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A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI: 
 
 

• a nemzetlélek állapotának felmérése 
• A jelenben mutatkozó zavarok okának feltárása, kóroki tényezők 

keresése 
• Merre van a kiút a jelen zavaraiból? 

 



ELŐZMÉNY:  

Kopp Mária (2007): 
• A népesség 70%-nál krónikus stressz állapot áll fenn! 
• Ok:  

társadalmi normák, közös erkölcsi elvek meggyengülése 
Közös jövőkép hiánya 
Társadalmi szolidaritás hiánya 

• Következmény és veszély: 
Az értékrenddel nem rendelkező, jövőkép nélkül szorongó, 
elbizonytalanodott ember a leginkább manipulálható! 



Jelen kutatás 
2013-2015 

• Módszer:  
 
rendszerállítás 

• Feldolgozás:  
 
pszichológiai módszer (érzelmi tartalom elemzés és pszichodinamikai 
elemzés) 
 
 

• Film és könyv 



A MAGYAR NEMZET JELENE 





Generációk érzéseiből 

A jelenben együtt lévő, együtt élő négy generáció képviselői súlyos 
patológiás állapotban vannak, a legidősebb generációt csukott szemmel 
van a földön, mindenki idegesíti. Befelé fordulással védekezik, belül 
képzeleg, így teszi elviselhetővé, idealizálttá mindazt, ami körülveszi. 
Énvédelme: belső emigráció, idealizáció. 



A II. generáció letargikus, szomorú, úgy ringatja magát, mint 
amikor magukat vigasztalják az árvaházi gyerekek, és 
megfélemlítettségében mozdulni sem mer. Elnyomottnak, 
eltiportnak érzi magát, a veszélyek miatt állandó készültségben 
van. 

A III. generáció férfiként a földön térdel és hány, ég az arca, 
nem akarja látni, mi történik. A női rész tudatmódosult 
állapotban lebeg, könnyűnek érzi magát. 

A IV. generáció kifelé tart a rendszerből, szédül, úgy érzi, 
menekül. 
Akkor mutat érdeklődést a belső dolgok iránt, amikor az első 
generáció női tagja kinyitja a szemét 



A jelenben uralkodik a negatív életérzés, a 
szomorúság, a kiábrándultság, a félelem, a 
dermedtség, a gyengeség és az undor. Mindezek 
elviselésére, elfedésére szolgál a bódult, 
tudatmódosult állapot, a befelé fordulás, a 
cselekvés hiánya, az elfordulás, a szembecsukás 
(szemet hunyni valami felett?), a rendszer 
elhagyása.  



a gyökértelenné vált legifjabb generáció elhagyja a 
rendszert, és a nemzet nem lesz képes reprodukálni 
önmagát. A középgenerációt vagy a magával hozott 
transzgenerációs félelem gátolja a cselekvésében, vagy 
közönnyel, bódultsággal (alkoholizmus, egyéb 
tudatmódosító szerek használata), belső emigrációval 
védekezik. Ez a folyamat ugyanarra a krónikus stressz 
állapotra utal, amelyet Kopp Mária kutatásaiból ismerünk.  
Az életerő lekötöttsége a múlt feldolgozatlanságából ered.  



„…legyen, hogy mozduljon meg. LÉTEZZEN! 
Igen, igen, és arra késztetném, hogy mozogjon, 
éljen.” 

 

 „meg kell rázni, hogy ÁTJÖJJENEK 
INFORMÁCIÓK, hogy valaminek történnie kell, 
amit hogyha ő itt lefekszik, akkor az eltűnik és 
azt nem szabad engedni.” 
 



„azt látom, hogy senki nem önmaga. Először az az érzésem volt, 
hogy ilyen szellemlények. Most pedig az, hogy minden más, 
mint aminek látszik. És hogy kéne valamit csinálni, de én biztos 
nem fogok.” 

„ két véglet van bennem, hogy valamit szüljek meg, vagy 
haljak meg, vagy nem tudom, de hogy így ezt a két végletet 
érzem.” 





Ki sürgeti a szülést?  
 



A feldolgozatlan múlt! 
 



Miért nem tud megtörténni?  
 



A REND hiánya! REND nélkül 
nincs teremtő cselekedet, 
káoszba, anarchiába fulladhat 
az erő. 



ÉNKÉPÜNK 

Önképünk, énképünk meghatározói a negatív érzések.  
Mi tartja fent mindezeket? 
 
• A hamis történelmi tudat 
• a meghamisított múlt 
• a titkok őrzése 
• a hiteles információk elzárása 



Történelmi traumák a 20. Században: 

• Trianon 
• Háborús veszteségek 
• Holocaust 
• Kitelepítések, lakosságcserék, internálások, kényszermunka, Gulag 
• Kommunista diktatúra, Kádári megtorlás 
• Tömeges nemi erőszak 

 
 
 



Mitől válik a történelmi trauma 
transzgenerációssá? 

 
• Feldolgozás hiánya 
• Titkosítás egyéni és társadalmi szinten: megfélemlítés, szégyen, 

félelem, féltés miatt 
• Következmény: a traumát elszenvedő generáció túlél, de a család 

belehal, mert nem születik meg a 3-4 generáció. 



A trauma feldolgozásának lépései 

 
• A tényekre való ránézés 
• A tények elismerése 
• A felelős megnevezése 
• A felelősség elvállalása 
• Bocsánatkérés 
• Méltányos kiegyenlítés 
• Megbocsátás, visszakötődés 

 



Mi is a visszakötődés? 

A nemzet stabil egységnek alapvető meghatározó elve: 
az odatartozás joga. 
A nemzet minden tagjának, és a nemzetet ért minden 
történésnek azonos odatartozási joga van. Ezt a jogot 
nem lehet elvenni, nem lehet senkit és semmit 
kirekeszteni és leértékelni. Az odatartozás joga magából 
a kötődésből ered, és az adott nemzet egysége 
fejeződik ki benne. 



A megbocsátás  következménye 

• Ha megtörténik a megbocsátás (magunknak is!), akkor megindul a 
szeretet áramlása, 

• A szeretet termeli ki, adja vissza az életerőt  
• Az életerő biztosítja a fejlődéshez szükséges energiát 
• A rendszer pozitív érzelmi áthangolódása megtörténik: bizalom, 

biztonság, szakrális teremtő erő  





Összegzően: 

hogy a jelenben dermedt állapotban vagyunk, cselekvési 
késztetéseink alacsony szintűek, érzelmi közérzetünket a 
negatív érzelmek határozzák meg: a szomorúság, a 
bizalmatlanság, a fenyegetettség, a reménytelenség és a félelem. 
A jelenlét (a jelenben való tényleges létezés) hiánya számos 
tünetben mutatkozik meg: nincs kapcsolat a generációk között, 
nincs kapcsolat a múlt és a jelen között. A gyenge életerő csak 
az énvédő mechanizmusokfenntartására elég, a 
problémamegoldó, megújító folyamatok szükségessége 
megfogalmazódik ugyan, de nem tudnak megvalósulni.  



Kérdések a hallgatósághoz: 
 1. 
Eljött-e az idő a közeli jövőben, hogy a nekilássunk a történelmi 
traumák feldolgozásához? 
(lásd 21. dia!) 

2. 
Van-e jelen rendszerünkben kellő biztosíték arra nézve, hogy a feltárás 
folyamata nem vezet újra traumatizálódáshoz? 

3. 
Lehet-e megbocsátani anélkül, hogy megtörténne a 
bocsánatkérés? 
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