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[01] Bevezetés és áttekintés
szept. 16.

A tantárgy ismertetése.

Témák és megközelítések.

A tantárgy elvégzésének követelményei.

Gyakorlati dolgok.



Tantárgyleírás

A tantárgy ismerteti a hallgatókkal a pszichedelikus pszichoterápiák 

gyorsan fejlődő szakterületét, mely az elvárások szerint különösen 

jelentős hatással bírhat a mentális egészségügyre világszerte néhány 

éven belül. A tantárgy ismerteti azokat a háttérinformációkat, 

követelményeket, technikákat és protokollokat, melyek egyrészt a 

pszichedelikum-asszisztált terápiák során, másrészt a korábbi 

pszichedelikus élményeiket integrálni kívánó kliensekkel történő 

munkában szükségesek a a pszichológusok számára. 

Követelmények: aktív részvétel (megengedett távollét: 3/10)

+ beadandó (fordítás, esszé stb.)

+ szóbeli-VAGY-írásbeli vizsga (online is lehetséges)



A tantárgy témái

• módosult tudatállapotok; pszichedelikumok

• transzperszonális pszichológia; traumafeldolgozás és regresszió;

• pszichedelikus kutatások, kísérletek, gyógyászat

• pszichometrikus mérések; addikció és függőség; asszisztált 

pszichoterápiák; etika

• pszichedelikus és pszicholitikus terápiák; terapeutaképzés; terápiás 

protokollok

• MDMA, pszilocibin, ketamin, LSD, ibogain, ayahuasca

• pszichedelikus élményintegráció



Előadások témái

Bevezetés és áttekintés

Módosult tudatállapot -asszisztált terápiák 

A pszichedelikumok tágabb kontextusa

Pszichedelikumok: droginformáció

A pszichedelikus élmény pszichológiája

Pszichedelikumok: kutatások, kísérletek, gyógyászat

Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák: elmélet

Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák: gyakorlat I 

Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák: gyakorlat II

Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák: gyakorlat III

A pszichedelikus élmények integrációja

Összefoglalás és kitekintés



[02] Módosult tudatállapot -asszisztált 

terápiák
szept. 23.

Módosult tudatállapotok (MTÁ): meghatározások és jelenségek.

A MTÁ terápiás alkalmazásai.

Spontán, patológiás és indukált állapotok.

Fiziológiai, farmakológiai és pszichológiai indukciók.

Módosuló tudati alrendszerek.

Tudatalatti folyamatok.

Hipnoterápia és autogén tréning.

Relaxáció és meditáció.



[02] Módosult tudatállapot -asszisztált 

terápiák
szept. 23.



[03] A pszichedelikumok tágabb 

kontextusa
szept. 30.

Hallucinációk: meghatározások és jelenségek.

Hallucinogének: disszociatív, deliriáns, pszichedelikus.

Egyéb kapcsolódó anyagok.

A szerhasználat céljai.

Droginstrumentalizációs hipotézis.

Pszichonauta szubkultúra.

Biohacking.



[04] Pszichedelikumok: droginformáció
okt. 7.

Pszichedelikus és kapcsolódó anyagok történelme, fiziológiája, 

pszichológiája és fenomenológiája:
ayahuasca

kannabisz 

DMT

ibogain

ketamin 

LSD

MDMA

muszcimol 

pszilocibin

szalvinorin A



[04] Pszichedelikumok: droginformáció
okt. 7.



[05] A pszichedelikus élmény 

pszichológiája
okt. 14.

Pszichoedukáció.

Szet és szetting.

Intenció és integráció.

Dekondícionáló ágensek.

Transzperszonalitás és spiritualitás.

Enteogének.

Traumafeldolgozás és regresszió.

Stanislav Grof és a perinatális mátrix.

Metafizikai szempontok.



[05] A pszichedelikus élmény 

pszichológiája
okt. 14.



[06] Pszichedelikumok: kutatások, 

kísérletek, gyógyászat
okt. 21.

A pszichedelikus kutatások hajnala, aranykora, szünete és reneszánsza.

Korai eredmények.

Jelenlegi kutatási irányok.

Pszichometrikus mérőeszközök.

Addikciók és függőségek kezelése.

Hospice-alkalmazás: életvég-szorongás.



[06] Pszichedelikumok: kutatások, 

kísérletek, gyógyászat
okt. 21.



[07] Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák:

elmélet
nov. 4.

Etikai alapelvek.

Pszichedelikus és pszicholitikus terápiák.

Laikus és underground terápiák.

A terapeutaképzés folyamata.

Terápiás protokollok: MAPS, Johns Hopkins, Kenézy kórház.



[08] Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák:

gyakorlat I
nov. 11.

MDMA



[09] Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák:

gyakorlat II
nov. 18.

pszilocibin

ketamin



[10] Pszichedelikum-asszisztált pszichoterápiák:

gyakorlat III
nov. 25.

LSD

ibogain

ayahuasca



[11] A pszichedelikus élmények integrációja
dec. 2.

Klienscsoportok.

A kliensmunka feltételei és közege.

Jelentés keresése és megértés.

A megélt test élménye.

Pszichedelikus 'bypass' és egó-infláció.

Nem-patologizáló nyelvhasználat.

Áttétel és viszontáttétel.

Adatvédelem.



[12] Összefoglalás és kitekintés
dec. 9.

A tantárgy összefoglalása.

A közeli és távoli jövő perspektívái.

Lényeges kutatási intézmények és szervezetek.

Kiemelt kutatók és támogatók.

Helyi és globális pszichedelkus társaságok.

Konferenciák és találkozók.

Szaklapok.

Finanszírozás és akadémiai karrier.

Média és online források.



Köszönöm a figyelmet!

Következő előadás:

[02] Módosult tudatállapot -asszisztált terápiák
szept. 23. csütörtök 10:45


