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Az információnyújtás fontossága a mentálisan 

sérülékeny szülők és gyermekeik számára 

 

1. Bevezetés 

  

A szülő ismeretei saját mentális sérülékenységéről, és a gyermek tudása erről a 

tényről (a biztos kötődést nyújtó személy megléte mellett) tekinthető az egyik 

legfontosabb faktornak a mentális sérüléssel küzdő családi rendszerekből jövő 

gyermekek lelki egészsége szempontjából. A tények azonban azt mutatják, hogy a 

kisgyerekeket és serdülők többségét nem tájékoztatják szülei k mentális állapotáról 

(Küchenhof 2001), sem arról, hogy ők hogyan tudnának megküzdeni a helyzettel.  

A szégyenérzet, a stigmatizálódástól, a gyermekek szeretetének és tiszteletének 

elvesztésétől való félelem, és a mentális problémák tabuként kezelése tekinthető a 

legfőbb oknak, amiért néhány szülő nem informálja gyerekeiket arról, hogy mi is történik 

a családban. Kisgyerekes szülők nagyon gyakran mondják, hogy szerintük kisgyerekeik 

nem veszik észre szüleik lényeges lelki változásait (Küchenhof 2001), nagyobb gyerekek 

esetében pedig azt gondolják, hogy azok nem szenvednek ennek terheitől. Vélhetően ez 

az egyik fő oka annak, hogy néhány szülő nem beszél saját esendőségéről. A gyerekekkel 

való játék és beszélgetések alapján mégis feltételezhető, hogy ők, bár s zavakban nem 

tudják kifejezni, de észlelik és felismerik a változásokat. 

 

Mit mondanak a gyerekek, ha szüleik mentális egészségi állapotáról kérdezzük őket, 

feltételezve, hogy tudnak Anya vagy Apa betegségéről?  

 

Azt mondják, hogy szüleik „olyan furcsán viselkednek”. „Anya vagy Apa nem kel 

fel”, „Anya vagy Apa bezárkózik, sosem mozdul ki a lakásból”. Másrészt úgy tűnik, a 

szakemberek alábecsülik a szülők változásainak gyermekeikre tett hatását (Bauer et al. 

1998, Küchenhoff 2001). Néha a gyerekek saját magyarázataikat kínálják fel: „Anya 

azért nem képes felkelni, mert én rossz voltam”. A gyerekkel meg kell beszélni és 

óvatosan korrigálni az ilyen feltételezéseket. 

 

 

2. A tájékoztatás lépései 

2.1. A tájékoztatás első lépése: 

Fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a gyerekek érzik és odafigyelnek a 

változásokra 

 

A gyerekek gyakran nem képesek meghatározni a „betegséget” vagy a „diagnózist”, 

de érzékelik a viselkedés megváltozását. Ahogy már rámutattunk, a diagnózistól függően  

néhány szülő általában úgy véli, ho gy a gyerekek nem veszik észre a viselkedésben, 

és/vagy hangulatban bekövetkező változásokat. Az első lépés tudatosítani a szülőkben 

hogy már abban a korban is, amikor gyerekeik még nem beszélnek, érzékelik a 

viselkedés megváltozását. A kisgyerek számára a családi rendszerhez való alkalmazkodás 

azt jelenti, hogy képes kiszámítani a szülei reakcióit, és ezzel növekszik saját biztonság-, 
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és kontoll-érzete. Ha a szülő viselkedése megváltozik, és ez a gyermeket felkészületlenül 

éri, akkor a gyermek jelezni fog. Ebben a vonatkozásban jó ötlet pár konkrét példát 

elmondani, hogyan/mivel tudják jelezni a gyerekek, hogy észrevették szüleik 

megváltozott viselkedését. 

 

2.2 A tájékoztatás második lépése: 

Mennyit tudnak a gyerekek szüleik mentális sérülékenységéről, és h ogyan tudjuk 

gyarapítani ismereteiket erről? 

 

Ahogy már említettük a legtöbb gyerek semmit se tud szülei esetleges mentális 

problémáiról. A 6-10 év közötti gyermekeknek csak 25 %-át tájékoztatják szülei 

betegségéről, illetve arról, hogy ez a betegség miként befolyásolja az ő életét.  

Az információ hiánya következtében a legtöbbet hangoztatott tényezők:  

 Bűntudat a szülők megváltozott viselkedése miatt  

 A szülői viselkedés megváltozása és a családi problémák, valamint a saját 

személye között feltételezett kapcsolat 

 Az általános szorongás érzése 

 Bizonytalanság a szülővel való együttműködésben  

Általában a szülők képesek informálni gyermekeiket, különösen abban az esetben, ha 

kórházba kerülnek: „Anya vagy Apa beteg és kórházba kell mennie”. 

 

Persze nehéz a szülők számára megnevezni, hogy „milyen betegsége van Anyának 

vagy Apának”. Néha a szülők olyan orvosi kifejezéseket használnak mint „depresszió”, 

skizofrénia”. De a depresszió kivételével, ami elég gyakori, ezek a kifejezések nem 

nagyon segítenek. Különösen a skizofrénia esetében a gyerekek nem nagyon tudják mi is 

az, még maguknak, a szülőknek is nehézséget okoz saját tüneteik elmagyarázása. 

Ugyanakkor fontos, hogy a helyzet kapjon egy „nevet” (mivel, így a gyermek számára a 

betegségnek külső oka van).  

 

Néha, függőségi problémák vagy akut pszichózis esetében, az érintett szülők nem 

képesek, illetve nem könnyen motiválhatók arra, hogy maguk mondják el 

gyermekeiknek, mi is van velük. Ilyenkor a másik szülőé a döntő szerep, hogyan és mit 

mond a gyerekeknek. Ha később a szülők képesek beszélni helyzetükről, feltétlenül 

tegyék meg. Egy 15 éves fiú nyíltan megkérdezte apját, miért nem magyarázta meg, hogy 

mit történt (egy évvel korábban) – a fiú teljesen tudatában volt, hogy „valami volt”. 

Később az apa azt a magyarázatot  adta, hogy azt hitte, senki se veszi észre a változásokat. 

   

A szülőnek sokszor az is könnyebbséget jelenthet, ha a diagnózisról való beszélgetés 

szakemberek jelenlétében történik, így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, 

számíthatnak a szakemberek segítségére a baj elmagyarázásában. Ebbe a nagyszülők is 

bevonhatók. Ismét az anyákon van nagy teher, tekintetbe véve, hogy az egyszülős 

családok aránya itt is növekedőben van.    

 

Általában a gyermeknek joga van ismerni szülei mentális egészségi állapotát . Ez a 

mentális egészségi állapot döntő szerepet játszik a gyermek életében. Azonban az 

információt úgy kell megadni, hogy  
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a. az a szülő beleegyezésével ,  

b. a gyermeknek fejlődési szintjének megfelelő módon, 

c. a szakmai titoktartási, személyiségi és adatvé delmi jogoknak megfelelően, a 

következmények figyelembevételével történjen. Például ha a szülő, nem egyezik bele az 

információ nyújtásába, pedig a gyermek jóléte szempontjából ez mégis szükségesnek 

látszik, jogi szakértő segítse a szakembert annak eldöntésében, mi az, amit tehet ebben a 

helyzetben mint szakember. 

d. Végül figyelembe kell venni a gyermek sérülékenységének lehetőségét is. Néha 

hasznos lehet idősebb gyerekek esetében, felvilágosítani a gyereket, hogy, 

kábítószer függőség esetén nála is pszicho lógiai zavarok jelenhetnek meg, éppen 

a szülőnél fennálló mentális zavar miatt. 

 

2.3. A tájékoztatás harmadik lépése: 

Ki és hogyan tájékoztassa a fejlettségi szintjének megfelelő módon a gyermeket? 

 

Az a legjobb eset, ha a szülők maguk beszélnek a gyerekek kel, bár néha 

szakemberek segítségét kérik. Ahhoz hogy a gyereket úgy informálják a helyzetről, 

ahogy a szakember látja, szükséges a szülők beleegyezése, hacsak ez nem veszélyes a 

gyermek számára. Ha a szülő nem mutat elég együttműködési hajlandóságot, akk or a 

szakember nehéz helyzetbe kerül, mivel a gyermek lojalitás konfliktusként élheti meg a 

problémát, nem tudván, kinek higgyen. 

   

Amikor a szakember beszélgetni kezd egy gyermekkel, a következő alapelveket vegye 

tekintetbe: 

 

A biztonságérzés elve : Bármikor kezdeményez olyan beszélgetést a gyermekkel 

vagy a családdal, amely érinti a mentális sérülékenység problémáját, az alapvető elv, 

hogy mind a gyerek, mind a szülő biztonságban érezze magát. Ez azt jelenti, hogy 

kivéve, ha a gyermek veszélyben van, a sz ülőknek bele kell egyezniük a 

beszélgetésbe. A szülőknek tökéletesen tisztában kell lenniük a helyzetükkel, pl., 

hogy nincs veszélyben a szülői felügyeleti joguk. 

 

Az érthető nyelvezet elve : A gyermekeknek szóló információt számukra érthető 

megfogalmazásban, koruknak, fejlődési szintjüknek megfelelő módon kell nyújtani. 

Négy év alatti gyermekeknek, hasonlatok, analógiák használatával kell magyarázni. 

„Papának alvás betegsége van, sokat kell aludnia és nehéz neki felkelni.” „Anyunak 

sírós betegsége van” ((mindkét leírás a depreszióra vonatkozik ). ”Apa ivós/cigizős 

beteg” (mindkettő a szenvedélybetegség leírása lehet). „Maminak az a baja, hogy a 

gondolatai ide-oda ugrálnak” (skizofrénia). „Papának olyan folyton-valamit- 

tennem-kell betegsége” van (bipoláris szindróma). „Anyának düh/ harag betegsége 

van” (személyiségzavar).  

Az is nagyon fontos ilyen helyzetben, hogy beszéljünk arról, hogyan érzékeli a 

gyerek a tüneteket, és, hogy a szakember milyennek látja ezeket. 

 

 A gyógyíthatóság elve:  Nagyon fontos, hogy miután a gyermek értesült a 

betegségről, azonnal értesüljön arról is, hogy (ha lehetséges és igaz) a betegséget 
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meg lehet gyógyítani, hogy vannak orvosok, akik segíteni tudnak Anyának/Apának, 

hogy vannak gyógyszerek, amelyek a tüneteket enyhítik. Ekkor a gyermeket 

segíthetjük irányított kérdésekkel (-Te mit csinálsz, ha beteg vagy? -Ágyban 

maradok, orvosságot veszek be, orvoshoz megyek). Ha a szülő nem működik együtt 

a szakemberrel, meg lehet a gyereknek magyarázni, hogy a betegség okozza azt is, 

hogy Mama/Papa azt gondolja, hogy “nem beteg”. 

  

„A betegségnek nem te vagy az oka”–elv . Ez az elv abból áll, hogy elmagyarázzuk, 

hogy Anyu/Apu meglévő betegségének semmi köze nincs a gyerekhez, külön 

hangsúlyozva a szülők szeretetét és ragaszkodását hozzájuk, még abban az esetben 

is, ha ez ellentmondásosnak tűnhet. Néhány gyerek a szeretet téves megnyilatkozását 

tapasztalhatja, pl. a személyi határaik veszélyeztetését, az alapvető szükségleteik 

elhanyagolását. Valószínűleg nem érzik a szeretetet, de azt hallották, hogy ez a 

szeretet. Ha a szülők nem együttműködők, ha nem igénylik és fogadják el a 

segítséget, akkor az nem tekinthető a szeretet jelének. Ezt a látszatot nagyon 

alaposan meg kell vizsgálni, mert a szeretet ilyen „mitosza” lojalitás-konfliktust 

okozhat a gyermekben. „Az Anyám állítólag szeret engem, de akkor hogyan ölheti 

meg magát?” Az is segítség lehet, ha a gyerek képes pozitív vonásokat is felfedezni 

szüleiben, az egyéb érzelmek mellett. Fontos, hogy a gyermekben tudatosítsuk, nem 

felelős a szülei kezeléséért pl. a gyógyszerei beszedéséért, vagy az  orvos kihívásáért. 

A másik szülő, a nagyszülők, az orvosok felelőssége a beteg gyógyítása.  

 

Az önsegítés elve  azt jelenti, hogy a gyermekkel való beszélgetésnek arról is kell 

szólnia, hogy „mit tudok tenni, ha Anyu/Apu nem érzi jól magát?” Ebben a 

helyzetben jó, ha a gyerek kidolgozhat egy önsegítő stratégiát vagy krízis tervet 

készíthet, pl. elmegy a nagymamához, átmegy játszani a szomszédba, a rokonokhoz, 

oda ahol biztonságban érzi magát. 

 

A jövőre irányultság elve: Az nem segít a (nagyon kicsi) gyerekeken, ha ismerik a 

szüleik betegségének keletkezését vagy lefolyását. Fontos viszont tudniuk, hogy mi a 

betegség jövője és ők mit tehetnek annak érdekében, hogy a szeretett személy 

kezelése hatékony legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy vannak olyan, speciális 

orvosok, akik az orvosságot és a kezelést előírják az ilyen betegségben 

szenvedőknek, vannak speciális kórházak számukra, ahol meg is lehet látogatni őket 

(ha a szülő és a gyerek is akarja ezt), és vannak olyan speciális gyógyszerek amel yek 

enyhítik a betegséget. 

   

Az érzelmi függetlenség elve : Hogy csökkenteni tudjuk a gyermekek önvádjait,  

fontos beszélgetnünk velük a betegségek tüneteihez kapcsolódó érzéseikről. Az a 

célunk, hogy ne engedjük, hogy a gyerekek elfogadják, vagy megbocsássák a szüleik 

kábítószer fogyasztását vagy egyéb függőségét. Engedjük, hogy szabadon 

kifejezhessék dühüket pl. az ivás miatt, megélhessék a csalódottságukat, ha nem 

használnak a gyógyszerek, ha a szülő ismét kórházba kerül. Fontos különbséget tenni 

az informatív nézőpontok és a gyerekek érzelmi helyzete között. Az önsegítő 

lehetőségek támogatására ilyenkor arról is beszélhetünk, hogy a gyermek maga 

hogyan tud megbirkózni saját feltörő negatív érzéseivel. 
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Ugyanakkor nagy a kockázata annak, hogy a gyerekek mindenre felmentést adjanak, 

ha megtudják, hogy a szülő „beteg”. Lehet, hogy még bűnösnek is érzik magukat, hogy 

haragszanak amiért „az én anyukám beteg”. Még akkor is, ha a szülő nem keres 

segítséget és pl. durván viselkedik, jó a gyereknek, ha a szülő később bocsánatot kér és 

megmagyarázza „kitörését”. Ez a hozzáállás nagyon fontos a későbbiekben keletkező 

bűntudat szempontjából. 
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3. Hogyan magyarázzuk meg a mentális sérülékenység fogalmát az 

életkornak megfelelő szinten? 

 

0-2 év között: ennél a korcsoportnál az a fontos, hogy a lehetséges tüneteket a 

gyermek élményeire alapozva írjuk le. 

„Anya beteg, valószínűleg a feje fáj, ahogy a felnőtteknek szokott és elmegy az 

orvoshoz. Ha  Anya/Apa beteg, te nem tudsz segíteni, de dr. X tud. Ilyenkor 

játsszál az Anyuval /Apuval (a másik szülővel), vagy a nagyszüleiddel.”  

 

2-4 év között: Alkalmazhatjuk a már említett „alvás betegség, sírós betegség, 

düh/harag betegség” kifejezéseket, azzal a kiegészítéssel, hogy a betegségnek 

semmi köze nincs a gyerekhez magához. 

 „Ez a betegség a fejében van, és dr. X. tud segíteni, Most el kell 

mennie az orvoshoz, aki segít neki, mint ahogy dr. A. segített neked, 

amikor lázas voltál. A Papa/Mama néha mérges, és olyan dolgokat 

lát, amik a valóságban nincsenek (mint az álomban, de a Mama nem 

alszik), vagy nagyon szomorú és sírnia kell, vagy nagyon fáradt. 

Anyának/Apának van orvossága és orvosa ehhez a betegséghez. Ha 

Anya/Apa nem érzi jól magát, elmehetsz az óvodába, vagy játszhatsz a 

szomszéd gyerekkel, vagy a másik szülővel, vagy a nagyszülőkkel. Ha 

a Papa/Mama túl sok sört iszik, és azután furcsán viselkedik, meg is 

mondhatod neki, hogy” nem szeretem, ha iszol”. Ha dühös lesz ezért, 

szólhatsz az óvónéninek/óvóbácsinak”. 

   

4-6 évesek: A gyerek már észreveszi a viselkedésben bekövetkező változásokat és 

képes azt meg is fogalmazni. A különböző tünetekkel kapcsolatban meg lehet 

kérdezni, hogy miből tudja, hogy Anya/Apa nem érzi jól magát. A szakmai 

kifejezéseket magyarázatokkal együtt lehet bevezetni pl. depresszió esetén: 

„fáradtnak érzi magát, nem kel fel, néha ingerlékeny, ideges” (mintegy 

ellensúlyozva azt az érzést, hogy nem elégíti ki a gyermek vágyait, igényeit). 

Használhatjuk azt a hasonlatot, „hogy Anyának/Apának olyan érzése van, mintha 

egy rossz filmben, álomban lenne.” A gyerekek gyakran mondják, hogy „a kirakós 

játék részei nem állnak össze Anya/Apa fejében”. Általában ebben a korban már 

lehet a gyerekeknek a test működésével kapcsolatos ismereteire támaszkodni 

(ezeket könyvekből nyerik). Elmagyarázhatjuk, hogy a betegség az idegek 

betegsége, és Anya/Apa másképpen éreznek az idegeik másmilyensége miatt. 

Óvodáskorban néha egy hátizsák képét használhatjuk, hogy felmérjük a gyerek 

szorongását: „Milyen aggodalmakat cipelsz a hátizsákodban?” 

 

Az iskoláskorúaknál  általános biológiai magyarázatok adhatók az ingerületátvivő 

anyagok szerepéről, valamint arról ,hogy ezekből néha hogy túl sok vagy túl kevés 

lehet, és ennek következtében jelennek meg a tünetek. A nagyobb gyerekek 

többsége megérti az idegek, és az ingerületátvitel fogalmát, valamint az 

ingerületátvivő anyagok szerepét. Azt is megértik, hogy az ideg -ingerület átvitelt 

befolyásoló kémiai anyagok mennyisége növekedhet, vagy csökkenhet és a 

kiegyensúlyozottság hiánya viselkedésbeli, és érzelmi tünetekkel járhat. 
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A 10-14 évesek számára  a leírás általában biológiai magyarázaton alapulhat (ha ez 

adekvát a szülői állapothoz). De tekintetbe kell vennünk, hogy a serdülők nagyon 

érzékenyek a stigmatizálódás lehetőségére, így meg kell magyarázni, hogy a 

diagnózis mit takar, és ez milyen hatással van az ő mindennapi iskolai életükre, 

társaikkal való kapcsolataikra. Saját érintettségük lehetősége is szóba kerülhet 

(„nekem is lehetnek ilyen tüneteim?”). A gyerekeknek joguk van az igazságot 

hallani, miszerint lehetséges, hogy az ilyen szülők gyerekeinek nagyobb a 

veszélyeztetettsége. 

Egy figyelmes beszélgetés a személyiségek különbözőségeiről (és a szülőkkel való 

azonosságokról), valamint az ő saját erőforrásairól („mit tehetek egészségem 

megőrzése érdekében?”) utat nyithat olyan gondolatok, érzések, cselekvések 

számára, amelyek megnyugtatóak a serdülőnek.  

 

4. Az információ és diagnózis hatása 

 

A szülő sérülékenységének tudatosulása új keretbe foglalja a dolgokat, új 

magyarázatokat ad. „Ha a Papa/Mama dühös, az nem miattam van, hanem azért, mert az 

idegek másképpen működnek a fejében.” Ha a gyerek bizonytalan, hogy Anya/Apa miért 

dühös – azért, mert ő viselkedik rosszul, vagy a szülő állapota az ok – akkor jó, ha van 

egy elérhető felnőtt, akihez kötődik a gyerek, aki segít kontrollálni a helyzetet, egyeztetni 

az ő érzéseit a realitással. 

Az új értelmezés - főképpen- csökkenti a gyermek aggodalmát, jobban megérti, mi 

történik a családban. Néha olyan, mintha a gyereket, különösen a kisgyereket, nem 

érdekelnék ezek a dolgok, azaz nem tesz fel erre vonatkozó kérdéseket. A látszólagos 

„nem reagálás” nem jelenti, hogy a gyerek nem vesz észre semmit, hanem annak a jele, 

hogy védi saját magát. Különösen a kisgyerekek félhetnek attól, hogy ha beszélnek a 

betegségről, az be is következik. Idősebb gyerekek megpróbálnak nem odafigyelni a 

tünetekre. Nem akarnak beszélni ezekről, hiszen a vágyuk csak „egy normális szülő”. 

Ilyenkor a következő foglalkozáson lehet, hogy érdemes rákérdezni, hogy miről is volt 

szó a múlt alkalommal. De nem kell nagyon erőltetni, hogy a gyerek maga ismételje el az 

elhangzottakat. 
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A gyermek tájékoztatása fontos, de nem elegendő. Az információk után foglalkozni 

kell: 

A.) azzal a kérdéssel, hogy „ mit tehetek a szüleimmel kapcsolatos érzelmeimmel, ha 

pl. nincs rám idejük, túl sokat isznak, folyton mérgesek, nem visznek el sehova.” Rá 

kell mutatni, hogy ilyesfajta érzések valóban felmerülhetnek, és a gyerekeknek joguk 

van kifejezni érzelmeiket. A gyerekeket nem szabad érzelmeik alapján „megítélni”. 

Joguk van ahhoz, hogy megszabhassák szüleik dühreakcióinak határát. Néha 

segítséget nyújt a szülőknek, hogy ne ítéljék el gyermekük negatív érzelmeit, ha a 

gyermek szemével látják a világot („hogy érezném magam, ha az én szülőm 

viselkedne így?”). 

Fontos a gyermek számára a megkülönböztetés, a szülők viselkedését a betegség 

tüneteként fogja-e fel, vagy van valamilyen megmagyarázható oka annak. A gyerek - 

a beszélgetések során - elsajátíthatja a dolgok szétválasztását: milyen viselkedést 

szeretek a szüleimnél, milyen az, ami zavar engem? 

 

B.) azokkal a kérdésekkel, hogy „hogyan képviseljem saját érdekeimet annak 

ellenére, hogy nehéz helyzetbe kerülhetek miattuk; mit tehetek azért, hogy az én 

kívánságom teljesüljön, még akkor is, ha a szüleim mérgesek, vagy nem mozdulnak 

ki; hová fordulhatok segítségért?” A gyermeknek “vészhelyzet” tervvel kell 

rendelkeznie az ilyen esetekre (pl szomszéd elérhetősége, telefonszámok,  stb). 

 

C.) gyermekközpontú stratégiák kidolgozásával. Minden gyereknek másra van 

szüksége. A gyerekek különbözőképpen reagálhatnak stressz helyzetben, vagy 

kihívást jelentő esetekben (pl. amikor tudomásukra jut szülőjük mentális 

problémája). Jól általánosítható típusokat, itt is alkalmazható megküzdési technikákat 

találtak a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban ( Kolitzus, 1977): 

 

a.) A Hős megpróbálja megmenteni a szülőt az esetleges bajoktól, felelősséget 

vállal érte, és nagyon sokszor felnőtt módon reagál. Ha a tényekkel 

szembesítjük, esetleg még fokozzuk felelősségvállalását. Ezért az információkat 

konkrét lépésekkel kell kombinálni, hogy csökkentsük a felelősségét: ”Nem 

vagyok felelős azért, mert a szüleim nincsenek jól, és megengedett számomra 

hogy gyermek maradjak„. Fontos tudnunk azonban, hogy a Hős számára nehéz 

lehet feladni ezt a szerepet. 

b.) Az édes kisbaba. A gyerekek egy része szorongató helyzet hatására 

regresszióba menekül. A szülők (főleg fiatalkorúak) számára ez 

megkönnyebbülést jelent, mert így elkerülhetnek bizonyos kor– függő szülői 

feladatokat és felelősséget. Így a gyerek kiszolgálhatja a szülők vágyait, akik 

egy problémamentes kisbaba „igazi” szüleinek érezhetik magukat. A 

regresszióban levő „kisbabát” valószínűleg nem érdekli, hogy mi van a 

szüleivel, mivel sok „másodlagos figyelemtől” eshet így el. A regresszióban levő 

gyerek felvilágosításánál világosan meg kell különböztetni a gyerek valódi korát 

és azt a kort, amelyet a gyerek szorongása elhárítása érdekében él át. Az 

úgynevezett kontrollált regresszió („rendben van, játsszuk azt, hogy 15 percig 

kisbaba vagy, de utána ismét 4 éves leszel!”) kiszolgálhatja a gyerek mindkét 
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szükségletét, először, hogy korának megfelelő módón reagáljon, másodszor 

pedig, hogy a regresszió kielégítse alapvető igényeit.  

c.) A bűnbak viselkedésével (rosszaságával) hívja fel a figyelmet magára, 

megpróbál erősebb tüneteket produkálni, mint a szülők, hogy elnyerje, ha csak 

rövid  időre is, a szülők odafordulását. Az információnyújtás nem biztos, hogy 

elegendő a magatartás-változás elindításához. Ha az információt nem követi 

konkrét támogató folyamat, akkor valószínűleg továbbra is lesznek a gyereknek 

magatartási problémái. 

d.) A bohóc: A gyerek megpróbálja túlkompenzálni a családi rendszerből adódó 

stressz faktorokat, ami látszólag vicces lehet. 

e.)Az elfelejtett gyermek a fantázia belső világába vonul (pl. egy egészséges 

családba). Az ilyen gyerekek különösen veszélyeztetettek, mivel ők áldozatnak 

élik meg magukat (és ebből erőt is merítenek). Az elfelejtett gyermeknek 

nyújtott információ a gyerek igényeivel való foglalkozást is jelenti. Időt, 

személyes kapcsolatot, a szükségleteikre figyelést kell nyújtani, hogy 

tudatosuljanak (potenciálisan) elfelejtett gyermeki igényeik, de speciális 

diagnosztikai megfontolásokat (pl.  depresszió esetén) figyelembe kell venni. 
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