
A Pszichoterápia szakfolyóirat 2012/4 (21. évf. augusztus) számáról

A Pszichoterápia augusztusi számának első tanulmánya a májusi konferencia felkért 
előadója, György Péter esszéje A határon: az átváltozás címmel. Bár nem 
állítanám, hogy mindent értek belőle, de mégis annyira izgalmas olvasmány, hogy 
nem tudtam letenni. Az emberi szabadságról, és a II. világháború hatására az emberi 
identitás széteséséről szól, elsősorban egy huszonhárom éves korában elesett német 
katona, Peter Willy Reese naplója alapján. Idézek a tanulmányból: "Az a tény, hogy a 
saját szemével látta mindazt, amit látott, épp elég volt ahhoz, hogy soha többé ne 
ismerjen önmagára. ... Az önazonosság ugyanis nem testi adottság, hanem folyamatos 
küzdelem, amelynek centrumában a test és a lélek kritika, reflexió által történő 
felszabadítása áll." Nekem ebben a "folyamatos" szó tűnik most a legfontosabbnak. 

Már írtam, hogy az analitikus felfogás elég távol áll tőlem. Most közeledtem kissé, 
Gyomlai Éva: Az analitikus identitás és kreativitás szerepe az analízis 
indításában c. cikke hatására. Jól követhetően, szeretettel megírt cikk. Innen egy 
Freud idézetet emelek ki: "... az ember tudattalanja a tudat megkerülésével képes 
reagálni egy másik ember tudattalanjára." Szerintem ez jó üzenet azoknak - bár nem 
hiszem, hogy meghallják -, akik azt hiszik, hogy az emberek csak azt tudják, amit ők 
mondanak nekik.

Egy párterápiás esetleírásra két reflexió íródott, én Peresa Magdolna egy mondatánál 
merengtem el. A mondat így hangzik: A hitelességnek (kongruencia) az a feltétele, 
hogy harmóniában legyen az élmény, a tudat és a kommunikáció. Én eddig a 
hitelességet úgy definiáltam a magam számára, hogy összhangban legyen, amit 
gondolunk, mondunk és cselekszünk. De ez a most olvasott meghatározás jobban 
tetszik, mint az én eddigim. Ez holisztikusabb. Még emésztgetem, aztán lehet, hogy 
lecserélem a régit.

Az előző számban elkezdett vita az érintésről ebben a számban folytatódik. Hárman 
szólunk hozzá, az enyémet újra elolvastam, most sem írnék mást. A vita megtalálható 
a Pszichoterápia honlapon http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ -
Szerk.

Folytatódik az a sorozat, hogy egy esetleírást etikai szempontból értelmeznek, 
elemeznek felkért szakértők. Az esetben a terapeuta (tanácsadó is lehetne) saját 
meggyőződését akarja átvinni a kliensére, és amikor az ellenáll, és meg is szakítja az 
együttműködést, akkor azt ellenállásnak és a személyiség éretlenségének tudja be. 
Mindhárom elemző szerint van etikai probléma, és egyik szerint sem valószínű, hogy 
lesz etikai ügy belőle. Ketten szupervíziót javasolnak, sőt egyikük azt írja, akkor 
történik etikai vétség, ha a terapeuta nem megy szupervízióba, hanem anélkül 
folytatja a munkáját. A vita megtalálható a Pszichoterápia honlapon 
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http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ - Szerk.

Van még cikk az idősek pszichoterápiájáról. Itt érdekes, hogy míg korábban az 
öregedést egyértelműen a leépüléssel, veszteségekkel kapcsolták össze, ez a szemlélet 
lassan, de változik.

Ezt a számot az első tanulmánytól az utolsóig érdemes elolvasni.
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