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Elöljáróban

Eddigi praxisomban és a belőle született könyvekben a terápiák és a 
felállítások során mindig a család hatáskörét állítottam előtérbe munkám 
folyamán. Akkoriban volt ennek értelme – és még ma is ugyanaz az 
értelme!

Számomra a család – csakúgy, mint mindig – az az alkímiai műhely, 
amely minden emberlét melegágya, ahonnan minden megrögzöttsé
günk és eltévelyedésünk ered, méghozzá szükségszerűen, és amelyben 
véghezvihetjük és átélhetjük a megbocsátás és a gyógyulás nagy, egyéni 
művét.

Még ha elsőre olybá tűnik is, mintha az itt leírtakban a családon belüli 
dinamikától eltekintenék, ez csupán átmeneti félreértés: a helyettesítő 
munkán belül a családra irányuló figyelmem továbbra sem csorbult, sőt 
nem változott meg a fókusza sem.

Az újdonság ebben a munkában mindössze annyi, hogy most még egy 
szempontot figyelembe veszek, mondhatni második fókuszként. Carl 
Gustav Jung, akinek jelen írásom meglehetősen sok ötletet és felismerést 
köszönhet, már elég régen leszögezte: 

„A tudattalan úgyszólván felszíni rétege minden kétséget kizáróan 
személyes jellegű. Ezt személyes tudattalannak nevezzük. Ez azonban 
egy mélyebb rétegen alapul, amely már nem a személyes tapasztalatokból 
és élményekből származik, hanem veleszületett. Ez a mélyebb réteg az 
úgynevezett kollektív tudattalan. Azért választottam a »kollektív« 
kifejezést, mert ez a tudattalan nem az egyénre jellemző, hanem 
általános természetű, vagyis a psziché személyes részével ellentétben 
olyan tartalmak és viselkedésmódok jellemzőek rá, amelyek mindenütt, 
és cum grano salis [lat. „csipetnyi sóval”; itt: kis eltérésekkel – T. A.] 
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minden egyénben ugyanolyanok. Úgy is mondhatnánk, hogy minden 
emberben azonos, és így mindenkiben meglévő, személyiség feletti, 
általános lelki alapot képez.” (C. G. Jung: Az archetípusok és a kollektív 
tudattalan. „A kollektív tudattalan archetípusairól”, 11. o.)1

Pontosan ebben az értelemben a jungi 
(a) „személyes tudattalant” és
(b) „kollektív tudattalant”
két nagy területként is felfoghatjuk, amelyeket könyvem elhatárol 

egymástól:
A „személyes tudattalan” olyan, mint az egyéni (és többnyire családi) 

tapasztalatok tárháza, amely a családtagok által közvetítve az ember 
lelkébe mélyed, és ott rejtett erőket kelt életre. Olyan erőket, amelyek 
egyrészt bénítólag hatnak, másrészt tevékenyen ennek az egy személynek 
a jövőjére irányulnak, ahol is – a háta mögött – kiteljesednek. Itt van, 
és valószínűleg lesz is a jövőben mélységes és jótékony jogossága a 
családállításnak mint segédeszköznek.

Más szóval: a „személyes tudattalan” az, amit egy családfelállítás során 
a tudattalan termeiből előhúzunk, hogy az igazság tisztább fényénél 
mutatkozzék meg és fejthesse ki a hatását. Aki egyszer is vett már részt 
felállításon, az tudja, hogy ez hogyan történik.

De mint áll a helyzet a kollektív tudattalannal? Nos, ennek bon
colgatása az itt következő írás feladata.

1 A könyvben több helyütt idézett mű Carl Gustav Jung összegyűjtött munkáinak 
kilencedik kötete (GW 9/I „Die Archetypen und das kollektive Unbewußte”), 
amely magyarul Turóczi Attila fordításában jelent meg Az archetípusok és a kollektív 
tudattalan címmel, a Scolar Kiadó gondozásában (Budapest, 2011). A kötet Jung öt 
tanulmányát gyűjti egybe. Az innen származó idézeteknél a továbbiakban csak a kötet 
sorszámát (ÖM 9/I), az idézett tanulmány címét, valamint az idézet helyét tüntetjük 
fel. (A ford.)
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Előtte azonban hadd mondjak köszönetet ismételt nagyrabecsülésem 
és hálám jeléül két férfiúnak, akik annyi fehér foltot kutattak fel a lélek 
térképén, mint talán senki más őelőttük.

Bert Hellinger munkásságát mindössze csupán néhány évtizedben 
mérhetjük, így még jó pár évre van szükség, hogy azt teljességében 
tudjuk megítélni. Carl Gustav Jung szondáját az emberi lélek mélyére 
eresztette – mélyebbre, mint bárki előtte. Tette mindezt úgy, mintha mi 
sem történt volna. Néhány évtizedig magam is ezt hittem, és csak ma 
(jóval hatvan fölött) hullik munkássága újból az ölembe. Ezer örömmel 
fogadom!

E két férfi mellett pedig ott áll egy nő, aki megtanított a belső utazásra. 
El lehet varázsolni valakit akadémiai módszerekkel? De még mennyire! 
Jean Houston vezetett be engem a mítoszok világába. Nemcsak az 
előadásaival, hanem mint egykor Danténak Vergilius, vezetőmül is 
szegődött, és a kies Hollandiában egy egész csoportot (hatvanegynéhány 
résztvevőt) – mély transzban – bevezetett a Grál történetébe, avagy az 
„Isteni komédiába”, és csak hat nap elteltével állított ismét lábra.

Az iránta érzett hálám már több mint harminc éve dolgozik bennem, 
ezért úgyszólván kötelességem, hogy említést tegyek azokról, akik 
folyton valami újra késztettek, és arra, hogy mindazt, amit itt leírok, élő 
embereken is ellenőrizzem. Azokra az ügyfeleimre gondolok, akiknek 
volt bátorságuk egyéni üléseinken vagy csoportos családállításainkon 
részt venni. Egyedül ez a puding próbája!

Amikor egy évvel ezelőtt egy asszony, aki már több mint öt éve 
felfelbukkant a családállításokon, magával hozta kilencéves fiát is, 
úgy éreztem magam, mint akit lovaggá ütöttek. Ennyit a nagyzási 
hóbortomról!

Mégis: e könyv minden mondatának a klienseim – és csakis ők – 
szolgálnak tanúbizonyságul.

Frankfurt, 2015 februárjában
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„Ha példának okáért egy idős, nagy tiszteletnek örvendő tudós hetvenévesen 
elhagyja a családját, és egy húszesztendős, vörös hajú színésznőt vesz feleségül, 

akkor – tudhatjuk – az istenek megint kaptak egy áldozatot.
Így mutatkozik be nekünk a démoni túlerő. Nem is olyan régen még könnyedén 

ki lehetett volna végezni boszorkányként ezt a fiatalasszonyt.”

(ÖM 9/I, „A kollektív tudattalan archetípusairól”, 36. o.)
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1. fejezet

Az archetípusok és jelentőségük

Még egyszer: úgy tűnik, hogy a személyes családi rendszer szereplői 
(házastárs, gyerekek, testvérek, szülők, nagyszülők stb.) bizonyos 
helyzetekben nem tudják eléggé megvilágítani és – egyetlen felállítás 
alatt – lecsillapítani a lélek minden háborgását.

Bert Hellinger már a kezdet kezdetén meglepett minket néhány olyan 
felállítással, ahol ezt tapasztalhattuk: ő olykor személytelen létezőket 
(vagyis nem valós személyeket), például a Siemens nevű nagyvállalatot, 
a halált, a sorsot, a hazát, a Szudétavidéket, a háborút, Istent, Krisztust, 
a katolikus anyaszentegyházat, az atombombát és más személytelen 
egységeket helyezett el a térben, és mindenki láthatta, hogy ezek a nem 
valódi (vagy nem személyes) alakok nagy erővel rendelkeznek. Olyan 
erővel, ami néha szintén segített enyhíteni a mély lelki bomlottságot 
vagy zavart. Ezekben az esetekben már igazán nem beszélhettünk 
családfelállításról!

Később aztán a saját magunk vezette felállítások során is észrevettük, 
valóban milyen nagy hatást gyakorolnak bizonyos kulturális, vagy 
filozófiai, vagy vallási potenciák az emberi lélekre. Ezáltal szinte az lett a 
benyomásunk, hogy talán létezik egy második – egy szinttel mélyebb – 
családi rendszer, amelyet nem a személyes családtagok alkotnak, hanem 
a „világ mint olyan” családtagjai.

Ez a „második család” egyetemes volt és lesz, személyfeletti (kollektív) 
gyűjtőmedencéje akár az egyéni élet valódi szereplőjével is feltölthető 
(lásd vörös hajú színésznő) – és eddig ezeket a szereplőket állítottuk 
fel. Ám ennek a területnek nem minden alakja ölt testet élő személyben 
ahhoz, hogy megjelenjen. Néhány téma alaktalan marad. Az ősi 
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kultúrákban találhatók olyan képek, 
cselekedetek és főként isteneknek 
tulajdonított történetek, amelyek alap
ján fogalmat alkothatunk arról, hogy 
az emberlét mely nagy témái ezek.

Lássuk e nem személyes dolog kap  
csán még egy pillanatra Jung megkö
zelítését: kellőképpen megcso dáltuk, 
ugyebár, a személyes tudattalan és a 
kol lektív (személyfeletti) tudat közöt
ti különbségtételét. Találunk továb
bá még egy fogalommeghatározást, 
amellyel a továbbiakban foglalkozni 
fogunk. Az előző oldalon idézett 
szöveg közvetlen folytatása ez a szakasz. 
Jung azt írja: „Ez a mélyebb réteg az 
úgynevezett kollektív tudattalan…” És 
így folytatja: „Úgy is mondhatnánk, 
hogy minden emberben azonos, 
és így mindenkiben meglévő, 
személyiség feletti, általános lelki 
alapot képez.” Majd a következtetés, 
amit még nem olvastunk: „A személyes 

tudattalan főként az úgynevezett érzelmi színezetű komplexusokat 
tartalmazza, amelyek lelki életünk személyes intimitását jelentik 
[pl. a személyes neurózisok stb., P. O.]. A kollektív tudattalan 
tartalmai ezzel szemben az úgynevezett archetípusok.” (ÖM 9/I,  
„A kollektív tudattalan archetípusairól”, 12. o.)

Még egyszer: Jung szerint a lélek tudattalan része minden esetben két 
területre oszlik, ezeket ő gondosan megkülönbözteti egymástól.

Már Sigmund Freud össze 
függésbe hozott a férfilélek
kel (a fiú ki akarja sajátítani 
az anyát akár azon az áron 
is, hogy megöli érte az apát) 
egy régi mitológiai törté
ne tet, amelynek alapján a 
jelenséget Ödipuszkomp
le xus nak nevezte el, a thé
bai Laiosz és Iokaszté fia 
nyomán.

Ez a fiú tudatlanságból 
meg   öli apját és feleségül 
veszi (ugyancsak tudat la
nul) a saját anyját.

Amit tehát elsőre tra
gi kus tévedésnek vélnénk, 
az valami sokkal nagyobb, 
mélyről fel de rengő, egyete
mes dolog nak bizonyul!
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Az egyik terület (A): A személyes tudattalan, ahol az összes családi 
előzmény és a születésem, kisgyermek és kamaszkorom, esetleg 
néhány felnőttkori lélekszilánkom (traumák!) mindennapos családi 
érzületei lecsapódnak. Ezek a lecsapódott tartalmak (a tudattalan 
mindig lecsapódott tartalmakból álló lelki minőség!) nem öröklöttek, 
hanem valódi – többnyire fájdalmas – cselekedetek és események során 
keletkeznek. Tehát (akár a méhen belüli) életem folyamán jönnek létre, 
de nem könnyű őket az emlékezetünkbe idéznünk – máskülönben 
nyilván nem tudattalan tartalmak volnának.

A másik terület (B): A kollektív tudattalan, amelyben az összes 
egyetemes (tehát minden embert érintő) előzmény megtalálható. Ezek 
a tartalmak lényegesen mélyebben rejlenek, mint a személyes tudattalan 
elvileg felidézhető rétegei. Jung ezért a tudattalannak ezt a területét 
habozás nélkül kizárólag örökletesnek nevezi. Az ő szavaival:

„A kollektív tudattalan a psziché egy része, amelyet azzal lehet 
negatívan megkülönböztetni a személyes tudattalantól, hogy attól 
eltérően nem csak a személyes tapasztalatoknak köszönheti létét, 
vagyis nem személyesen tettünk szert rá. Míg a személyes tudattalan 
lényegében olyan tartalmakból áll, amelyek egykor tudatosak voltak, 
de a felejtés vagy az elfojtás révén kikerültek a tudatból, a kollektív 
tudattalan tartalmai soha nem voltak tudatosak, és ezért soha nem az 
egyén tett szert rájuk, hanem teljes mértékben örökölte őket.” (ÖM 9/I, 
„A kollektív tudattalan fogalma”, 51. o.)

Hogy szemléletesebbé tegyem az olvasónak ezt a felosztást, meg le
hetősen illetlen dolgot művelek (némelyek azt mondanák: tisztesség
telent), amikor is egy ábrával mutatom be a lélek szerkezetének régi 
freudi modelljét és Jung elképzelését a tudattalan két tartományáról.

Freud ábrája (fekete vonalak és szöveg) innen: Sigmund Freud: Az 
ősvalami és az én (Hatágú Síp Alapítvány, Budapest 1991. 28. o.).




