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Mi az összefüggés a LIPI és a szociális munka között? 
 
Purebl György Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a 
mindennapi orvosi gyakorlatban című, 2018-ban megjelent könyve olyan, 
a mindennapi gyakorlatban jól hasznosítható összefoglaló írásmű, 
melynek részelemei több segítő szakma számára is rendkívül fontosak 
lehetnek. Ez a felismerés indított bennünket arra, hogy végiggondoljuk, 
hogyan lehetne a LIPI-ket, azaz az alacsony intenzitású pszichológiai 
intervenciókat közkinccsé tenni a segítő szakemberek, konkrétabban a 
szociális szférában dolgozó szakemberek számára is. Egy rövid, lényegre 
törő, könnyen áttekinthető és bármikor hozzáférhető jegyzet kitörés lehet 
a szociális területen dolgozók számára, akiknek általános élménye az 
eszköztelenség és a tehetetlenség, kiegészítve azzal a tapasztalattal, hogy 
gyakran az elérhető szakember pl. pszichiáter hiányában, nem is tudja 
kihez delegálni a rászoruló kliensét (Budai, 2016). 

Cikkünk célja, hogy a szociális szakemberek számára készülő jövendő 
jegyzetünk megszületéséhez az első lépéseket megtegyük, és elkezdjünk 
gondolkodni a LIPI lehetőségein egy-egy meghatározott célcsoportot 
fókuszba állítva. Jövendő jegyzetünkkel nem célunk a teljességre való 
törekvés. Inkább szeretnénk felhívni a megszólított szakemberek 
figyelmét arra, hogy bár a LIPI könyv alapján nem fog tudni 
pszichoterápiát folytatni, de eszközöket kaphat ahhoz, hogy hogyan tud 
segíteni klienseinek bizonyos problémák megoldásában. Mindezek által 
nőhet az érintett szakember kompetenciaérzése, valamint megelőzheti 
saját kiégését is. 

Az orvosi gyakorlat számára készült jegyzetet olvasva rácsodálkoztunk 
a hasonlóságokra, valamint arra, hogy milyen sok elemét alkalmazzuk 
már a LIPI-nek a segítő munkánkban, természetesen a segítői eszköztár 
más számos elemével együtt. A segítő beszélgetés rogersi nondirektív 
személyközpontú megközelítésében (Faber & Schoot, 2005; Rogers, 
2015) is számos ismerős elemet véltünk felfedezni. Ez a felismerés arra 
indított bennünket, hogy a szociális szakemberek képzésében s a 
gyakorlatban is hasznosítható szakanyag összeállításával összegyűjtve és 
                                                           
1 LIPI = Low Intensity Psychological Interventions angol kifejezés rövidítése a szavak 
első betűiből 
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tematizálva, példákkal összekapcsolva segítsük a szakembereket. Ha a 
LIPI eszköztárát beépítjük a mindennapi gyakorlatba, valamint a szociális 
szakemberek képzéseibe, hatékonyabbá tehetjük a kliensekkel folytatott 
munkát, szakmai és oktatói munkánk magasabb és tudatosabb szintre 
léphet, ami által áttételesen hozzájárulhatunk a szociális szakma 
presztízsének növeléséhez, a pályaelhagyás csökkentéséhez.  

 
Mi a LIPI, miért vált szükségessé és milyen előnyökkel jár? 
 
„A LIPI-k olyan pszichológiai beavatkozások, amelyek  
o megtanulása nem igényel különösebb előképzettséget; 
o gyorsan könnyen megtanulhatók; 
o jól alkalmazhatóak a hagyományos pszichoterápiától eltérő 

körülmények között is (…) 
o időtakarékosak; 
o ugyanakkor számos esetben hatékonyak.” (Purebl, 2018:8) 

 
A LIPI-k egyrészt azért váltak szükségessé, mert a pszichiátriai zavarok 

számának emelkedésével, a Magyarországon elérhető szakorvosok 
számának csökkenésével küzdő ellátórendszer nem bír lépést tartani.  
Másrészt az érintett kliensek nagy többsége tapasztalataink alapján a 
stigmatizációtól való félelem miatt, nehezen vagy egyáltalán nem akar 
terápiában részt venni. További okok között szerepel az idő és pénzhiány, 
valamint a kliens motiválatlansága, hogy pszichiátertől vagy 
pszichológustól segítséget kérjen. Nehezíti a helyzetet, hogy általában a 
kliens problémája mellé testi betegség is társul - ekkor megjelenik a 
család vagy szakorvosnál- illetve szociális probléma is tapasztalható, 
ekkor viszont a szociális ellátórendszerben tűnnek fel.  

Míg Purebl György könyve az orvosoknak szól, azzal a céllal, hogy 
javítsa a LIPI-vel a beteg együttműködést és így az orvosi kezelés 
sikerességét, addig jelen írásunk arra törekszik, hogy segítse a szociális 
szakembereket, hiszen nekik is alapvető érdekük, hogy a klienseik 
együttműködőek legyenek és egy olyan bizalmi kapcsolat alakuljon ki 
közöttük, amire építeni lehet a segítő folyamatot.  Közös mindkét esetben, 
hogy a szakszerű segítség megvalósulásában döntő szerepe van annak, 
mennyire működik együtt a kliens. Valójában a siker kulcsa az, hogy 
mennyire tudja a szakember megszólítani kliensét, feltárni előtte a segítő 
folyamat lényegét, együttműködést kialakítani vele legyen az akár egy 
álláskeresés, adósságrendezés esetleg gyermekelhelyezés2.  
                                                           
2 A gyermekvédelem eljárásai közül az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a 
gyermek(ek) kiemelése a családból. Ha sikerül a szülővel, legtöbb esetben az anyával 
egy olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani, amiben a szakember hitelesen tudja képviselni, 
hogy a segítő folyamatban közösen azért tudnak küzdeni, hogy alkalmassá váljon az 
anya/szülő (beleértve a család körülményeit is) a gyermek biztonságos és egészséges 
felnevelésére, akkor sokkal reálisabb esély van arra, hogy a gyermek hazakerülhessen. 
Hatósági szerepből igen nehéz ezt a célt kitűzni, ugyanakkor a segítő folyamat e nélkül 
valóban csupán egy hatósági eljárás lesz a szociális munka szemléletét nélkülözve. 
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A LIPI tehát számos előnnyel járhat a szociális szakemberek számára is. 
A szociálisan nehéz helyzet3 önmagában veszélyeztető tényező a lelki 
egészségre nézve. Illetve a pszichiátriai zavarral küzdő személy könnyen 
kerül szociálisan kiszolgáltatott helyzetbe. A szociális szakembernek 
mindkét esetben biztosítania kell az intézménye által biztosított 
szolgáltatásokat, s az ellátás gördülékenysége és hatékonysága nagyban 
függ attól, hogy milyen mértékben sikerül az együttműködés. Az 
együttműködés ugyanakkor elsősorban a kommunikáción múlik, aminek 
feltétele a segítő szakember érett személyisége és felkészültsége. A siker 
együttműködés nemcsak a kliens javát szolgálja, a segítő szakember lelki 
terhelődése és munkaóráinak száma is múlhat ezen. A nem 
együttműködő, egyre rosszabb helyzetbe kerülő klienst a szakember csak 
nagy nehézségek árán tudja „lerakni”, s nem „hazavinni”, ugyanakkor 
egyre több munkája és adminisztrációja lesz vele. A közösen töltött idő 
pedig rendkívül megterhelő, s így energiátlanná teszi a segítőt. Ezért 
fontos, hogy a kommunikációt segítő technikákat ne csak spontán, hanem 
tudatosan is tudja alkalmazni, eszköztára része legyen. 

Természetesen ezen technikákat is tanulni kell, mint ahogy a segítő 
beszélgetést is nagy óraszámban tanulják képzésük alatt a szociális 
munkások.  Azonban a cikkünket olvasó szakember látni fogja, hogy 
egyrészt már eddig is számos technikát alkalmazott a LIPI-ből, másrészt, 
hogy még többet is érdemes megtanulnia. A szociális szakemberek 
általában nagy esetszámmal dolgoznak, sajnos leterheltségükből fakadóan 
igen kevés idő áll rendelkezésükre, hogy a kliensüket lefagyott állapotából 
kimozdítsák és olyan bizalmi légkört teremtsenek, amelyben a másik 
nyitottá és az együttműködésre motiválttá válik. A bizalmi légkörhöz 
elengedhetetlen, hogy a kliens - más szóval ügyfél - azt érezze, hogy 
megértik őt és a problémáját, hogy látják még nehéz helyzetében is a 
reményt, hogy az jobb legyen. 

 
  

                                                           
3 Hátrányos helyzet (Gyvt 67/A. § (1)) ahol az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

• a szülő alacsony (legfeljebb 8 általános) iskolai végzettsége  
• a szülő alacsony foglalkoztatottsága  
• elégtelen lakókörnyezet (szegregátum, félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakás). Halmozottan hátrányos helyzet (Gyvt 67/A. § (2)) ahol a fenti 
körülmények közül kettő fennáll. 
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A szociális munkában megjelenő pszichés terhekkel való bánás 
lépcsőzetes modellje 
 

 
(Vö. Purebl, 2018:10) 

 
1. szint: Megfelelő tájékoztatás és edukáció. A kliens megfelelő 
tájékoztatása, például, hogy milyen szociális ellátásokra jogosult, ahhoz 
hogyan juthat hozzá; a lehetőségeinek és támogató kapcsolati hálójának 
átgondolása vele együtt (akár kapcsolathálózati kártyák segítségével 
(Udvari, 2011:110-117); döntési lehetőségeinek számbavétele és 
átgondolása (akár előnyök és hátrányok összeírása egyes döntési 
utaknál). Ugyanakkor a döntési szabadságának meghagyása; bizonyos 
helyzetekben kockázatelemzés; a formális segítők számbavétele és 
tisztázása, hogy egyes problémával kihez lehet fordulni, ki miben 
kompetens.  

2. szint: Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók. A LIPI 
alkalmazása segíthet például indokolatlan félelem, szorongás és 
együttműködési problémák esetén a szociális szakemberrel való közös 
munkában. (Ez egyébként fennállhat a jelzőrendszeri tagoknál is.) Abban 

4. szint

Hosszú 

pszichoterápia

3. szint

Rövid pszichoterápia 

(amikor már a LIPI 

nem elég, de segíthet 

a delegálásban)

2. szint

Alacsony intenzitású pszichológiai 

intervenciók

1. szint

Megfelelő tájékoztatás és edukáció. 
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az esetben, ha a kliens szorongásait elismerjük, megengedő attitűddel 
fordulunk felé, de ugyanakkor rogersi nondeirektív hozzáállással, érzelmi 
tükrözéssel segítjük (Semsey, Tésenyi & Pilinszki, 2013), hogy tisztábban 
lássa saját helyzetét – miben van benne és mik a lehetőségei – milyen 
utak állnak reálisan előtte, illetve őt segítő intervenciókkal oldjuk fel 
(Moreno szavaival élve), „kreativitásneurózisát” (Zeintlinger, 2005:232)4. 
Cél az empowerment, a kreativitás és spontaneitás visszaszerzése, hogy 
képessé váljon a segítővel való közös munkára, hosszú távon pedig az 
önálló életre, a professzionális segítők nélküli életvitelre.   

3. szint: Rövid pszichoterápia. Amikor már a LIPI nem elég, de segíthet 
a delegálásban. A LIPI sok esetben már nem elég, de segíthet abban, 
hogy a klienst sikeresen delegáljuk problémájának megfelelő 
kompetenciájú szakemberhez. Például a családdal folytatott 
kommunikáció célja lehet, hogy a szociális ellátás mellett családterápiára 
járjanak. A LIPI nem helyettesítheti a családterápiát, de azt szolgálhatja, 
hogy a család megértse, ez lenne a leghatékonyabb segítség, erre van 
szüksége, s kész legyen vállalni a terápiát.  

4. szint: Hosszú pszichoterápiás beavatkozás szintje. Előfordulhat, hogy 
a kliens esetén nem lehetséges az empowerment, mert pszichopatológia 
esete áll fenn vagy terápiás kezelésre szorul súlyos traumatikus 
események átélése következtében. Itt a megoldás csak hosszabb 
pszichoterápia lehet, a sikernek azt könyvelhetjük el, ha a megfelelő 
szakemberhez/intézménybe való delegálás megvalósul. 

 
Hogyan érezheti a kliens megértettnek magát? 
 
Mielőtt a segítő beszélgetés (Tringer, 2007) és a LIPI témakörébe 
mélyednénk el, le kell fektetnünk azt, hogy a szociális szakember 
munkájában egyaránt jelen kell, hogy legyen a nondirektivitás, a 
krízisintervenció és a tanácsadás is.  Lehet, hogy egy klienssel folytatott 
munka során mindhárom előkerül. Például egy bántalmazott, 
életveszélyben lévő, gyerekeivel együtt menekülő anyánál szükség van 
krízisintervencióra. Majd tanácsot kell adni és intézkedni, hogy védett 
helyre juthasson, majd segítő beszélgetésekben kell feltárni, hogy szükség 
van-e esetében neki és gyermekeinek rövid vagy hosszú távú 
pszichoterápiás beavatkozásra. Illetve szintén többszöri bizalmi légkörben 
folytatott beszélgetésre van szükség, hogy kiderüljenek az anya reális 
lehetőségei és erőforrásai a jövőjének felépítését illetően.  A 
következőkben a bizalmi légkör és a sikeres kommunikáció megvalósítását 
segítő technikákat fogunk sorra venni, miközben hangsúlyozzuk, hogy 
más technikákkal is lehet adott esetben élni a szakembernek. A kliens 
megértettség érzésének különböző fokozatai vannak: 

                                                           
4 „Kreativitásneurózis: spontán életmegnyilvánulások biografikusan meghatározott 
csökkenése és leblokkolása, melyek révén az individuum számára lehetetlen vagy igen 
nehéz lesz kreatívnak lenni” (Zeitlinger 2005:232). 
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1. szint: Ismétlés. Amikor a segítő szó szerint megismétli a kliens által 
elmondottakat. 

„Kliens: Egész testemben remegtem, amikor láttam, hogy a férjem 
ismét részegen dülöngélve jön be a kertkapun és már messziről 
fenyegetően ordítva hív engem és a fiamat.  
Segítő: Egész testében remegett, amikor a férje ismét részegen jött 
haza és fenyegetően ordítva hívta Önt és a gyereket.” 
Ez esetben a kliens azt érzi, hogy a segítő figyel rá. 

 
2. szint: Összefoglalás. Amikor hosszabban tudja csak elmondani a 

kliens a helyzetét és érzéseit, s a szakember azzal segíti, hogy röviden 
összefoglalja a hallottakat és kiemeli a fontos információkat. 

„Kliens: Aztán bár még mindig remegtem, csak az volt a fejembe, hogy 
nincs erőm megvédeni magunkat, hogy nem élem túl, ha még egyszer 
megver minket, s már csak egyet tudtam: menekülni kell. Úgy ahogy 
voltam, papucsban a gyereket felkapva menekültem ki a hátsó 
kertkapun a földek felé. Nekem csak ő van. A kicsit csak szorítottam 
magamhoz. Végigfutott bennem, hogy hova is mehetnék. A szüleim 
meghaltak már, a testvérem messze lakik, a barátnőmhöz nem 
mehetek, ott fog keresni először. Ideáig futottam. Rettegek, hogy rájön, 
hogy itt vagyok. Nem fog kímélni senkit. 
Segítő: Szóval alig egy órája sikerült elmenekülnie a gyerekkel a férje 
elől, aki bántalmazni akarta Önöket és védelmet szeretne kérni illetve 
lakhatást, ahol nem talál Önökre.” 
Ez esetben a kliens azt érzi, hogy a segítő rálát a helyzetére és megérti 
a gondolatait. 

 
3. szint: Érzelmek tükrözése (Mearns & Thorne, 2011). A segítő 

beszélgetésben és a LIPI-ben is a harmadik szint az érzelmek 
visszatükrözése, amikor már túllépünk a tartalmi tükrözésen. De míg a 
segítő beszélgetés harmadik szintjén a kimondott érzések 
visszatükrözését szoktuk érteni, addig a LIPI-nél a kliensen látható, de ki 
nem mondott érzéseket megfogalmazását értjük. Ez utóbbi a klasszikus 
segítő beszélgetés negyedik szintje már. Példa a kimondott érzések 
tükrözésére: 

(Az asszony 2 és 3 éves gyermekeit már kiemelték a családból, most a 
harmadik gyermekét várja, a lakás alkalmatlan újszülött fogadására, 
nincs se fűtés, se bútor, az áramot kikapcsolták.) „Kliens: Nagyon félek, 
hogy mire kicsi megszületik és nem lesz hova hazamennünk a 
kórházból és őt is elvesztem majd… 
Segítő: Fél, hogy a lakhatás megoldatlansága miatt a kicsit is elveszik 
Öntől.” 

 
Példa a kimondott és ki nem mondott érzelmek tükrözésére: 

(Nem várt terhesség áll fenn nála, a gondozatlan terhesség miatt 
jelentkezett a védőnőnél, illetve az anyában is felmerült az örökbeadás 
gondolata, ezért futott be a jelzés a családsegítőhöz.) „Kliens: Nem 
tudom, hogy nem vettem észre, hogy terhes vagyok?! Semmilyen jelét 
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nem tapasztaltam. Ugyanúgy „megjött”. A fogamzásgátló gyógyszert is 
szedtem végig. Magzatmozgást sem észleltem, és nem is voltam 
rosszul. Megdöbbentem az orvos szavain. Azt kérdeztem tőle, hogy 
gond lehet-e abból, hogy végig szedtem a gyógyszert? 
Segítő: Jól értem, hogy miközben megdöbbent, megfordult a fejében az 
a gondolat is, hogy esetleg valamilyen károsodás érte a babát a 
fogamzásgátló miatt, és ez félelemmel, szorongással tölti el?” A 
kimondott érzések tükrözésénél a kliens azt érezheti a segítő megérti az 
érzéseit, a ki nem mondott érzések megfogalmazásánál viszont azt érzi 
a segítő megértette Őt magát. 

 
4. szint: A LIPI szerint ezen a szinten történik a kettős tükrözés. Amikor 

nemcsak egy érzést tükrözünk vissza, hanem ambivalens érzéseket. 
(Családok átmeneti otthonában élő anya.) „Kliens: Sokat gondolkodom 
azon, mi lenne a legjobb. A párom munkát talált, de félek nem tudunk 
eleget félretenni, hogy önállóan elinduljunk egy albérletben. A párom 
szüleihez visszamehetnénk, de ott újra kezdődne a pia meg a drog. Bár 
lenne hol laknunk és mit ennünk, de könnyen balhéba keveredne, s 
megint börtön lenne a vége. Lehet, hogy nélküle könnyebb lenne 
nekem és a kicsinek, talán a nagyanyám befogadna minket. Csak hát 
szeretem, amikor nem iszik, nagyon rendes velünk.  
Segítő: Ellentmondó érzések vannak Önben a jövőt illetően, vágyik egy 
nyugodt családi életre, szereti a párját, de fél is a közös jövőtől.” Ez 
esetben a kliensben az az érzés alakul ki, hogy a segítő teljesen  átlátja, 
mi a nehéz számára és hogy mit szeretne. 

 
További egyszerű kommunikációs technikák (vö. Purebl, 
2018:18-20) 
 
Átfogalmazás (parafrázis). A kliens által elmondottakat adjuk vissza más 
szavakkal. Ez esetben a kliens azt érzi, hogy figyelünk rá és értjük, amit 
mondott. 

„Kliens: Nagyon szégyellem magam. Milyen apa az, aki megüti a 
kiskamasz lányát?! Segítő: Megbánta, amit tett. Szereti a lányát és jó 
apa szeretne lenni.” 

 
Normalizálás. Kimondjuk a kliens számára, hogy amit érez az átéltekkel 

kapcsolatban az nem egyedi vagy a normalitástól eltérő, hanem az átlagos 
pszichés folyamatokba belefér, gyakori másoknál is.  

(Idős férfi egy hete vesztette el feleségét, akivel nagyon jó és szoros 
volt a kapcsolata.) „Kliens: Tudja kedves, néha, amikor hazaérek a 
piacról és bemegyek a nappaliba, az ablak előtti fotelban –amit úgy 
szeretett- látni vélem, hogy ott üldögél… Tegnap is, ahogy beléptem 
köszöntem, s abban a pillanatban hasított belém, hogy… hiszen 
meghalt… de mintha ott ült volna… Mondja, megbolondultam!? 
Álmomban még beszélgetünk is!?  
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Segítő: Nagyon szerették egymást, évtizedeken át tartó kapocs volt Ön 
és Erzsi néni között. A friss gyász idején, ilyen szoros 
szeretetkapcsolatnál, amiket elmond, teljesen belefér a normalitásba. 
Nem kell félnie, hogy megbolondult!” 

 
Együttérzés szóbeli kifejezése. Kifejezzük a kliensnek, hogy átérezzük a 

helyzetét, elismerjük nehéz érzésinek jogosságát. 
(Tinédzser gyermekét drogfogyasztáson kapó apa veszekedésük közben 
úgy megütötte a tinit, hogy az anya látleletet vetett fel és feljelentette a 
volt férjét. A férfi kötelező beszélgetésre érkezik a családsegítőbe. Már 
a kézfogásnál lehet érezni, hogy hideg, izzadt a tenyere, s remeg a 
keze. „Kliens: Eljöttem. Nem akartam húzni az időt. Jobb ezen előbb 
túlesni. Nagyon szégyellem magam, legszívesebben visszapörgetném az 
időt.  
Segítő: Köszönöm, hogy eljött. Nem lehet könnyű most magának, hogy 
ismét el kell mondania történteket, amiket már elmondott a 
gyámhatóságnál és a rendőrségen is.” 

 
Átkeretezés. A kliens által elmondott nehéz helyzetnek egy másik 

olvasatát nyújtjuk, egy olyan olvasatot, ahol megjelennek az erőforrásai, 
vagy a helyzetben megbúvó remény. Ezáltal pont a nehézségek válnak 
erőforrássá. 

„Kliens: Félek, hogy megint elszúrom, pedig nem akarom. Egyszer már 
eljátszottam az asszonynak, hogyha kijövök a börtönből, abbahagyom a 
balhékat és kerestem is egy bejelentett állást. Aztán jöttek a haverok, s 
rábeszéltek. Mire észbe kaptam, már nyakig benne voltam. Pedig 
nekem a legfontosabbak a fiúk meg az Erzsi. 
Kliens: Nagyon szereti őket. A múlt hibái miatti fájdalmak teszik Önt 
erőssé ahhoz, hogy kitartson az elhatározásában, hogy a családért a 
sokkal nehezebb, becsületes utat válassza. Most nem akar hibázni.” 

 
Összetett visszatükrözés. A kliens viselkedésében lévő gondolatai és 

cselekedetei közti ellentmondást tükrözzük. Ez már a konfrontáció egy 
változata, ami akkor működhet jól, ha a kliens és a segítő között jó a 
bizalmi kapcsolat, vagy a kliens nagyon motivált valamire, pl. a lenti példa 
kapcsán, hogy ne vegyék el tőle a gyermekét. 

„Segítő: Ön szerint mennyiben függhet össze, az Ön gyűjtő 
szenvedélyével és az otthonában uralkodó rendetlenséggel, hogy 
ismételten védelembe veszik a fiát?”  

 
Vakcsoport módszer. A kliensnek felvázoljuk azt a pozitív jövőképet, 

amit megnyerhet azzal, ha vállalja az áldozatát az általunk felkínált útnak, 
hogy egy általa vágyott csoportba tartozhasson. 

„Segítő: A függők azon része, akik Önhöz hasonló helyzetben voltak, s 
vállalták a hosszú ideig tartó benntlakásos drogrehabilitációt és 
végigcsinálták a terápiát, nagy részük képes lett felépíteni egy új 
életvitelt és nem vesztette el a családját.  Azok közül, akik 
abbahagyták, néhányuk egy-másfél év múlva újra felkeresett minket, 
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de akkor már sokkal rosszabb állapotban voltak és a legtöbbjüknek már 
a gyerekeikkel és házastársukkal sem volt kapcsolatuk.” 

 
Terápiás hasítás. A kliensről a káros vagy önsértő viselkedését mintegy 

leválasztjuk, külön entitásként kezeljük, s szembeállítjuk vele a klienst. Ez 
is már ellépés a rogersi nondirektív beszélgetéstől, sokkal direktívebb 
annál, de azzal, hogy a kliens kívülre helyezi a problémáját el tud 
távolodni tőle, s azzal, hogy távolságot vesz, nagy lépést tesz 
cselekvőképessége felé. 

„Segítő: Bár Ön nagyon szeretne jobb munkát találni és erre esélye is 
lenne. Mégis mikor el kéne mennie az állásinterjúra, akkor felerősödik 
Önben egy önsértő hang, szinte hallja a tipikus mondatokat, amelyek 
nagyon hasonlóak előző bántalmazó kapcsolataiban hallottakhoz, hogy 
Ön nem elég jó. Mi lenne, ha ezt az önsértő hangot úgy fognánk fel, 
mint egy Önben lakó önsértő manót, akit helyre kell tennie, rendre kell 
utasítania, le kell gyűrnie?” 

 
Megoldásközpontú kérdezés. A kliens sikertelen megküzdési 

próbálkozásai helyett a fókuszt arra irányítjuk, amikor sikerült 
megküzdenie elénk tárt problémájával. Így nem új megküzdési stratégiát 
próbálunk megtanultatni vele, hanem már eszköztárában meglevőt 
próbálunk aktívabbá tenni, tudatosítani. Így a kliens is úgy érezheti, hogy 
közel sem olyan tehetetlen és ügyetlen, mint azt eleinte magáról 
feltételezte. 

„Segítő: Abban a négy hónapban, amikor sikerült a számlákat időre 
befizetnie, mit csinált másképp?” 

 
Meggyőzés fő-és mellékútjának alkalmazása. A fő problémát érintő 

racionális érvek mellett az érzelmeket érintő szempontokat is behozzuk. 
Vagyis a fő út, a racionális érvek mellett felvázoljuk a mellékutat is, az 
érzelmekkel kapcsolatos érveket. 

„Segítő: Ha elfogadná a lehetőséget és részt venne az adósságrendezési 
megbeszéléseken, nagy valószínűséggel nem menne el annyi energiája 
arra, hogy nap, mint nap egyedül keresse a megoldást és szorongjon, 
hogy mi lesz a lakással.” 

 
Szókratészi kérdés. Ez a kommunikációs technika szintén nem tartozik 

a rogersi nondirektív beszélgetésbe, hiszen ez már a meggyőzésről, a 
rávezető kérdések sorozatából áll. Nagyon óvatosan érdemes alkalmazni, 
mert ha a kliens és segítő között nincs elég erős kapcsolat, akkor a kliens 
könnyen úgy érezheti, hogy az eddig empatikus segítő elárulja őt és 
„sorozatlövést” ad le felé a kérdéseivel. 

(Diszfunkcionális család beteg gyermekkel) „Segítő: A kollégám jelezte, 
hogy Ön ismét nem jött el a családterápiás ülésre, amit ingyen 
biztosítunk Önöknek. S Ön azt mondja, nincs kedvük eljönni még 
munka után ide is. Megbeszéltük legutóbb, hogy a gyermeke 
anorexiáját illetően a javulás tekintetében rendkívül fontos szerepe van 
a terápiának. Mi gondol, mi lesz, ha most kikerülnek a támogatott 
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programból, mert túl sokszor hiányoznak? Ha a következő ingyenes 
lehetőség 4 hónap múlva lesz, mi lesz addig a lányával? Mennyire fog 
Ön szorongani az állapotát illetően?” 

 
Fókuszváltás. Úgy segítjük a klienst, hogy külső szemlélőként tudjon 

ránézni a problémájára. 
„Segítő: Ha a legjobb barátnőjének hetedikes gyerekénél merülnének 
fel hasonló problémák, neki is azt javasolná, hogy ne vegyék igénybe a 
gyermekpszichológus lehetőségét?” 

 
Asszertív konfrontáció. A klienssel konfrontációt is vállalhat a segítő, 

természetesen nem kell összeveszni vele, de jelezhetjük, hogy a 
lehetőségek általunk ismert vagy együtt megfogalmazott útjai közül nem 
lépett rá egyikre sem, s most mitől reméli helyzete javulását. Ezzel a 
kommunikációs lehetőséggel, mint az összes direktív beavatkozással 
nagyon óvatosan kell bánnunk, mert könnyen összetörheti a kliens és 
segítő közti kapcsolatot, főleg olyan klienseknél, akiknél a fő probléma 
maga a kapcsolódás, s pont emiatt nem asszertívak. Javulás következhet 
be viszont a motivált klienseknél, például amikor egy szeretett személy 
kapcsán kell, hogy lépjen a kliens számára nehéznek tűnő cselekvési útra, 
vagy amikor a kliens cselekvésén egy élet múlhat pl. drogfüggés 
témájánál. 

„Segítő: Felajánlottunk Önnek számos lehetőséget, ami elérhető nálunk, 
az adósságrendezést, a pszichológusi szolgálatot, a gyermeke számára 
a fejlesztő foglalkozásokat, de Ön egyiket sem vette végül igénybe. Mit 
gondol, mitől reméli, hogy jobb lesz a helyzetük?” 

 
Összefoglalás 
 
A fent vázolt kommunikációs módszerek csak egy nagyon limitált 
válogatását nyújtják a legegyszerűbb kommunikációs technikáknak, 
melyeket a segítő helyzetben lévő szakemberek használhatnak. 
Valószínűleg ezek közül már sokakat használnak is segítői munkájuk 
során. Ezzel az írással a tudatos használat elősegítése volt a célunk, és az 
esetleges új utak példákkal való előmozdítása. Természetesen nem kell, 
hogy egy klienssel folytatott munka során mindegyik technikával éljen a 
segítő, pont az a legnehezebb, hogy rájöjjünk arra, hogy az adott 
klienssel, az adott helyzetben melyik módszer a legcélravezetőbb. A 
módszerek azonban mit sem érnek a segítő személyisége nélkül. A segítői 
munka során a rogersi alapelveket (Rogers, 2015) tartjuk a 
legfontosabbnak, a bizalmi légkört, az empátiát, a hitelességet, s azt, 
hogy minden ember a legnagyobb tudósa saját életének. A segítő sosem 
veheti át a kliens élete feletti irányítást, csak mellé állhat, elkísérheti az 
élete egy szakaszán, segítve őt, hogy kompetensnek érezze magát saját 
életében, boldogabbá váljon. Ezen technikák megtanulhatóak, de legalább 
olyan fontos a segítő önismereti mélyülése, folyamatos szakmai fejlődése. 
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A kommunikációnk hatását tekintve sokkal nagyobb a nonverbális 
megnyilvánulások szerepe, ezért mindig nagyobb jelentősége lesz a jelen 
levő emberségnek, mint a technikáknak. 
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