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Minden kommunikáció:  

a szavak, a tettek, a testbeszéd, a smink, a ruhák, a gesztusok, stb. 

Ha jól tudsz kommunikálni, tehát megfelelően használod kommunikációs eszközeidet, 

akkor mindenkivel együtt tudsz működni. Ráadásul gyomorgörcs, félelem nélkül, 

felszabadultan, stabilan. Ekkor ha épp arra van szükség, hogy meghúzd a határaidat, 

az sem félelemmel és reszketéssel tölt el, hanem pontosan ugyanolyan stabilan és 

harmóniában tudsz lenni, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. 

Ehhez szükséges az, hogy megismerd a kommunikáció művészetét, aminek egyik alap 

motívuma a hatalmi drámákkal való megismerkedés. 

Tisztán kell látnod, hogy te milyen szituációkban, kikkel, milyen hatalmi drámákat 

játszol, így ki is tudsz belőlük lépni. Ezáltal növekszik emberismereted is, mivel tisztán 

fogod látni azt is, hogy mások milyen hatalmi drámákat játszanak. És így őket is kezelni 

tudod. 

Amikor azt érzed, hogy valakinek a társaságában vagy és fura feszültség, 

gyomorgörcs, támadás érzet, félelem van a gyomrodban (napfonat csakrádban) és 

bekapcsolnak védekezési ösztöneid (vagy akár az "üss vagy fuss" ösztön), akkor biztos 

lehetsz abban, hogy épp energia rablás történik. (Vagy tőled rabolnak, vagy te szívod 

mások energiáját.) 

És ilyenkor ez biztosan nem egy egyenrangú, együttműködő kapcsolat. 

Így ez azt is jelenti, hogyha kilépsz a hatalmi drámákból, megszűnik a gyomrodban az 

a tipikus, félelem érzettel párosított görcsösség, ami úgy visszafog és gátol a mélyebb, 

tisztább, felszabadultabb kapcsolódásokban másokkal. Ez segíti a belső és külső 

harmóniád kialakítását is. 

Így a hatalmi drámák felismerése és kezelése a legelső lépés abban, hogy egy életre 

megváltoztasd az emberi kapcsolataid minőségét. 
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Az Én hatalmi Drámám - teszt 

 

1-10-ig terjedő skálán, ahol 1 azt jelenti szinte egyáltalán nem jellemző rád, a 10 pedig, 

hogy nagyon jellemző rád, kérlek pontozd az alábbi mondatokat aszerint, hogy 

mennyire illenek rád, illetve mennyire gondolod igaznak őket: 

1. Sok emberből harapófogóval kell kihúznom az információkat és ez van, amikor 

idegesít. 

2. Sokszor már attól zavarba jövök, ha rákérdeznek a véleményemre. 

3. Szeretem az emberek tudtára adni, hogy nem érdemes belémkötni. 

4. Egy veszekedés végén általában én vagyok az, aki durcáskodik. Megsértettnek 

és jelentéktelennek érzem magam. 

5. Igyekszem pozitívan állni a dolgokhoz, de minden valahogy rosszul sül el. 

6. Van, hogy kiabálok, fenyegetőzöm, lökdösődöm, vagy akár verekszem is, ha a 

másikkal csak így tudom megértetni, hogy mit akarok.  

7. Sokszor úgy érzem, elveszem a problémáimban és nincs kiút. 

8. Szeretem felemlegetni poénból a barátaim baklövéseit és ezzel piszkálni őket. 

Ezeken mindig jókat nevetünk.  

9. A világ egy sötét hely, ahol minden és mindenki ellenem van. 

10. Ha valaki fél tőlem, akkor azzal elismeri a tiszteletét irántam. 

11. Nem igazán osztom meg gondolataimat, érzéseimet másokkal, mert úgysem 

értik meg, vagy nem is fontos mit gondolok/érzek. 

12. Fontos számomra, hogy nekem legyen igazam a vita végén. Ezt akár úgyis 

elérem, ha a másik bedurcizik miatta. 
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Kiértékelés 

 

Az alábbi kulcs alapján add össze a különböző hatalmi drámákhoz tartozó 

pontszámokat. 

Ebből már láthatod is, hogy melyik a legjellemzőbb rád, melyik van a 2. helyen, stb. 

 

Szegény én: 5, 7, 9   Összpontszám: 

Zárkózott: 2, 4, 11   Összpontszám: 

Vallató: 1, 8, 12   Összpontszám: 

Megfélemlítő: 3, 6, 10  Összpontszám: 

 

Ami a legtöbb pontszámot kapta: 

 

Általában minden embernek 1 fő hatalmi drámája van. Ez az, amit a legtöbb 

helyzetben használsz, ami leginkább előjön. 

Viszont alapvetően mind a 4 hatalmi dráma benne van mindannyiunkban, és 

különböző szituációkban, különböző emberek társaságában más-más dráma eszközt 

használhatsz. Így érdemes mindet megfigyelned önmagadban. 
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A 4 fő hatalmi dráma részletes leírása 

 

Mint ahogy fentebb említettem, érdemes mind a 4 hatalmi drámával 

megismerkedned és ezeket megfigyelned magadban. Mert ahhoz, hogy ki tudj 

belőlük lépni, először fel kell ismerned ezeket magadban és az éppen aktuális 

szituációkban. Csak ekkor tudod meghozni azt a döntést: "Leteszem a kardom, mert 

szeretlek. Bár bánthatnálak, de úgy döntöttem, nem teszem." 

 

Passzív és agresszív hatalmi drámák 

 

A szegény én és a zárkózott hatalmi dráma a passzív hatalmi drámák. Ők az 

elnyomottak és saját szenvedésükkel manipulálják környezetüket és törekednek 

"kierőszakolni" passzívan a jól megérdemelt figyelmet, szeretetet és energiát. 

A vallató és a megfélemlítő pedig az agresszív hatalmi drámák. Ők az elnyomók, 

degradálók. Ők kifejezetten támadóak és bántják környezetüket szavaikkal, 

gondolataikkal, vagy akár tetteikkel is. Ők ezáltal meg akarnak erősödni, több 

hatalmat, illetve önbecsülést akarnak így szerezni 

 

Szegény én típus 

 

Ő az, akinél mindig félig üres a pohár. Folyamatosan önsajnálatban van és ezt kifelé is 

megmutatja, így sokat sajnáltatja magát. Leginkább problémáiról szeret beszélni és a 

bolhából is elefántot csinál. Minden hatalmas, leküzdhetetlen feladat és ő gyenge, 

szegény, erőtlen, kicsi ezek megoldásához. 
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A szegény énre jellemző, hogy rengeteget van a múltban a figyelme. Sokat 

nosztalgiázik, mesél régi sztorikat, vagy akár nemrég megtörténteket és ezeket 

mindenkinek elmondja, elpanaszolja, amiknek köszönhetően újra átéli ezeket a 

szituációkat így fájdalma és szenvedése egyre erősebb és mélyebb. Így saját magát 

is egyre lejjebb viszi, ezáltal egyre több energiára is van szüksége kívülről. 

Ő az, akinek az sem jó, ha meleg van és az sem, ha hideg van. Egyszerűen semmi sem 

elég jó, az egész világot egy szürke szemüvegen keresztül látja. A világban csak a 

támadást látja meg és azt érzi, folyton el akarják őt tiporni, bántják, elnyomják, 

támadják és mindenki ellene van. 

A szegény én abban profi, hogy szenvedésére alapozottan érzelmileg zsarol. 

Általában együttérzést kelt a körülötte lévő emberekben. Olyan, mint egy utcára 

dobott kiskutya, akit nem lehet nem sajnálni és nem együtt érezni vele. Ezt kihasználva, 

észrevétlenül szívja embertársai energiáját már pusztán a jelenlétével is. "Áldozatai" ezt 

sokszor észre sem veszik, csak a találkozás után azt érzik, hogy teljesen elfáradtak, 

kimerültek. 

De esetenként hajlamos a szegény én a közvetlenebb támadásokra is. Ez olyankor 

történik, amikor kifejezetten bűntudatkeltésre használja szenvedését. (Pl. "Bezzeg 

szegény anyádat meg sem látogatod.") Így kemény érzelmi zsarolók, bűntudatkeltők 

ők.  

Azért tud ennyire erősen hatni az emberekre, mert általában tőle nem félnek a 

többiek, aminek köszönhetően nem zárkóznak be, nem védekeznek. Így a nyílt 

állapotnak köszönhetően több energiát tud kicsikarni belőlük. 

Amikor közös panaszkodásban van valakivel, akkor egymást nyomják bele egyre 

jobban a szenvedés gödrébe és mélyítik tovább a problémát. Így ez az állapot az 

önismereti fejlődés során is nagyon hátráltató. lehúzó, mivel tovább erősíti a probléma 

érzetet és így nem látni ilyenkor a problémából a kiutat sem. 
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Zárkózott típus 

 

Ő az, aki dühében azzal bünteti az emberiséget, hogy nem szólal meg, durcáskodik. 

Magába folytja érzéseit, gondolatait, amik a mélyben dolgoznak, gyűlnek benne. 

Nem akarja megbeszélni a dolgokat, de például csapkodással, sóhajokkal 

kihangsúlyozza annyira a szituációt, hogy ezzel jelzze: Igen, lásd, hogy mennyire 

szenvedek, ha én szenvedek, szenvedj te is. És ha ez esetleg nem sikerül, akkor 

növekszik benne még inkább a düh és az elégedetlenség, a magányosság és az, hogy 

őt senki sem érti meg. 

A zárkózottra így jellemző a makacsság, a haragtartás és konokság is. Hiszen dühét, 

felháborodását, negatív érzéseit elnyomja, így nehéz számára a megbocsátás és az 

elengedés. Még ha utólag meg is kaphatja, amit akart, úgy reagál: "Most már nem 

kell, késő, lemaradtál". 

Van, hogy ezt tudja és törekszik arra, hogy kilépjen a kontliktusból, de az is inkább 

elfolytásba, elnyomásba, egy ilyen: "okos enged, szamár szenved" attitűdbe csap át. 

Itt alapvetően nem az érzéseit, a dühét akarja elengedni és nem megbocsátani akar, 

csak nem akar veszekedni. Így az energiaszívás akár több napig is eltarthat még ha 

nincs is konkrétan kommunikáció a két fél között. 

Ő a láthatatlan ember, aki szinte soha nem mutatja meg önmagát, nem tudja kifejezni 

érzéseit, gondolatait, vágyait. Így egy társaságban olyan, mint ha ott sem lenne, nem 

tűnik fel, nem tűnik ki a tömegből. Gyakran elbújik csigaházába. Ezt alapvetően azért 

csinálja, mert élete folyamán már rengetegszer bántották, támadták, degradálták, 

aminek következtében bezárkózott, megkeményítette szívét és nagyon nehezen bízik 

meg emberekben és nem tudja közelebb engedni őket. Ő kivár, teszteli az embereket 

és ha elég biztonságosnak találja, megnyílik. Viszont, ha nem érzi magát biztonságban, 

harapó fogóval sem igazán lehet kihúzni belőle az őszinte véleményét és érzéseit. 

Az is lehet, hogy a zárkózott típus túlságosan is a középpontba igyekszik kerülni és 

ezáltal "bohóccá" válik. Felvesz egy álarcot és humorával eltereli a figyelmet, hogy ne 

kelljen kimutatnia valódi érzéseit és gondolatait. Ilyenkor hiába beszél sokat, az 
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felszínes, energia és figyelem szívó és nem tartalmazza a lényegi információkat, valódi, 

mélyebb érzéseket és gondolatokat. Így azok szintén szőnyeg alá vannak söpörve. 

A zárkózott típus veszélye, hogy amikor már eléggé forró lesz a láva és nagy a nyomás 

belül, mint a vulkán tör ki és pusztít el mindent, ami éppen körülötte van. Ilyenkor jönnek 

a dühkitörések, esetleg törés - zúzás, csapkodás, mert egyszerre adja ki a felgyülemlett 

érzéseket. Ekkor kifejezetten abban lel megnyugvást, ha bánthat másokat és 

rombolhatja környezetét. 

Ez a típus alapvetően a figyelemre éhes, a figyelem energiát szívja környezetétől. 

 

Vallató típus 

 

A vallató típust leginkább kérdéseiről lehet felismerni. Alapvetően elbizonytalanító 

mondatokkal és minősítő, negatív, degradáló kérdésekkel dolgozik, ami 

következtében a másik fél úgy érzi, mintha vallatva lenne. A vallató így folyamatosan 

elbizonytalanítja, degradálja, kizökkenti a másik felet. Minden mondatával azt erősíti 

a másikban, hogy nem elég jó, nem képes valamire, nem fog elérni valamit, stb. Ez 

párosulhat egyfajta okoskodással is, mert a vallató bizony sokkal jobban tudja, hogy 

mi a megoldás az adott helyzetben. 

A vallató abban nyer megnyugvást, ha azt érezheti, nélküle a másik ember semmire 

sem megy. Ezzel természetesen a saját értékességét, fontosság érzetét akarja növelni. 

Így alapvetően a vallató ezt az egészet segítség nyújtásnak éli meg, esetleg 

viccelődésnek. De ez egyáltalán nem az, mert teljesen önbecsülés, önbizalom, 

önszeretet romboló hatású. 

A vallató olyanokat mond, hogy: "Biztos, hogy így akarod?", "Én támogatlak téged, de 

ha te így akarod, hát jó. Te tudod.", "Hát milyen anya vagy te?" Ezek által saját 

véleményét, saját megoldásait igyekszik ráerőltetni a másik félre. 
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Vallató az is, aki kérdez tőled, de nem érdekli a válasz. Megkérdezi, hogy "Hogy 

vagy?", de meg sem várja a választ, helyette mondja a sajátját. Vagy kérdez, de tudja 

a megoldást, csak elismerésre vágyik vagy tesztel. 

Ő a kérdéseivel eléggé tud bántani, ezért is tartozik az agresszív típusba. Így 

környezetében az emberek sokszor védekezésből bezárkóznak, ami további 

kérdezésekre ösztönzi a vallatót, aminek köszönhetően ő azt érzi, minden harapó 

fogóval kell kihúzni. De mivel az ő társaságában általában már támadásokat lehet 

megélni, így nehéz felé tényleg tiszta szívből nyitni. 

A vallatóra továbbá még az jellemző, hogy mindről megvan a saját véleménye. Így, 

ha valaki akár ki is nyílik és meg is osztja vele a véleményét, akkor biztosan ellenállásba 

ütközik és vagy vitatkozás lesz belőle, hogy kinek van igaza, vagy egy vallató - 

zárkózott hatalmi játékba torkollik, aminek további sérülés a vége. 

A vallató szeret viccből nyaggatni, provokálni, piszkálni vagy épp kinevetni, ha valami 

nem sikerült. Poénból szokott hasonlókat mondani: "Hát te milyen hülye vagy." 

Ezzel tovább degradálja társát és csökkenti az egyébként is alacsony önbecsülését. 

 

Megfélemlítő 

 

A megfélemlítő az, aki minden szinten (mentálisan, érzelmileg, spirituálisan és fizikailag 

is) rombol, támad. Ezért félnek tőle az emberek. Ő ebből a félelemből táplálkozik. 

Ő hasonló a vallatóhoz, annak sok tulajdonságával rendelkezik, csak míg a vallató 

csak érzelmileg, mentálisan és spirituálisan bánt, a megfélemlítő fizikailag is megrémít 

és sakkban tart. 

Rajta általában már első látásra látszik a romboló magatartása a testtartásából, 

gesztusaiból, a beszédéből. Ő az, aki folyton belép az emberek privát terébe, esetleg 

fenyeget, verekszik, kiabál, úgy gesztikulál, hogy minél inkább féljen tőle mindenki. Ha 

már a közelben van, összeszorul a környezetében lévők gyomra. 
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Ő kifejezetten csak arra megy rá, hogy romboljon, leverjen és eltiporjon minden 

szinten. Ezek az emberek általában nagyon sérültek belül, amit fizikai erejükkel és a 

félelemkeltéssel igyekeznek ellensúlyozni és így hatalomhoz jutni. 

Mivel a szegény én párja, így védekezésként a megfélemlítő emberek áldozatai 

átesnek a szegényén sajnáltató szerepébe. Mert, ha megesik rajta a megfélemlítő 

szíve, talán nem bántja meg. Így szintén hatalmi drámát játszanak és egymástól szívják 

az energiát. 

Illetve épp ezért ez fordítva is működik. Ha a szegény én túl sok támadást kap, 

védekezésből átléphet a megfélemlítő hatalmi drámába. Inkább ő bánt, mint hogy 

őt bántsák. 

 

Így alkotnak párokat a hatalmi 

drámák 

 

A szegény én és a megfélemlítő hatalmi drámák egy párt alkotnak. Így, ha valaki 

felveszi a megfélemlítő szerepet, a másikat ezzel betaszítja a szegényén szerepbe, 

mert úgy érzi csak önmaga sajnáltatásával, mentegetőzéssel tud csak megmenekülni. 

Illetve, ha valaki belekerül a szegényén szerepbe, az ne csodálkozzon, ha társa elkezd 

agresszívan viselkedni. Mert ilyenkor ezzel tud hatalmat gyakorolni felette. 

Továbbá a zárkózott és a vallató is párban járnak. Így egy vallató szülő valószínűleg 

zárkózott gyereket fog nevelni. Illetve, ha valaki vallató kérdéseket kezd feltenni, akkor 

a másik ember valószínűleg bezárkózik (ha csak nem tanulta meg már azt, hogy mit 

csináljon, hogy reagáljon, ha valaki így közeledik hozzá és ezáltal ne menjen bele a 

hatalmi drámába). 

Ha pedig valaki zárkózott, akkor automatikusan azt váltja ki a környezetében, hogy 

igyekezzenek kérdésekkel feltörni burkát és megismerni őt, amik szintén nagy 

valószínűséggel hatalmi drámába és további sérülésekbe torkolnak. 
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A párokról még azt érdemes tudni, hogy ha például te zárkózott vagy, akkor nagy 

valószínűséggel a vallató hatalmi dráma az, amivel te hatalmaskodsz a nálad 

gyengébbek felett. Így, ha éppen erőd teljében vagy, akkor valószínűleg a vallató 

szerepedet veszed elő és önmagad kezded a másik fölé emelni. 

 

Általában félünk a konfrontációtól 

 

Általában, ha azt halljuk, hogy merj kiállni magadért, vagy merj konfrontálódni, 

gyomorgörcs kap el minket.  

Ez is alapvetően a hatalmi drámákra vezethető vissza. Mert, ha te általában passzív 

szerepekben mozogsz, akkor rögtön arra gondolsz, hogy vallatóvá vagy 

megfélemlítővé kell válnod azért, hogy meg tudd húzni határaidat. Viszont ez a 

megoldás ugyanúgy hatalmi drámába torkollik. És igazából ettől félsz ilyenkor. Attól 

félsz, hogy ez nem sikerül, visszaesel a passzív szerepbe és veszítesz, alulmaradsz. Vagy 

nyersz, de akkor meg kell bántanod a másik embert. 

De az a helyzet, hogy az igazi konfrontáció és szembenézés pont azt jelenti, hogy nem 

vagy hatalmi drámában és nem is hagyod, hogy bele rángassanak téged ebbe. 

Ezáltal megmaradsz a stabil középpontodban, egyensúlyi állapotodban, aminek 

következtében szeretettel, megértéssel és elfogadó figyelemmel tudsz megegyezésre 

jutni beszélgető partnereddel. 

A konfrontáció sokszor nem harc, hanem épp az, hogy nem mész bele a harcba. 

Ezáltal nem kerülsz se fölé, se alárendelt szerepben. Hanem egyenrangú partnerként 

oldod meg a szituációt. És ez pedig csapatjátékossá tesz téged. Ennek következtében 

pedig még saját önszeretet, önértékelés, önbecsülés szinted is növekedhet. 

 

Igazi csodadolog ez a kommunikáció, ha jól csinálod.  
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Összegezve 

 

Minden embernek általában 1 fő hatalmi drámája van, de mind a 4 hatalmi dráma 

benned is megvan. Megvan minden eszközünk ezekhez és általában válogatunk 

(persze öntudatlanul), hogy melyik emberrel, melyik szituációban melyik eszköz felel 

meg leginkább arra, hogy minél inkább elérjük célunkat és energiához jussunk. 

Sőt, sokszor az agresszív szerepeket védekezési mechanizmusok miatt öltjük magunkra, 

ezzel védekezve valami számunkra veszélyesnek tűnő dologtól. 

Így érdemes az összeset áttanulmányozni és megfigyelni, hogy melyik milyen 

szituációban, kinek a társaságában jön elő. 

Ez mind ahhoz kell, hogy a szituáció kellős közepén meg tudd hozni a döntést: Úgy 

döntöttem, leteszem a kardom. Nem harcolok tovább. 

Mert ez mind kell ahhoz, hogy stabil, békés és kibillenthetetlen legyél érzelmileg. 

 

További fantasztikus önismereti utazást kívánok neked. 

 

 

Hálás Szeretettel: 

Hajabács Klára,  

A gyakorlatba ültetett önismeret specialistája 

 


