
A Pszichoterápia szakfolyóirat 2012/5 (21. évf. október) számáról

Hidas György analitikus terapeuta 2012-ben halt meg, történelmi tanulmányként róla 
írnak. Régen olvastam ilyen magával ragadó megemlékezést, amely korrajz is egyben 
a hatvanas évektől kezdve. A leírás szerint Hidas olyan ember volt, aki feszegette a 
határokat. Teljesen megelevenedik előttem, és szinte érzem a fáradtságot a küzdelmei 
olvasásakor. Talán mert magam is megéltem, hogy mennyit kellett olyan dolgokért 
küzdeni, amelyek manapság maguktól értetődőek. "Egyszer azt mondta, hogy a 
szakmai léthez hozzátartozik naponta két óra olvasás." Hmm ...

A jungi pszichoanalízis különlegességéről szól egy cikk. A jungi újdonságok nem 
teljes, ám nagy hatású listája: kollektív tudattalan, archetípusok, a spiritualitás 
elfogadottsága, szelf, individuáció. Azzal nagyon egyetértek, hogy a pszichoterápiás 
kapcsolat (szerintem nemcsak az) spirituális természetű. Azt pedig érdekes olvasni, 
hogy Jung, bár technikákat, eljárásokat dolgozott ki, mégis azt javasolta, hogy ha ezek 
akadályozzák a kapcsolatot, akkor félre kell őket tenni. Csak úgy mondom...

A disszociatív identitászavar (gyerekkori) trauma hatására jön létre, megvédi a 
traumatizált személyt a feldolgozhatatlannak tűnő emlékektől, ezzel lehetővé teszi a 
mindennapi életben a funkcionálását, de megnehezíti vagy megakadályozza a 
bizalmon és elfogadáson alapuló kapcsolatot. Ennek terápiájáról szól egy tanulmány. 
Ezt a cikket azért is tartom fontosnak, mert ez egy olyan betegség, amelyet 
kifejezetten a környezet, a társadalom hoz létre a gyermekbántalmazással, annak 
következmény-nélküliségével. 

Folyatódik a vita az érintésről. Négy írás, egy pszichodrámás, egy analitikus, egy 
mozgásterápiás és egy hipnózisos. Nekem a legutóbbi volt a legérdekesebb. Ők nem 
javasolják az érintést, azért mert a hipnózisban a testhatárok feloldódnak, és mert a 
verbális szuggesztió hatására létrejövő élmények olyanok, mintha valóságosak 
lennének, tehát hozza azt, amit az érintés. A vita megtalálható a Pszichoterápia 
honlapon http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ - Szerk.

Újabb vitát indít a Pszichoterápia, most a skype pszichoterápiás alkalmazásáról. 
Remélem, valaki ír a coacholásban való alkalmazásról is, bár még az is lehet, hogy 
nincs is különbség. Na, talán kiderül. Már a vitaindítóban felvetett kérdések is 
izgalmasak, kíváncsi leszek a válaszokra, már csak azért is, mert én is dolgozom 
skype-on külföldön élőkkel, és hát jó-jó, de mégse olyan. A vita megtalálható a 
Pszichoterápia honlapon http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ -
Szerk.

Az etikai témájú esetleírás most egy hatéves gyerek terápiájával kapcsolatos, a 
nagymama titokban megy el a terapeutához, és mond rosszakat a különélő apáról. 
Négy hozzászóló írja le a véleményét arról, hogy a terapeuta elkövetett-e etikai 
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vétséget, ill. hogy mit tennének hasonló helyzetben. A témát kitágítanám arra, hogy 
egy segítő folyamatban közvetlenül nem résztvevő információival mit kezdünk? Ha 
titokban tartjuk ügyfelünk előtt, az megnehezíti vagy lehetetlenné teheti a bizalmi 
kapcsolatot - szerintem. A vita megtalálható a Pszichoterápia honlapon 
http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ - Szerk.

Lövey Imréről Mladenecz Marcsi írt méltatást. "Ami a tényeken túl van, az Imre 
személyisége. A 'thing big' szemlélet, mellyel szélesebb perspektívát adott 
környezetének, hitet, hogy a magyarországi szervezetfejlesztési szakma 
képviselőiként képesek vagyunk befolyásolni, jobbítani tágabb környezetünket, 
világunkat."

Hogy ne megemlékezéssel kezdjem és azzal fejezzem be, azt is ideírom, hogy a 
szakmai közélet blokkban megjelent a beszámolóm a nyári Gestaltos párterápia 
tréningről.
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