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Je chybou domnívat se, že věda spočívá v tom nic jiného, než přesvědčivě prokázat tvrzení, a to je 
nespravedlivé požadovat, aby to mělo. Jedná se o požadavek pouze ze strany těch, kteří se cítí touhu po moci 
v nějaké formě a vzhledem k nutnosti nahradit náboženské katechismus o něco jiného, i když to být 
vědecký. Věda ve svém katechismu má ale několik apodictic pouček; se skládá hlavně z prohlášení, které již 
byly vypracovány k různým stupněm pravděpodobnosti. Kapacita se spokojit s těmito přiblížení na jistotu a 
schopnost vykonávat na konstruktivní práci navzdory nedostatku konečného potvrzení jsou vlastně značka 
vědeckého zvyku mysli. – Freud

Freudova příběh, stejně jako příběhy většiny lidí začíná s ostatními. V jeho
případě ti ostatní byli jeho učitel a přítel, Dr. Joseph Breuer a pacient Breuer to,
nazvaný Anna O.

Anna O. byl Joseph Breuer je pacient od roku 1880 až 1882. Dvacet jedna let,
Anna trávila většinu času kojila své nemocného otce. Ona vyvinula špatnou
kašel, který ukázal, že nemá fyzický základ. Ona vyvinula určité obtíže řeči, a
pak se stal němý, a pak začal mluvit pouze v angličtině, a nikoli její obvyklý
německý.

Když její otec zemřel začala odmítat potravu, a vyvinul neobvyklou sadu
problémů. Ona ztratila cit v rukou a nohou, který byl vypracován nějaký ochrnutí,
a začal mít nedobrovolné křeče. Měla také vizuální halucinace a tunelové vidění. Ale když byli konzultováni 
odborníci, žádné fyzické příčiny těchto problémů by mohla být nalezena.

Pokud toto všechno nestačilo, měla pohádkové fantazie, dramatické změny nálad, a dělal několik pokusů o 
sebevraždu. Breuer je diagnóza bylo, že trpěla, co byl pak volal hysterie (nyní nazvaný konverzní porucha), 
což znamenalo, že má příznaky, které vypadaly jako fyzické, ale nebyli.

Ve večerních hodinách, Anna by ponořit se do stavů, co Breuer nazývá „spontánní hypnóza“, nebo to, co Anna 
sama nazývá „mračna.“ Breuer zjistil, že během těchto trance podobné stavy, mohla by vysvětlit své day-time 
fantazie a další zkušenosti, a cítila lépe poté. Anna nazývá tyto epizody „kominictví“ a „mluvící lék.“

Někdy v průběhu „kominictví“, někteří emocionální událost byla připomenout, že dával smysl některé konkrétní 
symptom. První příklad přišla brzy poté, co odmítla pití na chvíli: Připomněla vidět žena pití ze skla, že pes měl 
jen opilý vybírat. Přičemž připomíná to pocítila silné pocity znechucení … a pak měl sklenici vody! Jinými slovy, 
její symptom – vyhýbání vody – zmizela, jakmile si vzpomněla na svůj kořenový událost, a zažil silné emoce, že
by bylo vhodné, aby tuto událost. Breuer nazval katarze, z řeckého slova pro očistu.

Bylo jedenáct let později, že Breuer a jeho asistent, Sigmund Freud, napsal knihu o hysterii. V něm vysvětlil 
svou teorii: Každý hysterie je výsledkem traumatické zkušenosti, ten, který nemůže být integrován do chápání 
člověka na světě. Emoce vhodná pro traumatu nejsou vyjádřeny v žádném přímém módu, ale ne prostě vypaří: 
Vyjadřují se v chování, které ve slabém, neurčitým způsobem nabízejí odpověď na trauma. Tyto příznaky jsou, 
jinými slovy, smysl. Když klient může být informováni o významu svých symptomů (pomocí hypnózy, například),
pak nevyjádřené emoce jsou uvolňovány, takže již není nutné se vyjadřovat jako symptomy. To je analogické s 
dmýcháním vřed nebo vypouštění infekci.

Tímto způsobem Anna zbavili příznaků po příznaku. Ale je třeba poznamenat, že ona potřebovala Breuer, jak to
udělat: Když byla v jedné ze svých hypnotických stavů, musela cítit ruce, aby se ujistil, že se mu před mluvit! A 
bohužel, nové problémy i nadále vznikají.
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Podle Freud, Breuer si uvědomit, že ona se zamilovala s ním, a že on padal v lásce s ní. Navíc, ona říkala 
každému, že je těhotná se svým dítětem. Dalo by se říct, že to chce tak špatně, že její mysl řekla, její tělo je to 
pravda, a ona vyvinula hysterické těhotenství. Breuer, ženatý muž ve viktoriánské éry, náhle skončila jejich 
zasedání společně a ztratil veškerý zájem hysterie.

Bylo to Freud, kdo by později přidat co Breuer nepřiznal veřejně – že tajné sexuální touhy ležel na dně všech 
těchto hysterických neuróz.

Dokončit svůj příběh, Anna strávil nějaký čas v sanatoriu. Později se stal uznávaný a aktivní postava – první 
sociální pracovnice v Německu – na základě své pravé jméno, Bertha Pappenheim. Zemřela v roce 1936. Bude
mít na paměti, a to nejen pro své vlastní úspěchy, ale jako inspirace pro nejvlivnějších teorií osobnosti, jakou 
jsme kdy měli.

Životopis

Sigmund Freud se narodil 06.5.1856 v malém městečku – Freiberg –
na Moravě. Jeho otec byl vlny obchodník s bystrým myslí a dobrým
smyslem pro humor. Jeho matka byla živá žena, druhá žena jejího
manžela a 20 let mladší. Byla 21 let, když porodila prvního syna, její
miláček, Sigmund. Sigmund měl dva starší nevlastní bratry a šest
mladší sourozence. Když mu byly čtyři nebo pět – si nebyl jistý – se
rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil většinu svého života.

Brilantní dítě, a to vždy v čele své třídy, šel na medicínu, jeden z mála
životaschopných možností jasného židovského chlapce ve Vídni
těchto dnech. Tam se zapojil do výzkumu pod vedením profesora
fyziologie jménem Ernst Brücke. Brücke věřil v tehdejší populární, je-li
radikál, pojem, který dnes nazýváme redukcionismus: „Žádné jiné
síly, než jsou ty obvyklé fyzikálně-chemických působí v organismu.“
Freud stráví mnoho let snaží „redukovat“ osobnost neurologie, příčina
později vzdal.

Freud byl velmi dobrý v jeho výzkumu, se zaměřením na
neurofyziologie, dokonce vymysleli speciální buněčné barvení
techniky. Ale pouze omezený počet pozic byly k dispozici, a tam byli
jiní před ním. Brücke mu pomohl dostat grant ke studiu, nejprve s velkým psychiatrem Charcot v Paříži, pak se 
svým rivalem Bernheimem v Nancy. Oba tito pánové byli vyšetřuje použití hypnózy se hysterii.

Poté, co strávil krátkou dobu jako rezident v neurologii a ředitel dětského oddělení v Berlíně, se vrátil do Vídně, 
oženil se svou snoubenkou mnohaletou Marta Bernays, a zřídit ordinaci v neuropsychiatrii, pomocí Joseph 
Breuer.

Freudovy knihy a přednášky mu přinesl slávu a jak vyobcování z hlavního proudu lékařské komunity. Nakreslil 
kolem něj několik velmi jasných sympatizantů, kteří se stali jádrem psychoanalytické hnutí. Bohužel, Freud měl 
zálibu v odmítání lidí, kteří neměli naprosto souhlasím s ním. Některé oddělil od něho v přátelském vztahu; jiní 
ne, a pokračoval založit konkurenčních myšlenkových směrů.

Freud emigroval do Anglie těsně před druhou světovou válkou, kdy se Vídeň stala stále nebezpečné místo pro 
Židy, a to zejména ty slavné jako Freud. Nedlouho poté zemřel na rakovinu úst a čelisti, že trpěl za posledních 
20 let svého života.

Teorie

Freud neměl přesně vymyslet ideu vědomé ve srovnání s podvědomí, ale určitě byl zodpovědný za to, že 
populární. Vědomá mysl je to, co jste si vědomi toho v určitém okamžiku své aktuální vnímání, vzpomínky, 
myšlenky, fantazie, pocity, co jsi. Úzce spolupracuje s vědomé mysli je to, co Freud nazval preconscious, co 



bychom mohli dnes nazýváme „volnou paměť:“ vše, co lze snadno provést při vědomí, vzpomínky ty nejsou v 
tuto chvíli přemýšlel o, ale může snadno přinést na mysl. Nyní nikdo nemá problém s těmito dvěma vrstvami 
mysli. Ale Freud navrhl, že se jedná o nejmenší díly!

Největší část zdaleka je v bezvědomí. To zahrnuje všechny věci, které nejsou snadno dostupné na vědomí, 
včetně mnoha věcí, které mají svůj původ tam, jako naše jednotky nebo instinktů, a věci, které se tam dal, 
protože nemůžeme nést se na ně dívat, jako vzpomínky a emoce spojené s traumatem.

Podle Freud, podvědomí je zdrojem naší motivace, ať už jde o jednoduché touhy pro potraviny či pohlaví, 
neurotické nutkání, nebo motivy umělce či vědce. A přesto, jsme často poháněny popírat nebo odolat stává 
vědomi těchto motivů, a často jsou nám k dispozici pouze ve skryté formě. Budeme se k tomu vrátím.

Id, ego a superego

Freudova psychologická realita začíná s celým světem, plný objektů. Mezi nimi je velmi zvláštní objekt, 
organismus. Organismus je zvláštní v tom, že působí přežít a množit, a je veden směrem k těmto koncům podle
svých potřeb – hladu, žízně, zamezení bolesti a pohlaví.

Část – velmi důležitou součástí – organismu je nervový systém, který má jako jeden z jeho charakteristik 
citlivosti k potřebám organismu. Při narození, že nervový systém je málo více než u jakéhokoliv jiného 
živočicha, což je „to“ nebo ID. Nervový systém, jako id, překládá potřeby organismu na motivační síly zvané, v 
němčině, Triebe, který byl přeložený jako instinkty nebo disky. Freud také volal jim přeje. Tento překlad z 
nutnosti chcete se nazývá primární proces.

Id pracuje v souladu s principem potěšení, což lze chápat jako požadavek, aby okamžitě starat se o 
potřeby. Jen si představit hladového kojence, křik sám blue. To není „vědět“, co chce v každém dospělém 
smyslu; to prostě ví, že ho chce a je to teď chce. Dítě, v Freudova pohledu, je čistá, nebo téměř čistý id. A id 



není nic, ne-li psychické zástupce biologie.

Bohužel, i když přání na výrobu potravin, jako je například obraz šťavnatý steak může stačit k uspokojení id, 
nestačí k uspokojení organismus. Potřeba jen dostane silnější a přání prostě stále přicházejí. Možná jste si 
všimli, že když jste spokojeni nějakou potřebu, jako je potřeba na výrobu potravin, začne požadovat více a více 
vaší pozornosti, dokud existuje bod, kde si můžete myslet na nic jiného. To je přání nebo pohon vloupání do 
vědomí.

Naštěstí pro organismus, je, že malá část mysli, jsme diskutovali dříve, při vědomí, že je připojený na celém 
světě prostřednictvím smyslů. Kolem tohoto trochou vědomí, během prvního roku života dítěte, některé z „to“ se
stane „I“, některé z id stává ego. Ego se týká organismu k realitě prostřednictvím svého vědomí a vyhledá 
objekty, které mají uspokojit přání, které vytváří id reprezentovat potřeby organismy. Tato řešení problémů 
aktivita se nazývá sekundární proces.

Ego, na rozdíl od id, funguje v souladu s principem realita, která říká, že „se starají o potřeby, jakmile je 
nalezen vhodný objekt.“ To představuje realitu a do značné míry důvod.

Nicméně, jak ego snaží udržet id (a v konečném důsledku organismus) šťastný, že se setkává s překážkami ve 
světě. Občas se setká s objekty, které ji ve skutečnosti pomáhají při dosahování svých cílů. A uchovává 
záznamy o těchto překážek a asistentů. Zejména se udržuje informace o odměny a tresty vyměřen dva z 
nejvýznamnějších objektů ve světě dítěte – mámu a tátu. Tento záznam věcí, aby se zabránilo a strategie, aby 
se stává superego. To není dokončena, dokud asi sedm let. U některých lidí, ale nikdy dokončena.

Existují dva aspekty superego: Jedním z nich je svědomí, což je internalizace tresty a varování. Druhý se 
nazývá ego ideální. To pochází z odměn a pozitivních modelů prezentovaných na dítě. Svědomí a ego ideální 
sdělit své požadavky na egu s pocity, jako je pýcha, studu a viny.

Je to, jako kdybychom získali, v dětství, novou sadu požadavků a doprovodných přání, tentokrát sociálních 
namísto biologických původů. Bohužel, tyto nové přání může snadno být v rozporu s těmi z id. Vidíte, superego 
reprezentuje společnost, a společnost se často nechce nic lepšího než mít nikdy uspokojení svých potřeb 
vůbec!

Život instinkt a pud smrti

Freud viděl veškeré lidské chování, jak je motivována pohony nebo instinkty, což jsou neurologické 
reprezentace fyzických potřeb. Zprvu se o nich jako o život instinkty. Tyto instinkty udržovat (a) život 
jednotlivce, motivováním mu hledat potravu a vodu, a (b) život druhu tím, že motivuje ho nebo ji mít 
sex. Motivační Energie těchto životních instinktů, dále jen „Oomph“, který pohání naši psychiku, zavolal libido, 
z latinského slova pro „já toužím.“

klinické zkušenosti Freudova vedl jej, aby sex za mnohem důležitější v dynamice psychiky než jiné 
potřeby. Jsme koneckonců sociální tvorové, a sex je nejvíce sociálních potřeb. Navíc musíme mít na paměti, že
Freud součástí mnohem víc než pohlavní styk v termínu sex! V každém případě, libido přišel říct, že tu není 
žádný starý disk, ale i sexuální apetit.

Později v jeho životě, Freud začal věřit, že životní instinkty neřekla celou pravdu. Libido je živá věc; princip 
potěšení nás udržuje v neustálém pohybu. A přesto je cílem veškerého tohoto pohybu je, že stále, musí být 
splněny, aby byl v klidu, že nemá žádné další požadavky. Cílem života, dalo by se říci, je smrt! Freud začal 
věřit, že „za“ a „vedle“ život instinkty tam byl instinkt smrti. Začal věřit, že každý člověk má v bezvědomí přání 
zemřít.

To se jeví jako podivné myšlence na první pohled, a to bylo odmítnuto mnoho z jeho žáků, ale myslím, že to má
nějaký základ ve zkušenosti: Život může být bolestivé a vyčerpávající proces. Tam je snadno, protože velká 
většina lidí na celém světě, více bolesti než potěšení v životě – něco, co jsme velmi zdráhají přiznat! Smrt 
slibuje uvolnit z boje.

Freud odkazoval na principu Nirvana. Nirvána je buddhistický nápad, často překládáno jako nebe, ale ve 
skutečnosti znamená „foukání“, jak v foukání svíčky. To se odkazuje na non-existence, nicoty, do prázdna, což 
je cílem veškerého života v buddhistické filozofii.



Důkazy ze dne na den z pudu smrti a jeho princip Nirvána je v naší touze po míru, po útěku z stimulaci, naše 
přitažlivost k alkoholu a omamných látek, naší zálibou v únikové aktivity, jako je ztráta sebe v knihách a filmech,
naše touha po odpočinku a spánku. Někdy se prezentuje otevřeně jako sebevraždu a sebevražedných 
představ. A Freud se domníval, někdy nasměrovat ji od sebe, ve formě agrese, krutosti, vraždění a ničivost.

Úzkost

Freud kdysi řekl: „Život není snadné!“

Ego – „já“ – sedí ve středu pěkně mocnými silami: realita; společnost, jak je znázorněno superego; biologie, jak
je reprezentováno id. Když tito aby protichůdné požadavky na špatné ego, je pochopitelné, jestliže – máte-li – 
cítit ohroženi, cítit zavaleni, pocit, jako kdyby se jednalo o hroutit pod tíhou toho všeho. Tento pocit se 
nazývá úzkost, a slouží jako signál pro ego, že jeho přežití, a spolu s ním přežití celého organismu, je v 
ohrožení.

Freud zmiňuje tři různé druhy úzkostí: Prvním z nich je reálná úzkost, které vy a já bych zavolat strach. Ve 
skutečnosti Freud dělal také v němčině. Ale jeho překladatelé myslel, „strach“ příliš všední! Nicméně, pokud 
hodím tě do jámy jedovatých hadů, mohou se vyskytnout realistický úzkost.

Druhým je morální úzkosti. To je to, co cítíme, když hrozba nepochází z vnějšího, fyzického světa, ale z 
internalizované sociální světa superego. Je to ve skutečnosti jen jiné slovo pro pocity, jako je studu a viny a 
strachu z trestu.

Posledním je neurotická úzkost. To je strach, že zahlceni podněty z id. Pokud jste někdy pocit, že jste se 
chystali „ztratit“ ztratit kontrolu, trpělivost, vaše racionalitu, nebo dokonce svou mysl, budete mít pocit, 
neurotické úzkosti. Neurotická je vlastně latinské slovo pro nervózní, takže to je nervózní úzkost. Je tento druh 
strachu, který zaujal Freuda nejvíce, a obvykle jen zavolat ji úzkost, prosté a jednoduché.

Tyto obranné mechanismy

Společnosti ego s požadavky skutečnosti, id a superego, jak nejlépe to půjde. Ale když se úzkost stane 
ohromující, ego se musí bránit. Činí tak nevědomky blokuje impulsy nebo jejich narušení do více přijatelné, 
méně nebezpečnou formu. Tyto techniky se nazývají ego obranné mechanismy, a Freud, jeho dcera Anna a 
ostatní učedníci objevili poměrně málo.

Denial zahrnuje blokování externích událostí z vědomí. Pokud jsou některé situace je prostě příliš mnoho 
zvládnout, člověk prostě nechce zažít. Jak jste si možná představit, je to primitivní a nebezpečné obrana – 
nikdo nerespektuje skutečnost a dostane pryč s ním dlouho! Může pracovat samostatně, nebo častěji, v 
kombinaci s jinými, jemnějších mechanismů, které to podporují.

Jednou jsem četl, zatímco moje pětiletá dcera se díval karikaturu (Šmoulové, myslím). Byla to, jak bylo jejím 
zvykem, velmi blízko k televizi, když obchodní přišla. Zdá se, že nikdo na televizní stanici nevěnoval velkou 
pozornost, protože to byla reklama na hororu, doplněný krvavým nožem, hokejovou masku a výkřiky hrůzy. Teď
jsem nebyl schopen zachránit své dítě z této hrůzy, a tak jsem udělal to, co každý dobrý psycholog otec by to: 
Mluvil jsem o tom. Řekla jsem jí „Chlapec, který byl děsivý obchodní, ne?“ Řekla: „Co?“ Řekl jsem: „To je 
komerční … určitě to bylo děsivé ne?“ Řekla: „Co je komerční?“ řekl jsem „komerční to bylo jen tak, s krví a 
maskou a křičí …!“ Ona zřejmě vyloučeny z celé věci.

Od té doby jsem si všiml malé děti druh zasklení u konce, když tváří v tvář věci, které raději neměly být 
konfrontované. Také jsem viděl lidi omdlí při pitvě, lidé popírají realitu smrti milovaného člověka, a studenti se 
nepodaří vyzvednout své výsledky testů. To je odmítnutí.

Anna Freud zmiňuje také popření ve fantazii: To je, když děti ve svých představách, transformovat „zlo“ otce 
do milující medvídek nebo bezmocné dítě do silného superhrdinu.

Represe, který Anna Freud také nazýván „motivované zapomínání,“ je právě to: není schopen vzpomenout 
hrozivé situace, osoby nebo události. I to je nebezpečné, a je součástí většiny ostatních obrany.



Jako dospívající, Vyvinul jsem poněkud silný strach z pavouků, zejména ty dlouhé nohy. Nevěděl jsem, odkud 
to přišlo, ale to bylo začíná být poněkud trapné, když jsem vstoupil na vysokou školu. Na vysoké škole, poradce
mi pomohl získat nad ním (s technikou zvanou systematická desenzibilizace), ale i tak jsem neměl ponětí, 
odkud pochází. O několik let později, měl jsem sen, zvláště jasné jeden, který zahrnoval stále zavřený od mého
bratrance v kůlně za domem mých prarodičů, když jsem byl velmi mladý. Přístřešek byl malý, tmavý, a měl 
špína podlaha pokrytá – uhodli jste! – dlouhé nohy pavouků.

Freudova chápání tohoto fobie je velmi jednoduchý: potlačil jsem traumatickou událost – kůlny incidentu – ale 
vidět pavouci vzbudil obavy o události, aniž by vzbudil paměti.

Jiné příklady není nouze. Anna Freud poskytuje ten, který nám teď připadá kuriózní: Mladá dívka, kteří se 
proviní o ní spíše silné sexuální touhy, má tendenci zapomenout na jméno svého chlapeckého přítel, i když se 
ho snaží představit jejími vztahy! Nebo alkoholik nemůže vzpomenout na jeho pokus o sebevraždu, 
prohlašovat, že on musel Nebo když někdo téměř utopí se jako dítě, ale událost si nemůžu vzpomenout, i když 
se lidé snaží připomenout mu „omdlel.“ – ale má strach otevřených vody!

Všimněte si, že bude pravda, příkladem obrany, by mělo fungovat nevědomě. Můj bratr měl strach ze psů, jako 
dítě, ale nebylo obrany zapojeni: Byl kousnut jedním, a chtěl velmi špatně nikdy zopakovat! Obvykle je 
iracionální obavy, říkáme fóbií, které vycházejí z represí traumat.

Askeze, nebo zřeknutí se potřebám, je jeden většina lidí nikdy neslyšela o, ale to se dnes stala relevantní opět 
se vznikem onemocnění zvané anorexie. Preadolescents, když se cítí být ohroženi jejich rozvíjejících se 
sexuální touhy, může podvědomě se snaží chránit tím, že popírá, nejen jejich sexuální touhy, ale všechny 
touhy. Oni se zapojit do jakési asketa (mnich-like), životní styl, kde se vzdají svůj zájem o to, co ostatní lidé 
baví.

U chlapců v dnešní době, tam je velký zájem v self-disciplíny bojových umění. Naštěstí, bojová umění nejen že 
vám neublíží (hodně), mohou vám skutečně pomoci. Bohužel, dívky v naší společnosti často vyvíjejí velký 
zájem na dosažení přehnaně a uměle tenkou standard krásy. V freudovské teorii, jejich popření jejich potřebě 
potravin je vlastně krytí pro jejich popření jejich sexuálního vývoje. Naše společnost se spolčí s nimi: Po tom 
všem, co většina společností v úvahu normální údaj pro zralé ženy je naše považován za 20 liber nadváhy!

Anna Freud také popisuje mírnější verzi této zvané omezení ega. Zde se člověk ztrácí zájem o některé aspekty
života a zaměřuje se na jiném místě, aby se zabránilo čelit realitě. Mladá dívka, která byla zamítnuta objektem 
její náklonnosti může odvrátit od ženských věcech a stát se „sex-méně intelektuální“, nebo chlapec, který se 
obává, že by mohl být ponížen na fotbalovém týmu nevysvětlitelně stát může hluboce zajímat poezie.

Izolace (někdy nazývané intelektualizaci) zahrnuje odstraňování emoce z obtížného paměti nebo hrozí 
impuls. Člověk může ve velmi kavalír způsobem, potvrdí, že byly zneužívány jako dítě, nebo mohou projevovat 
čistě intelektuální zvídavost v jejich nově objevené sexuální orientace. Něco, co by měl být velký problém, se 
zachází jako kdyby to nebylo.

V nouzových situacích, mnoho lidí se ocitnou úplně klidný a klidný, až bude ukončen nouzový stav, na kterém 
místě oni padají na kusy. Něco vám řekne, že během mimořádné situace, nemůžete si dovolit, aby se 
rozpadne. To je obyčejné najít někoho zcela ponořen do sociálních povinností obklopovat smrt milovaného 
člověka. Lékaři a sestry se musí naučit oddělovat své přirozené reakce na krev, ran, jehly a skalpely a léčit 
pacienta, dočasně, jako něco méně než teplé a nádherné lidské bytosti s přáteli a rodinou. Adolescenti často 
procházejí stadiu, kdy jsou posedlí horory, snad aby se vyrovnali se svými vlastními obavami. Nic demonstruje 
izolaci jasněji než divadle plném lidí smíchem hystericky, zatímco někdo je ukázané bytí rozebrány.

Zdvihový objem je přesměrování impulsu na cíl náhrady. V případě, že impulz, touha, je v pořádku s tebou, 
ale člověk, nařídit, aby touha směrem je příliš nebezpečná, můžete přemístit na někoho nebo něco, co může 
sloužit jako symbolickou náhradu.

Někdo, kdo nenávidí svou matku, mohou potlačovat, že nenávist, ale nasměrovat ji místo na, řekněme, ženy 
obecně. Někdo, kdo neměl šanci milovat někoho, kdo může nahradit koček nebo psů pro lidské bytosti. Někdo, 
kdo se cítí nepříjemně s jejich sexuální touhu po skutečné osoby mohou nahradit fetiš. Někdo, kdo je frustrován
svých nadřízených, může jít domů a kopat psa, zmlátil člena rodiny, nebo se zapojit do příčných popáleninách.

Otáčením proti sobě je velmi zvláštní formu posunu, kde se člověk stává vlastní náhradní cíl. To se běžně 



používá ve vztahu k nenávisti, hněv a agrese, a nikoli více pozitivních impulsů, a to je na freudovské vysvětlení 
pro mnohé z našich pocitů méněcennosti, pocit viny a deprese. Představa, že deprese je často důsledkem 
hněvu odmítáme uznat je přijato mnoho lidí, Freudians a non-Freudians podobný.

Kdysi dávno, v době, kdy jsem se necítil můj nejlepší, má dcero, o pět let, rozlité celou sklenici čokoládového 
mléka v obývacím pokoji. ohnal jsem se na ni slovně, říká jí, že je nemotorný a musel se naučit dávat větší 
pozor a jak často neměl jsem jí řekl, a … no, však víte. Stála tam strnule s jakýmsi doutnající pohled v jejích 
očích, a ze všech věcí, bušil sama na vlastní hlavu několikrát! Je zřejmé, že ona by raději bušil hlavu, ale, no, 
prostě nedělejte to, že ne? Netřeba říkat, že jsem se cítil provinile, od té doby.

Projekce, které Anna Freud také nazývá posunutí směrem ven, je téměř úplný opak otáčení proti sobě. Jde o 
tendenci vidět své vlastní nepřijatelné touhy jiných lidí. Jinými slovy, touhy jsou stále tam, ale nejsou vaše touhy
už ne. Přiznám se, že vždy, když slyším někoho jít dál a dál o tom, jak agresivní všichni je, nebo jak perverzní 
jsou všichni, mám tendenci se ptát, jestli tato osoba nemá agresivní nebo sexuální sklony samy o sobě, že 
raději ne uznat.

Uvedu několik příkladů: manžel, dobrý a věrný, ocitá hrozně přitahovala okouzlující a koketní paní odvedle. Ale 
spíše než přiznat vlastní, sotva abnormální, chtíč, se stává stále více žárlí na svou ženu, stále obávají o své 
věrnosti, a tak dále. Nebo žena ocitne s nejasně sexuální pocity kamarádkami. Namísto uznání tyto pocity jako 
zcela normální, že se stává stále více znepokojeni s přítomností leseb ve své komunitě.

Altruistický kapitulace je formou projekce, která na první pohled vypadá jako jeho opak: Zde se člověk snaží 
naplnit své vlastní potřeby zprostředkovaně, prostřednictvím jiných lidí.

Typickým příkladem toho je kamarád (všichni jsme měli jeden), kteří, i když není hledá nějaký vztah sám, 
neustále tlačí jiné lidi do nich, a je obzvláště zvědaví, „co se stalo včera v noci“ a „jak jsou věci jdeš?“extrémní 
příklad altruistického kapitulace je člověk, který žije celý svůj život i přes druhého.

Reakce tvorby, který Anna Freud nazývá „věřit opak,“ mění nepřijatelné impuls do jeho opaku. Takže dítě, 
vztek na své matce, se může stát příliš zaujatí s ní i poměrně dramaticky ní sprchovat s láskou. Týrané dítě 
může běžet na zneužívá rodiče. Nebo někdo, kdo nemůže přijmout homosexuálního nutkání mohou tvrdit, že 
pohrdají homosexuály.

Snad nejčastější a nejjasnějším příkladem tvorby reakce se vyskytují u dětí mezi sedmi a jedenácti nebo tak 
nějak: Většina chlapců vám řekne, v žádných nejistých termínech, jak nechutné holky a dívky vám řekne, se 
stejnou vervou, jak hrubý kluci jsou. Dospělí sledování jejich interakce se však říci, docela snadno, jaké jsou 
jejich skutečné pocity!

Zkáza zahrnuje „magické“ gesta nebo rituály, které jsou určeny k vyruší nepříjemné myšlenky a pocity poté, co 
již došlo. Anna Freud zmiňuje, například, chlapec, který by přednášet abecedu pozpátku kdykoli on měl 
sexuální myšlenky, nebo se otočit a plivat, když splnění jiného chlapce, který sdílel jeho nadšení pro 
masturbaci.

V „normálních“ lidí, zkáza je samozřejmě více vědomi, a mohli bychom se zapojily do jednání o odčinění 
nějakého chování, nebo formálně požádat o odpuštění. Ale u některých lidí, akt smíření není při vědomí 
vůbec. Zvážit otce alkoholika, který po roce verbální a možná i fyzické týrání, staví na nejlepší a největší 
Vánoce někdy pro své děti. Když je sezona je u konce, a děti ještě ne zcela oklamat svým magickým gestem, 
se vrací ke svému barmanovi se stížnostmi o tom, jak nevděčný jeho rodina, a jak se s ním jet do pití.

Jedním z klasických příkladů odvolávat se o osobní hygienu po sexu: Je naprosto logické, aby umýt po 
sexu. Koneckonců, může se dostat chaotický! Ale pokud máte pocit, že je třeba brát tři nebo čtyři kompletní 
sprchy pomocí drsný mýdlo – snad sex není úplně s vámi souhlasím.

Introjekce, někdy nazvaný označení, spočívá v převzetí do svých osobnostních charakteristik někoho jiného, 
protože by to řeší nějaké emocionální potíže. Například dítě, které sám často, může nějakým způsobem se 
snaží, aby se stal „máma“, s cílem snížit jeho nebo její obavy. Někdy můžete chytit jim vyprávět své panenky 
nebo zvířata nebát. A najdeme starší dítě nebo teenager napodobovat jeho nebo její oblíbené hvězdy, 
hudebník, nebo sportovní hrdina ve snaze vytvořit identitu.

Více neobvyklý příkladem je žena, která žila vedle mých prarodičů. Její manžel zemřel a začala se oblékat do 



šatů, byť pečlivě navrženy tak, aby její postavu. Začala zabírají různé svých návyků, jako je kouření dýmky. I 
když se sousedé zjistil, že je divné, a odkazoval se na ni jako „muž-žena,“ byla netrpí žádným nejasnostem 
ohledně své sexuální identity. Ve skutečnosti, ona později oženil znovu, držet až do konce svých pánské obleky
a potrubí!

I zde je třeba dodat, že identifikace je freudovské teorii jako mechanismus, který vyvíjíme superegos velmi 
důležité.

Identifikace s agresorem je verze introjekce která se zaměřuje na přijetí, nikoli obecně nebo pozitivních rysů, 
ale negativních nebo obávaných rysů. Pokud jste se bojí někoho, můžete částečně dobýt ten strach tím, že se 
více jako oni. Dva z mých dcer, vyrůstal s obzvláště náladové kočky, mohl často být viděn mňoukání, syčení, 
prskání a vyklenutí zády ve snaze udržet tu kočku ze vyskočil ze skříně nebo tmavého kouta a snaží jíst své 
kotníky.

Mnohem dramatičtější příkladem je jeden s názvem Stockholmský 
syndrom. Po krizi rukojmí ve Stockholmu, psychologové byli překvapeni, 
když zjistili, že rukojmí jsou nejenže strašně naštvaný na své věznitele, ale 
často vyloženě sympatický. Novější případě šlo o mladou ženu jménem 
Patty Hearst, z bohatého a vlivného Hearst rodině. Ona byl zajat ve velmi 
malé skupině samozvaných revolucionáři zvané Symbionese 
osvobozenecká armáda. Byla držena v skříně, znásilněny a jinak 
týral. Přesto se zřejmě rozhodl se k nim připojil, takže malé propagační videa
pro ně, a dokonce mával kulomet kolem během bankovní loupeže. Když byla
později pokusila psychologové silně navrhl, že byla obětí, není zločinec. Byla
však usvědčen z bankovní loupeže a odsouzen k 7 letům vězení.

Regrese je pohyb zpět v psychologickém okamžiku, kdy jeden je 
konfrontován se stresem. Když jsme se trápí nebo vystrašený, naše chování

se často stávají více dětinská nebo primitivní. Dítě se může začít znovu sát jejich palec nebo mokré posteli, 
když potřebují strávit nějaký čas v nemocnici. Teenageři mohou nekontrolovatelně hihňat, když se zavádí do 
sociální situaci týkající se opačné pohlaví. Prváka student muset přinést starou hračku z domova. Setkání 
civilizovaných lidí se může stát násilné dav, když jsou vedeni k víře, jejich živobytí, jsou v sázce. Nebo starší 
muž, poté, co strávil dvacet let ve společnosti, a nyní najít sám propuštěni, mohou odejít do svého křesla a stát 
se dětinsky závislý na své ženě.

Kde můžeme ustoupit, když čelí stresu? K naposled v životě, kdy jsme se cítili v bezpečí, v souladu s 
freudovské teorie.

Racionalizace je kognitivní zkreslení „faktů“, aby se událost nebo impulsem méně nebezpečné. Děláme to dost
často na poměrně vědomé úrovni, kdy zajišťujeme sami výmluvy. Ale pro mnoho lidí, s citlivými egy, výmluvy je 
tak snadné, že nikdy opravdu si toho vědomi. Jinými slovy, mnozí z nás jsou zcela připraveni věřit vlastním 
lžím.

Užitečný způsob chápání obrany je vidět jako kombinace popírání nebo represe s různými druhy racionalizaci.

Všechny obrana je, samozřejmě, lži, i když si nejsme vědomi jejich výroby. Ale to neznamená, že je méně 
nebezpečné – ve skutečnosti to z nich dělá víc. Jak se vaše babička může vám řekl: „Ach, co je to zamotaný 
web jsme spřádat …“ Leží plemeno lži, a měj nás dál a dál od pravdy, od realita. Po chvíli se ego již nemůže 
postarat o požadavky IDs nebo věnovat pozornost superego let. Tyto obavy přijít spěchá zpátky, a ty rozebrat.

A přesto Freud viděl obrany podle potřeby. těžko můžete očekávat, že osoby, zejména dítě, aby bolest a utrpení
života naplno! Zatímco někteří jeho následovníků navrhl, že všechny obranné by mohl být použit pozitivně, 
Freud sám navrhl, že tam byl jeden pozitivní obrana, který nazval sublimaci.

Sublimace je transformace nepřijatelného impuls, ať už jde o sex, vztek, strach, nebo cokoliv, na společensky 
přijatelný, i produktivní formě. Takže někdo s velkým množstvím nepřátelství může stát lovcem, řezník, 
fotbalista, nebo žoldák. Někdo trpí velkou úzkost v nepřehledném světě se může stát organizátorem, je 
podnikatel, nebo vědec. Někdo se silnými sexuální touhy může být umělec, fotograf, nebo romanopisec, a tak 
dále. Pro Freud, ve skutečnosti jsou všechny pozitivní, tvůrčí činnost byla sublimace, a především pohonu 



pohlaví.

Etapy

Jak jsem již řekl dříve, Freuda, sexuální apetit je nejdůležitější motivační silou. Ve skutečnosti, Freud cítil, že to 
bylo hlavní motivující silou nejen pro dospělé, ale i pro děti a dokonce i kojenců. Když se představil své 
představy o tom, infantilní sexuality na vídeňské veřejnosti své doby, byli sotva ochoten mluvit o sexualitě u 
dospělých, u dětí mnohem méně!

Je pravda, že kapacita pro orgasmus je tam neurologicky od narození. Ale Freud nebyl jenom o 
orgasmu. Sexualita znamenalo nejen pohlavní styk, ale všechny příjemný pocit z pokožky. Je jasné, dokonce i 
ty prudérní mezi námi, že miminka, děti, a, samozřejmě, dospělí, nyní hmatové zážitky, jako laskání, polibky, a 
tak dále.

Freud poznamenal, že v různých časových obdobích v našem životě, různé části naší kůži nám největší 
radost. Pozdější teoretici by vyžadovalo těchto oblastech erotogenní zóny. Zdálo se, že Freud, že dítě našla 
své největší potěšení v sání, zejména na prsou. Ve skutečnosti, děti mají zálibu v podání téměř všechno, co v 
jejich prostředí do kontaktu s jejich úst. O něco později v životě, dítě se zaměřuje na análních potěšení z držení
jej a pustila. Třemi nebo čtyřmi, dítě může objevili potěšení z dotyku nebo třou svých genitálií. Teprve později, v 
naší pohlavní dospělosti, máme najít náš největší potěšení v pohlavním styku. V těchto vyjádřeních Freud měl 
předpoklady stát se psychosexual teorie jevištní.

Orální fáze trvá od narození do asi 18 měsíců. Těžiště potěšení je, samozřejmě, v ústech. Sání a kousání jsou 
oblíbené činnosti.

Anální fáze trvá asi 18 měsíců do tří nebo čtyř let. Těžiště potěšení je řiť. Držel ji a nechat ho jít se velice těší.

Falické fáze trvá tři nebo čtyři až pět, šest nebo sedm let. Těžiště potěšení je pohlavních orgánů. Masturbace 
je běžné.

Latentní fáze trvá pět, šest, nebo sedm pubertě, to znamená, že někde kolem 12 let. Během této fáze, Freud 
věřil, že sexuální impuls byl potlačen ve službě učení. Musím poznamenat, že zatímco většina dětí se zdají být 
poměrně klidná, sexuálně, během svých gymnaziálních let, možná až čtvrtina z nich jsou docela 
zaneprázdněný masturbace a hraní „doktora“. V Freudova represivní éry, tyto děti byly přinejmenším , tišší než 
jejich moderní protějšky.

Genitální etapa začíná v pubertě, a představuje obrodu sexuální touhy v dospívání a přesnější zaostření 
radosti pohlavní styk. Freud cítil, že masturbace, orální sex, homosexualita, a mnoho dalších věcí najdeme 
přijatelný v dospělosti dnes byly nezralé.

To je pravda, teorie fázi, což znamená, že Freudians přesvědčeni, že jsme všichni projít těchto fází, v tomto 
pořadí, a dost blízko, aby tyto věkové kategorie.

Oedipal krize

Každá etapa má určité náročné úkoly spojené s tím, kde jsou více pravděpodobné, že se vyskytnou 
problémy. Pro ústní část, to je odstavení. Pro anální fázi, to je nočník školení. Pro falické fázi, to je Oedipal 
krize, pojmenoval podle starověké řecké příběhu krále Oidipa, který neúmyslně zabil jeho otce a vzal si jeho 
matku.

Zde je návod, jak Oedipal krize funguje: První láska, objekt pro všechny z nás je naše matka. Chceme, aby její 
pozornost, chceme svou náklonnost, chceme jí laskání, my ji chceme v široce sexuálním způsobem. Chlapec 
však, má soupeř na kouzlu jeho matky: jeho otec! Jeho otec je větší, silnější, chytřejší, a on dostane ke spánku 
s matkou, zatímco junior borovice pryč ve svém osamělém malém lůžku. Táta je nepřítel.

O době, kdy chlapec rozpoznává tento archetypální situace, když se dozvěděl o některé z více jemných rozdílů 
mezi chlapci a dívkami, jiné než délce vlasů a oděvní styly ty. Z jeho naivního pohledu, rozdíl je, že má penis a 
holky ne. V tomto okamžiku v životě, zdá se, že dítě, které má něco, co je nekonečně lepší než nemít něco, a 



tak je spokojen s tímto stavem věcí.

Ale vyvstává otázka: kde je dívčin penis? Možná, že se to nějak ztratila. Možná to byl uříznut. Možná, že se to 
mohlo stát s ním! To je začátek úzkost kastrace, mírné nesprávné pojmenování pro strach ze ztráty něčí 
penis.

Pro návrat do příběhu chlapce, rozpoznávat nadřazenost svého otce a se bát o jeho penis, se zabývá 
některými jeho ego obran: On přemístí své sexuální podněty od své matky na dívky a později ženy; A 
ztotožňuje s agresorem, tati, a snaží se stále více jako on, to znamená, muže. Po několika letech latence, když 
vstoupí do adolescence a svět zralého heterosexuality.

Dívka se také začíná svůj život v lásce s matkou, takže máme problém dostat ji přepnout její náklonnost k otci 
před dokončením procesu Oedipal může probíhat. Freud Dosahuje toho s myšlenkou na závist penisu: Mladá 
dívka, také zaznamenal rozdíl mezi chlapci a dívkami a cítí, že ona nějak neměří up. Měla bych mít jednu, taky, 
a veškerou moc s ním spojené. Na Přinejmenším by chtěla penis náhražku, jako dítě. Jako každé dítě ví, že 
budete potřebovat otce i matku mít dítě, takže dívka stanovuje její zraky na tátu.

Táta, samozřejmě, je již obsazen. Mladá dívka vytěsňuje z něj chlapců a mužů, a ztotožňuje se s mámou, 
ženou, která dostala muže, kterého opravdu chtěla. Všimněte si, že jedna věc tu chybí: Dívka netrpí mocné 
motivace úzkost kastrace, protože ona nemůže ztratit to, co ona nemá. Freud cítil, že nedostatek tohoto 
velkého strachu odpovídá za skutečnost (jak on viděl to), že ženy jsou oba méně pevně heterosexuální než 
muži, a poněkud méně morálně-nakloněný.

Předtím, než se dostanete příliš rozrušená touto méně než podlézavé účtu sexuality žen, buďte ujištěni, že 
mnozí lidé reagovali na to. Budu diskutovat v sekci diskuse.

Charakter

Vaše zkušenosti, jak vyrůstají přispěje k vaší osobnosti nebo charakteru, jako dospělý. Freud cítil, že 
traumatické zážitky měl obzvláště silný účinek. Samozřejmě, že každý specifický trauma bude mít svůj vlastní 
jedinečný dopad na osoby, které mohou být prozkoumány a srozumitelný na individuálním základě pouze. Ale 
traumata spojená s vývojem stadiu, protože všichni máme jít přes ně, by měl mít větší soudržnost.

Pokud máte potíže s některou z úkolů spojených s fází – odstavu, nočník školení, nebo najít své sexuální 
identity – budete mít tendenci udržet určité infantilní nebo dětinské návyky. Tento jev se nazývá fixace. Fixace 
poskytuje každému problému v každé fázi dlouhodobý účinek, pokud jde o naší osobnosti a charakteru.

Pokud jste v prvních osmi měsících svého života, jsou často frustrováni ve své potřebě kojit, možná proto, že 
matka je nepříjemné, nebo dokonce hrubý s sebou, nebo se vás snaží odstavit příliš brzy, pak si může 
vyvinout orálně-pasivní charakter. Orální-pasivní osobnost má tendenci být poněkud závislý na 
ostatních. Často nadále zájem na „ústní požitky“, jako je jídlo, pití a kouření. Je to, jako kdyby se snaží 
potěšení, které unikly v kojeneckém věku.

Když jsme se pohybují mezi pěti a osmi měsíců, začneme zoubky. Jedna uspokojující, co dělat, když se při 
prořezávání zubů je kousat na něco, jako bradavky Maminka. Pokud to způsobí velkou rozrušený a sráží 
předčasné odstavení se může vyvinout orálně-agresivní osobnost. Tito lidé zachovávají celoživotní touhu 
zakousnout na věci, jako jsou tužky, guma a ostatními lidmi. Mají tendenci být slovně agresivní, hádavý, 
sarkastický, a tak dále.

V anální fázi, jsme fascinováni s našimi „tělesných funkcí.“ Zpočátku, můžeme jít kdykoli a kdekoli se nám 
líbí. Pak se z ničeho nic a bez důvodu, můžete pochopit, že síly, které chtějí, abyste to pouze v určitých časech 
a na určitých místech. A rodiče se zdají skutečně ocenit konečný produkt všech tohoto úsilí!

Někteří rodiče dát sami na milost dítěte v procesu nočník. Prosí, oni přemlouvat, vykazují velkou radost, když to
uděláte správně, oni se chovají, jako by jejich srdce, když ne zlomený. Dítě je král v domě, a to ví. Toto dítě 
bude vyrůstat jako je anální vypuzovací (aka anální agresivní) osobnost. Tito lidé mají tendenci být nedbalý, 
zmatený, štědrý. Mohou být krutý, destruktivní, a vzhledem k vandalismu a graffiti. Oscar Madison postava v 
Zvláštní pár je pěkný příklad.



Jiní rodiče jsou přísná. Mohou soutěžit se svými sousedy a příbuznými o tom, kdo může nočník poprvé trénovat
své dítě (brzy nočník školení jsou spojeny v myslích mnoha lidí s velkou inteligencí). Mohou používat trest nebo
ponížení. Toto dítě bude pravděpodobně mít zácpu, jak on nebo ona se snaží zoufale udržet ji po celou dobu, a
vyroste být pedantský osobnost. On nebo ona bude mít tendenci být především čistá, perfekcionističtí, 
diktátorský, velmi tvrdohlavý, a lakomý. Jinými slovy, pedantský je napjatý ve všech směrech. Felix Unger 
postava v Zvláštní pár je dokonalým příkladem.

Tam jsou také dvě falické osobnosti, ačkoli nikdo dal jim jména. V případě, že chlapec je krutě odmítnut jeho 
matkou, a spíše ohrožena jeho velmi mužskou otci, že je pravděpodobné, že mají špatnou pocit vlastní 
hodnoty, pokud jde o jeho sexualitě. Ten může vypořádat s tím, že buď odstoupit od heterosexuální interakce, 
možná stává knižní červ, nebo tím, že na poměrně macho činu a přehrávání sukničkář. Dívka zamítnuta její 
otec a hrozil její velmi ženské matky je také pravděpodobné, že se cítí špatně o sobě, a může se stát zdi květ 
nebo hyper-ženský „belle“.

Ale jestli je chlapec není odmítnut jeho matkou, ale spíše přednost přes jeho slabé milquetoast otce, může se 
vyvinout poměrně mínění o sobě (což může velmi trpět, když se dostane do skutečného světa, kde ho nikdo 
miluje jako jeho matka udělala), a může zdát poněkud zženštilý. Koneckonců, nemá důvod k identifikaci s 
otcem. Stejně tak v případě, že dívka je malá princezna táta a nejlepší kamarád, a maminka byla odsunuta na 
jakousi roli služebníka, pak se může stát zcela marné a sobecký, nebo možná spíše mužský.

Tyto různé falické znaky ukazují důležitý bod v freudovské charakterologie: Extremes vést k extrémům. Pokud 
jste frustrovaní nějakým způsobem overindulged nějakým způsobem, budete mít problémy. A přestože každý 
problém má tendenci vést k určité vlastnosti, tyto vlastnosti mohou být snadno zvrátit. Takže do pedantský 
osoba může náhle mimořádně velkorysý, nebo může mít nějakou část svého života, kde jsou strašně 
chaotický. To je frustrující pro vědce, ale to může odrážet realitu osobnosti!

Terapie

Freudova terapie byl větší vliv než kterákoli jiná, a vlivnější než kterákoli jiná část jeho teorie. Zde jsou některé 
z hlavních bodů:

Uvolněná atmosféra. Klient musí cítit svobodně vyjadřovat nic. Situace terapie je ve skutečnosti jedinečná 
sociální situace, jeden kde se nemusíte bát společenského úsudku nebo ostrakismu. Ve skutečnosti, v 
freudovské terapie, terapeut prakticky zmizí. Přidejte k tomu fyzicky relaxační gauče, tlumená světla, 
zvukotěsných stěn, a je připraveno.

Volné sdružení. Klient může mluvit o něčem vůbec. Tato teorie je, že s relaxací, budou nevědomé konflikty 
nevyhnutelně unášet do popředí. To není daleko vidět podobnost mezi freudovské terapie a snít! Nicméně, v 
terapii, je terapeut, který je vyškolen rozpoznat určité stopy problémů a jejich řešení, které by klient 
přehlédnout.

Odolnost. Jeden z těchto stop je odpor. Když se klient pokusí změnit téma, čerpá kompletní prázdný, usne, 
přichází pozdě, nebo přeskočí schůzku úplně, terapeut říká Tyto odpory naznačují, že klient se blíží něco ve 
svých volných asociací, že „aha!“ – nevědomě, samozřejmě – najde ohrožující.

Snít analýzu. Ve spánku jsme o něco méně odolné vůči naše podvědomí a my umožní několik věcí, v 
symbolické podobě, samozřejmě, přijít k vědomí. Tyto přání od id poskytnout terapeut a klient s více 
stop. Mnoho forem terapie využívají snů klienta, ale Freudova interpretace je odlišný v tendenci najít sexuální 
význam.

Parapraxes. Parapraxis je přeřeknutí, často nazýván freudovské skluzu. Freud cítil, že oni byli také klíčem k 
nevědomých konfliktů. Freud byl také zájem o vtipy jeho klienti řekli. Ve skutečnosti, Freud cítil, že téměř vše, 
co něco znamená téměř pořád – vytočení špatného čísla, takže špatně odbočit, chybně napsané slovo, byly 
vážné předmětem studia pro Freuda. Nicméně, on sám poznamenal, v reakci na studentovi, který se zeptal, co 
jeho doutníku by mohla být symbolem, že „někdy doutník je jen doutník.“ Nebo je to?

Ostatní Freudians se začal zajímat o projektivní testy, jako jsou slavné Rorschach nebo Inkblot testů. Teorie 
za těchto testu je, že pokud je podnět je nejasný, klient ji naplní svých vlastních nevědomých motivů. Opět platí,



že by mohly poskytnout terapeut s stopy.

Přenos, katarze, a vhled

Přenos nastane, když klient promítá pocity vůči terapeutovi, že více oprávněně náleží s určitými důležitými 
ostatními. Freud cítil, že přenos byl nutný v terapii s cílem uvést na potlačované emoce, které byly zamořují 
klienta tak dlouho, až na povrch. Můžete se cítit opravdu naštvaný, například, bez skutečného člověka se zlobí 
na. Vztah mezi klientem a terapeutem, na rozdíl od populárních snímků, je velmi blízko v freudovské terapie, i 
když je jasné, že to nemůže vymknout z rukou.

Katarze je náhlý a dramatický výlev emocí, ke kterému dochází, když je trauma vzkříšen. Box tkání na stolku 
tam není pro výzdobu.

Insight je vědoma zdroj emocí, původní traumatické události. Hlavní část léčby je dokončen, když katarze a 
vhled jsou zkušení. Co se mělo stát před mnoha lety – protože jsi byl příliš malý, aby se s tím vyrovnat, nebo za
příliš mnoho protichůdných tlaků – se nyní stalo, a jste na nejlepší cestě stát se šťastnější člověk.

Freud řekl, že cílem léčby je prostě, “aby se v bezvědomí při vědomí“.

Diskuse

Jediná věc, běžnější než slepé obdivu k Freud se zdá být stejně slepá nenávist k němu. Jistě, správný postoj 
leží někde uprostřed. Začněme tím, že prozkoumá některé zjevné nedostatky v jeho teorii.

Nejméně populární část Freudovy teorie je komplexní Oedipal a související myšlenky úzkost kastrace a závisti 
penisu. Jaká je realita za těmito pojmy? Je pravda, že některé děti jsou velmi lpí na jejich rodiči opačného 
pohlaví, a velmi konkurenceschopné s jejich rodiči stejného pohlaví. Je pravda, že někteří kluci starat o 
rozdílech mezi chlapci a dívkami a obávají, že někdo může snížit svůj penis off. Je pravda, že některé dívky 
rovněž mají obavy a chtějí oni měli penis. A je pravda, že některé z těchto dětí udržet tyto city, strachy a touhy 
do dospělosti.

Většina osobnosti teoretiků, nicméně domnívá, že tyto příklady aberací spíše než univerzálie, výjimky spíše než
pravidla. Vyskytují se v rodinách, které nepracují tak, jak by měly, kde rodiče jsou nespokojeni se navzájem 
pomocí své děti proti sobě. Vyskytují se v rodinách, kde rodiče doslova pomlouvat dívky pro jejich 
předpokládaný nedostatek, a mluvit o odříznutím penisy neukázněných chlapců. Vyskytují se zejména ve 
čtvrtích, kde správné údaje o i těch nejjednodušších sexuálních skutečností není na pořadu dne a děti učí 
mylné myšlenky od ostatních dětí.

Pokud bychom mohli Oedipal krizi, kastrační úzkost a závist penisu v víc metaforické a méně doslovné módě, 
jsou užitečné pojmy: Děláme milovat své matky a otce, stejně jako s nimi soupeřit. Děti pravděpodobně dělat 
učí standardní heterosexuální vzorce chování tím, že napodobí osob stejného pohlaví rodiče a procvičování na 
opačné pohlaví rodiče. V muži-ovládal společnost, která má penis – je muž – je lepší než ne, a ztratí něčí 
status jako muž je děsivé. A chce privilegia samce, spíše než mužský orgán, je rozumná věc, kterou lze 
očekávat u dívky s aspirací. Ale Freud neznamenalo pro nás, aby se tyto pojmy obrazně. Některé z jeho 
následovníků, ovšem ano.

Sexualita

Obecnější kritika Freudovy teorie je jeho důraz na sexualitu. Všechno, dobré i špatné, zdá se, že pochází z 
výrazu nebo represi sexuálního náboje. Mnoho lidí ptát to, a věděl, jestli existují nějaké jiné síly při práci. Freud 
sám později přidal pud smrti, ale to se ukázalo být další z jeho méně populárních nápadů.

Nejprve mi dovolte zdůraznit, že ve skutečnosti velká část našich aktivit jsou nějakým způsobem motivován 
podle pohlaví. Pokud budete mít dobrý tvrdý pohled na naší moderní společnosti, zjistíte, že většina reklama 
používá sexuálních obrazů, které filmy a televizní programy často nejsou dobře prodávají v případě, že nejsou 
uvedeny některé dráždivost, že módní průmysl je založen na neustálá hra sexuální kůže-a-hledat, a že jsme 
všichni tráví značnou část každý den hrát „páření hru“. Ale stále nemají pocit, že celý život je sexuální.



Ale důraz Freudova sexuality nebyl založen na velkém množství zjevného sexuality v jeho společnosti – bylo 
založeno na intenzivním zamezení sexuality, a to zejména u středních a vyšších tříd, a to především u žen. To, 
co jsme příliš snadno zapomenout, je to, že svět se změnil poměrně výrazně za posledních sto 
let. Zapomínáme, že lékaři a ministři doporučuje silný trest za masturbaci, že „noha“ bylo sprosté slovo, že 
žena, která se cítil sexuální touhy byl automaticky považován za potenciální prostitutka, že nevěsta byla často 
vzat úplně překvapením událostmi na svatbu v noci, a mohl dobře slabý při té myšlence.

Je Freud ke cti, že se mu podařilo vystoupit nad sexuálních postojů jeho kultuře své. Dokonce i jeho mentor 
Breuer a brilantní Charcot nemohl plně uznat sexuální povahu problémů svých klientů. Freudova chybou bylo 
spíše otázkou generalizace příliš daleko, a nebere v kulturní změnu v úvahu. Je ironií, že velká část kulturní 
změny v sexuálních postojů byla ve skutečnosti vzhledem k Freudova díla!

Podvědomí

Jeden poslední koncept, který je často kritizován je v bezvědomí. Není tvrdit, že něco podobného nevědomých 
účtů pro některé naše chování, ale spíše kolik a přesné povaze zvířete.

Behavioristé, humanisté a existencialisti všichni věří, že (a) motivace a problémy, které lze připsat na 
podvědomí je mnohem méně, než si myslel, Freud, a (b) v bezvědomí není velký vířící kotel činnosti udělal to, 
že je , Většina psychologů dnes vidět v bezvědomí jako cokoli, co nepotřebují nebo nechtějí vidět. Někteří 
teoretici nepoužívají pojem vůbec.

Na druhou stranu, alespoň jeden teoretik Carl Jung, navrženo v bezvědomí, který dělá Freud vypadají jako 
drobnost! Ale necháme všechny tyto pohledy na příslušných kapitolách.

Pozitivní aspekty

Lidé mají nešťastnou tendenci „házet dítě ven s vaničkou“. Pokud nebudou souhlasit s myšlenkami A, B a C, 
ale přijít na X, Y a Z musí být špatné stejně. Ale Freud měl několik dobrých nápadů, tak dobře, že byly 
začleněny do mnoha dalších teorií, do okamžiku, kdy zapomínáme, aby mu úvěr.

Za prvé, Freud z nás vědoma dvou mocných sil a jejich nároky na nás. V dobách, kdy každý věřil, lidé byli v 
podstatě racionální, ukázal, jak velká část našeho chování bylo založeno na biologii. Když se všichni představil 
lidem individuálně odpovědné za své činy, ukázal vliv společnosti. Když si všichni mysleli, mužských a 
ženských rolí, jak určí povahu či Boha, ukázal, jak moc se jim záleželo na rodinné dynamiky. Id a superego – 
psychické projevy biologie a společnosti – bude vždy s námi v té či oné podobě.

Druhým je základní teorie, se vrací do Breuer, některých neurotických symptomů způsobených psychická 
traumata. Ačkoli většina teoretiků již nevěří, že všechny neuróza lze vysvětlit tak, nebo že je nutné prožít 
trauma k lepšímu, to se stalo společné porozumění, že na dětství plné zanedbávání, zneužívání a tragédie má 
tendenci vést k nešťastné dospělý.

Třetí je myšlenka ega obrany. Dokonce i když jsou nepříjemné Freud nápadem nevědomí, je jasné, že jsme se 
zapojily do malých manipulaci realita a naše vzpomínky na této skutečnosti tak, aby vyhovovaly našim vlastním 
potřebám, zvláště když tyto potřeby jsou silné. Doporučila bych, abyste se naučili rozpoznat tyto obrany: 
Zjistíte, že mají jména pro ně vám pomůže jim oznámení v sebe a ostatní!

Konečně, základní forma terapie byla do značné míry nastavit Freud. S výjimkou některých behavioristické 
terapie, většina terapie je stále „mluvící lék“, a stále jedná o zdravotně a sociálně uvolněnou atmosféru. A i když
ostatní teoretici nestarají o myšlenku přenosu je velmi osobní charakter terapeutického vztahu je všeobecně 
přijímané k úspěchu stejně důležité.

Některé z Freud nápadů jsou jasně svázán se svým kultury a éry. Další nápady nejsou snadno 
testovatelné. Některé mohou být dokonce otázkou Freudova vlastní osobnosti a zkušeností. Ale Freud byl 
výborný pozorovatel lidské kondice, a dost o tom, co řekl, je relevantní dnes, že bude součástí osobnosti 
učebnic pro nadcházející roky. Dokonce i když teoretikové přijít s výrazně různými představami o tom, jak 
pracujeme, ale porovnávat své nápady s Freud.



Čtení

Freudovo dílo je zachována v 23 hlasitosti zapadla s názvem Standardní Edice z kompletních 
psychologických prací Sigmunda Freuda. Pro přehled stručnější, možná budete chtít vyzkoušet 
Freudův obecný úvod do psychoanalýzy nebo Nový Úvodní přednášky o psychoanalýze. Jsou 
součástí Standardní Edice, ale lze nalézt také samostatně a v měkkém obalu. Nebo můžete zkusit kolekci, 
jako základního spisy Sigmunda Freuda.

Některé z Freud nejzajímavějších děl jsou Výklad snů, jeho oblíbený, Psychopatologie každodenního 
života, o freudovské složenek a dalších day-to-day zvláštnosti, Totem a Taboo, Freudovy názory na naše 
začátky, Civilizace a jeho nespokojenosti, jeho pesimistický komentář k moderní společnosti, a Budoucnost 
iluze, na náboženství. Všechny jsou součástí Standardní Edice, ale všechny jsou k dispozici jako samostatné 
brožované stejně.

Otec psychoanalýzy byla psychoanalyzed mnohokrát. Za prvé, je jeho oficiální biografie, jeho studentem Ernest
Jones. Novější je životopis Peter Gay. Velmi kritická zpráva o Freudovy práce je Jeffrey Massona útoku na 
pravdě. Nejlepší knihy jsem narazil na Freuda a celé psychoanalytického hnutí je Revolution in Mind: Stvoření 
psychoanalýzy, George Makari. Komentář k a kritika Freudovy práce je nekonečná!
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