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Ilyen vagyok

Jelentős megismeréseim felsorolását mindjárt egy tagadással kezdeném. A má
sokkal való kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam, hogy hosszú távori
nem segít, ha másnak mutatkozom, mint ami vagyok. Nem használ, ha nyugodtan
és kedvesen viselkedem, mikor valójában mérges és kritikus vagyok. Nem jó, ha
úgy teszek, mintha tudnám a megoldást, ha egyszer nem tudom. Nem használ, ha
szívélyesnek látszom, ha éppen ellenséges vagyok. Nem használ, ha magabiztos
nak akarok tűnni, amikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. Azt tapasztalom,
hogy még a legegyszerűbb esetben is érvényes ez a tétel. Nem jó nekem, ha úgy
csinálok, mint aki egészséges, ha egyszer betegnek érzem magam.

Másképpen azt akarom mondani, hogy a többi emberrel való kapcsolatomban
nem volt célravezető és hatásos álarc viselése, vagyis olyan látszat keltése, ami
belül. egyáltalán nem igaz. úgy vettem észre, hogy így nem tudtam más egyének
kel konstruktív kapcsolatot kialakítani. Szerétném azt is világosan megértetni,
hogy miközben úgy érzem, meggyőződtem a tétel igazságáról, mégsem sikerült
kellőképpen hasznomra fordítani. Valójában azt hiszem, hogya legtöbb hiba, ami
emberi kapcsolataimban előfordul, a legtöbb eset, amikor nem tudok másokon
segíteni, éppen annak tulajdonítható, hogy valamiféle védekezésből másképpen
viselkedem kifelé, mint ahogy belül érzek.

Egy második felismerés talán a következő lehetne - úgy hiszem" hogy haté
konyabb vagyok, ha el tudom fogadni saját magam, és képes vagyok önmagamat
adni. úgy érzem, az évek során megtanultam jobban odafigyelni saját magamra.
Vagyis jobban tudom, mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban - képes va
gyok tudatosítani, hogy igenis haragszom, hogy igenis elutasitó vagyok valakivel
szemben, vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt; vagy unom és kö
zömbös számomra, ami történik; vagy nagyőri szeretném megérteni ezt az embert,
vagy riaszt és félek a hozzá fűződő kapcsolattól. Ezek a különíéle viszonyulások
olyan érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját magamban. úgy is fogalmazhat
nék, hogy azt érzem, sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni ma
gamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki nem tud nundig úgy viselkedni,
ahogyan szeretne.

. . .Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadót munkám során jutottam el.
Ez röviden így szól: Nagyon gyümölcsözőszámomra, ha el tudok fogadni egy má
sik személyt. Rájöttem, hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel
sem könnyebb, mint megérteni. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek,
hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e tfaragját, mint személyiségének
valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt,.amikor az életet és az élet problé
máit Annyira másként látja, mint én? Elfogadhatom-e, amikor jó érzéssel viszo
nyul hozzám: csodál és rám akar hasonlitani? Mindez benne van az elfogadásban
és ez nem megy könnyen. Azt hiszem, a mi kultúránkban egyre gyakoribb mind
nyájunkban az a séma, hogy így gondolkozzunk: "Mindenki másnak azt kell
érezni, gondolni és hinni, amit én ..." Nagyon nehezen engedjük meg gyerme
keinknek vagy szüleinknek, vagy házastársunknak, hogy bizonyos dolgokról,
problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. Nem tudjuk megengedni tanit
ványainknak, betegeinkriek, hogy mások legyenek, mint mí, vagy hogy tapaszta
lataikat a maguk módján hasznosítsák.

Országok viszonylatában nem vagyunk képesek megengedni egy másik nem
. zetnek, hogy másképpen gondolkozzon és érezzen, mint mi. Pedig úgy találom,
hogy az élet egyik legértékesebb lehetősége ez - az egyének elkülönülése, min-
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den egyén joga, hogy saját t~pasztalatait a maga módján hasznosítsa és a maga
értelmét találja meg bennük. Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi
értelmében, és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ita akar és tud is
mindenekelőtt önmaga lenni. Ezért úgy látom, hogy ha el tudok fogadni egy má
sik embert, ami azt jelenti, hogy elfogadom érzéseit, viselkedését, meggyőződé

sét, ami mind személyiségének valós és eleven része, akkor segítek neki abban,
hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok.

. . . Egy nagyon fontos felismerés talán alapja. lehet mindannak, amit eddig
mondtam. Ennek tanulságát az a több, mint huszonöt év érlelte meg bennem,
amelynek során megpróbáltam segíteni a bajba jutott embereknek. Ez nagyjából
a következő. Rájöttem, hogy az emberek beállítottsága alapvetően pozitív. Ezt a
megállapítást érvényesnek tartom a terápia során létrejött legmélyebb kapcsolat
ban, még olyan egyéneknél is, akiknek különösen nehéz problémái vannak, akik
nagyon antiszociálisan viselkednek. akik látszólag abnormális érzelmeket produ
kálnak. Ha képes vagyok érzékenyen fordulni érzéseik felé, el tudom őket fogad
ni mint öntörvenyű egyéneket, akkor rájövök, hogy mind hajlamosak bizonyos
irányba fordulni. S hogy melyik irány az, ami felé fordulnak? A legközkeletűbb

kifejezések, amelyekkel ezt az irányt érzékeltetní tudom, azt hiszem, olyanok,
mint pozitív, konstruktív, növekedés, önmegvalósítás, az érés a szocíalizéció
irányába. Egyre inkább azt érzem, hogy minél jobban megértenek és elfogadnak
egy embert, annál valószínűbb, hogy elhagyja a hibás magatartási sémékat. ame
lyekkel az élet felé ment, és annál inkább fordul az előremutató irányba.

Nem szerétném. ha ebben a kérdésben. félreértenének. Nincsenek naiv elkép
zeléseim az emberi természetről. Nagyon jól tudom, hogy az emberek hihetetle-

. nül kegyetlen, borzalmas destruktív, éretlen, regresszív, antiszociális, bántó
magatartásra kepesek védekezésből és belső félelemből. Ugyanakkor tapasztala
taim legelevenebb és legvidámabb élményei közé tartoznak azok, amikor ilyen
egyénekkel kerülökkapcsolatba és közben felfedezem azt az erőteljes pozitív
viszonyulási hajlandóságot, ami az ő és mindannyiunk legmélyebb rétegeiben él.

Rogers, C. G.: On Becoming a Person, Boston:
Houghton Mifflin. 1961. pp. 15-27. This is Me.

Banda Júlia fordítása

A személyközpontú pszichoterápia meghatározása

A személyközpontú terápia egy másik emberrel való, fokozatosan fejlődő együtt
lét, amely az egészség és a személy, növekedését eredményezi. E terápia legfon
tosabb hipotézise: a személy hatalmas erőforrásokkal rendelkezik, amelyek ön
maga megértését mozdítják elő, létmódjában és viselkedésében pozítív változáso
kat eredményezhetnek. Ezeket az erőforrásokat sajátos emberközi kapcsolatok
által mozgósíthatjuk. Ha a terapeuta vagy más segitő személy gondoskodást,
mély, érzékeny, itéletmentes megértést tapasztal és azt a másikkal közölni képes,
a pozitív irányú változások nagy valószínűséggelmegjelennek. Az egész terápiás
folyamatban a viszony milyensége a döntő,.

Carl Rogers: Clien/-cen/ered psychotherapy. In:
Kaplan, H. J., Sadock, B. J., Fteedman, A. M. (eds.):
Comprehensive Tex/book of Psychiatry. Williams,

Wilkins Co. Baltimore, 1980.
Tringer László fordítása
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A feltétel nélküli elfogadás

Föltételezem, hogy kedvező változás és növekedés annál könnyebben következik,
minél nagyobb mértékben képes a terapeuta arra, hogy meleg, pozitív, elfogadó
magatartást tanúsítson mindazzal kapcsolatban, amit a kliens magában hordoz.
Ez azt' jelenti, hogy nagyra becsüli a klienst mint egyént, valami hasonló érzés
sel, mint amit a szülő érez gyermeke iránt, értékelve személyét és függetlenül'
attól.ihogy ő az adott pillanatban miként viselkedik. Ez azt is jelenti, hogya tera
peuta törődik kliensével, de nem birtokló módon, mínt olyannal, akiben lehető

ségek rejlenek. Nyitott a kliens felé, bármilyen érzéseket is nyilvánitott egy
adott pillanatban -- ellenséges érzést vagy gyengédséget, lázadást vagy bele
törődést, mag-abiztosságot vagyönlebecsülést. Az elfogadás a kliens egyfajta
szeretetét jelenti, olyannak, amilyen, feltéve, ha a széretet szót úgy értjük, mint
ahogy a teológusok az "agape" kifejezést és nem a szónak romantikus és birtok
ló értelmében. Amit leírok, nem valami paternalisztikus, szentimentális vagy fel
színesen társasági, kellemes érzés. Ez fi másik személynek, mint önálló egyednek
a tiszteletét és nem birtoklását jelenti. Olyan, mint a rokonszenv, melynek ereje
van, de nem követelő. Ezt a magatartást pozitív értékelésnek (positive regard)
neveztük.

Ennek a magatartásnak van egy olyan eleme, amelyben nem vagyok annyira
határozott. Kísérletképpen fölvetem azt a hipotézist, hogy a terápiás vagy segitő

kapcsolat annál hatékonyabb, mínél inkább feltételek nélküli az elfogadás. Ezen
azt értem, hogy a terapeuta az egyént a maga egészében tiszteli, nem pedig felté
teles módon. Nem arról van tehát szó, hogy egyes érzéseket elfogad, másokat
pedig nem. Feltétel nélküli tiszteletet érez az adott személy iránt. Ez egy kifelé
is megnyilvánuló pozitív érzés, fenntartások és értékelések nélkül. Nem azt je
lenti, hogy ítélkezünk. Azt hiszem, ha ez a nem-értékelő nagyrabecsülés jelen
van a kapcsolatban, nagyobb valószínűséggelvárhatjuk, hogy konstruktiv válto
zás és fejlődés fog bekövetkezni kliensünknél.

Amennyiben a terapeuta kliensének minden élményét meleg együttérzéssel
képes elfogadni úgy, ahogy azok az ő részét képezik, feltétel nélküli elfogadás'
jellemzi magatartását. Ezt a koncepciót Standal dolgozta ki. Ez azt jelenti, hogy
az elfogadásnak' nincsenek feltételei: "Szeretlek, ha ilyen és ilyen leszel." Ez a
személy tiszteletét jelenti, ahogy Dewey használta a fogalmat. A szelektív érté
kelő magatartás ellentétes pólusáról van itt szó: - "Rossz vagy ebben és ebben a
dologban, jó a másikban." Ez ci magatartás éppúgy elfogadja a kliens "rossz"
érzéseit, mínt a "jókat" (fájdalom, félelem, védekezés, kóros vagy pozitív érzé
sek, érettség, bizalom, stb.], a következetes megnyilvánulásait éppúgy, mint a
következeUeneket. Törődést jelent, de nem birtokló módon, vagy úgy, hogy ez a
terapeuta saját szükségleteinek kielégítését jelentse. Úgy kell törődni a páciens
sei, mínt önálló személlyel, akinek megvannak a saját érzései és tapasztalatai.
Egy beteg úgy irja le a terepeutát. mint aki előmozdítja, hogy saját élményeim
valóban a saját jaim legyenek, azt gondoljam, amit valóban gondolok, érezzem,
amit érzek, akarjam, amit akarok,' fél jek attól, amitől félek, semmi "ha.", "de",
"ez nem igazi". Ez az a fajta elfogadás, amelyről feltételezem, hogy szükséges a
változtatáshoz.

A leirásból nyilvánvaló, hogy ez az elfogadás teljes mértékben csak elméletileg
létezik. A gyakorlatban a terapeuta többnyire ezt érzi betegével szemben, mindez
azonban nein zárja ki, hogy esetenként elfogadása feltételes, sőt, esetleg negatív
értékelés is előfordulhat, bár ez valószínűtlen egy hatékony terápiában. Tehát az
elfogadás az egyes kapcsolatokban különbözö mértékben jelenik meg.

The interpersonal relationship: the cote of guidance.
Harward Educ. Review, 1962. 42, 416-429.

Tringer László fordítása
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