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 „A múlt feldolgozása nélkül nem lehet jövőképet építeni. Építeni csak együttműködéssel  
lehet. Ennek a megosztottság az egyik legnagyobb akadálya.”

(Büki Gergely, MTA doktor, 2010.Nov.17.Ma Reggel, MTV1 )

1989-90-ben számos fáklyás felvonulás, temetés és traumákaz oldó demonstráció után már 
erős volt a vágy, hogy a társadalmi emlékezet mélyebb régióit is feltárjuk és az oldás és újra 
kötés lehetőségét megkeressük. 
Most  jött  el  az  ideje  a  mélyebb,  személyes  útakon  át  a  társas  oldásban  önmagunkkal 
találkozni a társas tereinkben, legendák,  mesék és gondolatminták szövedékében, meyet 
fájdalom, trauma és mély sebek szőttek valósággá.

Erre a közös munkára hívunk Téged.
Azt feltételezzük, hogy ha elegen, elégszer és elég mélyen tudunk közösen dolgozni, akkor 
végre  átléphetünk  a  paradigmaváltás  kollektív  Rubiconján  és  elindulhatunk  egy  új  és 
szabad, belső félelmektől, tőrésektől, fájdalmak markolta görcsöktől, zárványoktól mentes új 
irányba.

A műhelymunka háttere:

Évek óta foglalkoztat néhányunkat, hogy a magyar történelmi, 
társadalmi traumákat   ideológiáktól és merev nézetektől 
mentesen, magasabb szellemi összefüggések mentén szemléljük 
és éljük meg.
2010. október 23-án, a Sonnenschein házban felajánlott térben 
egy olyan családállításra jöttünk össze, amely a személyes múlton át a kollektív trauma 
rendszerszintű oldását tűzte ki célul. A csoport tagokra várva egy közös beszélgetés 
gondolatszálaiból tudati szövedéket  szőttünk, melynek során egyértelművé vált, hogy ez a 
téma erősen és mélyen megszólít bennünket még akkor is ha nem konkrét, személyes 
érintettség vezérel bennünket, hisz  kollektív létünk traumái mindannyiunkba beégtek és 
bennünk élnek. 
A közös gondolkodás során személyes érintettség nélkül összekapcsolódtunk és az új, 
inspiráló, feltáró tudattisztulás folyamatát a család és rendszerállítás módszerével folytattuk 
és a rajtunk keresztül megnyilvánuló társadalmi összefüggések, traumák kapcsolati 
hálójában oldást és átrendeződést észleltünk. Ezt a munkát szeretnénk folytatni egy 
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nagyobb csoportban, melynek eredeti forgatókönyvét Ágota és Elke Heyer  európai színtérre 
dolgozta ki.

„Fontos-e a társadalmi emlékezet oldása?  98% -a a betelefonálóknak azt mondta, hogy 
IGEN.” ( Az Este c. Tv műsor, 2010. szeptember 23.)

Módszertan és tematika

Szándékunk számos módszer és nagycsoportos 
folyamat harmonikus és organikus alkotótérbe terelése 
által mély és átalakító változás alkímiai kohóját 
megteremteni. 

A módszereink által (a mesefonalak, a lélegző-körök, értékelő figyelem, világkávéház, a 
nyitott tér, a mély dialógus, a képi megjelenítés és a rendszerállítás és a teremtő körök) 
belső tereink feltárása, átrendezése és oldása valósul meg.

Majd vasárnap egy közös szertartásban és rituálé mentén álmaink és jövőnk megszilárdítását 
tervezzük, ahol megszülethet és növekedhet az, amire a jövőteremtésben valóban szükségünk van. 
Ennek rendszerszintű összefüggéseit letisztult tudattal és szenvedélyes elmével  újragondoljuk alkotó 
asztal beszélgetésekben - Pro Action café).

 “ Rendezni végre közös dolgainkat.  
Ez a mi dolgunk és nem is kevés...” ( JA)

A foglalkozást tartja: 
Ruzsa Ágota  és segítő társai
 
A foglalkozás díja:  14.000 forint magánszemélynek, 24.000 Ft 
intézménynek, szervezetnek ( étkezés saját szervezés)
A közös munka tere:  Budapest,  

 

Érdeklődés Bejelentkezés: 
Ruzsa Ágota, http://solhungary.hu/wp-content/uploads/Reg-lap.doc
ruzsa.agota@dialogos.hu info@solintezet.hu
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