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1. Nyitógondolatok 

Kedves Résztvevők! 

 

Immár XXI. alkalommal találkozunk közösségi konferencián! Idén is az önsegítés és az önsegítők és szakemberek együttműködésének jó gyakorlatai vannak a 

fókuszban. A közösségi ellátók egyre nyitottabbak erre és számos formája alakult ki a hatásos együttműködésnek. A hanghalló módszer, a hanghalló csoportok is az 

együttműködés eredményei.  

Kedves Érdeklődők! Sigmund Freudot már nem tudtuk meghívni a konferenciára, hiszen nem él. De meg tudtuk hívni azt a két szakembert, Marius Romme pszichiátert 

és Sandra Escher pszichológust, akik a hanghalló módszert kidolgozták és ezzel forradalmat hoznak a pszichotikus tünetekkel küzdők terápiájában. Jelenlétük bizonyára 

segíti a magyar hanghalló mozgalom további szárba szökkenését. 

Az önsegítő-szakember együttműködést ezúttal a nyitógondolatok is tükrözik: a folytatásban Mérey Zsolt, a Hanghalló mozgalom hazai vezetője bevezetőjét 

olvashatják.  

Hasznos és ismét közösséget teremtő konferenciát kívánok mindnyájuknak! 

 

A szervezők nevében: Harangozó Judit 

 

 

Idei tavaszi konferenciánknak különleges jelentőséget ad a Marius Romme és Sandra Escher holland pszichiáter-pszichológus házaspár, a hanghalló módszer 

kidolgozóinak a részvétele. Mindenek- előtt életművük előtt kívánunk tisztelegni. 1987-ben, a módszer kidolgozásával új fejezet nyílt a pszichiátriában. Így ír erről Ron 

Coleman, a felépült felhasználó, neves tapasztalati szakértő és tréner:  

„A /felépüléshez vezető/ végső térkép elkészítője Marius Romme volt, az a Marius, aki a saját szavai szerint „hagyományos” pszichiáter. Amikor meghallgatta Patsy Hage-

ot és felderítette, mit is akar mondani, akkor véleményem szerint megszűnt hagyományos pszichiáternek lenni. Amikor elsőként nyilvánosan kijelentette, hogy a hanghallás 

normális tapasztalat, és a hanghallástól nem kell félni, akkor megszűnt hagyományos pszichiáternek lenni. Éveken keresztül érveltem, hogy nincs olyan, hogy 

elmebetegség, és ez sok érdekes vitát eredményezett. Az egyik ilyen vitám Marius Romméval volt, és a vita során világossá vált, hogy Marius nem érvelt a biológiai 

betegségfelfogás mellett. Valójában azt mondta, hogy ezt a betegséget úgy lehetne jellemezni, mint a társadalomban való működés képtelenségét. Ezt el tudom fogadni, 

azaz hogy a felépülés többé nem az orvosok adománya, hanem mindannyiunk közös felelőssége. Ez felveti annak kérdését, vajon a társadalom fel van-e készülve arra, 

hogy bármilyen felelősséget vállaljon a mentális problémákkal küzdő emberek felépüléséért. Például az ausztrál őslakosok kultúrájában, ha valaki megőrül, akkor 
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összegyűlik az egész törzs, és megvitatja, hogy mit követett el a törzs, ami miatt az illető megőrült. El tudunk képzelni ehhez hasonlót a mi kultúránkban? Nemigen 

hiszem. Ha valaki a mi kultúránkban megbolondul, akkor mars be vele a kórházba.” 

Rommééknak és követőiknek meg kellett küzdeniük a szakma heves támadásaival, az őrültté nyilvánítással, de tudományos ellenérveket azóta sem tudott senki felmutatni. 

A 2009-ben megjelent „Hangokkal élni – 50 felépülés-történet” című kötet a hanghalló módszer bizonyíték-bázisául szolgáló felépülés-történetek alapján mutatja be a 

hanghalló módszer alapelveit. A könyv magyar nyelvű kiadásával Az Ébredések Alapítvány hozzáférhetővé teszi ezt az alapművet a hazai olvasók számára.  Marius 

Romme és Mervyn Morris a könyv bevezetőjében így összegzi a módszer fő célkitűzéseit:  

„Ez a könyv azt bizonyítja, hogy teljességgel lehetséges a hanghallással kapcsolatos problémák megoldása, a hanghalló személy visszaveheti életének irányítását és 

ellenőrzését. Utat mutat a felépüléshez, oly módon, hogy foglalkozik a hanghallók által leírt fő problémával, a fenyegetettséggel, a tehetetlenség érzésével, a megőrülés 

miatti szorongással és segít nekik abban, hogy visszataláljanak érzéseikhez, szellemiségükhöz és megvalósítsák álmaikat. Ez a könyv egyúttal igazságot szolgáltat azoknak, 

akiket szkizofréniával diagnosztizáltak. Jelen könyv a hanghallás élményt vizsgáló sorozat harmadik kötete. Bizonyítja a hangok „elfogadásán” és „értelmezésén” alapuló 

megközelítésmódunk értékeit, és egyúttal bizonyíték-bázisul is szolgál.” 

A hanghalló módszer magyarországi adaptációja Dr. Harangozó Judit nevéhez fűződik, aki egyrészt útjára bocsájtotta az első Hanghalló Önsegítő Csoportot 2012-ben, 

másrészt a módszert saját praxisában is alkalmazta. Így vall erről a Hanghallásról hitelesen, közérthetően – A hanghalló módszer című kiadványhoz írt előszavában:  

 

„Amikor beülhettem az Ébredések Alapítványnál elindult első Hanghalló csoportra, ez katartikus élmény volt. Azt hiszem, megértettem a saját szemléleti korlátaimat, és le 

tudtam vetkőzni azokat, amelyeket felismertem. Most már persze tudom, hogy ez egy folyamatos tanulás számomra, amiben a csoporttagok az én segítőim. Megértettem, 

hogy a hanghallás és más pszichotikus tünetek emberi jelenségek, amelyek az életükben elakadt, gyakran meggyötört emberek és sokszor meggyötört családtagjaik üzenetei 

egy szimbolikus nyelven, valahogyan úgy, ahogy a pszichoszomatikus problémákkal élők testi tünetei is üzennek a rejtett gyötrelmekről, komplexusokról. Mára ez a tudás 

új eszközöket adott a kezembe a segítő munkámhoz. Ha megjön a megértés, ki lehet bontani a fájdalmas lelki zárványok berekesztett érzéseit a csoportokon vagy a család 

körében, megszelídülhetnek a „kiakadások”, és megszűnhetnek az elakadások. A csoport közege és közössége, a felépülés-útba vetett remény és saját befektetés, az új 

életkezdéshez felajánlott tapintatos gyógyszeres kezelés, stresszkezelés és közösségi gondozás sokaknál olyan gyógyulási fordulatokat hoz, amit én sem tudtam korábban 

mindig elképzelni. Új képem van a pszichotikus problémákról, amelyhez tudományos alapokat is hozzá tudtam rendelni.” 

 

A hanghalló módszer nemcsak a szakma számára jelent új munkaeszközt, de szélesre tárja a kapukat az önsegítés előtt is. A hazai Hanghalló Önsegítő Csoportok egyik 

fő tanulságát abban látom, hogy a hangok szimbolikus formában megjelenítik a lelki egészség terén jelentkező összes problémát. Úgy is mondhatjuk, hogy az összes lelki 

probléma megjelenik hangok, látomások, hanghallás formájában. Az így feltárt problémák feldolgozásán, megoldásán keresztül a zaklató, bántó hangok visszahúzódnak, 

segítő hanggá változnak vagy teljesen eltűnnek. A közösségi ellátás szakmai területei így kaptak új inspirációt, így teljesedtek ki az utóbbi évek során a trauma-feldolgozás, 
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a családterápia, a családállítás, az asszertivitás /emberi, polgári jogokon, méltóságon alapuló kommunikáció/, filozófia /életszemlélet, világnézet, hit/ területén. Harangozó 

doktornő a már említett bevezetőjében kiemeli azt, hogy a pszichiátriai tevékenység milyen csapdákat rejteget a felhasználók számára:     

„Az orvosi szemlélet és a pszichoterápiák többsége is kikerülte a hanghallás és más, pszichotikusnak nevezett élmények megértését, ezeket értelmetlennek tekintette, tekinti. 

A pszichotikus problémákat megtapasztalt emberek gyakran szkizofrénia diagnózist kapnak, és a többi mentális problémával élő emberhez képest is stigmatizáltabbá válnak, 

hiszen nemcsak a közvéleményben, de sokszor a szakmai közegben is értelmetlennek, „nem emberinek”, agyi betegségnek tekintik a problémát. A pszichiátriával való 

találkozás így sokszor önmagában is traumát jelent az érintettek számára, hát, még ha hozzávesszük a nehéz kezelési körülményeket és tapasztalatokat. A szolgáltatások 

sokszor a legjobb szándékkal járulnak hozzá, hogy az érintettek kijjebb és kijjebb szorulnak a méltányos emberi élet köreiből. Mivel a szakembereknek a mentális elakadás 

emberi tényezőivel ritkán van lehetőségük foglalkozni, és gyakran maguk sem bíznak mindig ennek sikerében sok érintett kerül a felépülés helyett „leépülési” pályára.” 

 

Ezek a csapdák, a felépüléselv tagadása, a stigmatizáció, az új pszichiátriai megközelítéstől való elzárkózás hangok formájában is megjelenik vagy tisztán, vagy rárakódva 

egyéb egyéni problémára. Így a csoportokban mindennapi feladatunk, hogy ezt a fenti három problémát „lehámozzuk”. Álljon itt erre egy-egy példa:  

 A hang azt mondja: „Örökké veled maradok! Nem szabadulsz tőlem!” – ennek szimbolikus üzenete: Nem lehetséges a felépülés. A felépülés-történetek és 

csoporttársak tapasztalatai alapján érvelünk amellett, hogy lehetséges a felépülés. 

 A hang azt mondja: „Rólad beszélnek, kinevetnek!”  „Semmirekellő vagy!” „Nulla vagy!” – ennek szimbolikus jelentése: Ilyen-olyan diagnózisod van, beteg vagy, 

lerí rólad, hogy más vagy, mint a többi. Asszertíven érvelünk: Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, megillet a méltóság. 

 A hang azt mondja: „Ne gyere ide, mert elvágják a nyakadat a cigányok!”  Néhány kérdés alapján világossá vált a hang szimbolikus üzenete: Ne gyere ide a 

közösségi központba! Az itteni gondozás nem jó! A gyógyszeres kezelés, az a jó. A felépülés-történetek és a csoporttársak tapasztalatai alapján érvelünk a 

hanghalló módszer mellett.  

Egyik tapasztalati szakértőnk jelmondatát használjuk: A hang mindig támogat! Hogy támogathat a zaklató, becsmérlő hang? Úgy hogy rámutat a szőnyeg alá söpört 

problémára, vitára késztet, próbára tesz.   

A konferenciánk keretében megalakuló Magyar Hanghalló Mozgalomban mindenkit szeretettel várunk, hogy segítő tevékenységének fegyvertárát kiegészítse ezzel a 

hatékony eszközzel. 

Mérey Zsolt 
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2. Program 

8.00-9.00: Regisztráció 

9.00-9.30: 

Megnyitó: Dr. Szentes Tamás (EMMI) 

Az ANTISTIGMA-DÍJ átadása: Szabóné Streit Zsófia (Nyitnikék, Magyar Antistigma Kezdeményezés) 

09.30-11.00 PLENÁRIS ÜLÉS  

Üléselnökök: Várfalvi Marianna (Védőnőkért, Új Szülők és Újszülöttekért Alapítvány), 

Pataki Ilona (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet) 

09:30-09:50 Mester Dániel (EMMI, Szociális és Felzárkózási Stratégiai Főosztály  

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság): 

A szociális képzési rendszer változásai 

09:50-10:10 Petke Zsolt (OPAI - Addiktológia): Egy korty alázat. A segítők függőségeiről 
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10:10-10:30 Prokop Susanne, Bulyáki Tünde, Mérey Zsolt (Ébredések Alapítvány), Kristóf 

Mihály (Nomo BT): Új, az FSZK pályázati támogatásával létrejött (ön)segítő 

kiadványaink, illetve a mobilapplikációnk bemutatása 

10.30-10.50 Harangozó Judit, Kristóf Róbert (SE Közösségi Pszichiátriai Centrum - Ébredések 

Alapítvány): Az önsegítés és felépülés szervezeti kultúrájáról 

 

11.00-11:30 Kávészünet 

11.30-13:00 Üléselnökök: Harangozó Judit és Mérey Zsolt (Ébredések Alapítvány) 

11:30-11:55 Marius Romme (Intervoice): Betegségkép helyett … 

11.55-12.20 Sandra Escher (Intervoice) A Hanghalló módszer -  fiataloknak  

12.20-12.50 Mérey Zsolt, Gallai István, Mérey Dániel, Kéri Péter, Harangozó Judit 

(Ébredések Alapítvány), Szathmári Éva (Kenézy Kh., Debrecen), Lőrintz Zsuzsa, 

Echmes Zsanett (Egyensúlyunkért Alapítvány, Székesfehérvár): Kérdések és 

kommentek 
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12.50-13.00 Harangozó Judit, Mérey Zsolt: Zárógondolatok 

 

13.00-13.30: EBÉDSZÜNET  

13.30- WORKSHOPOK, KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK  

Workshopok-kerekasztalok 

13.30-14.30 

Workshopok-kerekasztalok 

14.45-15.45 

Workshopok-kerekasztalok 

16.00-17.00 

Hatásos-e a közösségi gondozási 

módszertan a borderline zavarból 

való felépülésben?  

 
Cserni Katalin és tapasztalati szakértők 

(Ébredések Alapítvány) 

"Az emberélet útjának felén ..."  

 
Életközépi helyzet kihívásaival való tudatos 

szembenézés  

 

Nemes László, Szeifert Natália, Jászberényi 

József  

(Zsigmond Király Egyetem) 

Fogjuk a kezed…fogjad a kezem… 

 

Hajléktalanok a közösségi ellátásban 

 

Bódy Éva (EMMI), Lénárd Krisztina (BMSZKI), 

Maróthy Márta (Hajléktalanokért 

Közalapítvány), Morva Emília (Máltai 

Szeretetszolgálat) 
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Workshopok-kerekasztalok 

 

13.30-14.30 

Workshopok-kerekasztalok 

14.45-15.45 

Workshopok-kerekasztalok 

 

16.00-17.00 

Stressz vagy kapcsolódás?  

A nonverbális időszak élményeinek 

hosszú távú hatása  

Orosz Katalin (Perinatus Alapítvány)  

 

Hanghalló mozgalom 

Magyarországon 

 
Mérey Zsolt, Mérey Dániel, Gallai István 

(Ébredések Alapítvány) 

Az "Oshibana Út", avagy vizuális 

kommunikáció szirom-képek 

készítésével  

 

Kereszty Kornél 

(a Nemzetközi Préseltvirág Művész Társaság 

tagja) 

Traumaterápia közösségben: a 

hanghalló csoporttól a trauma-

feldolgozó csoportig  

 

Vezetik: Bodor Bernadett 

Pszichológus: Szatmári Éva pszichiáter  

Résztvevő felhasználók: Kiss Gábor, Mező 

Tibor  (Kenézy Gyula Kórház) 

Addiktológia és pszichózis 

Dr. Bodrogi Andrea (Ébredések Alapítvány), 

Petke Zsolt Dr (Nyíró Gyula Kh. – OPAI) 

Bemutatkoznak az Ébredések 

Alapítvány önsegítő csoportjai 
 

Moderátor: Kristóf Róbert 

Résztvevők: Dr. Nemes László, Dr. Mérey 

Zsolt, Gecse Andrea, Kovács Ilona, Peisz 

György, Tóth Katalin, Zelkó Csilla 

(Ébredések Alapítvány) 
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Workshopok-kerekasztalok 

13.30-14.30 

Workshopok-kerekasztalok 

14.45-15.45 

Workshopok-kerekasztalok 

16.00-17.00 

Ez állati…! 
Az állat-asszisztált terápiákról 

 

Dr Kőpájer Gabriella (Szent János Kórház 

Pszichiátriai Osztály) Dr. Glaub Teodóra, 

Kovács Mária (Debreceni Egyetem, 

Pszichiátriai Klinika), Almási Ildikó (Ébredések 

alapítvány), Kardos Edina (Kapcsolat 

Lovasterápia Központ,),  Dr. Varga Károly  

(gyermekgyógyász háziorvos) 

 

A közösségi lakhatás perspektívái a 

pszicho-szociális fogyatékossággal 

élők számára 

 
Szentkatolnay (FSZK), Dr. Juhász Péter 

(EMMI) 

Anyaság-elfogadás 

 
Várfalvi Marianna (Védőnőkért, Új Szülők és 

Újszülöttekért Alapítvány), Kulcsár Krisztina 

(Családbarát Akadémia), Papp Orsolya 

(Édesítő blog) 
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Workshopok-kerekasztalok 

13.30-14.30 

Workshopok-kerekasztalok 

14.45-15.45 

Workshopok-kerekasztalok 

16.00-17.00 

Hogyan használhatják a most 

megjelenő Közösségi Pszichiátria 

kézikönyvét a szakemberek és az 

önsegítők 

Bulyáki Tünde, dr. Harangozó Judit, dr. 

Mérey Zsolt 

(Ébredések Alapítvány) 

A könyv az FSZK támogatásával jelent meg. 

"Tapasztalatcsere a  sorstársi segítés 

felépülésben betöltött szerepéről"  
 
 

Dr. Grósz Attilával (Siófoki Pszichiátriai 

Gondozó és Közösségi Szolgáltatások) és 

meghívottai (felhasználók, hozzátartozók, 

sajátélményű segítők, terápiás munkatárs) 

Kerekasztal-beszélgetés a Közösségi 

ellátás pszichiátriai betegek részére c. 

szakmai ajánlásról 

Bulyáki Tünde, Szabóné Csizmadia Mária,  

Herold Krisztián 

 

Zenélő közösségek-közösségi zenélés  

Mike Judit (Forrásház) 

 

Zenélő közösségek-közösségi zenélés  

Mike Judit (Forrásház) 
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17.15-18.00 Záró plenáris ülés 

Üléselnökök: Bodrogi Andrea, Kristóf Róbert  

 

3.  A konferencia  

A konferencia időpontja: 2018. április 24. Helyszíne: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

4. Akkreditáció 

Szociális munkásoknak 5 kreditpont, orvosoknak, szakpszichológusoknak utóakkreditációval várhatóan 5 kreditpont 

5. Részvételi díj 

A konferencia kedvezményes részvételi díja 10.000 Ft, ha az utalás 2018. április 19-én éjfélig beérkezik az 

alapítvány bankszámlájára. Ezt követően, illetve a helyszínen 13.000 Ft a részvételi díj. Az Ébredések Alapítvány 

bankszámlaszáma: 11100104-19673374-13000000. 

Térítésmentesen vehetnek részt a konferencián pszichiátriai szolgáltatás igénybevevő felhasználók  és közvetlen 

családtagjaik (szülő, gyerek, testvér, házastárs). Továbbá nappali tagozatos orvostanhallgatók, pszichológus és 

szociális munkás hallgatók. A térítésmentes részvétel feltétele a 2018. április 10-ig beérkező elektronikus 
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regisztráció,  melyben kérjük feltüntetni azt, hogy hol veszik igénybe a szolgáltatást, illetve hallgatók esetében 

kérjük a nappali tagozatos diákigazolvány képének beküldését az ebredesek.konferencia@gmail.com címre. 

6. Jelentkezés 

Elektronikus jelentkezési lapunk elérhető a www.ebredesek.hu címen.  

7. Érdeklődés 

Vida Ágnes: 06-20-666-3165, ebredesek.konferencia@gmail.com 

Díjbekérő igénylése, utalás, számlázás ügyben: Kiss Márta: 06-20-825-0230, martakiss9@gmail.com 
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