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Szakmai műhelymunka 

 

A nevelési tanácsadásban és az óvoda/iskolapszichológiai ellátásban dolgozó pszichológusok 

munkáját összekapcsoló szakmai műhelyfoglalkozásunk immár hetedik alkalommal került 

megrendezésre 2019. 11. 18-án. A szakmai műhely 3 óvoda/iskolapszichológus és 7 nevelési 

tanácsadásban dolgozó pszichológus részvételével valósult meg. Meghívott előadónk, Koncz 

Ilona klinikai szakpszichológus a Tranzakcióanalízis alapjaiba, azon belül is annak egyik 

kulcsfogalmába, a Sorskönyvbe vezetett be bennünket. A szakmai műhely nagyon jól 

használható elméleti és gyakorlati ízelítőt is adott a résztvevőknek. 

 

 
 

Elsőként az előadó kérésére a résztvevők megosztották egymással előzetes információikat a 

Tranzakcióanalízisről (továbbiakban: TA) és elvárásaikat az alkalmat illetően. Több-kevesebb 

előzetes tudással rendelkeztünk, az előadó erre tudott építeni. 

Bevezetésül az érdeklődők kérdésére válaszolva az előadó röviden ismertette a TA képzési 

rendjét, ami nemzetközi vizsgát, képzésen való részvételt is magában foglal, ha valaki az alapok 

megszerzésén túl is szeretne jutni. Erről az előadó személyes élményeket is tudott megosztani, 

hiszen ő maga ebben az irányban rendelkezik módszerspecifikus képzettséggel.  

Ezt követően a Sorskönyvről adott jól érthető összefoglalást az előadó, ami központi fogalom 

a TA-ban és a TA terápiákban. Szakirodalomi ajánlást is kaptunk: Eric Berne könyvei jól 

ismertek a témában, de a legjobb összefoglalást a „A TA-MA” és a „Játszmák nélkül” című 

könyvek adják a témában. 

Ezt követően saját élményű gyakorlat következett, melyet a kliensekkel való munkában is 

hasznosíthatunk, ami a Sorskönyvi döntések, annak feltárásához vezető megértés felé segíthetik 

a pszichológust és a klienst. 



Megismertük a Sorskönyvek 3 alapvető típusát (nyertes, vesztes és banális sorskönyvek) és 

azok jellegzetességeit. Más felosztásban is tárgyaltuk (szeretet nélküli, értelem nélküli, öröm 

nélküli, pihenés nélküli). Az előadó külön felhívta a figyelmet a veszélyes, terápiában 

különösen figyelmet érdemlő sorskönyvi típusokra, azok megnyilvánulásaira. 

Megismertük a létrejöttének alapjait, ezen belül is elsősorban a gátló üzenetek/parancsok fajtáit: 

pl. Ne létezz!, Ne légy önmagad!, Ne légy gyermek!, Ne nőjj fel! stb. Megértettük hogyan 

befolyásolják az egyén életútját, emellett hogyan hatnak más tudatos és tudattalan üzenetek pl. 

a „driverek”, amik azt mondják meg mit csináljuk, szemben az előzőkkel, amelyek tiltásokat 

sugalmaznak. 

Végezetül a terápiás beavatkozásokról, a TA terápiás irányultságáról, szemléletéről beszélt az 

előadó. Az alkalom zárásaként kötetlen beszélgetésre került sor az elhangzottakkal 

kapcsolatosan.  

 
 

A szakmai műhely igen tanulságos volt, minden résztvevő megfogalmazta az igényt a 

folytatásra, a témában való további elmélyedésre. 
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