
csolat, melyben a zárakat felnyitottuk, - a végtelennel játszik.Ezért is, és ezért is kell
mérték és arány, szerz6dés és szabályok. A pszichoterápia szabályai egyaránt szólnak
a terapeutának és a páciensnek. Es így szólnak: "Mi arra szerz6dtünk, hogyaszemé
lyiségfejl6dés kedvez6tlen hatásokra támadt zavarait gyógyítjuk, az ezekből ered6
tüneteket és magatartási problémákat igyekszünk megoldani. Nem arra, hogy együtt
elérjük a mennyet. Az odavezet6 utat mindenkinek magának kell megtalálni!"

Jegyzetek
1. A "tárgykapcsolat" fogalma a pszichoanalízis fejlődésének legkorábbi idejéből származik, amikor
Freud még a lelki működést elsősorban az ösztönkésztetések szempontjából vizsgálta. Az "objekt", az
ösztön "tárgya" az, akire, illetve amire irányul, aminek, akinek segítségével a kielégülést várja. Kis
gyermeknél ez elsősorban az anya. Noha a pszichoanalízis későbbi fejlődésében a kezdeti ösztöncent
rikus szemléletet meghaladta, a hagyományos analitikus terminológia az "objekt-kapcsolat", illetve
"tárgykapcsolat" elnevezést megtartotta. 2. Melanie Klein feltételezi, hogya gyermek az első életév
első felében a kielégítő és a nem kielégítő anya (illetve anyamell) képét önmagában nem tudja egy
személyben összehozni. Erzelmileg is kétféleképp viszonyul hozzá: az egyiket szereti, a másik ellen
pusztító dühöt érez. Ezt a kezdeti beállítódást nevezi schizoidpozíciónak. Amikor a kisgyermek az első

életév második felében felismeri, hogy haragos indulatai ugyanazon személy ellen irányultak, akit
szeret és akinek szerétetétől egész boldogsága függ, bűnbánat és jóváteteli késztetés fogja el. Ez lenne
a depresszio pozíció. Melanie Klein szerint valami hasonló történik a pszichoterápia során is, amikor a
páciens a tudattalanban megőrzött irreális fantáziáiróllemond és vágyaival, érdeklődésévelaz elérhe
tő valóság felé fordul.
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Naptár

Szakítás: a parttól elkacsáztatott k6
utolsó csobbanása
A tél is hajt kalászt; zsugorítja, zilálja
6ket - lélegzetszobrok

Fémes zörej - a hold buboréka
letépi magát a fakoronáról, úszni

Szívmézga: a megsebzett törzs igéit
nyalja a pulzáló nyárvég
A [űben pattogó szemek: a földi párzást
6rzeni küldött harmat, föntr61
Vérdűnék - a napkorong búcsúzik
uszálya köré szürkeséget locsbol a víz
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