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Álom tár su lás: egy el fo ga dott pa ra do xon•

(egy pszi cho ana li ti kus sû rí tett gon do la tai a Social Dreaming-rõl)

„az el fo ga dott pa ra do xon nak le het po zi tív ér té ke is”
Winnicott

Ki ál mo dik?
Tu laj don kép pen mind an  nyi an  – bár ilyen kér dés re vá la-

szol ni sem szo kás!
Az ál mok ra gyak ran rá mond ják, hogy „bu ta sá gok, 

ti tok za to sak, za var ba ejtõek, meghökkentõek”, de el sõ sor-
ban még is azt, hogy sze mé lye sek.

Mi hez kezd he tünk azon ban az ál mok kal egy kö zös tér-
ben?

Az öt let mint ha egy szür re a lis ta ké pet kel te ne élet re 
Buñuel A bur zso á zia diszk rét bál ja cí mû film jé bõl, ahol is 
egyik sze rep lõ to vább fo koz za az õrü let nö vek võ ér ze tét: 
be je len ti – de rült ég bõl vil lám csa pás –, hogy ál mát meg 
akar ja osz ta ni a höl gyek kel és urakkal…

Fre ud, kö zel száz éve, rést ütött azon a fa lon, ami az 
ál mok nak szen telt ko moly oda fi gye lés sel szem be ni tár sa-
dal mi el len ál lás ból épít ke zett. Föl is mer te, hogy az ál mok 
az ér vé nyes pszichoszociális ér te lem ki ma gas ló an be cses 
mé di u mai.

El fo gad ha tó vá és hoz zá fér he tõ vé tet te az ál mo kat az 
ana li ti kus tér ben a két sze mé lyes vizs gá ló dá sok szá má ra, 
mond ván: az ál mok a tu dat ta lan el ha tá rolt te rü le te i rõl 
ér ke zõ olyan kö ve tek, akik azt az el fe le dett nyel vet be szé-
lik, ame lyet mind an  nyi an be szél tünk va la ha.

Az ál mok meg osz tá sa az ana li ti kus fo lya mat so rán 
úgy vált is mert té, mint „ki rá lyi út a tu dat ta lan hoz”; mint 
az át té tel és viszontáttétel fo lya ma ta i nak és a fel dol go zás 
mód ja i nak fé lel me tes és nél kü löz he tet len esz kö ze.

Tehát… ki is ál mo dik?
Bár men  nyi re is szo kat lan, ép pen ez az a min den Social 

Dreaming Matrix1 kez de tén föl me rü lõ kér dés, ami tõl a 
mát rix re mény te li le het: ami elõ hív ja az el sõ ál mot, és 
ami az álomas  szo ci á ci ók cse ré jét gör get ni kez di.

Ha szer da es tén ként kö rül né zek, hogy is me rõs és is me-
ret len ar co kat fe dez zek föl a szo bá ban, ahol ha von ta egy-
szer im már két éve ta lál ko zunk, hét köz na pi em ber cso por-

tot lát ha tok. Ös  sze gyûl tek, hogy ál ma ik kal itt tölt se nek 
egy es tét.

Ez az el sõ fo lya mat ban lé võ Social Dreaming Matrix 
az Egye sült Ki rály ság ban; mind an  nyi unk szá má ra egye-
dül ál ló él mény.

Gor don Lawrence ra gasz ko dik a de fi ní ci ó hoz: „a mát-
rix az a hely, ahol ki fej lõd het nek a dol gok”.

A ke re te ket il le tõ en a mát rix szá mos vo nat ko zá sá ban 
nyi tott alak zat nak te kint he tõ: nem fel té tel, hogy va la ki 
min den ülés re el tud jon jön ni, jö het nek-me het nek az 
em be rek, de leg in kább jön né nek és jönnének…

A ke re tek olyan nem kli ni kai te rek ben is alapvetõek, 
mint ez is, lé vén, hogy kör vo na laz zák a lét re ho zan dó 
„kon té ner” formáját.2

Em lék szem, kez det ben men  nyi re küsz köd tünk az zal a 
gon do lat tal, hogy az álom fej tõk együt te se a ha gyo má nyos 
ér te lem ben nem te kint he tõ cso port nak: hi szen a ha tá rok 
nin cse nek le zár va, tér ben és idõ ben át jár ha tók, és – azt 
hi szem, ez volt a leg ne he zeb ben meg emészt he tõ el kép ze-
lés – a cso port di na mi ka itt nem al kal maz ha tó.

A fel adat – megint csak Lawrence sza va i val – az, hogy 
nyi tot tak ká vál junk az ál mok ra és a hoz zá juk fû zõ dõ 
as  szo ci á ci ók ra, és hogy meg sza ba dul junk at tól a be ideg-
zõ dés tõl, hogy egy mást vagy egy más ál ma it sze mé lyes 
ben sõ vi lá gok ként ke zel jük.

De ho gyan le het sé ges mind ez?
Csak nem ti zen öt évem be tel lett, hogy föl fog jam Gor-

don Lawrence ví zi ó já nak ér tel mét.
Most, ami kor ar ra tö rek szem, hogy konceptualizáljak 

egy olyan je len sé get, amely né mi ana li ti kus be lá tást 
nyújt hat az együt tes álom fej tés él mé nyé nek di na mi kus 
fo lya ma ta i ba, tá vo li, ugyan ak kor egy más hoz na gyon is 
szo ro san kap cso ló dó el kép ze lé se ket kell ös  sze fûz nöm.

John Byng-Hall, a brit csa lád te rá pia köz pon ti és 
ki emel ke dõ en ere de ti alak ja, mi köz ben vis  sza idé zi a 

•  A cikk ere de ti leg a W. Gor don Lawrence ál tal szer kesz tett Experiences in Social Dreaming c. kö tet ben je lent meg (Karnac Books, 2003, Lon-
don). A „Social Dreaming” fo gal mát a ma gyar nyel vû szak iro da lom vagy nem for dít ja le, vagy a „tár sas álom” ki fe je zés sel ad ja vis  sza. Ez utób bi 
eset ben vi szont el vész az a je len tés ár nya lat, amely az álom lét re ho zá sá hoz (ál mo dás) vagy meg fej té sé hez, nem pe dig az álom pro duk tum hoz 
kö tõ dik. A má sik el fo ga dott meg ol dás az „együt tes álom fej tés”. W. Gor don Lawrence köny ve ma gya rul a SOCIAL DREAMING – Együt tes 
álom fej tés a szer ve ze ti és tár sa dal mi tu dat ta lan fel tá rá sá ra cí men je lent meg 2007-ben, a Lé lek ben Ott hon Ki adó gon do zá sá ban. (A ford.)

1  Tár sas Álom Mát rix: A Tár sas Álom (Social Dreaming) meg kö ze lí tést 1982-ben a lon do ni Tavistock In té zet mun ka tár sa ként Gor don Lawrence 
dol goz ta ki. Az ál mok tár sas/tár sa dal mi ér tel me zé sé re és fel dol go zá sá ra hasz ná la tos mód szer tant ma vi lág szer te al kal maz zák szer ve ze tek ben és 
más tár sas rend sze rek ben ar ra, hogy a rend szer ben rej lõ tu dat ta lan tu dás hoz zá fér he tõ vé vál jon, ami az tán elõ se gít he ti a fel vi lá go sult, kre a tív 
cse lek vést. A Tár sas Álom fel fo gá sá ban te hát a hang súly nem az ál mot ho zó egyé nen van, ha nem ma gán az ál mon, és azon a tá gabb szer ve ze ti-
tár sa dal mi kö ze gen, ame lyet a ben ne meg szü le tõ álom meg je le nít. A mun ka az 1–1,5 órás „Tár sas Álom Mát rix ban” (Social Dreaming Matrix) 
zaj lik, ahol a részt ve võk meg oszt ják ál ma i kat és sza bad as  szo ci á ci ó i kat, s ez ál tal kö ze lebb jut hat nak a sa ját rend sze rük ben tu dat ta la nul meg lé võ 
gon do la tok hoz és tu dás hoz, il let ve ta nul hat nak sa ját szer ve ze ti és tár sas/tár sa dal mi kö ze gük rõl. A Tár sas Álom Mát rix részt ve või e sa ját él mé-
nyen ke resz tül ta lán azt is fel mér he tik, mi ként al kal maz hat ják az ál mo kat új, kre a tív mó don, sa ját szak mai és sze mé lyes éle tük ben. (A ford.)

2  A „kon té ner” ere de ti leg Bion szak ki fe je zé se ar ra a lel ki mû kö dés re, ami kor nem csu pán átvesz(nek) valaki(k) lel ki tar tal ma kat, ha nem azo kat 
hos  szabb-rö vi debb ide ig tá rol ják, tar tal maz zák is. A „kon té ner” te hát egy faj ta lel ki tér, ami be fo gad ja és vis  sza ad ni ké pe sen meg õr zi a lel ki 
tar tal ma kat. (A ford.)



csa lád te rá pia tör té ne té nek dön tõ moz za na ta it, köny vé ben 
le ír ja, mi lyen for ra dal mi föl is me rés volt, hogy a „leg alap-
ve tõbb” át té tel nem a te ra pe u tá ra irá nyul, ha nem a csa lád 
töb bi tag já ra (Supervision in Family Therapy – Szu per-
ví zió a csa lád te rá pi á ban). A te ra pe u ták ki sza ba dul tak 
az egyé ni fo lya ma tok kal va ló bir kó zás öle lé sé bõl, és 
le he tõ vé vált szá muk ra, hogy fi gyel mü ket a csa lád mint 
egy ség fe lé for dít sák, s föl tár ják en nek fé nyé ben a csa lá di 
di na mi ka rop pant és le nyû gö zõ te rü le tét.

Ez a hang súly el to ló dás „elõ se gí tet te a vál to zás mo dell-
jé nek mó do su lá sát”, és olyan új ál la po tot te rem tett, ami 
le he tõ vé tet te a részt ve võk szá má ra, hogy egy más faj ta 
át vi te li él mény be kap cso lód ja nak be.

Úgy vé lem, az ál tal, hogy a ke re tek meg vál toz tak, 
le bon tód tak a ha gyo má nyos ha tá rok és a kap cso ló dó 
tech ni kák – s ez érin ti a fel nõt tek ön rep re zen tá ci ó já nak, 
sze re pé nek és iden ti tá sá nak alap ve tõ ele me it. Mind ez oda 
ve ze tett, hogy a Social Dreaming-ben va la mi ha son ló kép-
pen alap ve tõ ta pasz tal ha tó: a meg ha tá ro zó át té tel nem 
az egyé nek kö zött, ha nem a mát rix tag jai és az ÁL MOK 
kö zött jön lét re.

Ez a meg vál to zott mo dell le he tõ vé te szi a mát rix tag jai 
szá má ra, hogy részt ve gye nek azon ké pek, gon do la tok és 
ref le xi ók as  szo ci a tív há ló já nak meg al ko tá sá ban, ame lyek-
hez min den részt ve võ hoz zá kap cso ló dik: a tex tú ra ugyan 
az egyé nek gon do la ta it, ér zel me it és em lé ke it tar tal maz za, 
és rész ben azok ból szö võ dik ös  sze, ugyan ak kor az egyes 
em ber még is az ál mo dók kö zös sé gé hez tar to zik. Tel jes ség-
gel he lyén va ló má sok álomele me i nek föl hasz ná lá sa, és 
min den ki öröm mel fo gad ja az új da rab ká kat, ame lye ket 
a kö vet ke zõ sze mély ad a konst ruk ci ó hoz. Mi vel min dig 
tel jes mér ték ben tisz te let ben tart juk a pri vát szfé rát, föl tá-
rul hat a sze mé lyes tar to mány, hogy új ér te lem mel ter mé-
ke nyül jön meg.

Ha gyo má nyos ér tel me zé sek sin cse nek: az ér te lem 
álom ké pek bõl, be széd fosz lá nyok ból, ér zé ki tö re dé kek hez 
kap cso ló dó dal la mok ból, rit mu sok ból, fo gal mi uta lá sok-
ból, a min den na pi ese mé nyek hez kö tõ dõ lánc sze mek bõl 
szö võ dik ös  sze; tár sa dal mi-gaz da sá gi és em be ri drá mák-
hoz kap cso ló dik. Az el sõd le ges és má sod la gos fo lya ma-
tok egy faj ta „har mo ni kus kevercse” ez – hogy Bá lint exp-
res  szív ki fe je zé sé vel él jek –, ami eb ben a köz tes tér ben 
vis  sza tük rö zõ dik.

Mint hogy eb ben a lég kör ben az énha tá ro kat nem kell 
egész idõ alatt kor dá ban tar ta ni, le het sé ges sé vá lik az 
osz to zás, és a ben sõ sé ges ség szirt je it jár ják be a részt-
ve võk. A lég kör né ha egé szen te lí tet té, szen ve dé lyes sé, 
fe szült té vá lik, majd új fent meditatívvá és reflektívvé. 
Az „ös  sze hí vók” ezek nek a fo lya ma tok nak a ré sze-
sei. Oly kor „ve ze tõk ké” lesz nek, akik se gí te nek az 
ál mo kat a kö zép pont ban tar ta ni, más kor részt ve võ 

meg fi gye lõk, a kö vet ke zõ pil la nat ban pe dig ma guk is 
já té ko sok.

Az ál mo dók kö zös sé gé ben be állt ezen vál to zá sok kö vet-
kez té ben egy új át me ne ti kon té ner kép zõ dik.

Ám bár mind ez úgy han goz hat, mint egy sosem-látott-
föld föl fe de zé sé rõl szó ló hát bor zon ga tó be szá mo ló, ma ga az 
él mény eg észen is me rõs: mind an  nyi un kat egy rég fe le dett, 
no ha tu dat ta la nul so ha el nem ha gyott hely re visz el, ab ba a 
pszichodinamikus zó ná ba, ahol le het sé ges ját sza ni.

Winnicott ezt ír ja a Playing and Reality-ben: „Az 
él mé nyek nek ez a köz tes te re, amel  lyel kap cso lat ban 
nem me rül fel a kér dés, hogy va jon egy bel sõ vagy kül sõ 
(má sok kal meg oszt ha tó) va ló ság hoz tar to zik-e, al kot ja a 
cse cse mõ él mény vi lá gá nak túl nyo mó ré szét, és az fenn-
ma rad a ké sõb bi élet fo lya mán ab ban az in ten zív él mény-
ben, mely sa ját ja a val lás nak, mû vé sze tek nek, az imagi-
natív élet nek, va la mint a kre a tív tu do má nyos mun ká nak.” 
(Winnicott: 1999, 15.)3

Egy át me ne ti tér lé te zé sét ve ti föl, ahol is az át me ne ti 
je len ség vég be megy, és ahol meg te rem tõd nek az át me ne ti 
tárgyak.4

A Social Dreaming Matrixban az ál mok épp ilyen 
„át me ne ti” ter mé sze tet vesz nek föl, ezek vál nak azok ká a 
gon do lat tár gyak ká, ame lyek meg ta pasz tal tat ják a mát rix 
tag ja i val, hogy a „köz tes tér köz vet len foly ta tá sa a já té ká-
ba ‚belefeledkezõ’ kis gyer mek já ték te ré nek”. (Winnicott: 
1999, 14.)5

Pon to san eb ben áll szer da es té ink va rá zsa: be le fe led-
kez ni, „be le vesz ni” a tár sas ál mo dás ba.

Döb ben ten né zem, mi ként is kap cso lód nak ös  sze, moz-
dul nak együtt, kö vet nek ha son ló tör té net íve ket, tar tal maz-
nak ha son ló ké pe ket, szí ne ket, ér zé se ket vagy rit mu so kat 
az ál mok, s gyak ran föl me rül ben nem a kér dés: hon nan 
is jön nek az ál ma ink? Be lül rõl idéz zük meg õket, vagy 
hoz zánk kí vül rõl kö ze lí te nek? Vár nak-e ál mo dó ra, hogy 
meg ál mo dód ja nak?

„Az át me ne ti tárgy ról el mond ha tó, hogy az egy, a ba ba 
és köz tünk szü le tett írat lan szer zõ dés ar ról, hogy so ha 
nem tes  szük fel a kér dést: ‚Észrevetted vagy a kép ze le-
ted szül te ezt?’ A lé nyeg az, hogy egy ál ta lán nem vá runk 
sem mi fé le dön tést ez zel kap cso lat ban” – ír ja Winnicott. 
(Winnicott: 1999, 12–13)6

Ez a meg fon to lás a Social Dreaming-ben is vissz han-
g ok ra ta lál: nem te he tõ föl ilyen kér dés a po ten ci á lis tér 
meg sér té se nél kül. Meg foszt hat ja az ál mo dót a kre a ti vi tás 
ér zé sé tõl és at tól az él mény tõl, hogy a sa ját és má sok al ko-
tá sa i val kap cso lat ban le gyen.

A Social Dreaming fo lya ma tai nem csu pán az ál mo-
dók ra hat nak: az ál mok épp így di na mi kus vál to zá so kon 
men nek át.

3  Winnicott több ször idé zett köny ve ma gyar ki adá sá nak prob le ma ti kus sá ga mi att láb jegy zet ben min dig kö zöl jük az ere de ti szö ve get is. Az itt 
idé zett rész az ere de ti ben: „this intermediate area of experience, unchallenged in the respect of its belonging to inner or external (shared) reality, 
constitutes the greater part of the infant’s experience, and throughout life is retained in the intense experiencing that belongs to the arts and to 
religion and to imaginative living, and to creative scientific work”. (A ford.)

4  Az át me ne ti tér a kül sõ és a bel sõ vi lág köz ti tar to mány, ami be fo gad ja és õr zi a gyer mek il lú zi ó it. Itt je len nek meg az át me ne ti tár gyak és a 
já ték. Az át me ne ti tárgy olyan tárgy, amely he lyet te sít he ti az anyát, egy szer re szim bo li kus és va ló sá gos. En nek se gít sé gé vel ta pasz tal hat ja meg 
a gyer mek az én és nem én szét vá lasz tá sát, az el vá lást és a vis  sza té rés biz ton sá gát, az önál ló su lást. (A ford.)

5  Az ere de ti ben: „direct continuity with the play area of the small child who is ‚lost’ in play”. A „lost in play” ki fe je zést ta lán he lye sebb „be le ve-
szett”-ként for dí ta ni. (A ford.)

6  Az ere de ti ben: „Of the transitional object it can be said that is a matter of agreement between us and the baby that we will never ask the ques-
tion: ‚Did you conceive of this or was it presented to you from without?’ The important point is that no decision on this point is expected.” A 
„conceive of” in kább vé le ke dés re, el kép ze lés re vo nat ko zik. (A ford.)



Ha az em ber „két sze mé lyes” ál mok kal dol go zik az 
ana li ti kus tér ben, azt ta pasz tal ja, hogy a nyel vi ele mek 
vi szony lag rit kák, és min dig kü lö nös fi gyel met ér de mel-
nek. A Social Dreaming-ben vi szont az ál mok vá ra ko zá-
sa in kat meg cá fol va be szél ni kez de nek. Rö vi debb vagy 
hos  szabb nyel vi szek ven ci ák, sõt, ki dol go zott di a ló gu sok 
vál ta koz nak ar cha i ku sabb, ér zé ki ele mek kel.

Ez a rend ha gyó je len ség nyil ván az ál mok ter mé sze té-
ben be állt át ala ku lá so kat tük rö zi: az el sõd le ges fo lya ma tok, 
úgy tû nik, le he tõ vé te szik a má sod la gos fo lya ma tok nak, 
hogy szem be tû nõb bé vál ja nak, ami a vi zu á lis és a nyel vi 
ele mek sok kal ki egyen sú lyo zot tabb ke ve ré ké hez ve zet.

Azt je len ti-e ez, hogy a Social Dreaming-ben al kal ma-
zott tech ni kák mó do sít ják az álom mun ka di na mi ká ját?

Egyvonalúbbá és köz vet le neb bé vál nak-e az ál mok, 
amen  nyi ben ke vés bé ke rül hang súly pri vát as pek tu suk ra, 
az az ha az ösz tö nös-ér zel mi töl tet nem nyer ér tel me zést? 
Ke ve sebb el foj tás ra és lep le zés re van-e szük ség, ha a 
vizs gá ló dás fõ te rü le te a vi szo nyunk ah hoz a vi lág hoz 
és re ak ci ó ink ar ra a vi lág ra, amely ben élünk? Szû keb bé 
vá lik-e a manifeszt és a la tens álom tar ta lom kö zöt ti rés, 
vagy egy sze rû en csak an nak az ered mé nyét ész lel tük, 
hogy túl nyo mó részt szo ci á lis tar ta lom mal dol go zunk; s 
en nél fog va le he tõ vé tet tük az ál mok nak, hogy a Social 
Dreaming-ben ben ne rej lõ for má ló él mé nye ken ke resz tül 
kö ze lebb ke rül je nek a tu da tos hoz?

A Mát rix nyújt ja azt a he lyet, ahol „ki fej lõd het nek 
a dol gok”, de azt a he lyet is, ahol az ál mok ter mé sze te 
(álomje gyek) a kül sõ-bel sõ vál to zá sok funk ci ó ja ként 
to vább ku tat ha tó. Ha meg fi gyel jük, mi ként vi sel ked nek 
az ál mok tár sa dal mi vál sá gok és traumatizáció so rán – a 
mi Mát ri xunk má so dik évé be lé pett múlt év szep tem be-
ré ben –, a vizs gá ló dás sa já to san el bû vö lõ me ze je tá rul 
elénk.

Úgy tûnt, az ál mok ké pe sek ben nün ket gyors tal pa ló 
tan fo lyam ra kül de ni a tra u mael mé let és -feldolgozás te ma-
ti ká já ban. Szep tem ber 11-ét kö ve tõ en az ál mok kez det ben 
da col tak: erõ tel jes csönd kö vet te a tra u mát. Azu tán ijesz tõ 
álom tar tal mak sö pör tek vé gig a meg osz tott álomté ren; 
bi zarr tár gyak, korcs ál la tok és nö vé nyek, ab szurd test áb-
rá zo lá sok, ös  sze nem il lõ ele mek, meg nem fe le lõ szí nek 
és funk ci ók ural kod tak el. Mint ha csak a tra u ma föl rob ban-
tot ta vol na az álom kép vi lá gát, és az el sza ba dult tö re dé kek 
rossz kom bi ná ci ók ban kap cso lód tak vol na ös  sze. Sõt, az 
ele mi ér zé ki vo ná sok is szét es tek, a dol gok il la ta, lát vá nya, 
érin té se vagy tem pó ja ki sik lott. A kü lönb ség té tel és a gon-
dol ko dás fo lya ma ta i nak ös  sze om lá sa a tér be li és idõ be li 
tá jé ko zó dás meg bom lá sát és a kül sõ és bel sõ köz ti föl za-
va ro dott ká oszt tük röz te. Az ál mok ta nú sá got tet tek ar ról, 
hogy mi ként ha sít ja meg a tra u ma az ént.

Ferenczi meg ál mod ja A va ló ság ér zék fej lõ dés fo-
ka i nak gon do la tát (Ferenczi: l913/1982, 146.), vé gig-
ve zet ve min ket a „min den ha tó sá gi ér zés ha nyat lá sa” 
lép csõ fo ka in. Ferenczi, akár csak Winnicott, ab ban hisz, 
hogy (is mét a Ját szás és va ló sá got idéz zük) „a va ló ság 
el fo ga dá sa so ha sem tel jes, sen ki nem men te sül a bel sõ 
és a kül sõ va ló ság ös  sze kap cso lá sá nak ter hé tõl, és et tõl 
a fe szült ség tõl meg kön  nyeb bü lést je lent het egy köz tes 
él ménytér (Vö. Riviere: 1936); en nek lé te nem von ha-
tó két ség be (lásd mû vé sze tek, val lás és így to vább)”. 
(Winnicott: 1999, 14)7

Az a hely, amit a Social Dreaming-ben el fog la lunk, 
ép pen ez a köz bül sõ te rü let, és amit föl tá runk, az az ál mok-
nak azon ké pes sé ge, hogy a kül sõ és a pszi chés va ló ság 
közt kom mu ni ka tív lánc szem ként tud nak mû köd ni.

Ha ké pe sek va gyunk te rü le te ket vis  sza fog lal ni az is me-
ret len vagy vég te len bi ro dal má ból, fel ké szül teb bek ké 
vá lunk egy olyan vi lág ban va ló mû kö dés re, amely, úgy 
tû nik, egy re in kább ki esik el len õr zé sünk alól.

Az, hogy az el múlt évek so rán az „ál mo dók kö zös sé-
gé hez” le he tett for dul ni azért, hogy meg ért sük ál ma in kat, 
komp lex és fel vil la nyo zó gya kor lat nak bi zo nyult, és 
fel ké szül teb bé tett ben nün ket ar ra, hogy kül sõ és bel sõ 
vi lá gunk kal „jobb be szé lõ vi szony ba” ke rül jünk. Ha a 
kör nye zet és a tár sa da lom vál to zá sa it ál ma ink priz má-
ján ke resz tül vizs gál juk, ak kor az ezek kel kap cso la tos 
tu da tos és tu dat ta lan im pul zu sa ink kal és vá gya ink kal is 
szem be sü lünk, s így job ban fog juk tud ni a pszi chés vi lág 
vál to zá sa it is kö vet ni.

A Social Dreaming nem csu pán a „tu dat ta lan hoz ve ze-
tõ ki rá lyi utat” je len ti, ha nem egy na gyon is „de mok ra ti-
kus utat” is meg nyi tott szá munk ra, ami a va ló ság jobb 
meg ér té se és a sa ját éle tünk höz va ló kre a tí vabb vi szony 
fe lé ve zet.

Hárs György Pé ter for dí tá sa
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