált egy országos képzőközpont hallgatójának friss 
szakdolgozata (Kiss Á., 2017), amelyre alapozva elindulhattak a fejlesztések. 

A hobbialkalmazásnak indult program ergonómiáját és tudását több tucat rezonometrikus 
hallgató bevonásával fejlesztettük, teszteltük, így több mint 2 évig tartott a jelenlegi Beta 6. 
verziónak kibocsátása.

Az alapkoncepció szerint az írásokat eredetiben továbbra is fel lehet dolgozni a kézi 
mércékkel is, de legfőbb újdonság annak a lehetősége, hogy a méréseket már az írásminta 
grafikus (beszkennelt) képén a képernyőn is végre lehet hajtani. 

A szkennelés ettől az alkalmazástól függetlenül, külön történik, csak az elkészült képfájlt kell 
a programba betölteni. (*jpg, vagy *png formátum, 300dpi.)

Tapasztalataink alapján a forgalomban kapható legolcsóbb (pár ezer Ft-os) szkennerek is csak 
néhány pixelnyi hibát vétenek, ami a gyakorlatban 0,01-0,02mm mérési pontatlanságot jelent.

A program által ajánlott szkennelési felbontás 300 dpi, de ettől lefelé és felfelé is el lehet 
térni. Nagyjából 75 dpi az a legalacsonyabb képfelbontás, ahol a pontosság a kézi mércék 
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szintjén mozog, a magasabb felbontás esetén viszont legalább tízszer jobb a pontosság az 
eddigi megszokottnál.

A jelenlegi 6.2.Beta verzió képernyőképe a 3.sz. ábrán látható.

A kép mozgatható, nagyítható- kicsinyíthető, és több olyan technológiát tartalmaz, ami a 
méréseket félautomatizálhatóvá téve felgyorsítja és megkönnyíti. 

A szokásos menüpontokon túl (Fájlkezelés, Regisztrálás, Eszközök, Súgó), itt közvetlenül 
kiválaszthatók a rezonometriai protokoll szerint mérésre ajánlott íráselemek, és az eszköztár 
„RÁCS” ikonjára kattintva egy halvány 5×5 mm-es négyzethálót teríthetünk az írásra, így jól 
szemrevételezhetők az íráskép szabálytalanságai, a sorok iránytartása, dőlések ingadozása.

3. sz. ábra. Az IstAR alkalmazás kezdő képernyőképe
Szerkesztette: Szidnai László

A képernyőn történő mérés:

A képernyőn történő mérés nemcsak gyorsabb és pontosabb, hanem automatikusan 
elvégezhető az adatgyűjtés, összesítés, ami a mércés mérések leglassabb része volt eddig.

A mérésekhez  úgynevezett „mérőpálcikákat” kell a megfelelő érintőpontokra mozgatni, úgy, 
hogy a mérendő távolságot kívülről kell közrefogniuk, a közöttük lévő távolság lesz a mért 
adat. 

Pl., ha a tintával nem érintett fehér közöket kell mérni (pl. szótáv, margó), akkor a tintás 
érintőpontokon kell átmennie, ha betűmagasságot mérünk, akkor a betűszemet csak kívülről  
érintheti a mérőpálcika. (lásd 4. sz. ábra)
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4. sz. ábra. A mérőpálcikák alkalmazása a mérések során
Szerkesztette: Szidnai László

A kézi mércés mérés protokolljának megfelelően itt is alapvonalakat kell húzni, és a konkrét 
mérések ehhez az alapvonalhoz kötve történnek meg. (lásd 5. sz. ábra) A program tetszőleges 
számú alapvonalat képes kezelni és megmutatja ezek hajlásszögét is. 

5. sz. ábra. Szóalapvonalak kijelölése a sortávolság és betűelemek méréshez
Szerkesztette: Szidnai László

Egyedi méréstípusok létrehozása és alkalmazása:

A kutatásokat és a továbbfejlesztést szolgálja az is, hogy az alkalmazás lehetővé teszi 
tetszőleges számú speciális (egyedi) mérésfajta definiálását.

Ezeken az újonnan definiált íráselemeken ugyanazokat a műveleteket lehet végrehajtani, mint 
az előre beépített 25 féle (rezonometriai) alapelemen. 
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A létrehozáskor egy önálló ablakot nyitunk meg. (lásd 6. sz. ábra) Ebben határozzuk meg az 
új típusú mérés nevét (ez kerül be a mérési táblázatokba) a rövidítését (ez jelenik meg a 
méréskurzoron), a jelzőszínét (ez kurzor és a mérés színét jelenti). 

6. sz. ábra .Az egyedi méréstípusok létrehozásának oldala
Szerkesztette: Szidnai László

Az ablakban további statisztikai jellegű műveleteket tudunk végrehajtani.

Az “OLYAN MINT” oszlop: a "szülő” mérés, aminek a tulajdonságait megörökölheti ez a 
mérés. 

Pl., ha a ‘gy’ betűkben külön akarjuk megmérni a „g” és az „y” méretét is, akkor az OLYAN 
MINT oszlopban az „alsózóna”-t választjuk „SZÜLŐ” íráselemnek, hiszen mindkettő 
alsózónás betű.

A „SZÜLŐVEL ÖSSZEFÉSÜLÉS” rovat határozza meg, hogy mi történjen az így megmért 
adatokkal. Háromféle lehetőséget adhatunk meg, és ezeket folyamatosan átállíthatjuk:

1. “MINDIG FÉSÜLJE ÖSSZE”; akkor ennek a méréstípusnak az értékeit felhasználja a 
számolásban, diagramrajzolásban, azaz összefésüli a szülő adataival.

2. “SOHA”; bár látjuk a mért eredményeket a jegyzőkönyvben, de az így jelzett adatokat
kihagyja az összesítésekből, diagramból, 

3. “CSAK HA NINCS SZIGNIFIKÁNS KÜLÖNBSÉG”; a program a mért adatok és a 
szülő adatok közötti méreteltérést statisztikai próbákkal megvizsgálja. 

Ha a statisztikai próba nem mutat szignifikáns eltérést, akkor ezt a mérést automatikusan 
összefésüli a szülőadatokkal, és így felhasználja a diagramban is.

A létrehozott új egyedi íráselemek nevét és jellemzőit el lehet menteni (tetszőleges számban), 
és további írásokhoz lehet hozzárendelni. Ez sokszereplős kutatásoknál lehet hasznos funkció,
mivel elég egyszer létrehozni a definíciós adatokat, és az összes írásmintához az összes 
mérést végző írásanalitikus – mailban megkapva– egységesen ezt használhatja. 
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Ezen felül időt takaríthatunk meg, ha létrehozunk többféle speciális jellemzőből egy 
könyvtárat, az adott elemzési feladatnak megfelelőt csak betöltjük a programba.

Adat- és diagram kezelés, eredménystatisztikák

 Az adatok automatikus összegyűjtése után többféle lehetőségünk nyílik azok feldolgozására, 
értelmezésére. 

Először is a program kirajzolja a megfelelő diagramot az 1. sz. ábra szerinti szabványos forma
szerint, azaz berajzolja a Bázist, mint a szimmetriaképző alaphúrt, és az egyes elemek 
méretéhez tartozó ingadozást is. 

Az egérkurzort az egyes pontok fölé állítva megjelennek annak pontos méretei és egyéb 
fontos jellemzői. A teljes rezonometriai diagram felrajzolásakor a húrok nem csak láthatóvá 
tehetők, hanem mozgathatók is a grafikonon, így szemléltethető az elemek együttjárása.

Ezek alapján a módszerben jártas írásanalitikusok már képesek az elemzést elvégezni.

A program központi magja egy jegyzőkönyv formula, amely a nevéből eredően a munkánk 

lényegi eredményeit tartalmazza. Ehhez tartozik a duktor biográfiai alapadatait tartalmazó 
kezdőoldal, ahol lehetőség van a hagyományos, nominális írás jellemzők (analízis lap), és 
egyéb megjegyzések rögzítésére is. 

A program a további, mélyebb grafometriai kutatásokhoz a táblázatos részben 
jegyzőkönyvszerűen összegyűjti – mért elemenként – az egyes kategóriákban lévő 
darabszámot, ezek gyakorisági százalékértékét, valamint kiszámolja átlagokon túl a szórás és 
szórás-százalékértékeket is. Közli a gyakorisági eloszlást, és a kategória-átlagot (2. sz. 
melléklet)

További statisztikai lehetőségek:

A fenti alapstatisztikákon túl (darabszám, átlagméret, szórás) lehetőség nyílik arra, hogy a 
program beépített statisztikai moduljával a mért íráselemeket párosával összehasonlítsuk 
egymással. 

Feltehetünk pl. olyan kérdéseket, hogy a szavakon belül lévő oválméretek és a szavak között 
álló névelők méretei eltérnek-e egymástól. Vagy eltérnek-e az önálló ’g’ betű méretei a ’g-y’ 
kapcsolatban állóétól?

Bár ezek látszólag egyszerű kérdéseknek tűnnek, de az eltérő darabszámú, eltérő ingadozású 
íráselemeknél nem elegendő csak az átlagok összevetése, ugyanis meg kell határozni azt a 
határértéket, amikor az átlagok eltérése már valóban különbözőséget jelent.

Erre ad lehetőséget az alkalmazás statisztikai modulja, ahol az általunk beállítható és 
változtatható szignifikancia-szinten a program automatikusan kiválasztja és elvégzi a 
megfelelő statisztikai eljárást a csoportok között.
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7. sz. ábra. A statisztikai modul eredményablakának részlete
Szerkesztette: Szidnai László

Ez a statisztikai modul hasznosítható írásazonosítására is, amikor az általunk definiált egyedi 
íráselemek egymáshoz való viszonyát statisztikai pontossággal hasonlíthatjuk össze a 
kérdéses írásmintákkal. 

Az adatok rezonometriai értelmezése

Az IStAR talán leginnovatívabb része a jelentésgeneráló (értelmező) modul.

Ez a mért adatok alapján saját belső algoritmussal képes kiválasztani a megfelelő jelentéseket.

Ami újszerű benne, a belső logikai leíró nyelv, amellyel modellezni lehet az íráselemző 
gondolkodását.

Ennek használatával tetszőleges számban lehet programozni a jelentések közé olyan 
feltételeket, amelyeket eddig csak a tankönyvekből, szótárszerűen, egyesével lehetett 
összegyűjtögetni. (Szombatiné, 2016)

A modul felprogramozható a diagram több elemének egymáshoz való viszonyának, 
méretének, ingadozásának együttes értelmezésére, azaz képes konfigurációelemzés alá vetni 
az úgynevezett „konstellációkat” is.

Ezt az alábbi példán mutatjuk be:  jelen szemle Diószegi Gabriella cikkében szereplő 
(23.oldal) 6. sz. ábra diagramjának konfigurációs elemzése: 
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1. azonos húron van a középzóna, a címcsúszás és az ’a’ bal-jobb szótávja, és ezek mind 
a BÁZIS alatt vannak,

2. a középzóna mérete instabil (erősen ingadozik), csakúgy, mint a konfiguráció többi 
íráseleméé, 

3. az instabil oválmagasság „ingeréhségesen” kiemelkedik a középzónából,  

4. az OAT az erősen emelkedő és a Bázisba ér. 

A jelentések programozásához az összes elképzelhető méretviszonyt feldolgozhatjuk, tehát itt 
a programrészlet eleje így hangzana (a logikai nyelv szavai NAGY NYOMTATOTT betűvel, 
az íráselemek dőlt vastag betűvel jelezve): 

„HA” az „ERŐSEN INGADOZÓ” középzóna „EGYENLŐ ” az „ERŐSEN INGADOZÓ” 
Keretekkel „ÉS” az „EGYENLŐ” az „ERŐSEN INGADOZÓ” referenciacsoporttal, ÉS ezek
KISEBBEK mint a bázis, AKKOR: 

„a mindennapok bizonytalan kapcsolatrendszerét saját korlátozásának éli meg”

„HA” az oválmagasság „ERŐSEN INGADOZÓ” „ÉS” „KISEBB MINT” a bázis „ÉS” 
„NAGYOBB MINT” a középbetű, „ÉS” „KISEBB MINT” az oválszélesség „ÉS” az 
oválszélesség  „EGYENLŐ” a bázishúrral, „ÉS” az oválszélesség ingadozása „KISEBB 
MINT” az oválmagasság ingadozása, AKKOR:

a duktor önértékelése ugyan még bizonytalan, de ambíciózusan törekszik az 
önmegvalósításra, amelyekben időlegesen sikeresnek is érezheti magát. Ezekre a sikerjelekre 
folyamatosan szüksége van az önmegerősítéshez. Emiatt fokozattan vágyik a külső 
elismerésekre, vagy csak arra, hogy foglalkozzanak vele.”

Ebben a keretrendszerben beállítható a mérési tolerancia, azaz annak a mértéke, hogy 
mikortól tekintünk egy-egy elemet azonos méretűnek, azonos húron lévőnek, stabilnak vagy 
ingadozónak.

Ha a konkrét mérési eredmény ezen beállításoknak a határán mozog (ez a szürke zóna), a 
program figyelmeztetést küld, hogy a mérési hibahatáron mozgunk a jelentésekkel is, és az 
elemzőnek a szaktudása alapján kell ezt értelmeznie. (8. sz. ábra)

51



A feltétel elméleti
leírása

A tényleges mért érték lehetséges értelmezés

Ovál magasság

a bázis alatt

(legalább 0.5-1
kategóriával.)

-*-*-*-

ingadozás: stabil

(ha 2-3 kategórián 

belül ingadozik)

Bázis kategóriában:                  -0.65
Ovál magasság kategóriában:  -1.31
(Bázis húrja - Ovál magasság= 0.66

-*-*-*-

Ovál magasság ingadozás: 2.47

A feltétel egyes részei szürke zónába 
esnek:
( Bázis húrja - Ovál magasság ) 0.50 
feltétel értékéhez túl közel esik a(z)

az eltérés

A mérési hibahatár miatt többes jelentés
lehetséges!

 Pozitiv késztetés a belső 
növekedésre, ezzel a 
teljesitményre, 

-*-*-*-

 a belső hajtóerők eredményes 
mozgósítása.

8. sz. ábra. A figyelmeztetés a mérési határértéken lévő íráselem értelmezésénél 
(Szerkesztette: Szidnai László)

Ez az értékelő modul cserélhető, azaz más mérési hibahatárokat, vagy más értékelő szöveget 
(akár más nyelven) lehet ugyanahhoz az írásmintához csatolni.

Az adatok feldolgozása külső programokkal

További felhasználási lehetőségeket nyit meg, hogy az összes mérést tetszőleges külső 
táblázatkezelőbe (*.csv formátumba) tudjuk exportálni eredeti (mm) méretükben, a mérési 
hely koordinátáival együtt.

Ahány mérést végeztünk, annyi sort kapunk az alábbi adatokkal: a mért elem elnevezése, 
kezdő-, végkoordinátája, kategória (rezo), a pontok távolsága mm-ben. 

A koordinátarendszer a bal felső sarok (x=0, y=0)-nál indul, mértékegysége mm. 

A mérési helyek ismeretében számszerűen kimutatható, hogy a lap alja felé valóban 
változnak-e a betűméretek, vagy pl. csökkennek-e a lap jobb oldala felé a szélességi méretek.

Összegzés

Az Írás Statisztikai Analizáló Rendszer (IStAR) komplex mérő, dokumentáló és elemző, 
értékelő alkalmazás, jelentős módszertani továbblépés az íráselemzés területén. 

Nincs szükség vonalzóra, ceruzára és a – bár jól működő –, de mégis monoton, mércés kézi 
mérésekre, csak egyszerűen be kell szkennelni a kézírást, ezután már pár kattintással a 
monitoron (akár betűméretnyire kinagyítva) lehet elvégezni a szükséges méréseket. 

A mérések testreszabhatók és kibővíthetők, és az IStAR™ program automatikusan összegyűjti
a századmm pontosságú adatokat, felrajzolja a rezodiagramot és kiadja az aktuális  
Rezonometriai Értelmezési Protokoll szerinti alapjelentéseket és húrértelmezéseket.
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A program rendszeresen frissül, így mindig a legújabb rezonometriai tudásanyag 

kerülhet be a jelentéstárba, amelyet – szintén csak egy kattintással – exportálni lehet az 
elemzésbe.

A pontos méréseken túl, jól ellenőrizhető a teljes dokumentáció, ami egyetlen (*.gra) 
kiterjesztésű) fájlban található.

A mérések a papír felületének 4 tizedesjegy pontosságú koodinátarendszerében történnek, 
legalább 0,01 mm pontosságúak. 

Mivel ezek a nyersadatok exportálhatók (azaz  külső programokkal hozzáférhetővé válnak), 
így minden írással találkozó szakember (orvos, tanár, gyógypedagógus, neurológus, 
pszichológus, írásazonosító) hasznosíthatja az IStAR speciális tudását.

Az alkalmazás platformfüggetlen, azaz az összes jelenlegi 64 bites Windows, Linux és 
MacOS verzión fut. 

A MÍTÉSZ tagjai és pártolói, megkötés nélkül, egyéni és üzleti célra egyidejűleg 3 gépre 
regisztrálhatják.
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Mellékletek:

1. sz.  melléklet. Kézi kitöltéshez használt diagram ürlap

55



2. sz. melléklet: Példa az IStAR által készített mérési jegyzőkönyvre 
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Dr. Csizmazia Endre8

Az írásanalitikai kutatás új gondolatai
A digitális írásanalitika alapjai

1. Lényege, alapjai:

A számítógépek elterjedése, az okos telefonok megjelenése és a Mesterséges Intelligencia 
(MI) rohamos térhódítása miatt egyre csökken az elérhető kézírások száma.

A kézírás vizsgálata többirányú, többdimenziójú, viszont, visszautalva az előző mondatra, 
ahol nincs konkrét kézzel írt dokumentum ott megáll a klasszikus íráselemzés tudománya.

Az írásanalitika komplexitása miatt az írásra ható összes körülményt képes vizsgálni, ezért az 
írásanalitika új „ágát” és kutatási területét digitális írásanalitikának neveztük el.

2. Kutatási irányok:

2/a. A vizsgálati rendszer alapkérdései:

– az írott és a digitális dokumentum aránya,

– a napi, heti kézzel és az otthoni számítógéppel készült szöveg abszolút mennyisége és 
egymáshoz viszonyított aránya. 

2/b. Vizsgálati anyagok:

– a számítógépen, tableten készülő dokumentumok,

– kiemelten az email-eket:

- mérete, 

- a duktor milyen betűkészletet /Time New Roman, Palatino linotype, stb./ használ,

- a használt betűkészlet megegyezik, vagy eltér a munkahelyén használt betűkészlettől,

- menyire tagol, 

- használ–e félkövér betűt, csupa nagybetűt, dőlt betűt, aláhúzást, 

- a mondanivaló rendszeres kiemelése.

2/c. Alkalmazott formulák:

– használ- e színes sorkiemelést, ha igen milyen szint, egyfélét, vagy több szint,

– változtat-e az idézetnél, vagy egyéb mondandó kiemelésénél a betűkészleten. 

– ha emailt ír, kisebb terjedelemben hol helyezi el a megszólítást, az aláírást,

– alkalmazkodik-e a sor eleji elhelyezéshez, vagy a régi középre helyezéshez nyúl 
vissza.

8 A MÍTÉSZ alapító tagja. A MÍTÉSZ Kutatási Bizottság elnöke, szemész főorvos
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2/d. Egyéb alkalmazások:

– alkalmazza–e az automatikus hibajavítót,

– folyamatosan írja a szöveget és csak utána javít a végén, vagy azonnal menetközben, 
ahogyan a gép jelez, rögtön visszamegy az előző szó hibáját javítani. 

– szubjektív, de releváns lehet, ha átolvassa a kész írást, hogyan javít. Betold, töröl, vagy
hagyja az eredeti, hibásan gépelt szöveget,

– a tömbelhelyezés formája, balra zárt sorokkal, jobb oldalon változó hosszal ír, vagy a 
hivatalos két oldalt záródó lehetőséget veszi igénybe (a magán életben is),

– a betűkészlet kiválasztása, (bár anakronisztikusan hangzik, hiszen véges számú 
betűkészlet áll a duktor rendelkezésére, mégis a normaírástól való eltérés az egyedi 
írásforma igényét fejezi ki. Gyakorta használt betűkészlet (mindegyik 12-es 
betűmérettel készült)

– Ez itt egy egyedi betűkészlet (Times New Roman)

– Ez itt egy egyedi betűkészlet (Palatino Linotype)

– Ez itt egy egyedi betűkészlet (Arial)

– Ez itt egy egyedi betűkészlet (Bodoni MT)

Magyarázat (CsE): mivel a bemutató nélkül nem annyira nyilvánvaló a betűkészletek 
közötti nagyobb mérvű eltérés, főleg ha a teljes szöveg egy adott betűtípussal íródott, 
lényeges lehet a választás által létrejövő nagyobb tér és helyigény rejtett megjelenése, 
ami egyben rejtett, nem tudatosuló, vagy nyíltan fel nem vállalt dominancia igényt 
fejezhet ki. 

– egyéni betűk használata az iskolában használthoz képest,

– a gépi betű méretének eltérése a szokványostól, ami a kis-, vagy nagyméretű kézírásos
eseteknél már kiderített jelentéstartalommal bír (alkalmazott betűkészletek alapvető 
méreteltérése, beállított betűnagyság. Betű és doc. lap méret emelése -150-200 %- 
piszkozat készítés közben, vagy végleges dokumentumban is.)

Magyarázat (CsE): a szem fénytörési hibájával is magyarázható lehet, az ego eltérései 
mellett.

2/e. A vizsgálat tárgya:

– lehet, hogy a kézzel írott bevásárló cetli helyett telefonba menti a listát,

– más jegyzet, feljegyzés, emlékeztető elkészítése, vegyesen, csak kézírásosan, vagy 
döntően digitálisan történik.

3. Egyéb vizsgálati anyagok:

– SMS-ek (az okos telefonok használata mellett az SMS írás is lehet árulkodó), 
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– massengere-k. 

3/a. Alkalmazások:

– végig írja-e a teljes szöveget saját kezűleg, vagy használja a prediktív lehetőséget.

– javítja-e a hibát az SMS szövegében 

Megjegyzés (CsE): itt, ha prediktív javításmentességet látunk, akkor ez sebesség jel is 
lehet, igénytelenség mellett.

– ha prediktív funkciót használ, akkor a nem megfelelő végződést, ragot javítja-e, vagy 
az eredeti gondolatot és megfogalmazást folytatja, „hibás” szóvéggel,

Megjegyzés (CsE) : „úgy is megértik” hozzáállással (a másik fél fontosságának 
leértékelése, nem végez miatta „felesleges” munkát, vagy csak saját pontatlanságát, 
igénytelenségét fejezi ki. )

– érezhetően átfogalmazza a szöveget, a „hibás” végződésnek megfelelően, ezzel a 
gondolat finom informatikai, érzelmi részét elengedve, elveszítve,

Megjegyzés (CsE): nem elég erős az önbizalma, nem elég határozott, céltudatos, hogy 
ragaszkodjon az elképzeléséhez, ahhoz, amit fontosnak tart. Simulékony, könnyen 
megváltoztatható a véleménye erős nyomás hatására (megfelelési kényszer). 

– értelmezhető mértékű rövidítéseket alkalmaz. (idő, anyag, energia hatékonyság 
korlátai).

– Használ-e mindig, vagy néha egy, vagy több hangulatjelet (☺). Ha nem, mikor?

– A beszélgetés végén, a szöveges információ zárása után még küld egy „válasz” 
hangulati jelet.

3/b.Egyéb alkalmazások:

– Sebesség jel lehet, ha hosszabb szöveg esetén 1-2 mondat után, elküldi az SMS-t, 
majd ott folytatja, ahol abbahagyta,

– több részletre tördelt folyamatos információsort hoz létre. 

Megjegyzés (CsE): türelmetlenség, kitartáshiány, önfegyelem hiánya, vagy lehet 
szóbeli kommunikáció be nem vallott igény, vagy hiánya...

– árulkodó lehet, hogy SMS-ben, ahol tudható a küldő személye, használ-e megszólítást 
és milyet.

– ugyanez vonatkozik a búcsúzásra is

Megjegyzés (CsE): ha a nevét is oda írja, ami egyébként is már eleve tudható, akkor ez
vagy a mondanivaló fontosságának kiemelési jele, vagy ego problémát jelez.

4. A vizsgálati alanyok adatai:

63



– életkor.

Megjegyzés (CsE): nem a tényleges életkorra kellene figyelni, hanem az adott 
korszakban fiatal egyén digitális életkorára:

- 1995-2005 közöttiek: A számítógép tömeges elterjedésekor felnövő nemzedék. 

- 2000-2010 közötti időszak: A mobil tömegessé válása. 

- 2010-2020 közötti időszak: Az okos telefonok elterjedésének kora. 

- a jelenlegi korban pedig már a hangrögzítéses SMS írás, mint a MI vívmány külön is
értékelendő, annak fényében, hogy a hangfelismerés okozta „íráshibákat” javítja–e a 
duktor.

5. A kutatás objektivitásának vizsgálata:

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a digitális írás elemzésekor, az objektív jelek (betűkészlet, 
sorkiemelés, tömbelhelyezés, megszólítás) mellett sok szubjektív elem is vizsgálatra kerül (a 
hiba javítási stílus, a kézírás és gépírás mennyisége, aránya). Ezért vizsgálni kell, hogy az 
egyes elemeket milyen mértékben lehet figyelembe venni a végső vélemény kialakításakor.

6. Összegzés:

Végül, de nem utolsó sorban, ha már kidolgozottá vált elméleti szinten az egyes 
digitális jellemzők pontos jelentése, és elméleti szinten meghatározottá vált ezek vélt, 
várt és valós pszichológiai jelentése, akkor szükséges begyűjteni a fent vázolt 
korosztályi bontásban, a digitális és kézírásos mintákat, mert ezek egybevetése 
finomíthatja, validálhatja, és további felismerésekkel gazdagíthatja a digitális 
íráselemzés tudományát, és használhatóságát a mindennapokban. 

Minden kutató munka tudományos alapokkal rendelkező hipotézissel kezdődik, ami a 
vizsgálat során vagy igazolódik, vagy cáfolódik, esetleg új elmélet körvonalazódik.
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Dr. Csizmazia Endre megjegyzése:

Bár egy ilyen tudományos igényű felhíváshoz nem illik szubjektív történetet mellékelni, de 
mivel az egész ötlet még annyira új, úgy érzem, hogy az érdeklődés felkeltése érdekében egy 
személyes történet megosztása segíthet a hezitálóknak a döntésben. 

Mint tudjátok, orvos vagyok, aki a határterületekkel foglalkozik. Több mint 40 évig 
munkában és itthon is a Time New Roman betűkészletet használtam. Tökéletesen megfelelt a 
célnak. Egy orvosnak szakmai „ártalom” képen az átlagnál nagyobb dominancia igénnyel kell
rendelkeznie ahhoz, hogy a munkáját jól tudja végezni. A beteget meg kell győzni arról, hogy 
a számára kellemetlen diagnosztikai vizsgálatokon részt vegyen, el kell fogadtatni a néha 
megrázó diagnózist, és ami a legfontosabb, a terápia maradéktalan végrehajtására is rá kell 
bírnia, még ha az kellemetlen is, a saját érdekében. Ehhez járul még a szituációk 
ismétlődéséből adódó megerősítés is. Szóval bevallottan, vagy sem, de dominancia igény van.

Valószínűleg ezért is volt számomra elfogadható a hivatalos betűkészlet adta íráskép. Azután 
kb. 5-6 éve elért engem is a korral járó egyik „betegség. Könyvet kezdtem írni a határterületi 
tapasztalataimról, abban a hitben, hogy ezzel sokaknak segítek és ennek következtében 
fokozott késztetést érezhettem tudat alatt, arra, hogy még inkább elfogadtassam a saját 
ötleteimet a környezetemmel és más arra „kiválasztott” személlyel, magyarul az egész 
emberiséggel. Emmiatt az eddigiekhez képest is jelentősen megnőtt, bár akkor nem tudatosult,
a tér, dominancia, befolyásolási igényem. Amit akkor 1-2 évvel a könyvírás megkezdése után 
éreztem, az csak annyi volt, hogy az eddigi betűkészlet adta íráskép „zavart”, nem tetszett, 
nem éreztem magaménak.

Ezt erősítette meg valószínűleg az is, hogy a készülő könyvemben az idézeteket, azért, hogy 
könnyebb legyen elválasztani a saját ötletektől, más betűtípussal írom. Csak most, évekkel 
később, amikor a digitális írásanalitika ötlete felmerült, vált nyilvánvalóvá számomra, hogy ez
a fokozott „fontosság tudat” váltotta ki a betűtípus váltás igényét. és döntöttem emellett a 
betűtípus mellett (Palatino Linotype), amit a mai napig használok. 

Ezt a betűkészletet használtam régebben: Times New Roman 

Ezt a betűkészletet használom most: Palatino Linotype

Amikor az ember egy új betűtípust kezd el használni folyamatosan és nincs mellette más, 
összehasonlítási minta, mint fentebb, vagy a 2/d. pontban, akkor ezek a változások nem 
annyira feltűnőek és nem nyilvánvalóak. Így lehet az, hogy eddig számomra is rejtve maradt 
ez a feltételezhető pszichológiai háttér. 

Hát így gondolom azt, hogy bár rengeteg korláttal, de a gépi – digitális írás is elemezhető 
lehet, ha bekukucskálunk a „függöny” mögé. 
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