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Dinamikus terápia definíciója

● Pszichoanalitikus elméletekre épül
Lehet expresszív és szupportív● Lehet expresszív és szupportív

● Nem időhatáros
● Eklektikusabb az analízisnél, nem csak szabad 

asszociáción alapul
● Neutralitás elvét mellőzi, terapeuta aktívabb
● Áttétellel kapcsolatos tudatosság kiemelten fontos
● Terápiás szövetség



A dinamikus terápia céljai

● Tünetek csökkentése
Személyiség érésének segítése● Személyiség érésének segítése

● Önállóság fokozása
● Autonómia és identitás erősítése
● Impulzuskontroll javulásának elérése
● Szorongástűrés képességének fejlődése



Dinamikus pszichoterápia 
folyamatcéljai

● A szükséges terápiás elrendezés meghatározása, 
biztosításabiztosítása

● A terápiás szövetség kialakítása
● A határok megtartása
● Az áttétel kezelése
● A befejezés előkészítése, kivitelezése



Serdül őkor: Definíció
●Határhelyzet (átmenetek és végletesség)
●A testi érés kezdetétől (12-13 év) kb. 21-25 éves korig
●A belső ideálok, a lelkiismeret, a szexuális örömkészség 
kialakulása
●Szexuális identitás és a self belső képének 
stabilizálódása
●20% igényelne valamilyen segítséget●20% igényelne valamilyen segítséget



A serdül őkor fej ődési 
feladatai

●Leválás az eredeti családi 
kapcsolatokról

●Kortárskapcsolatok 
hangsúlya

●Autonómia, saját identitás 
kialakítása, ideálok

●Szexuális élmények, ●Szexuális élmények, 
orientáció

●Képesség az önellátásra



A kamaszkori változásokhoz való 
egészséges alkalmazkodás (M. Laufer)

●Tudatában van szülei szeretetének, miközben 
függetlenedni igyekszik
Tudatában van szülei szeretetének, miközben 
függetlenedni igyekszik
●Testével, a testiséggel kapcsolatos bűntudatos 
érzések és gondolatok mellett örömöket is átél és 
vállalni tud
●Időnként fél attól, hogy valami baj van vele, de azt is 
tudja, hogy ezen majd túl lesz, nem borítja el a 
félelem
Kétségbeesés önti el, de tudja, hogy ●Kétségbeesés önti el, de tudja, hogy 
magabiztossága vissza fog térni
●A jövőbe vetett hit



Patológiás kamaszkor

●Fixált vagy 
stagnáló 
pusztító érzelem 
világ és 
kötődésekkötődések

●Egysíkú 
viselkedés



●Életközépi krízis (egyéni és kapcsolati válságok)

A serdül őt nevel ő szülő

●Anyagi, megélhetési gondok

●Idős szülők ápolása, saját veszteségek élménye

●Negatív saját fantáziák

●A kamasz világa zárt és nehezen közelíthető meg

●Lezáratlan saját kamaszkor

●A kamasz eltávolodása, mint újabb, végső veszteség●A kamasz eltávolodása, mint újabb, végső veszteség



A serdülőkori problematikák 
áttekintése

(pl. apró lopások, a szülővel való bizalmi kapcsolat megingása, szigorú szabályok )
Életkorral, fejlődési feladattal összefüggő változások átélésének nehézségei

(pl. apró lopások, a szülővel való bizalmi kapcsolat megingása, szigorú szabályok )

Egyik-másik fejődési területen átmeneti elakadás, terápiával jól mozdítható
(pl: átmeneti promiszkuus kapcsolatok és az intimitás keresés)

Egy vagy több fejlődési terület súlyos zavara, ödipális elakadások újraaktiválódásával tünetképzés
(pl. szociális fóbia, anorexia)

(pl. korai kötődési zavarok talaján: pszichózisok,
súlyos antiszociális viselkedés, kényszerek, addikciókstb)

A serdülőkori krízis korábbi elakadásokkal és megoldatlan korai konfliktusokkal interferál:
súlyos patológiák

(pl. korai kötődési zavarok talaján: pszichózisok,



Terápiás háromszög 
kamaszterápiáknál

Terapeuta
Milliő-ismeret, önismeret (pl.saját kamaszkor, saját élethelyzet),
Viszontáttétel és mentalizáció: a saját és a paciens érzéseinekViszontáttétel és mentalizáció: a saját és a paciens érzéseinek
állandó érzékeny monitorozása és reflexió ezekre, konténer

Serdülő
Motiváció, önreflexióra való képesség,
áttétel, érzések feltárása

Szülő
Saját kamaszkor, élethelyzet, eddigi szülő-gyerek 
kapcsolat,
Váltakozó áttétel

Kapcsolat, konfliktus



Hatékony dinamikus terápiás formák 
kamaszok számára

●Dinamikus egyéni rövid terápia, családterápiával 
kombinálva

●4 üléses konzultáció

●Időhatáros/időhatár nélküli dinamikus egyéni 
terápia,szülőkonzultációval

●Dinamikus csoportterápia, pszichodráma (kiscsoport)



A dinamikus kamaszterápiák 
jellegzetességei

●Speciális módszer helyett gazdag módszertani repertoár 
bevetése: követés, kíváncsiság, holdingbevetése: követés, kíváncsiság, holding
●Klasszikusan 16 éves kor fölött
●Kapcsolódás és leválás folyamatos dinamikája
●Áttétel/viszontáttétel kiemelt jelentősége
●Nem adni fel a reményt!
●Empátia és tapintat(kamasz szubkultúra ismerete 
fontos!)
●Lehetőséget adni a szülők számára is változó érzéseik 
megfogalmazására
●Szülők saját kamaszkorának tudat közelbe hozása
●Önismereti és a titkok elrejtésére való igény feszültsége
●De: Lojalitás, titoktartás, nagy a kiugrás veszélye!



A kamasz terapeutája
●Kongruencia (önismeret, saját családi helyzet 
interferenciája az esettel)interferenciája az esettel)

●Viszontáttételek felismerése,kezelése, reflexió 
ezekre

●Milliőismeret (szubkultúra, család, közösség)

●Jól célzott edukáció fontossága

Terapeuta,mint konténer●Terapeuta,mint konténer

●Képesség a regresszió elviselésére,a 
megértés/empátia síkjainak váltásai

●Szupervízió



Esetek

A(z) rId3 azonosítójú képrész nem található a fájlban.



A dimanikus kamaszterápiák 
hatékonysága (N. Midgley, 2011.)

●Az átlagos hatékonyságot hasonlónak találják, mint más 
módszerekét
●Lassabban kialakuló, tartósabb hatás
●Internalizáló eseteknél inkább, mint externalizálóknál
●Depressziónál különösen hatékonynak találják●Depressziónál különösen hatékonynak találják
●Súlyosabb esetekben intenzívebb terápiák 
hatékonyabbak
●De: serdülőknék fordított hatás is megjelenik, a terápia 
intenzitása növeli a stigmatizáltság érzését
●Csak a szülőkonzultációkkal együtt hatásos!!!  



Irodalmak, források
●I. Wise ed. (2000): Adolescence, Karnac Books
●M. Laufer (1997): Developmental Breakdown in ●M. Laufer (1997): Developmental Breakdown in 
Adolescence: Problems of Understanding and 
Helping
●Winnicott(2000): Az agresszió gyökerei,in: 
Kisgyerek, család, külvilág
●N. Midgley, E Kennedy (2011): Psychodynamic 
psychotherapy for children and adolescence: a 
critical review of the evidence base in: Iournal of 
Child PsychotherapyChild Psychotherapy
●Vikár György: Az ifjúkor válságai



Irodalmak (folyt.)
●Nemes Lívia (2000): A bennünk élő gyermek
●Koller Éva, Lust Iván, K. Németh Margit írásai a ●Koller Éva, Lust Iván, K. Németh Margit írásai a 
Serdülő-és gyermek pszichoterápia II/2, II/3 és III/3 
számaiban
●Lust Iván: Serdülők terápiája (in: Füredi, Szőnyi szerk. 
A Pszichoterápia tankönyve)
●V. Satir (1972): A család együttélésének művészete 
Az új családműhely,Az új családműhely,
●Facebook és YouTube oldalak


