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KEREKASZTAL
BORGOS ANNA, BÓKAY ANTAL, GYIMESI JÚLIA, PETŐ KATALIN: Kerekasztalbeszélgetés Erős Ferenc emlékére a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciáján,
2021. október 8-án
ELMÉLETI TANULMÁNY
FALUVÉGI KATALIN: Piaget pszichoanalitikus ihletettsége: Freud és a fiatal Piaget
LŐRINCZ ZSUZSA: Mi „csak” beszélgetünk? A narratív értelmezés jelentősége és helye a
pszichoanalízisben
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KLANICZAY GÁBOR: A középkori pestisjárványok kulturális és vallási hatásai
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HORVÁTH KLÁRA: Hozzászólás Klaniczay Gábor: A középkori pestisjárványok kulturális
és vallási hatásai című tanulmányához
FÜLÖP MÁRTA: Hozzászólás Klaniczay Gábor: A középkori pestisjárványok kulturális és
vallási hatásai című tanulmányához
SZAJCZ ÁGNES: Analitikus Csodaországban. A terapeuta identitásának és munkamódjának
alakulása a távterápia virtuális valóságában és háromszereplős áttételi helyzetében
FELHÁZI ANETT: Az imposztor-szindrómától a horror mesékig. A test-és énérzet
biztonságának elvesztése külső (pandémia) és belső fenyegetettség hatására. Kezelési
lehetőségek.
BOKOR LÁSZLÓ: Pszichoanalízis a krízis idején. A külső és belső realitás közötti határ
cseppfolyóssá válása fenyegetettség hatására
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VINCZE ANNA: Negatív áttétel nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa
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DISZKUSSZIÓ
CZIKORA DÁVID: A szelftárgy-áttétel esete a Hold sötét oldalával. Hozzászólás Vincze
Anna: Negatív áttétel nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa című írásához
TÓTH ZS. IZABELLA: Egyszerre kint és bent. Hozzászólás Vincze Anna: Negatív áttétel
nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa című írásához
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VINCZE ANNA: Válasz Tóth Zs. Izabella és Czikora Dávid hozzászólására
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IMÁGÓ BUDAPEST (2022/1): Pszicho-dinamika: A pszichodinamikus mozgás- és
táncterápia gyakorlata és elméleti háttere
PSZICHOTERÁPIA – a pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai
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keresztül:

• E-mailen: info@psychoanalysis.hu – megjelölve az előfizető nevét, postai és
számlázási címét, valamint a példányszámot.
A 2021. évi papír alapú változat (tavaszi és őszi szám) előfizetési díja MPE tagoknak és
jelölteknek kedvezményesen: 4600 Ft (az online előfizetés a tagsági díjba beépítésre került, a
lap tartama regisztrációt követően hozzáférhető)
Éves előfizetési díj nyomtatott példányokra + online hozzáférésre (nem MPE tagok részére):
6900 Ft (1-2. szám ára és postaköltség).
Éves előfizetési díj csak online hozzáférésre (nem MPE tagok részére): 4200 Ft
Egyedi lapszámok: 3500 Ft/kötet (mely tartalmazza a postaköltséget is)
Megrendeléseteket az előfizetési díj átutalása után tudjuk véglegesíteni!
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A közleményben kérjük feltüntetni: „Lélekelemzés_2022 + előfizető neve”
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