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Nem nagyon létezik még olyan orvosszakma, amely-
ben ennyi paradigma férne meg egymás mellett. mint a
pszichiátriában és a pszichoterápiában Ennek hatal-
mas elõnyei elvitathatatlanok: ekkora eszköztárból na-
gyon kevés szakma válogathat. Ugyanakkor a
mindennapokban megvannak a maga hátrányai is: ta-
lán egyik szakmában sem annyira fontos a nyelv, a
kommunikáció, és – az elsõsorban ennek mélyebb réte-
geiben meghúzódó – narratívák értelmezése, mint a
pszichiátriában és pszichoterápiában. A különbözõ pa-
radigmák számára azonban ezek a narratívák más és
más jelentéssel bírnak. A tapasztalt terapeuták általá-
ban megbirkóznak azzal, hogyan olvaszthatók a külön-
bözõ megközelítések egy integratív keretbe. De melyik
paradigma nyelvén kommunikáljuk ezeket a kliensek-
kel? Ez sem volt nehéz feladat addig, amíg a klienseket
a terapeuták tanították az (általuk használt paradigma)
nyelvére. Ez azonban az elmúlt tíz évben gyökeresen
megváltozott. Az orvosi (és pszichiátriai, pszichoterá-
piás) információ-forrása többé már nem az ellátórend-
szerben dolgozó segítõ, hanem elsõsorban
elektronikus információs-források. Megfelelõ magya-
rázat hiányában az elsõsorban az Interneten megismert
terápiás irányzatok alapján sajátos nyelveket, önértel-
mezéseket és teljesen egyéni terápiás paradigmákat ké-
pesek létrehozni a betegek, amelyek aztán komoly
(sokszor eleinte rejtett) terápiás akadályt jelentenek.
Mindezt tetézi, hogy sok esetben hiányzik a párbeszéd
és az õszinte, egyenrangú integráció igénye az egyes
irányzatok részérõl, ami fokozza a kommunikációs za-
vart nemcsak a segítõ–beteg, de a segítõ–segítõ kapcso-
latokban is. Az egyik megoldás az egyszerû,
ideológiáktól mentes, de hatékony kommunikációs
technikák közös nyelvként való bevezetése lehet. A
kommunikációelmélet és tudomány lehet tehát a híd a
különbözõ paradigmák integrációjában.
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A prospektív emlékezet (PM) az a kognitív funkció,
amely lehetõvé teszi, hogy egy jövõre irányuló szándé-
kot megõrizzünk, felelevenítsünk és a jövõ egy adott
idõpontjában, meghatározott kontextusban megvaló-
sítsunk.

Kísérletünkben elõször vizsgáltuk hipnózisban
egészséges, önkéntes egyetemi hallgató kísérleti szemé-
lyek (n=23) PM feladatban nyújtott teljesítményét há-
rom kondícióban. A kísérleti elrendezés összetartozó
mintás, az éber és a hipnotikusan módosított tudatálla-
pot sorrendje kiegyenlített volt.

A kísérlet alaphelyzetében nem voltak PM ingerek,
a vizsgálati személyek egyszerû reakcióidõ feladatot
hajtottak végre (’ongoing feladat’). Az ún. elvárt hely-
zetben a vizsgálati személyek az alaphelyzettel meg-
egyezõ ’ongoing feladat’ végzése közben várták a PM
ingereket, amelyek azonban a teljes feladatszakasz so-
rán sem jelentkeztek. A harmadik, ún. prospektív hely-
zet az elvárt helyezettõl abban különbözött, hogy itt a
semleges ingerek között valóban meg is jelentek a PM
ingerek. Az ’ongoing’ reakcióidõ feladatban megfigyel-
hetõ teljesítményváltozás lényeges információkat hor-
doz a prospektív feladat megoldásában szerepet játszó
végrehajtó folyamatokról.

Hipnotikusan módosult tudatállapotban a vizsgálati
személyek a prospektív helyzet ’ongoing’ feladatában
szignifikánsan gyorsabban teljesítettek, mint éber álla-
potban, viszont szignifikánsan többet is hibáztak.

Eredményeink arra utalnak, hogy a hipnózis kikap-
csolja a prospektív feladatok megoldásában szerepet
játszó kontrollfolyamatokat, elõsegítve ezáltal a figyel-
mi fókuszban lévõ feladat gyorsabb megoldását, ami
azonban egyúttal több téves riasztással is jár. Mindez
úgy interpretálható, hogy a hipnózis felerõsíti az auto-
matikus konfliktusmonitorozó és asszociatív keresõ
mechanizmusokat.
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