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Oktay ŞILAR / Klinik Psikolog 

 

Sevgili PSİKO-Z Okurları bizim gündemimize benzer bir süreçle yoğrulan Honduras Psikologlar 

Birliği’nin elimize ulaşan son duyurusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Dünya Psikoloji Camiasına 

 

Bizler Honduras’lı psikologları temsilen Honduras Psikologlar Birliği olarak  psikoloji mesleğinin 

tanımında devrim sayılabilecek bazı kararlara imza attığımızı sizlere gururla duyurmak istiyoruz. 

Meslek tanımımızın belirlenmesi sürecinde, ülkemiz Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütmüş olduğu-

muz çalışmalar sonucu Klinik Psikolog tanımını Psikolog tanımıyla değiştirerek (örtüştürerek)  

önemli bir kazanım elde ettik. 50 yıldır yürüttüğümüz açık, demokratik ve özenli çalışmamızın 

sonucu hem ülkemize hayırlı hem de dünya psikoloji camiasına örnek olsun diyoruz. 

Geldiğimiz noktada, yasal olarak tanımlanmayan kısımları da içerek biçimde çabalarımızın özeti-

ni sizlerle paylaşmayı anlamlı buluyoruz. 

Psikolog olmak için artık Psikoloji lisans eğitimini yapma zorunluluğunu ortadan kaldırma yönün-

de önemli bir adım attık. ‘Bende hep psikolog olmak istemişimdir.’ diyen, her Kimyager, Gelişim 

Koçu, Panayır Kuzusu, Genetik Mühendisi, Seyir-Hidrografi ve Oşinografi dairesi çalışanı, klinik 

psikoloji yüksek lisansı yaptığı takdirde mesleğimizi icra edebilecektir. Ancak psikoloji lisans eğiti-

mi yapmış olan arkadaşlarımız maalesef bu mesleği icra edemeyeceklerdir. Çünkü rüzgar keşişle-

meden 2 ila 5 kuvvetinde esmek olup, deniz yer yer mutedil, açıklarda kaba dalgalıdır. Umarım 

bu açıklama 4 yıllık lisans eğitimi almış arkadaşlarımızı tatmin eder. 

Kamu Üniversitelerinde Klinik Psikoloji yüksek lisansı açacak teknik ve maddi imkanlarımız sınırlı 

olduğundan dolayı, bu alanda var olmak isteyen meslektaşlarımızı uzun bir süre için özel üniver-

sitelere yönlendirmeyi düşünüyoruz. Hepsi bir diğerinden daha güzel ve içerik olarak müthiş 

dolu bu programları değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Para burada önemli bir sorun gibi gözükse 

de önemli değildir. Honduras Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre her birimiz yıllık 18.000 

dolar kazanmaktayız. Özel üniversitelerin taksit imkanı düşünüldüğünde bu kadar tamahkarlık 

etmemek vatandaşlık görevimizdir. Bu ücret pekala taksitle, üstelik kredi kartına eşit taksitle 

ödenebilir.  

Kamu üniversitelerinde ise bildiğimiz üzere eş, dost, ahbaplık ilişkileri bilhassa mülakatlarda 

önemli olduğundan, KP yüksek lisansını kamuda yapmak isteyenler sayemizde zorunlu olarak 

sosyal ilişkilerini pekiştirecek, toplumsal bağlarını artıracak ve sayemizde önemli bir psikolojik 

işlevin sürekliliğini sağlayacaklardır. Dört yanı düşmanla çevrili ülkemizde her şeyi devletten bek-

lemek tabii ki insafsızlıktır. Devletimiz, biz işlerimizi rahat yapalım diye birilerini travmatize ede-

cekse, ve biz de bu travmaların tedavisiyle para kazanacaksak  harcamaların o yöne doğru akma-

sına itiraz etmemeliyiz. (Ki travma kurbanlarıyla çalışmak bizim işimiz ama olsun KP yüksek 

lisansı olan Dozer Operatörleri de yapabilir.) 
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Bugüne dek kendisini Klinik Psikolog zanneden meslektaşlarımıza da güzel bir haberimiz var:  

 

Sizleri bu yanılsamadan kurtarıyoruz! 

 

Zira yeni tanımlanan mesleki yasa maddemiz hayli muğlaktır. Bildiğiniz üzere ülkemizde KP yüksek lisansı nadir açıl-

maktadır. Klinik Psikoloji içerikli bir tez ve bu tez için klinik alanda bulunmuş meslektaşlarımız üzerine 4 yıllık dokto-

ra eğitimi yaparlarsa artık bu ünvanı kullanabilecekler. Bazıları diyebilir ki: ‘ama hiç klinik alan ve eğitim görmemiş, 

bu alanda tezi olamayn bir Dozer Operatörü 2 yıllık yüksek lisans eğitimiyle bu ünvanı alırken, klinik alanda yüksek 

lisans yapmış ama diplomasında bu yazılmayan bir psikolog neden doktora yapmak zorunda kalsın ki?’ 

 

Bunu biz de çok düşündük ve şöyle değerlendirdik; Kuantum Fiziği, belirsizliğin bilimi olarak kendisini ifade ederken 

Psikologların bu nüanslara belirli biçimde takılması çok anlamsız. Mesleki ayrımcılığı kaldırmak öncelikli görevimiz 

olmalıdır. Bu söylemler, doldurulmuş, kurulmuş, ihanet içindeki çevrelerin kötücül propagandasından ibarettir. Va-

tanını seven sesini kısan insandır. 

 

Uzun süredir çeşitli eğitimleri satan psikologların da çanına ot tıkamış bulunmaktayız. Artık Birliğimizin eğitimleri 

daha da ön plana çıkacaktır. Gizli kuytularda buluşan eğitim tacirlerine buradan sesleniyoruz: Şimdiye kadar psiko-

loji lisans öğrenci ve mezunlarına sattığınız eğitim paketleri artık anlamsız olacak diye mi kaygılanıyorsunuz? Yani 

sizde mesleki kaygılarla değil, ticari kaygılarla harekete geçiyorsunuz. Cari açığın bu kadar büyüdüğü ülkemizde 

ekonomik paritelere yaslanarak böylesi sinsi girişimlerde bulunmak ihanetin en büyüğü, tüyü bitmemiş psikoloğun 

geleceğiyle oynamak değil midir? 

 

Son radikal ve devrimci hamlemize bir adım kalmıştır: Artık psikoloji lisans eğitiminin gereksizliği ortaya çıkmıştır. 

Önümüzdeki hedefe kilitlenip bu dev hamleyi de başaracağımıza inanıyoruz. Sizin gibi üyelerimiz, gündemi yakala-

makta hayli zorlanan alternatiflerimiz olduktan sonra sırtımızın yere gelemeyeceği kesindir. 

 

Sayın üyelerimiz uzun yıllardır yürüttüğümüz sabırlı çalışmaların meyvesini iştahla yiyebiliriz artık. ‘Bu parlak kırmızı 

ve sulu elma zehirlidir’ diyenlere inanmayınız. Hele bir ısırın, cennetten kovulacağınızı garanti ediyoruz. 

 

Honduras Psikologlar Birliği 

Tegucigalpa / 2011 
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Sevgili PSİKO-Z okurları, eleştirel olmak marifet değildir. Psikoloji biliminin bilgisine bir tuğla koyamadıktan sonra 

ağız tadıyla Klinik Psikolog’um demenin ne anlamı var diye düşünerek, müstakbel DSM-5 için yeni bir tanı kategori-

si önermeyi hedefledik. 

San Francisco Araştırmalar Enstitüsü’nden bizim de dahil olduğumuz bir grup psikolog tarafından yürütülen çalış-

malar sonucunda Mesleki Kimlik Bozukluğu adı altında yeni bir tanı kategorisi önermeye karar verdik. 

San Francisco Araştırmalar Enstitüsü henüz çalışmalarını yeteri kadar tanıtamamış bir topluluk olsa da pek yakında 

öyle bir tanınacak ki, inanır mısınız, psikologlar bile bu durum karşısında şaşırma refleksi verebilecekler. 

Psikiyatrinin Kutsal Kitabı DSM ve kabesi A.P.A (Amerikan Psikologlar Birliği) için önereceğimiz Mesleki Kimlik Bo-

zukluğu aşağıdaki biçimdedir. 

 

MESLEKİ KİMLİK BOZUKLUĞU 

 

Tanısal Özellikler: Mesleki Kimlik Bozukluğunun başlıca özelliği kişinin hangi meslek grubundan olduğunu idrak 

etmekte zorlanması ve bu mesleğin tanımının farkında olamayışıdır. Bu durum kafa travmalarına bağlı geçici bellek 

kaybı, madde kullanımı ya da genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkileriyle açıklanamaz. Mesleki kimliğe yö-

nelik bilinçli eleştiri ve kimlik reddi bu tanıya bağlanamaz. 

Mesleki Kimlik Bozukluğu kimlik, bellek ve idrakin bütünleştirilememesiyle kendisini gösterir. Birey çoğu kez yaptığı 

işin içeriğiyle işi tanımlayan çerçeve arasında bağlantı kuramaz. İçerik ve tanım arasında sıklıkla yanlış ilişkiler ku-

rup, bu tanımları ısrarla meşrulaştırmaya çalışır. Mesleki tanımı idrak edemediği gibi buna yönelik uyarılara karşı 

vurdumduymaz bir tavır takınır. Mesleki açıdan tam bir başarısızlık örneği olan durumları hezeyanlı biçimde başarı 

kabul eder ve çevresine bu biçimde takdim etmeye çalışır. 

 

İlişkili betimleyici özellikler ve mental bozukluklar: Bir kısım akademisyen ve onlarla maddi, duygusal sosyal çıkar 

ilişkisi içinde olan destek egolar bir mesleğin tanımıyla ilintili çarpıtma eğilimindedirler. Sanrısal Bozukluk ve Atipik 

Duygulanım Bozukluğuyla birlikte seyredebilir. 

 

İlişkili laboratuvar bulguları: Mesleki Kimlik Bozukluğunda görme keskinliği, idrak yolları tıkanıklığı işitme toleransı 

gibi bazı fizyolojik işlevlerde anlamlı bir farklılaşma görüşmüştür.   

 

Kültüre, yaşa ve cinsiyete bağlı özellikler: Bozukluğun Türkiye’de göreceli olarak yüksek oranda bildirilmesi bunun 

kültüre özgü bir sendrom olabileceğini düşündürse de veriler kısıtlıdır. Psikolog, Psikiyatrist ve PDR uzmanlarında 

rastlanma sıklığı diğer meslek gruplarına oranla yoğundur. Bunda psikoloji bilgisinin, insanı en iyi açıklayabilecek  

bilgi  olduğu konusundaki cahilce ve alim-i mutlak yanılsamanın payı olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda yaygınlık 

oranı erkeklere nazaran anlamlı seviyede yüksektir. Yaşın ilerleyişiyle birlikte hem azalma hem artma yönünde bul-

guları destekleyen sonuçlar ortaya konmuştur. 
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Yaygınlık: Türkiye’deki olgularda ciddi bir artış gözlenmiştir. Bir meslek grubunu temsil etme iddiasındaki akade-

misyen çevrelerde, bu çevrelerle özel ilişkileri bulunan amatör ya da duayen meslek insanlarında, Karşıt Olma- Kar-

şıt Gelme Bozukluğuyla daha iyi açıklanamayacak bazı muhalif bireylerde daha sık rastlanmaktadır.  

 

Gidiş: Kronik ve yineleyici bir salınıma sahip gidişata sahiptir. İlk belirtinin ortaya çıkmasıyla tanı konması arasındaki 

süre henüz belirlenememiştir. Epizodik ya da sürekli gidişata sahip olmakla birlikte bazı bireylerde yaşlandıkça orta-

dan kaybolabilir. 

 

Ailesel Örüntü: Mesleki Kimlik Bozukluğunda ailesel örüntü tanımlanmamakla birlikte, seçimlerini başta aile olmak 

üzere çevresel zorlamalarla yapmış bireylerde daha sık rastlanabilir. 

 

Ayırıcı Tanı: Mesleki Kimlik Bozukluğu genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı belirtilerden ayırt 

edilmelidir. (Bol miktarda LSD almış olmak, kafein zehirlenmesi, uçucu maddeleri koklamak gibi).  Sanrısal Bozuk-

luktaki hezeyanlı halden ayırt edilmelidir. Mesleki Kimlik Bozukluğunda zeka geriliğine rastlanmaz. Bu bozukluktan 

muzdarip bireylerde derinlikli ve kompleks düşünme yeteneği olmadığından dolayı çeşitli kişilik bozukluklarından 

da ayırt edilmelidir. Bozukluğun majör bilişsel verisi, ego-uyumlu olmasıdır. Yani kişi bu durumu yabancı bir etkene 

bağlı olarak tanımlamaz ve yaşamaz. Yaptığının doğru, normal hatta yapılabileceğin en iyisi olduğunu düşünür. 

 

 

06.0101:  MESLEKİ KİMLİK BOZUKLUĞU İÇİN TANI ÖLÇÜTLERİ 

 

A. Mesleki Kimliğin ayırt edilmesi ve tanımlanması ilişkili durumun var olması. 

 

B. Bu kimlikle ilgili, faaliyetleri icra ederken yanılmazlık, işbilirlik algısı içinde hareket edilmesi. Meslek tanımıyla 

ilgili süreçlerde yükseltilen eleştiri ve çağrılara karşı ilgisiz tutum geliştirilmesi.  Bir mesleğin alt alanını o meslek 

alanının kendisi olarak algılamak ve bu alanda yapılan yasal düzenlemeleri başarı saymak. (Örneğin, penseyi kulla-

nabilmeyi Metalurji Mühendisliğiyle eş tutmak) 

 

C. Bu algının ego-uyumlu olması, bireyin bunda sorun görmemesi.  

 

D. Mesleki Kimlik ile ilgili idrakli sonradan açılan kimi muhalif ve/veya bu durumdan nihayet muzdarip olmuş gün-

delik eleştirmenlerin uzun vadede kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmemesi, mesleki kimliğe başka kaza-

nımlar elde etmek amacıyla politik indirgemeci ve/veya faydacı yaklaşması. 

 

E. Bu bozukluk bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkisine bağlı olmaması (Örnek: 

madde argosunda Üçlü olarak tabir edilen formatta sarılmış esrarlı (Cannabis Sativa) cigaranın öğle güneşinde tek 

başına tüttürülmesi gibi) 

PSİKO-Z  
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FİLM -SİNEMA 

MOON: Bu hafta bilimkurgu kulvarından bir film önermek istiyorum. Müzisyen David Bowie’nin oğlu Duncan Jo-

nes’in 2009 tarihli bu filminde başrolü Sam Rockwell oynuyor. Uzun süredir içi boşalmış efekt şenliklerine dönüşen 

bilimkurgu artığı filmlerden sonra varoluş meselelerine el atan, eli yüzü düzgün bir film Moon. 2010 yılı FilmEki-

mi’inde ülkemizde gösterilen bu filmin yönetmeni şu anda yeni bir bilimkurgu eseriyle de vizyonda. Filmin ismi So-

urce Code. Bu arada Sam Rockwell’in kusursuz performans sergilediği Clark Gregg’in 2009 tarihli CHOKE isimli fil-

mini de tavsiye ederim. Bilhassa psikologların izlemesinde fayda var bile diyebilirim, klişelerimizle eğlenmesi açısın-

dan. CHOKE,  Fight Club’ın da yazarı olan Chuck Palahniuk‘un aynı isimli eserinden uyarlamadır. 

 

 

 

MÜZİK 

Caz müzisyeni olan Branford Marsalis’in Buckshot LeFonque isimli projesinden bahsetmek istiyorum. Bu proje is-

miyle iki albüm çıkarıldı. Daha çok acid-jazz kulvarında dolaşan parçalarla bezeli albüm kendisine hayli iyi bir yer 

edindi. Proje iki albüm üretti. Birisi projeyle aynı isimde olan Buckshot LeFonque, diğeriyse Music Evolution. 1994 

tarihli Buckshot LeFonque albümünden sabahları bir tutam  I Know Why The Caged Bird Sings isimli parçayı dinler-

seniz pamuk helvaya dönersiniz. 

 

 

 KİTAP 

Bu ay gündeme düşen bazı kitaplar nedeniyle, meslekten eser tanıtımı yapmayı tercih etmedim. Zaten mesleğimiz-

de olmayacağı için ayrıca önemsiz de buldum. Bu ay üç önemli yazarın kitabı yayınlandı. İlki Taocu ve Anarşist tey-

zemiz, BK ve fantastik edebiyatın tartışılmaz duayeni Ursula K. Le Guin’in Rüyanın Öte Yakası isimli kitabı. Ne yazsa 

okunur dediğimiz için gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz. İkincisi sadece belirli insanların idraki için yazan yarı şa-

man yarı deli önderimiz Tom Robbins’in yeni eseri, B.Bira. Tom Robbins ülkemizde nedense Parfümün Dansı olarak 

yayınlanan eserin yazarı olan zat. Üçüncü kitap ise tartışmalı bir alandan. Casusluk edebiyatı diye bir edebi alt alan 

yok, ama  bu tür böyle anılacaksa bundan sorumlu olan tek yazar diyebileceğimiz  John Le Carre’ın Aranan Adam 

isimli eseri piyasaya taze sürüldü. Le Carre’ı bizim yaş kuşağımız Smiley’in Dönüşü ve Köstebek isimli eserlerinden 

hatırlayabilir. 

 

 

DERGİ 

Tema eksenli çıkan bir felsefe dergisini tanıtmak  istiyorum. İsmi Bibliotech Dergisi. Derginin web sitesi yok ama 

isteyenler Facebook üzerindeki sayfalarına bakarak, fikir sahibi olabilirler. Kendi ifadelerinden bir alıntıyla: Bir çer-

çeve koymak gerekirse hedefimiz Bilim ve Teknik dergisinin kendi alanında oynadığı rolü Felsefe-Sosyal Bilimler ala-

nında gerçekleştirmektir. 

ENVAİ ÇEŞİT  
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İNTİHAR: İnsanı insan yapan en 
ilginç eylemlerden bir tanesi. 
Albert Camus’a göre, felsefenin 
belki de üzerine tefekkür 
etmesi gereken tek eylem. Biz 
de PSİKO-Z okurlarına çeşitli 
intihar fantezileri sunarak 
Varoluşçu açıdan intihar 
meselesi üzerine eylememiz 
gereken  düşünsel borcu ifa 
etmek istiyoruz. İntihar etme 
nedenleri, etmeme nedenleri 
ve yöntemleri üzerine bir 
demet sunuyoruz. 

 

 

Keşke: Ortalıkta hayalet gibi dolanıp, vicdanlara savaş açan saçma kelime. İzin vermemek lazım elini kolunu sallaya-

rak gezmesine. 

 

Yalan: Hakikatine dahil olmadığımız her şeydir. 

 

Konuşmak : Bazı şeyleri gizlemek ve saklamak için yaptığımız eylem. Paradoks işte. Dil olmazsa gizleyemiyoruz da. 

Bu nedenle şizofreni gizden kurtulmaktır, ama insanlara gizemli görünür o başka. Biz bu meseleye kafa yorar mıyız, 

hayır. o akıl sahibi, vatana millete hayırlı evlatların işi. 

 

Dibe vurmak : İnsan ruhunun olağan devirlerinden birisidir. olur, geçer. İçinden yavru varoluşlar türer. Hemen teda-

viye koşmamak lazım. 

 

Korunmak: Maruz kalmaktan kaçınayım derken, maruz bırakmaya doğru evrilebilecek iki uçlu tutum. 

 

Canım yanıyor: Hicrana sevdalıyım pozlarındaki insanların dilinden düşmeyen klişe. 

 

Ahlaksızlık  : Tanım bulmuş ahlak anlayışının dışında kalandır. Yoksa ahlaksızlık mümkün değildir, olsa olsa vicdansız-

lıktan bahsedilebilir. 

 

ŞAMANIN VAAZLARI 

İntihar etmeme nedenleri: 
Bebelac mama tatmadan bu dünyadan gitmeme iradesi 
Kıyıda köşede kefen parasının bulunmaması 
2 gün önce alınan piyango bileti nedeniyle ‘ya çıkarsa’ umuduna takılıp kalmak 
Kredi kartının son taksitini ödemeden göçmeyecek kadar namuslu olmak 

Az önce mayına basmış olmak 

İç çamaşırı giymemiş olmak 

Ecza dolabında arsenik kalmaması 
Makedonya’nın Çin’i işgal etmesi 
 

İntihar etme nedenleri: 
Memleketin dev arılar tarafından işgal edilmesi 
Son ananas diliminin pörtlek çıkması 
İlk gebelik sonunda kırkız doğurmak 
Romantik bir anda ‘tatak’ diye höykürmek 
 

Yöntem: 

Bayramda yedi kişi birleşip intihar etmek: Kapalı devre ateşleme sistemi olan bir mitralyözün karşı-sına dizilerek tez elden halledilebilecek eylem . ‘Derilerimizi Türk Hava Kurumuna bağışlayın’ diye-rek de sosyal mesajlı ve ironik bir intihar notu 
yazılabilir. 

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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Çoğu zaman unutulmaktadır ki, nevroz insan gerçekliğinin temel bir unsuru değildir. Beğenin ya da beğenmeyin, 

Oedipus karmaşasına zenciler arasında neredeyse hiç rastlanmaz. Kolaylıkla iddia edebilirim ki, Fransız Antille-

ri’ndeki evlerin % 97’sinde bir tek Oedipus karmaşası bile göremezsiniz. Bu yetersizliğimizden dolayı kendimizi yü-

rekten tebrik etmemiz gerekir. 

 

Eğer psikiyatri insanın artık çevresine bir yabancı olmamasını mümkün kılan bir tıp tekniği ise, bunu söylemek üzeri-

me bir borçtur ki, sömürgeleştirilen insan ve hasta, yurdunda zaten sürekli bir yabancı durumundadır ve mutlak bir 

depersonalizasyon halinde yaşamaktadır. 

 

Bir sosyal yapının işlevi insanın ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar inşa etmektir. Üyelerini ümitsiz çözümlere iten 

bir toplum, yaşamayan, değiştirilmesi gereken bir toplumdur. Bunu söylemek yurttaşın görevidir. Ne meslek ahlâkı, 

ne sınıf dayanışması, ne aile çıkarları bunun önüne geçebilir. Hiçbir sözüm ona ulusal kandırmaca aklın isteklerine 

galip gelemez. 

 

Alıntılar: Psikiyatrist Kemal SAYAR / Sömürgeciliğin Karşısında Psikiyatrist: Frantz Fanon yazısından . 

 

FRANTZ FANON / Martinik’li Siyahi Psikiyatrist  

Yeryüzünün Lanetlileri, Siyah Deri Beyaz Maskeler: Ezilenlerin Psikolojisi ve Yabancılaşma isimli eserlerin yazarı 
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SÖYLENMEYENLER 

Psikiyatrist Berrak CİĞEROĞLU 

 

Film Gösterimi ve Tartışma: 

Yaban Çilekleri / BERGMAN 

 

Tarih: 13 Nisan 2011 

Saat: 20.15 

Yer: Psikeİstanbul 

 

Yrd. Doç. Nevin Eracar  

 

Sanat Terapisi ve Yara-
tıcılık Eğitimi 

 

Tarih : 16-17 Nisan 
2011 

Yer: Olgu Psikolojik 
Danışmanlık / Ankara 

Sahibinden Satılık  

   Psikolog Ünvanı 

Az kullanılmıştır. Ba-
kımları yetkili servis-
te yapılmıştır. Meslek 
yasası nedeniyle ihti-
yaç kalmadığı için el-
den çıkarıyorum. 

Müracaat: TPD eliyle 
Mahmut bakkala yapıla-
bilir. 

İLAN TAHTASI 
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1. Haylaz Kabile’nin ‘yeni meslek yasası hakkında düşünceleriniz nelerdir? ‘ sorusuna yanıt olarak gönderdiği resim: 

 

2. Meslektaşımız  Psikolog İlham Khalilov’un bana iletmiş olduğu bir haberi ve linkini paylaşmak istiyorum sizlerle. 

 

Sarah White adlı 24 yaşındaki psikolog, klasik terapilerin hastaların bilinçaltını ortaya çıkarmaktan çok bastırdığını 

düşünerek, bilinçaltını ortaya çıkarmanın en iyi yolunun "striptizle açılmak" olduğuna karar verdi. 

New York Daily News’in haberine göre, New York’un Yukarı Batı Yakası’nda muayenehane açan Bayan White, strip-

tiz eşliğinde terapi yönteminin temelinde "kendisi soyunurken hastanın bilinçaltının üzerini örten tabakaları da soy-

ma ilkesinin yattığını ‘’söyledi. 

 

Değişik bir Divan tekniği olarak yorumlayabileceğimiz bu ilginç haberin tamamı için: 

 

http://www.cnnturk.com/2011/saglik/03/03/striptizle.tedavi/608747.0/index.html 
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SEYYAR TEZGAHI 

http://www.cnnturk.com/2011/saglik/03/03/striptizle.tedavi/608747.0/index.htmlC:/Users/OKTAY/Documents/Alınan%20Program%20Dosyaları

