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Intézet



Vonatkoznak-e az alábbi állítások a 
XXI. század családjaira?

►Biztonságos kötődést és érzelmi biztonságot 
lehetővé tevő közeg

►A viselkedéses kompetenciák átadásának 
legfontosabb terepe

►Szociális támogatás fő forrása a benne élő 
egyének számára

►A legfontosabb stresszcsökkentő eszköz

►Gazdasági egység



Család

► Azonosulás

► Kötődés

► Kölcsönösség

► Lojalitás

► Szolidaritás

► Hierarchia (szülői és 
gyerek alrendszer)

► Határok

► Szabályrendszer

► Rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség



►A család gazdasági egység is volt

► A szociális biztonságot (óvoda, idősellátás, 
segély, támogatás) a családi rendszer 
biztosította



A párválasztás tehát

► gazdasági befektetés

► állásinterjú

► társadalombiztosítás

► szociális hálóépítés

VOLT

Nem a személyes 
érdekek, hanem a 
nagycsalád érdekei 

dominálták



MI történt a XX. század nyugati kultúrájában? 

Számos családi 
funkciót 

intézményrendszerek  
vesznek át

A család 
hagyományos 

funkciói gyengülnek

A család, mint 
gazdasági egység 
szerepe gyengül



„Alternatív” 
családmodellek



A szülői szerep- és feladatmegoszlás nem 
megfelelő

► Gyakori elvégzetlen feladatok

►Versengés, rivalizálás a szülők között

► Totális diktatúra



A minőségi kapcsolat hiánya a szülő között

► Mindennapi túlterheltség

►Kevesebb fizikai együttműködést igénylő 
feladat

► Kevés egymással töltött minőségi  idő



A demokratikus család

► A határok nem tiszták 
(kinek mit szabad)

► Folyamatos konfliktusok,
nemcsak a szülő között

► A felelősségkörök nem 
tiszták (kinek mi a dolga)

► A családtagok igényei nem 
különülnek el (szorosabb 
testi kapcsolat pl. már nem 
a gyerek igénye, „apa 
mindig horgászni visz… 
mert én szeretek horgászni 
”)



Egyszülős család

► A szülő egyedül marad a 
feladataival

► A tágabb családból a 
szükségesenél kisebb 
támogatást kap

► Parentifikáció: Az egyik 
szülő kiesésével a
legnagyobb (vagy a 
legéletrevalóbb) gyerek 
szülői szerepeket kap a 
másik (túlterhelt) szülőtől



Túlvédés

► A szülő szorong

► Túkontrollálja a gyereket

► A gyereknek nincsenek 
saját döntési helyzetei

► Dependens lesz

► Veszélyben lesz (akut 
szövőmények elhárítására 
nem lesznek készségei)



Koalíciók

► A család egyes tagjai a 
gyerek (vagy a saját) 
pillanatnyi igényeire 
reagálnak nem pedig a 
gyerek érdekeire („a 
nagyinál mindent szabad”) 
és összefognak a 
többiekkel szemben

► Felnőttek közti konfliktusba 
a gyerek bevonása („azért 
lettél beteg, mert apád ….)



Házastársi kapcsolatrendszer változói

►Bizalom

►Problémák közös megoldása

►Nyílt, direkt kommunikáció

►Kapcsolati problémák hiánya

►Közös időtöltés

►Minőségi idő



Mit tehettek régen a házas felek?

►Elfogadtak

► Megtanultak kommunikálni

► Több minőségi idő egymással



Mi a helyzet a mi kultúránkban?

► Választás saját, egyéni szempontok alapján

► Igények vs elfogadás 

► Kevesebb külső családi támogatás

► Több egymással töltött idő, az egymásra fordított 
minőségi idő csökkenésének kockázata –
kommunikációs zavarok gyakoribbá válhatnak



Megoldási lehetőségek

► Kölcsönös kérések módszere

► Minőségi idő növelése (akár gyerekekkel 
való együttlét rovására)

► Pozitív!!! és negatív érzések 
kommunikációja

►Gondolatolvasás kerülése + szeretetnyelv



Gondolatolvasás

► „Most biztosan azt gondolja, hogy….”

►„Tudnia kéne, hogy….”



Helyette

► Kérdezzünk

► Közöljünk

► Nem értjük egymást félszavakból!!!



Szeretetnyelv 

1. Aktív figyelem

2. Testi érintés

3. Szóbeli dicséret 

4. Ajándékok

5. Mindennapi figyelmességek



Boldogságfokozó gyakorlatok

► Hála kifejezése

► Optimizmus

► Rágódás és társas 
összehasonlítás kerülése

► Jó cselekedetek

► Kapcsolatok ápolása

► Megbirkózási stratégiák

•Megbocsátás

•Áramlatélmény fokozása

•Apró örömök élvezete

•Célok kitűzése, 

elköteleződés

•Vallásgyakorlás és 

spiritualitás

•Törődni a testünkkel


