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A 
csíkszeredai szakem-
ber szerint bár Szé-
kelyföldön is fejlődik 
a pszichés-mentális-
érzelmi tudatosság 
és kultúra, gyakran 

kérdés vagy sokak számára akár rej-
tély, hogy milyen élmények, megta-
pasztalások várnák rá egy terápiás 
találkozáson. „Tapasztalatom szerint 
pszichológushoz az jár, aki szeretne 
tenni önmagáért, aki a gyógyszeres 
kezelést megelőzve vagy akár azzal 
párhuzamosan önmaga erőforrásait 
felhasználva, lelki világát feltárva 
szeretné meggyógyítani magát vagy 
kiegyensúlyozottabb életet élne. 
Olyan személyeken segít a pszichote-
rápia, akiknek nehézségeik vannak, 
és tenni szeretnének azok megoldá-
sa érdekében” – fogalmaz. Egyértel-
műen csak nyerni lehet – szögezi le 
–, hiszen fejlődik az önismeret, az 
énkép vakfoltjai láthatóvá válnak, 
erősödnek a megküzdési stratégiák, 
közelebb kerül az egyén a problémák 
feldolgozásához, megoldásukhoz, 
a továbblépéshez és önmagához. 
Kovács Zsuzsa mintegy tizenöt éve 
dolgozik pszichoterapeutaként, azt 
mondja, érezhető, hogy szinte min-
denkiben van az első találkozás során 
egy alapizgalom, ami teljesen termé-
szetes, hisz sokszor nehéz a leggyen-
gébb pontjainkról, a nehézségekről 
beszélni, ezekkel szembenézni.

Tévhit, hogy a pszichoterápia azon-
nal megoldja a gondokat, hiszen a 
problémák feltárása csak az első lé-
pés, innen kezdődhet el egy olyan 
gyógyító folyamat, melynek a fősze-
replője maga az érintett. „A pszicho-
terapeutát felkereső személy azt ta-

pasztalhatja meg, hogy a szakember 
nem minősíti sem az érzéseit, sem 
a cselekedeteit, empátiával és felté-
tel nélküli elfogadással fordul felé. 
Ezek sokak számára olyan érzések, 
melyekkel még nem találkoztak. Az 
elfogadás, a terápiás kapcsolat lég-
köre, melegsége önmagában gyógyí-
tó hatással van. A pszichoterapeuta 
objektív, külső szempontot képvisel, 
nem részlehajló, hiteles visszajelzést 
nyújt, hiszen képes kezelni saját ér-
zelmeit, így a saját emóciói nem tor-
zítják a kliens megítélésében” – teszi 
hozzá a szakember.

Megélni érzéseinket

Hogy hogyan zajlik a foglalkozás? 
Az első ülés során közösen tűzik ki a 
célt, majd elindul a terápiás folyamat, 
amelynek során fokozatosan magabiz-
tosabbá, önállóbbá válik a segítséget 
kérő, felélednek a társas kapcsolatai, 
kezdi magát jobban érezni a világban, 
a saját életében. Ebben az elfogadó, 
biztonságos környezetben rengeteg 
elfojtott érzés szabadulhat fel, és eze-
ket szabadon meg lehet élni anélkül, 
hogy ennek negatív következményei 
lennének, hogy bárki ezért büntetne, 
manipulálna vagy visszaélne ezekkel. 
Ugyanis – fűzi hozzá a szakember – 
a sok elfojtás következtében számos 
testi betegség alakulhat ki, most már 
lassan divattá vált sajnos a különféle 
szorongásos vagy pánikbetegségek ki-
alakulása, a depresszió és a hangulat-
betegségek, ami, mint sokszor elhang-
zik, „a semmiből” jött.

„A terápiás beszélgetések segíte-
nek megérteni ennek a folyamatnak 
a kialakulását, hisz gyakran már gye-

rekkortól kezdve tiltva vagy büntet-
ve voltak bizonyos elfojtott, elrejtett 
érzések, így felszabadító hatással 
van az, hogy meg szabad élni eze-
ket. Alapvető, legmélyebb szükség-
letünk a jólléthez személyiségünk 
elfogadása, önmagunk felvállalása, 
minden negatív és pozitív érzel-
münkkel, gondolatunkkal, gyenge-
ségünkkel együtt. A terápiás kapcso-
latban ezeket jogosnak, gyógyítónak 
érzi a hozzám forduló, és az érzések 
megélésével, elfogadásával mutat a 
terapeuta olyan tükröt, amibe bizton-
ságos belenézni, ami szabad utat ad 
az érzéseknek, mert bár látszanak a 
hiányosságok, nem jelenik már meg 
a szégyenérzet. A sérülésekkel, trau-
matikus élményekkel együtt is szeret-
hetőnek, értékesnek érezheti magát 
az ember”.

Beszélgetésünk során elhangzott: 
a terapeuta végtelen sok megértést, 
elfogadást, türelmet és tapintatot 
biztosít, ezért a gyógyító folyamat 
egyféle újjászületés is lehet, ami 
néha fájdalmas, hisz az érintett sze-
mélynek végig kell gondolnia addigi 
életét, szenvedéseit, az esetlegesen 
kergetett illúziókat, a tünetek okát, 
gyökerét és megérti, hogyan hatottak 
rá élete különböző eseményei, törté-
nései. „Talán meglepő, hogy a terape-
uta nem ad tanácsot, nem oldja meg 
a problémákat, nem hoz döntéseket, 
nincsenek elvárásai, hanem abban 
segít, hogy a hozzá forduló átlássa 
azokat a viselkedésmintákat, ame-
lyek a jelenleg fennálló nehézséghez 
vezettek, illetve saját maga váljon ké-
pessé arra, hogy megoldja, kezelje az 
élethelyzeteit, tanulja meg elfogadni, 
esetleg más megvilágításba helyezve 
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Lépések a gyógyulás útján

azt, amin nem lehet változtatni” – 
jegyzi meg.

Akiknek kell a segítség

Hogy milyen problémák esetén ké-
rik a segítségét? Változó – mondja. 
„Például, ha valaki tartósan tehetet-
lennek érzi magát, ugyanazokat a 
hibákat követi el, ha számára nehéz-
ség az öröm megélése, huzamosabb 
ideig rosszkedvű, kellemetlen testi 
tünetek jelentkeznek, amelyeknek 
hátterében az orvosi vizsgálatok 
nem mutatnak ki fi zikális eltérést 
(pszichoszomatika). De olyankor is 
tanácsos terapeutához fordulni, ha 
életét többnyire negatív gondolatok 
uralják, szorong, félelem és pánik 
kíséri a mindennapokban, sok a fel-
dolgozatlan negatív élménye, trau-
mája, váratlan krízis esetén nehéz 
talpra állnia. Megtörténhet, hogy 
életciklusváltás esetén problémák 
merülnek fel, például a szülővé válás 
vagy épp a szülőktől való leválás, az 
önálló élet megkezdése is okozhat 
szorongásokat. De sokak esetében 
problémát okozhat az elköteleződés, 
a gyerekvállalás vagy az életközépi 
válság, a merre tovább kérdése vagy 
épp az öregedés művészete” – részle-
tezi a pszichoterapeuta.

Pszichoterapeutához fordulni so-
sem késő, kortól és nemtől függet-
lenül, ha valaki úgy érzi, nem tud 
megbirkózni a gondjaival, a segítség-
kérés nem szégyen – szögezi le Ko-
vács Zsuzsa pszichoterapeuta.
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Még mindig sok a tévhit, hiedelem és tartózko-
dás a pszichoterápiás segítség igénybevételével 
kapcsolatosan, sokszor övezi szégyen ennek 
felvállalását, sokan inkább hárítanak, mondván 
„nem vagyok bolond, nem megyek terápiára”. 
Kovács Zsuzsa pszichoterapeutát arra kértük, 
öntsünk tiszta vizet a pohárba: milyen problé-
mákkal lehet keresni egy pszichoterapeutát, 
egyáltalán mi történik a terápiás találkozáson?

#Pszichoterápia
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