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VV  oo  rr  bb  ee  mm  ee  rr  kk  uu  nn  gg  
  

DDiieess  iisstt  ddiiee  lleeiicchhtt  üübbeerraarrbbeeiitteettee  uunndd  dduurrcchh  EEiinnsscchhüübbee  eerrggäännzzttee  VVeerrssiioonn  eeiinneess  VVoorrttrraaggss,,  

ddeenn  iicchh  11999977  aauuff  eeiinneerr  TTaagguunngg  ffüürr  GGeessuunnddhheeiittssppääddaaggooggeenn  ggeehhaalltteenn  hhaabbee..  

  

MMiirr  sscchhiieenn  sscchhoonn  ddaammaallss  ddiiee  AAuusseeiinnaannddeerrsseettzzuunngg  üübbeerr  uunnsseerr  LLeeiittbbiilldd  vvoonn  GGeessuunnddhheeiitt  

nniicchhtt  nnuurr  vvoonn  tthheerraappeeuuttiisscchheerr  uunndd  ppääddaaggooggiisscchheerr,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  vvoonn  eerrhheebblliicchheerr  

ggeesseellllsscchhaaffttssppoolliittiisscchheerr  RReelleevvaannzz..  MMeeiinnee  BBeeffüürrcchhttiigguunnggeenn  vvoonn  ddaammaallss,,  ddaassss  ssiicchh  ddiiee  

BBeeddiinngguunnggeenn  ffüürr  ddiiee  EEttaabblliieerruunngg  uunndd  AAuuffrreecchhtteerrhhaallttuunngg  eeiinneess  ggeessuunnddeenn,,  eeiinneess  gguutt  

kkoonnssttiittuuiieerrtteenn  uunndd  ssttaabbiilleenn  SSeellbbsstt  vveerrsscchhlleecchhtteerrnn,,  hhaabbeenn  ssiicchh  lleeiiddeerr  bbeessttäättiiggtt..  DDiiee  

eennoorrmmee  ZZuunnaahhmmee  aann  ppssyycchhiisscchheenn  uunndd  ppssyycchhoossoommaattiisscchheenn  SSttöörruunnggeenn  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  2255  

JJaahhrreenn,,  iinnssbbeessoonnddeerree  aauucchh  bbeeii  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn,,  sspprreecchheenn  eeiinnee  ddeeuuttlliicchhee  

SSpprraacchhee..      

    

OObbwwoohhll  iicchh  ddiiee  TThheemmaattiikk  ddaammaallss  ffüürr  ZZuuhhöörreerr  uunndd  ZZuuhhöörreerriinnnneenn  aauuss  ddeemm  

GGeessuunnddhheeiittssbbeerreeiicchh  bbeeaarrbbeeiitteett  hhaattttee,,  iisstt  ssiiee  aauucchh  ffüürr  ddeenn  BBeerreeiicchh  ddeerr  NNaattuurrtthheerraappiiee  --  

mmiitt  ddeemm  SSeellbbsstt  aallss  iihhrreemm  zzeennttrraalleenn    tthheerraappeeuuttiisscchheenn  FFookkuuss  ––  vvoonn  ggrrooßßeerr  BBeeddeeuuttuunngg..  

  

DDiiee  VVoorrttrraaggssffoorrmm  wwuurrddee  iimm  wweesseennttlliicchheenn  bbeeiibbeehhaalltteenn,,  wweesshhaallbb  aauucchh  kkeeiinn  

wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  AAppppaarraatt  iinn  FFoorrmm  vvoonn  FFuußßnnootteenn  aannggeeffüüggtt  iisstt..  DDiiee  AAuuttoorreenn  uunndd  

WWeerrkkee,,  aauuff  ddiiee  hhiieerr  BBeezzuugg  ggeennoommmmeenn  wwuurrddee  ssiinndd::  AAaarroonn  AAnnttoonnoovvsskkyy,,  SSaalluuttooggeenneessee..  ZZuurr  

EEnnttmmyyssttiiffiizziieerruunngg  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  //  EErriikk  HH..  EErriikkssoonn,,  IIddeennttiittäätt  uunndd  LLeebbeennsszzyykklluuss  //  

HHeeiinnzz  KKoohhuutt,,  DDiiee  HHeeiilluunngg  ddeess  SSeellbbsstt  uunndd  DDaanniieell  SStteerrnn,,  DDiiee  LLeebbeennsseerrffaahhrruunngg  ddeess  

SSääuugglliinnggss..                                                                                                                                                ((BBaadd  WWöörriisshhooffeenn,,  DDeezzeemmbbeerr  22002222))  
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PP  aa  tt  hh  oo  gg  ee  nn  ee  ss  ee    uu  nn  dd    SS  aa  ll  uu  tt  oo  gg  ee  nn  ee  ss  ee  

  

  PPaatthhooggeenneessee  uunndd  SSaalluuttooggeenneessee  bbeesscchhrreeiibbeenn  ddiiee  zzwweeii  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  KKoonnzzeeppttee  vvoonn  

GGeessuunnddhheeiitt..  IIhhnneenn  lliieeggeenn  zzwweeii  vveerrsscchhiieeddeennee  AArrtteenn  zzuuggrruunnddee,,  ddeenn  MMeennsscchheenn  

aannzzuusscchhaauueenn::  IInn  ddeerr  ppaatthhiisscchheenn  ((ggrr..  ppaatthhooss,,  LLeeiiddeenn))  SScchhaauu  aauuff  ddeenn  MMeennsscchheenn  rriicchhtteenn  wwiirr  

ddeenn  BBlliicckk  aauuff  ddeenn  lleeiiddeennddeenn,,  ddeenn  kkrraannkkeenn  MMeennsscchheenn,,  uunndd    iinn  ddeerr  ÄÄttiioo--PPaatthhooggeenneessee  aauuff  

ddiiee  UUrrssaacchheenn  ffüürr  sseeiinn  LLeeiiddeenn  uunndd  KKrraannkksseeiinn..  IInn  ddeerr  ssaalluuttooggeenneettiisscchheenn  SSiicchhttwweeiissee  

sscchhaauueenn  wwiirr  ddeenn  ggeessuunnddeenn,,  ddeenn  hheeiilleenn  ((mmhhdd..  ssaall,,  llaatt..  ssaalluuss))  MMeennsscchheenn  aann,,  sseeiinnee  

LLeebbeennddiiggkkeeiitt,,  sseeiinnee  WWiiddeerrssttaannddsskkrraafftt,,  sseeiinnee  RReessssoouurrcceenn  uunndd  sseeiinnee  PPootteennzziiaallee,,  ddeemm  

GGeessuunnddeenn  iinn  sseeiinneemm  LLeebbeenn  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  RRaauumm  zzuu  vveerrsscchhaaffffeenn..  KKrraannkkwweerrddeenn  

((PPaatthhooggeenneessee))  uunndd  GGeessuunnddwweerrddeenn  ((SSaalluuttooggeenneessee))  bbeesscchhrreeiibbeenn  kkeeiinn  EEnnttwweeddeerr--OOddeerr,,  

ssoonnddeerrnn  zzwweeii  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  TTeennddeennzzeenn,,  ddiiee  nneebbeenneeiinnaannddeerr  bbeesstteehheenn  kköönnnneenn..  WWiirr  ssiinndd  

zzuu  jjeeddeemm  ZZeeiittppuunnkktt  uunnsseerreess  LLeebbeennss  iimmmmeerr  gglleeiicchhzzeeiittiigg  mmeehhrr  ooddeerr  wweenniiggeerr  ggeessuunndd  bbzzww..  

kkrraannkk..  

  

  DDiiee  ssaalluuttooggeenneettiisscchhee  BBeettrraacchhttuunnggsswweeiissee  oorriieennttiieerrtt  ssiicchh  aann  GGeessuunnddhheeiittsskkrriitteerriieenn,,  nniicchhtt  

aann  KKrraannkkhheeiittsskkrriitteerriieenn..  DDaass  hheeiißßtt::  EEiinnee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  wwiirrdd  ddaarraann  

ggeemmeesssseenn,,  iinnwwiieewweeiitt  ssiicchh  eeiinn    GGeessuunnddhheeiittssppaarraammeetteerr  ppoossiittiivv  vveerräännddeerrtt..  SSoollaannggee  wwiirr  

FFoorrttsscchhrriittttee  iinn  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  eettwwaa  ddaarraann  mmeesssseenn,,  iinnwwiieewweeiitt  ssiiee  KKrraannkkhheeiitteenn  

vvoorrbbeeuuggeenn,,  bbeewweeggeenn  wwiirr  uunnss  nnoocchh  iinnnneerrhhaallbb  ddeerr  ppaatthhooggeenneettiisscchheenn  mmeeddiizziinniisscchheenn  

SSiicchhttwweeiissee..  IImm  ssaalluuttooggeenneettiisscchheenn  DDeennkkeenn  ssttrreebbeenn  wwiirr  nnaacchh  GGeessuunnddhheeiitt  uumm  iihhrreerr  sseellbbsstt  

wwiilllleenn,,  nniicchhtt,,  uumm  ddaammiitt  KKrraannkkhheeiitteenn  vvoorrzzuubbeeuuggeenn  ooddeerr  zzuu  hheeiilleenn..  DDiieess  kkaannnn  aallss  eeiinn  

PPaarraaddiiggmmeennwweecchhsseell  bbeezzeeiicchhnneett  wweerrddeenn..    

  

  PPhhäännoommeennee  ddeess  GGeessuunnddsseeiinnss  llaasssseenn  ssiicchh  nniicchhtt  iimmmmeerr  iinn  KKaatteeggoorriieenn  vvoonn  mmeehhrr  ooddeerr  

wweenniiggeerr  KKrraannkksseeiinn  ooddeerr  NNiicchhtt--KKrraannkksseeiinn  bbeesscchhrreeiibbeenn..  NNiicchhtt  nnuurr  ppssyycchhiisscchhee,,  aauucchh  

ssoommaattiisscchhee  KKrraannkkhheeiittssssyymmppttoommee  kköönnnneenn  ssooggaarr  AAuussddrruucckk  eeiinneerr  aauussggeesspprroocchheenn  ggeessuunnddeenn  

RReeaakkttiioonn  sseeiinn..  WWiirr  hhaabbeenn  eess  bbeeii  ddeenn  PPhhäännoommeenneenn  vvoonn  KKrraannkkhheeiitt  uunndd  GGeessuunnddhheeiitt  aallssoo  

nniicchhtt  mmiitt  eeiinneemm  eeiinnddiimmeennssiioonnaalleenn  SSppeekkttrruumm,,  mmiitt  eeiinneemm  EEnnttwweeddeerr--OOddeerr  zzuu  ttuunn,,  ssoonnddeerrnn  

mmiitt  vveerrsscchhiieeddeenneenn  EEbbeenneenn..  PPhhäännoommeennee  ddeess  GGeessuunnddsseeiinnss  uunndd  KKrraannkksseeiinnss  eeiinneess  

MMeennsscchheenn  ssiinndd  zzwwaarr  vviieellffäällttiigg  aauuffeeiinnaannddeerr  bbeezzooggeenn,,  oosszziilllliieerreenn  mmiitteeiinnaannddeerr  uunndd  wweeiisseenn  

SScchhnniittttsstteelllleenn  aauuff,,  aabbeerr  ssiiee  bbeesscchhrreeiibbeenn  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  pphhäännoommeennoollooggiisscchhee  

KKaatteeggoorriieenn,,  ddiiee  ssiicchh  nniicchhtt  nnoottwweennddiiggeerrwweeiissee  ggeeggeennsseeiittiigg  bbeeddiinnggeenn  ooddeerr  aauusssscchhlliieeßßeenn::  EEiinn  

MMeennsscchh  kkaannnn  gglleeiicchhzzeeiittiigg  mmeehhrr  ooddeerr  wweenniiggeerr  kkrraannkk  uu  nn  dd  ggeessuunndd  sseeiinn,,  ssoo  wwiiee  wwiirr  

gglleeiicchhzzeeiittiigg  wweeiinneenn  uunndd  llaacchheenn  kköönnnneenn..  

    

  DDiiee  ppaatthhooggeenneettiisscchh--mmeeddiizziinniisscchhee  BBeettrraacchhttuunnggsswweeiissee  ddeess  MMeennsscchheenn  sstteehhtt  iimm  

GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm  uunnsseerreerr  GGeesseellllsscchhaafftt  iimmmmeerr  nnoocchh  iimm  VVoorrddeerrggrruunndd::  HHeeiillbbeerruuffee  uunndd    

GGeessuunnddhheeiittssbbeerruuffee  aarrbbeeiitteenn  mmeeiisstt  aauuff  ddeerr  GGrruunnddllaaggee  ddeess  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  AAuuffttrraaggss,,  
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KKrraannkkhheeiitteenn  zzuu  bbeehhaannddeellnn  ooddeerr  iihhnneenn  vvoorrzzuubbeeuuggeenn..  FFoorrttsscchhrriittttee  iinn  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  eeiinneess  

MMeennsscchheenn  wweerrddeenn  iiddRR  nnuurr  aanneerrkkaannnntt,,  wweennnn  ddaadduurrcchh  nnaacchhwweeiissbbaarr  KKrraannkkhheeiitteenn  

vvoorrggeebbeeuuggtt  wwiirrdd..  EEiinn  wwiirrkklliicchheerr  PPaarraaddiiggmmeennwweecchhsseell  wwäärree  eerrsstt  ddaannnn  vvoollllzzooggeenn,,  wweennnn  

bbeeiiddee  AAnnssäättzzee  gglleeiicchhbbeerreecchhttiiggtt  iinn  uunnsseerreemm  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm  vveerraannkkeerrtt  wwäärreenn..  

  

  UUnnsseerr  ''GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm''  iisstt  jjeeddoocchh  iimmmmeerr  nnoocchh  eeiinn  KKrraannkkhheeiittss--  uunndd  KKrraannkkhheeiittss--

VVeerrhhiinnddeerruunnggssssyysstteemm  ((PPrräävveennttiioonn))..  DDiiee  FFoollggee  ddaavvoonn  iisstt,,  ddaaßß  ddiiee  MMeennsscchheenn  iinn  uunnsseerreerr  

GGeesseellllsscchhaafftt  iinnzzwwiisscchheenn  ssoo  uummffaasssseenndd  mmeeddiizziinniisscchh  ssoozziiaalliissiieerrtt  ssiinndd,,  ddaaßß  ssiiee  wweeiittaauuss  mmeehhrr  

aann  KKrraannkkhheeiitteenn  uunndd  ddeerreenn  VVeerrmmeeiidduunngg  iinntteerreessssiieerrtt  ssiinndd,,  aallss  aann  ddeemm,,  wwaass  ssiiee  ggeessuunndd  hhäälltt  

uunndd  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  ggeessuunndd  wweerrddeenn  lläässsstt..  NNiicchhtt  ddaass  GGeessuunnddhheeiittssbbeewwuußßttsseeiinn  hhaatt  ssiicchh  iinn  

ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrrzzeehhnntteenn  eennttsscchheeiiddeenndd  vveerrbbeesssseerrtt,,  ssoonnddeerrnn  ddaass  KKrraannkkhheeiittssbbeewwuußßttsseeiinn,,  

wwaass  wwiirr  ttuunn  uunndd  wwiiee  wwiirr  lleebbeenn  mmüüsssseenn,,  uumm  nniicchhtt  kkrraannkk  zzuu  wweerrddeenn..  DDaass  hhaatt  bbeeii  vviieelleenn  

MMeennsscchheenn  ggeerraaddeezzuu  oobbsseessssiivvee  ZZüüggee  aannggeennoommmmeenn  uunndd  ssiicchh  iinn  eeiinneerr  AAnnsspprruucchhsshhaallttuunngg  

nniieeddeerrggeesscchhllaaggeenn,,  ddeerreenn  kkoosstteennttrreeiibbeennddee  KKoonnsseeqquueennzzeenn  wwiirr  jjeettzztt  ddeeuuttlliicchh  zzuu  ssppüürreenn  

bbeekkoommmmeenn..  

  

  DDiieessee  TTeennddeennzz  iisstt  iimm  GGrruunnddee  nniicchhtt    vveerrwwuunnddeerrlliicchh,,  ddeennnn  ddiiee  BBeesscchhääffttiigguunngg  mmiitt  ddeerr  

lleeiibbsseeeelliisscchheenn  GGeessuunnddhheeiitt  ddeess  MMeennsscchheenn  uunndd  iihhrreerr  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  BBeeddiinnggtthheeiitt  bbiirrggtt  

eerrhheebblliicchheenn  ggeesseellllsscchhaaffttssppoolliittiisscchheenn  SSpprreennggssttooffff  iinn  ssiicchh..  DDaass  mmuussssttee  aauucchh  AAaarroonn  

AAnnttoonnoovvsskkyy,,  eeiinn  PPiioonniieerr  aauuff  ddeemm  FFeelldd  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  GGeessuunnddhheeiittssffoorrsscchhuunngg  

eerrkkeennnneenn..  DDeerr  11999944  vveerrssttoorrbbeennee  SSoozziioollooggee  AAnnttoonnoovvsskkyy  hhaatt  mmiitt  sseeiinneerr  ssaalluuttooggeenneettiisscchheenn  

GGeessuunnddhheeiittsstthheeoorriiee    eeiinneenn  bbeeddeeuuttssaammeenn  BBeeiittrraagg  zzuurr  EErrffoorrsscchhuunngg  ddeerr  WWuurrzzeellnn  

mmeennsscchhlliicchheerr  GGeessuunnddhheeiitt  ggeelleeiisstteett,,  eeiinneenn  BBeeiittrraagg,,  ddeerr  zzuu  sseeiinneenn  LLeebbzzeeiitteenn  jjeeddoocchh  nniiee  

wwiirrkklliicchh  ggeewwüürrddiiggtt  wwuurrddee,,  vvoorr  aalllleemm  nniicchhtt  vvoonn  mmeeddiizziinniisscchheerr  SSeeiittee..  

  

  

DD  ee  rr    SS  aa  ll  uu  tt  oo  gg  ee  nn  ee  ss  ee  ––  AA  nn  ss  aa  tt  zz    vv  oo  nn    AA  aa  rr  oo  nn    AA  nn  tt  oo  nn  oo  vv  ss  kk  yy  

  

  AAnnttoonnoovvsskkyy  hhaatt  aauuff  ddeerr  GGrruunnddllaaggee  sseeiinneerr  vviieelleenn  eemmppiirriisscchheenn  SSttuuddiieenn,,  iinnssbbeessoonnddeerree  

aauucchh  iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  SSttrreessssffoorrsscchhuunngg,,  eeiinnee  GGeessuunnddhheeiittsstthheeoorriiee  eennttwwiicckkeelltt,,  ddiiee  nniicchhtt  nnuurr  

tthheeoorreettiisscchh  ffuunnddiieerrtt,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  pprraakkttiikkaabbeell  iisstt..  DDeennnn  eerr  hhaatt  nniicchhtt  nnuurr  eeiinn  kkoommpplleexxeess  

EE  rr  kk  ll  ää  rr  uu  nn  gg  ss  mm  oo  dd  ee  ll  ll  mmeennsscchhlliicchheerr  GGeessuunnddhheeiitt  ggeesscchhaaffffeenn,,  ssoonnddeerrnn  eerr  hhaatt  mmiitt  ddeemm  

KKoonnssttrruukktt  ddeess  ''SSeennssee  ooff  CCoohheerreennccee''  ((KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn))    eeiinneenn  nneeuueenn  GG  ee  ss  uu  nn  dd  hh  ee  ii  tt  

ss  pp  aa  rr  aa  mm  ee  tt  ee  rr  ((dd..hh..  eeiinnee  GGeessuunnddhheeiitt  kkeennnnzzeeiicchhnneennddee  GGrröößßee))  eeiinnggeeffüühhrrtt,,    ddeerr  aauucchh    

ooppeerraattiioonnaalliissiieerrtt  wweerrddeenn  kkaannnn  ((ss..uu..))..    

  

  AAnnttoonnoovvsskkyy  ddeeffiinniieerrtt  ddaass  KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn  ((SSOOCC))  aallss  eeiinnee  gglloobbaallee  OOrriieennttiieerruunngg    

ddeess  MMeennsscchheenn,,  ddiiee  aauussddrrüücckktt,,  iinn  wweellcchheemm  AAuussmmaaßß  mmaann  eeiinn  dduurrcchhddrriinnggeennddeess,,  aannddaauueerrnnddeess  

uunndd  ddeennnnoocchh  ddyynnaammiisscchheess  GGeeffüühhll  ddeess  VVeerrttrraauueennss  hhaatt..    EErr  nneennnntt  ddaannnn  eexxeemmppllaarriisscchh  
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ddrreeii  BBeerreeiicchhee,,  aauuff  ddiiee  ssiicchh  ddiieessee    GG  rr  uu  nn  dd  hh  aa  ll  tt  uu  nn  gg    dd  ee  ss    VV  ee  rr  tt  rr  aa  uu  ee  nn  ss    bbeessoonnddeerrss  

bbeezziieehhtt,,  nnäämmlliicchh  ddaass  VVeerrttrraauueenn  ddaarraauuff,,  ddaassss    

11..  ddiiee  SSttiimmuullii,,  ddiiee  ssiicchh  iimm  VVeerrllaauuff  ddeess  LLeebbeennss  aauuss  ddeerr  iinnnneerreenn  uunndd  ääuußßeerreenn  UUmmggeebbuunngg  

eerrggeebbeenn,,  ssttrruukkttuurriieerrtt,,  vvoorrhheerrsseehhbbaarr  uunndd    eerrkklläärrbbaarr  ssiinndd;;  

22..  eeiinneemm  ddiiee  RReessssoouurrcceenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteehheenn,,  uumm  ddeenn    AAnnffoorrddeerruunnggeenn,,  ddiiee  ddiieessee  

SSttiimmuullii  sstteelllleenn,,  zzuu  bbeeggeeggnneenn;;  

33..  ddiieessee  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn  ssiinndd,,  ddiiee  AAnnssttrreenngguunngg    uunndd  EEnnggaaggeemmeenntt  

lloohhnneenn..  

AAnnttoonnoovvsskkyy  sseellbbsstt  kkeennnnzzeeiicchhnneettee  ddiieessee  ddrreeii  AAssppeekkttee  aallss  eeiinn  VVeerrttrraauueenn  iinn  ddiiee  

VVeerrsstteehhbbaarrkkeeiitt,,  HHaannddhhaabbbbaarrkkeeiitt    uunndd  BBeeddeeuuttssaammkkeeiitt  ddeesssseenn,,  wwaass  vvoonn  aauußßeenn  ooddeerr  vvoonn  

iinnnneenn  iinn  uunnsseerreemm  LLeebbeenn  aauuff  uunnss  zzuukkoommmmtt..  AAnn  aannddeerreerr  SStteellllee  sspprriicchhtt  eerr  ddaavvoonn,,  ddaassss  ddiieessee  

GGrruunnddhhaallttuunngg  uunnss  bbeeffäähhiiggtt,,  iimm  FFlluussss  ddeess  LLeebbeennss  gguutt  zzuu  sscchhwwiimmmmeenn  uunndd  nniicchhtt  

uunntteerrzzuuggeehheenn..  

    

  DDaass  ggrruunnddlleeggeenndd  NNeeuuee  aann  ddeemm  KKoonnssttrruukktt  ddeess  ''KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeennss''  ((sseennssee  ooff  

ccoohheerreennccee,,  SSOOCC))  mmiitt  sseeiinneemm  zzeennttrraalleenn  AAssppeekktt  eeiinneess  uummffaasssseennddeenn  VVeerrttrraauueennssggeeffüühhllss  iisstt,,  

ddaaßß  eerr  mmiitt  ddiieesseemm  PPaarraammeetteerr,,  ddeerr  ssoowwoohhll  ssoommaattiisscchhee  wwiiee  ppssyycchhiisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt  

uummffaasssstt,,    nniicchhtt  SSyymmppttoommffrreeiihheeiitt  ooddeerr  eeiinn  GGeessuunnddhheeiittssvveerrhhaalltteenn,,  ssoonnddeerrnn  eeiinnee  

SSeellbbsstteemmppffiinndduunngg  aallss  zzeennttrraallee  GGeessuunnddhheeiittssggrröößßee  kkoonnzzeeppttiioonnaalliissiieerrtt  hhaatt..  DDaass  

KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn,,  ddaass  EEmmppffiinnddeenn,,  sseellbbsstt  eeiinnee  zzuussaammmmeennggeehhöörriiggee  EEiinnhheeiitt  zzuu  sseeiinn,,  

sstteehhtt  iimm  ZZeennttrruumm  ddeess    KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeennss  eeiinneess  jjeeddeenn  ggeessuunnddeenn    MMeennsscchheenn  uunndd  iisstt  

ddiiee  GGrruunnddllaaggee  ffüürr  ddaass,,  wwaass  ddeerr  EEnnttwwiicckklluunnggssppssyycchhoollooggee  EErriikk  EErriikkssoonn  aallss      UUrrvveerrttrraauueenn  

bbeezzeeiicchhnneett  hhaatt::  AAllss  eerrssttee  KKoommppoonneennttee  ddeerr  ggeessuunnddeenn  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  nneennnnee  iicchh  ddaass  GGeeffüühhll  

eeiinneess  UUrr--VVeerrttrraauueennss,,  wwoorruunntteerr  iicchh  eeiinnee  aauuff  ddiiee  EErrffaahhrruunnggeenn  ddeess  eerrsstteenn  LLeebbeennssjjaahhrreess  

zzuurrüücckkggeehheennddee  EEiinnsstteelllluunngg  zzuu  ssiicchh  sseellbbsstt  uunndd  zzuurr  WWeelltt  vveerrsstteehheenn  mmööcchhttee..  FFüürr  EErriikkssoonn  iisstt  ddaass  

UUrr--VVeerrttrraauueenn  ddeerr  EEcckksstteeiinn  ddeerr  ggeessuunnddeenn  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt..  BBeeiimm  EErrwwaacchhsseenneenn  ddrrüücckktt  ssiicchh  ddiiee  

VVeerrlleettzzuunngg  ddeess  UUrr--VVeerrttrraauueennss  iinn  eeiinneemm  UUrr--MMiissssttrraauueenn  aauuss..  

  

IIcchh  mmööcchhttee  hhiieerr  nnoocchh  aannmmeerrkkeenn,,  wweellcchhee  BBeeddeeuuttuunngg  ddeerr  PPssyycchhooaannaallyyttiikkeerr  uunndd  

EEnnttwwiicckklluunnggssppssyycchhoollooggee  EErriikkssoonn  eeiinneerr  rreelliiggiiöösseenn  PPrraaxxiiss  ffüürr  ddaass  UUrrvveerrttrraauueenn  eeiinneess  MMeennsscchheenn  

bbeeiimmiisssstt::  MMaann  kköönnnnttee  SSppeekkuullaattiioonneenn  ddaarrüübbeerr  aannsstteelllleenn,,  ddaaßß  ddiiee  RReelliiggiioonn  JJaahhrrhhuunnddeerrtt  ffüürr  

JJaahhrrhhuunnddeerrtt  ddaazzuu  ggeeddiieenntt  hhaatt,,  iinn  rreeggeellmmääßßiiggeenn  IInntteerrvvaalllleenn  eeiinn  iimm  GGllaauubbeenn  vveerraannkkeerrtteess  

VVeerrttrraauueennssggeeffüühhll  wwiieeddeerraauuffzzuurriicchhtteenn  ……,,uunndd::  DDaass  BBeeddüürrffnniiss  ddeess  EEiinnzzeellnneenn  nnaacchh  sseeeelliisscchheerr  

WWiieeddeerrhheerrsstteelllluunngg  mmuussss  zzuurr  rriittuueelllleenn  PPrraaxxiiss  ddeerr  vviieelleenn  uunndd  zzuu  eeiinneemm  MMeerrkkmmaall  ddeerr  

VVeerrttrraauueennsswwüürrddiiggkkeeiitt  iinn  ddeerr  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  zzuu  wweerrddeenn..        

  

  AAnnttoonnoovvsskkyy  hhaatt  iinn  sseeiinneemm  SSaalluuttooggeenneessee--AAnnssaattzz  mmiitt  ddeemm  VVeerrttrraauueenn  eeiinneenn  zzeennttrraalleenn  

AAssppeekktt  ddeess  SSeellbbsstteemmppffiinnddeennss  ((SSeellbbssttvveerrttrraauueenn))  aallss  ddeenn  eennttsscchheeiiddeennddeenn  PPaarraammeetteerr  ffüürr  
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sseeiinn  GGeessuunnddhheeiittsskkoonnzzeepptt  ggeewwäähhlltt::  UUnndd  uumm  ddeerr  WWeelltt  uunndd  ssiicchh  sseellbbeerr  vveerrttrraauueenn  zzuu  

kköönnnneenn,,  bbeennööttiiggeenn  wwiirr  eeiinn  ssttaabbiilleess  SSeellbbsstt..    

    

  

DD  aa  ss    ee  mm  pp  ff  uu  nn  dd  ee  nn  ee    SS  ee  ll  bb  ss  tt    ((  SS  ee  ll  bb  ss  tt  ee  mm  pp  ff  ii  nn  dd  ee  nn  ))  

  

  UUnnsseerr  SSeellbbsstt  iisstt  ddiiee  ggaannzz  ssppeezziiffiisscchhee,,  iimmmmeerr  wwiieeddeerrkkeehhrreennddee  AArrtt  uunndd  WWeeiissee,,  wwiiee  wwiirr  uunnss  

aallss  SSuubbjjeekktt  uunnsseerreerr  ppssyycchhiisscchheenn  GGaannzzhheeiitt--  nniicchhtt  bbllooßß  aallss  SSuubbjjeekktt  uunnsseerreess  BBeewwuussssttsseeiinnss,,  

ddaannnn  rreeddeenn  wwiirr  vvoomm  IIcchh  --  eerrlleebbeenn..  DDaassss  wwiirr  uunnss  aallss  eeiinn  SSeellbbsstt  eerrlleebbeenn  iisstt  ddiiee  

GGrruunnddttaattssaacchhee  uunnsseerreerr  EExxiisstteennzz..  SSiiee  ggeessttaalltteett  ddiiee  ggrruunnddlleeggeennddee  ssuubbjjeekkttiivvee  PPeerrssppeekkttiivvee,,  

aauuss  ddeerr  hheerraauuss  wwiirr  ddiiee  WWeelltt  eerrffaahhrreenn  uunndd  uunnsseerree  BBeezziieehhuunnggeenn  oorrggaanniissiieerreenn..    

  

  DDaass  eemmppffuunnddeennee  SSeellbbsstt  ((sseennssee  ooff  sseellff)),,  uunnsseerree  SSeellbbsstteemmppffiinndduunnggeenn  ssiinndd  uunnss  ssoo  sseellbbsstt--

vveerrssttäännddlliicchh,,  ddaaßß  wwiirr  ssiiee  ––  äähhnnlliicchh  wwiiee  uunnsseerreenn  AAtteemm  ––  mmeeiisstt  nniicchhtt  bbeewwuußßtt  wwaahhrrnneehhmmeenn..  

UUnndd  ddoocchh  ssiinndd  ssiiee  jjeeddee  SSeekkuunnddee  vvoorrhhaannddeenn,,  ssiiee  ssiinndd  ddaass  ZZeennttrruumm  uunnsseerreess  LLeebbeennss--  uunndd  

DDaasseeiinnssggeeffüühhllss,,  ddaass  uunnss  vvoonn  ddeerr  GGeebbuurrtt  bbiiss  zzuumm  TToodd  bbeegglleeiitteett..  DDiiee  VVeerrffaasssstthheeiitt  uunnsseerreess  

SSeellbbsstt  iisstt  jjeeddoocchh  nniicchhtt  nnuurr  aauusssscchhllaaggggeebbeenndd  ffüürr  uunnsseerr  ssuubbjjeekkttiivveess  WWoohhllbbeeffiinnddeenn,,  

ssoonnddeerrnn  aauucchh  ffüürr  ddiiee  AArrtt  uunndd  WWeeiissee,,  wwiiee  wwiirr  ddiiee  WWeelltt  eerrlleebbeenn  uunndd  uunnss  aauuff  ssiiee  bbeezziieehheenn..  

DDeerr  ggrrooßßee  PPhhiilloossoopphh  AARRTTHHUURR  SSCCHHOOPPEENNHHAAUUEERR  hhaatt  ddiieessee  GGrruunnddttaattssaacchhee  uunnsseerreerr  

EExxiisstteennzz  vvoorr  eettwwaa  115500  JJaahhrreenn  iinn  sseeiinneenn  ''AApphhoorriissmmeenn  zzuurr  LLeebbeennsswweeiisshheeiitt''  ttrreeffffeenndd  ssoo  

bbeesscchhrriieebbeenn::    

  

IImmmmeerr  kkoommmmtt  eess  ddaarraauuff  aann,,  wwaass  eeiinneerr  sseeii  ......  ddeennnn  sseeiinnee  IInnddiivviidduuaalliittäätt  bbeegglleeiitteett  iihhnn  sstteettss  uunndd  

üübbeerraallll,,  uunndd  vvoonn  iihhrr  iisstt  aalllleess  ttiinnggiieerrtt,,  wwaass  eerr  eerrlleebbtt..  IInn  aalllleemm  uunndd  bbeeii  aalllleemm  ggeenniieeßßtt  eerr  zzuunnääcchhsstt  

nnuurr  ssiicchh  sseellbbsstt  ......  DDaahheerr  iisstt  ddaass  eenngglliisscchhee  ttoo  eennjjooyy  oonnee''ss  sseellff  eeiinn  sseehhrr  ttrreeffffeennddeerr  AAuussddrruucckk,,  mmiitt  

wweellcchheemm  mmaann  zz..BB..  ssaaggtt  hhee  eennjjooyyss  hhiimmsseellff  aatt  PPaarriiss,,  aallssoo  nniicchhtt  ''eerr  ggeenniieeßßtt  PPaarriiss'',,  ssoonnddeerrnn  ''eerr  

ggeenniieeßßtt  ss  ii  cc  hh    sseellbbsstt  iinn  PPaarriiss''..  IIsstt  nnuunn  aabbeerr  ddiieesseess  IInnddiivviidduuaalliittäätt  vvoonn  sscchhlleecchhtteerr  

BBeesscchhaaffffeennhheeiitt,,  ssoo  ssiinndd  aallllee  GGeennüüssssee  wwiiee  kköössttlliicchhee  WWeeiinnee  iinn  eeiinneemm  mmiitt  GGaallllee  ttiinnggiieerrtteemm  

MMuunnddee..  DDeemmnnaacchh  kkoommmmtt,,  iimm  GGuutteenn  wwiiee  iimm  SScchhlliimmmmeenn,,  sscchhwweerree  UUnnggllüücckkssffäällllee  bbeeiisseeiittee  

ggeesseettzztt,,  wweenniiggeerr  ddaarraauuff  aann,,  ww  aa  ss  eeiinneemm  iimm  LLeebbeenn  bbeeggeeggnneett  uunndd  wwiiddeerrffäähhrrtt,,  aallss  ddaarraauuff,,  ww  ii  ee    

eerr  eess  eemmppffiinnddeett  ......  

  

ZZuurr  BBeeddeeuuttuunngg  ddeess  SSeellbbsstt  ffüürr  uunnsseerr  LLeebbeenn  ffäähhrrtt  SScchhooppeennhhaauueerr  ffoorrtt::  

WWaass  eeiinneerr  iinn  ssiicchh  iisstt  uunndd  aann  ssiicchh  sseellbbeerr  hhaatt,,  iisstt  ddaass  aalllleeiinniiggee  UUnnmmiitttteellbbaarree  zzuu  sseeiinneemm  GGllüücckk  

uunndd  WWoohhllsseeiinn  ……  eess  wwiirrkktt  ffoorrttddaauueerrnndd,,  aannhhaalltteenndd,,  mmeehhrr  ooddeerr  mmiinnddeerr  iinn  jjeeddeemm  AAuuggeennbblliicckk::  

aalllleess  aannddeerree  hhiinnggeeggeenn  wwiirrkktt  iimmmmeerr  nnuurr  zzuuzzeeiitteenn,,  ggeelleeggeennttlliicchh,,  vvoorrüübbeerrggeehheenndd  ……  ddaass  SScchhiicckkssaall  

kkaannnn  ssiicchh  äännddeerrnn  ;;aabbeerr  ddiiee  eeiiggeennee  BBeesscchhaaffffeennhheeiitt  nniiee..    

  

AAuucchh  iinn  ddeerr  nneeuueerreenn  EEnnttwwiicckklluunnggssppssyycchhoollooggiiee  ddeerr  ffrrüühheenn  KKiinnddhheeiitt,,  wwiiee  ssiiee  eettwwaa  vvoonn  DDAANNIIEELL  

SSTTEERRNN    aauuffggrruunndd  ddeerr  EErrggeebbnniissssee  ddeerr  mmooddeerrnneenn  SSääuugglliinnggssffoorrsscchhuunngg  aauussggeeaarrbbeeiitteett  wwuurrddee,,  wwiirrdd  
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ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  SSeellbbsstteemmppffiinnddeennss  ((sseennssee  ooff  sseellff))  iinn  ddeenn  VVoorrddeerrggrruunndd  ggeesstteelllltt::  DDiiee  

SSeellbbsstteemmppffiinndduunnggeenn  eeiinneess  MMeennsscchheenn  ((hhee  eennjjooyyss  hhiimmsseellff....,,ss..oo..))  kkoonnssttiittuuiieerreenn  ddaannaacchh  ddiiee  

eennttsscchheeiiddeennddee  ssuubbjjeekkttiivvee  PPeerrssppeekkttiivvee,,  uunntteerr  ddeerr  wwiirr  bbeerreeiittss  vvoorr  EErrwweerrbb  ddeess  IIcchhbbeewwuussssttsseeiinnss,,  

aallssoo  vvoorr  EErrwweerrbb  ddeerr  SSpprraacchhee  uunnsseerree  ggeessaammtteenn  EErrffaahhrruunnggeenn  oorrddnneenn  uunndd  ssttrruukkttuurriieerreenn  uunndd  uunnsseerree  

BBeezziieehhuunnggeenn  rreegguulliieerreenn..  MMiitt  ddeemm  ‚‚EEmmppffiinnddeenn‘‘  mmeeiinnee  iicchh  eeiinn  eeiinnffaacchheess  ((nniicchhtt--sseellbbsstt--rreefflleexxiivveess))  

GGeewwaahhrrsseeiinn..  WWiirr  bbeewweeggeenn  uunnss  hhiieerr  aauuff  ddeerr  EEbbeennee  uunnmmiitttteellbbaarreenn  EErrlleebbeennss,,  nniicchhtt  aauuff  eeiinneerr  

bbeeggrriifffflliicchheenn  EEbbeennee..    DDaass  uunnmmiitttteellbbaarr  eemmppffuunnddeennee  SSeellbbsstt  iisstt  aallssoo  kkeeiinn  SSeellbbsstt--BBeewwuußßttsseeiinn,,  

ssoonnddeerrnn  pprräävveerrbbaalleess  uunndd  pprräärreefflleexxiivveess  SSeellbbsstt--GGeewwaahhrrsseeiinn  ((aawwaarreenneessss))::  eeiinn  nniicchhtt--kkoonnzzeeppttiioonneelllleess  

AAuuggeennbblliicckkss--EEmmppffiinnddeenn  mmeeiinneerr  sseellbbsstt;;  ddaammiitt  eeiinnhheerr  ggeehhtt  aauucchh  ddeerr  FFäähhiiggkkeeiitt,,  mmiicchh  sseellbbsstt  vvoomm  

AAnnddeerreenn  aabbggrreennzzeenn  zzuu  kköönnnneenn..  ZZeennttrraallee  FFäähhiiggkkeeiitteenn  ddiieesseerr  pprriimmäärreenn  ppssyycchhiisscchheenn  OOrrggaanniissaattiioonn  

ddeess  KKeerrnnsseellbbsstt,,  ddiiee  bbeerreeiittss  vvoorr  ddeemm  AAuuffttaauucchheenn  ddeess  IIcchhbbeewwuussssttsseeiinnss  ((ccaa  1188  MMoonnaattee))  ddaass  EErrlleebbeenn  

uunndd  BBeezziieehhuunnggssvveerrhhaalltteenn  ddeess  SSääuugglliinnggss  oorrggaanniissiieerrtt,,  ssiinndd  zz..BB..::  EErrffaahhrruunngg  vvoonn  KKoohhäärreennzz  uunndd  

EEiinnhheeiitt,,  vvoonn  KKoonnttiinnuuiittäätt  uunndd  vvoonn  UUrrhheebbeerrsscchhaafftt  ((ddaass  EEmmppffiinnddeenn,,  sseellbbsstt  ddeerr  UUrrhheebbeerr  mmeeiinneerr  

HHaannddlluunnggeenn  zzuu  sseeiinn))..  DDiieesseess  eemmppffuunnddeennee  KKeerrnnsseellbbsstt,,  mmaanncchhee  AAuuttoorreenn  nneennnneenn  eess  aauucchh  

‚‚eexxiisstteennzziieelllleess  SSeellbbsstt‘‘,,  bblleeiibbtt  uunnss  eeiinn  LLeebbeenn  llaanngg  rreellaattiivv  ssttaabbiill  eerrhhaalltteenn..  HHiieerrhhiinn  wwuurrzzeelltt  aauucchh  ddaass  

GGeeffüühhll  eeiinneerr  üübbeerrggrreeiiffeennddeenn  IIddeennttiittäätt,,  dd..hh..  ttrroottzz  aalllleerr  VVeerräännddeerruunnggeenn  iimm  LLeebbeennssllaauuff  iimmmmeerr  

ddeerrsseellbbee//ddiieesseellbbee  zzuu  sseeiinn..  DDuurrcchh  ddeenn  EErrwweerrbb  ddeerr  FFäähhiiggkkeeiitteenn  uunnsseerreess  IIcchhbbeewwuussssttsseeiinnss  zzuurr  

KKoonnssttrruukkttiioonn,,  dd..hh..  zzuurr  SSpprraacchhee,,  NNaarrrraattiioonn  uunndd  RReefflleexxiioonn  wwiirrdd  uunnsseerr  uunnmmiitttteellbbaarreess    

KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeenn  üübbeerrllaaggeerrtt,,  mmooddiiffiizziieerrtt  uunndd  hhääuuffiigg  aauucchh  vveerrffäällsscchhtt  ((ssoogg..  ‚‚ffaallsscchhee  

SSeellbbsstt‘‘))..DDaass,,  wwaass  wwiirr  ddiiee  ‚‚SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn‘‘  eeiinneess  MMeennsscchheenn  nneennnneenn,,  iisstt  aallssoo  eeiinnee  dduurrcchhaauuss  

kkoommpplleexxee  SScchhiicchhttuunngg..  HHiieerriinn  lliieeggtt  aauucchh  eeiinnee  zzeennttrraallee  ppssyycchhiisscchhee  PPrroobblleemmaattiikk  ddeess  mmooddeerrnneenn  

MMeennsscchheenn  bbeeggrrüünnddeett,,  ddeerr  ddaazzuu  nneeiiggtt,,  ssiicchh  mmiitt  ddeenn  KKoonnssttrruukktteenn  sseeiinneess  IIcchhbbeewwuussssttsseeiinnss  

((SSeellbbssttkkoonnzzeepptteenn))  vvoollllssttäännddiigg  zzuu  iiddeennttiiffiizziieerreenn  uunndd  ssiicchh  ddaabbeeii  vvoonn  sseeiinneemm    uunnmmiitttteellbbaarreenn  

KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeenn  uunndd  sseeiinneerr  lleeiibblliicchheenn  NNaattuurr  zzuunneehhmmeenndd  eennttffrreemmddeett..    

  

  DDaass  eemmppffuunnddeennee  SSeellbbsstt  ddaarrff  mmaann  aallssoo  nniicchhtt  aallss  eettwwaass  pphhyyssiisscchh  wwiirrkklliicchh  VVoorrhhaannddeenneess  

ddeennkkeenn,,  ddaass  iirrggeennddwwoo  iinn  uunnss  eexxiissttiieerrtt,,  aauucchh  nniicchhtt  aallss  eeiinn  GGeeggeennssttaanndd  uunnsseerreerr  

WWaahhrrnneehhmmuunngg,,  aallss  eeiinn  ‚‚EEttwwaass‘‘  ((SSeellbbssttkkoonnzzeepptt))..  EEss  iisstt  lleeddiigglliicchh  eeiinnee  BBeezzeeiicchhnnuunngg  ffüürr  ddiiee  

ssttäännddiigg  wwiieeddeerrkkeehhrreennddee  EE  rr  ff  aa  hh  rr  uu  nn  gg,,  eeiinnee  iinn  ssiicchh  zzuussaammmmeennhhäännggeennddee,,  eeiinnee  kkoohhäärreennttee  

lleeiibb--sseeeelliisscchhee  GGaannzzhheeiitt  zzuu  sseeiinn..  ((WWiirr  rreeddeenn  hhiieerr  aallssoo  ––  wwiiee  bbeeii  LLeeiibb,,  SSeeeellee  uu..aa..  --  vvoonn  ddeerr  

pphhäännoommeennaalleenn,,  nniicchhtt  vvoonn  ddeerr  pphhyyssiisscchheenn  EEbbeennee  uunnsseerreess  MMeennsscchhsseeiinnss))..    

      

  DDaass  uunnmmiitttteellbbaarr  eemmppffuunnddeennee  SSeellbbsstt  iisstt  ffüürr  uunnsseerr  ggeeggeennssttäännddlliicchh  oorrggaanniissiieerrtteess  

IIcchhbbeewwuussssttsseeiinn  nniicchhtt  ggrreeiiffbbaarr..  EEss  iisstt  uunnmmöögglliicchh,,  ddeennjjeenniiggeenn,,  ddeerr  iicchh  bbiinn,,  wwiiee  eeiinneenn  

GGeeggeennssttaanndd  zzuu  eerrggrreeiiffeenn  ooddeerr  wwiiee  vvoonn  aauußßeenn  zzuu  bbeeoobbaacchhtteenn  --  ddeennnn  iicchh  bb  ii  nn    jjaa  iimmmmeerr  

ddeerrjjeenniiggee,,  ddeerr  bbeeoobbaacchhtteett..  DDaass  iisstt,,  wwiiee  wweennnn  iicchh  vveerrssuucchheenn  wwüürrddee,,  mmiitt  ddeerr  rreecchhtteenn  HHaanndd  

mmeeiinnee  rreecchhttee  HHaanndd  zzuu  eerrggrreeiiffeenn..  IIcchh  kkaannnn  zzwwaarr  mmeeiinnee  SSeellbbsstt--KKoonnzzeeppttee,,  dd..hh..  mmeeiinnee  

VVoorrsstteelllluunnggeenn,,  KKoonnssttrruukkttiioonneenn  uunndd  NNaarrrraattiioonneenn  vvoonn  mmiirr  ggeeggeennssttäännddlliicchh  wwaahhrrnneehhmmeenn    
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--  aabbeerr  nniicchhtt  ddeenn,,  ddeerr  iicchh  sseellbbeerr  bbiinn::  IIcchh  bbiinn  jjaa  nniicchhtt  mmeeiinnee  GGeeddaannkkeenn  üübbeerr  mmiicchh  --  ddiiee  

kköönnnnttee  iicchh  jjaa  ssttäännddiigg  äännddeerrnn,,  nneeuu  ‚‚eerrffiinnddeenn‘‘  --  ssoonnddeerrnn  ddeerr,,  ddeerr  ddeennkktt..  

  

  AAnn  ddeemm  lleebbeennddiiggeenn  SSeellbbsstt  kköönnnneenn  wwiirr  aallssoo  nnuurr  iimm  uunnmmiitttteellbbaarreenn  EErrlleebbeenn,,  iimm  SSppüürreenn  tteeiill--

hhaabbeenn,,  ssoo  wwiiee  eess  ssiicchh  iimm  AAuuggeennbblliicckk  vvoollllzziieehhtt..  DDaass  lleebbeennddiiggee  SSeellbbsstt  eexxiissttiieerrtt  ffüürr  uunnss  

iimmmmeerr  ddoorrtt,,  wwoo  uunnsseerr  EErrlleebbeenn  ggeerraaddee  ssttaattttffiinnddeett,,  gglleeiicchh,,  wweellcchheenn  IInnhhaalltt  eess  hhaatt..  FFRRIITTZZ  

PPEERRLLSS,,  ddeerr  BBeeggrrüünnddeerr  ddeerr  GGeessttaalltttthheerraappiiee  hhaatt  ddaazzuu  eeiinnmmaall  ggeessaaggtt::  WWeennnn  ddeerr  DDaauummeenn  

ggeeqquueettsscchhtt  wwiirrdd,,  eexxiissttiieerrtt  ddaass  SSeellbbsstt  iinn  ddeemm  sscchhmmeerrzzeennddeenn  DDaauummeenn..  WWeennnn  wwiirr  uunnss  sseellbbsstt  

ssuucchheenn,,  ddaannnn  bbrraauucchheenn  wwiirr  aallssoo  nniicchhtt  iinn  ddiiee  FFeerrnnee  ooddeerr  eeiinn  bbeessoonnddeerreess  EErrlleebbeenn  

aannzzuussttrreebbeenn;;  wwiirr  kköönnnneenn  iimmmmeerr  hhiieerr  uunndd  gglleeiicchh  jjeettzztt  ddaammiitt  bbeeggiinnnneenn,,  uunnss  sseellbbsstt  nnaahhee  zzuu  

kkoommmmeenn....  FFüürr  ddiiee  ÜÜbbuunnggsspprraaxxiiss,,  eettwwaa  ddeerr  AAcchhttssaammkkeeiitt,,  mmaacchhtt  eess  aallssoo  eeiinneenn  

UUnntteerrsscchhiieedd,,  oobb  wwiirr  bbeeiimm  AAttmmeenn  ddeenn  MMoodduuss  ‚‚IIcchh  ssppüürree  mmeeiinneenn  AAtteemm‘‘  ooddeerr  ddeenn  MMoodduuss  

‚‚IIcchh  ssppüürree  mmiicchh  sseellbbsstt  aattmmeenn‘‘  üübbeenn..  

  

  SSeellbbsstt--EEmmppffiinndduunnggeenn  hhaabbeenn  wwiirr  jjeeddeenn  AAuuggeennbblliicckk  --  jjeeddee  SSeekkuunnddee  uunnsseerreess  LLeebbeennss  iisstt  

ggeepprrääggtt  ddaavvoonn..  DDiieesseerr  kkoonnttiinnuuiieerrlliicchhee  EErrlleebbeennsshhiinntteerrggrruunndd  iisstt  iinn  uunnsseerreemm  BBeewwuußßttsseeiinn  

jjeeddoocchh  kkaauumm  rreepprräässeennttiieerrtt,,  wweeiill  wwiirr  ddeemm  SSppüürreenn  ddeess  sscchheeiinnbbaarr  SSeellbbsstt--VVeerrssttäännddlliicchheenn  

kkeeiinnee  bbeessoonnddeerree  BBeeddeeuuttuunngg  zzuummeesssseenn..  SSeellbbsstteemmppffiinndduunnggeenn  ssiinndd  ssoo  sseellbbssttvveerrssttäännddlliicchh  

wwiiee  ddeerr  HHeerrzzsscchhllaagg  ooddeerr  ddaass  AAttmmeenn  --  uunndd  zzuugglleeiicchh  iisstt  ddaass  GGeewwaahhrrwweerrddeenn  ddiieesseerr  

HHiinntteerrggrruunnddmmuussiikk  uunnsseerreess  LLeebbeennddiiggsseeiinnss  ääuußßeerrsstt  ssuubbttiill,,  iisstt  ffüürr  ddiiee  mmeeiisstteenn  MMeennsscchheenn  

eeiinn  GGrreennzzwweerrtt  iihhrreerr  bbeewwuußßtteenn    EErrffaahhrruunngg..  DDaass  SSeellbbsstt  iisstt  uunnss  nnaahhee  wwiiee  nniicchhttss  aannddeerreess  iimm  

LLeebbeenn,,  vvoonn  ddeerr  GGeebbuurrtt  bbiiss  zzuumm  TToodd  --  uunndd  ttrroottzzddeemm  bblleeiibbtt  eess  ffüürr  vviieellee  MMeennsscchheenn  

zzeeiittlleebbeennss  ffrreemmdd..  EEss  bbeeddaarrff  oofftt  eeiinneerr  eerrhheebblliicchheenn  AAnnssttrreenngguunngg  uunndd  ÜÜbbuunngg,,  aauucchh  bbeewwuusssstt  

wwaahhrrzzuunneehhmmeenn  wwaass  wwiirr  eemmppffiinnddeenn..  SSoo  ggeesseehheenn  wwiirrdd  vveerrssttäännddlliicchh,,  wwaass  MMeennsscchheenn  

mmeeiinneenn,,  wweennnn  ssiiee  ssaaggeenn,,  ddaassss  ssiiee  ssiicchh  sseellbbsstt  ‚‚eennttddeecckkeenn‘‘  ooddeerr  ‚‚ffiinnddeenn‘‘  wwoolllleenn..  

  

  

SS  ee  ll  bb  ss  tt    uu  nn  dd    II  cc  hh  

  

  OOfftt  wwiirrdd  ddaass  FFuunnddaammeenntt,,  ddaass  SSeellbbsstt,,  mmiitt  ddeemm  IIcchh,,  ddeemm  ddaarraauuff  eerrrriicchhtteetteenn  GGeebbääuuddee  

vveerrwweecchhsseelltt..  AAllss  eeiinn  IIcchh  ssiinndd  wwiirr  lleeddiigglliicchh  ddaass  SSuubbjjeekktt  uunnsseerreess  BBeewwuussssttsseeiinnss..  WWiirr  

vveerrwweecchhsseellnn  hhääuuffiigg  ddaass,,  wwaass  iicchh  vvoonn  mmiirr  wweeiißß,,  wwaass  iicchh  kkaannnn,,  wwaass  iicchh  ddaarrsstteellllee,,  ddiiee  

SScchhwwääcchheenn,,  ddiiee  iicchh  hhaabbee,,  wwiiee  iicchh  mmiicchh  vveerrhhaallttee  eettcc..  mmiitt  ddeemm,,  ddeerr  iicchh  sseellbbsstt  bbiinn,,  ddeerr  aauucchh  

aallllee  uunnss  uunnbbeewwuusssstteenn  AAssppeekkttee  uummffaasssstt..  DDiieess  kkoommmmtt  ddaahheerr,,  wweeiill  wwiirr  ddaazzuu  nneeiiggeenn,,  uunnss  mmiitt  

uunnsseerreenn  bbeewwuusssstteenn  VVoorrsstteelllluunnggeenn  vvoonn  uunnss  sseellbbsstt,,  mmiitt    uunnsseerreenn  SSeellbbssttkkoonnzzeepptteenn  

vvoollllssttäännddiigg  zzuu  iiddeennttiiffiizziieerreenn..  AAllll  uunnsseerree  SSeellbbssttkkoonnzzeeppttee  zzuussaammmmeenn  ssiinndd  jjeeddoocchh  nniiee  

iiddeennttiisscchh  mmiitt  ddeemm  GGaannzzeenn,,  ddaass  wwiirr  ssiinndd,,  aauucchh  nniicchhtt  mmiitt  uunnsseerreerr  IInnddiivviidduuaalliittäätt..    
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  WWiirr  sspprreecchheenn  vvoonn  ''SSeellbbsstt--HHeeiilluunnggsskkrrääfftteenn''  ((RReegguullaattiioonnssffäähhiiggkkeeiitt  ddeess  GGaannzzeenn)),,  nniicchhtt  

vvoonn  ''IIcchh--HHeeiilluunnggsskkrrääfftteenn'',,  vvoonn  ''SSeellbbssttvveerrwwiirrkklliicchhuunngg'',,  nniicchhtt  vvoonn  ''IIcchh--VVeerrwwiirrkklliicchhuunngg''  

uussff..  EEss  iisstt  ffüürr  jjeeddeenn  MMeennsscchheenn  ssppüürrbbaarr,,  ddaaßß  mmiitt  ''SSeellbbsstt''  uunndd  ''IIcchh''  zzwweeii  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  

EErrffaahhrruunnggssqquuaalliittäätteenn  aannggeesspprroocchheenn  ssiinndd,,  zzwweeii  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  WWeeiisseenn  ddeess  eeiiggeenneenn  

SSuubbjjeekkttsseeiinnss..  DDaass  hhaabbeenn  MMeennsscchheenn  bbeerreeiittss  iinn  ddeenn  vvoorr--ppssyycchhoollooggiisscchheenn  ZZeeiitteenn  ssoo  eerrlleebbtt  

uunndd  bbeesscchhrriieebbeenn..  JJoohhaannnn  GGoottttffrriieedd  HHeerrddeerr  eettwwaa  ddiicchhtteettee  ggeeggeenn  EEnnddee  ddeess  1188..  

JJaahhrrhhuunnddeerrttss::  

  

VVeerrggiißß  ddeeiinn  IIcchh..  DDiicchh  sseellbbsstt  vveerrggeessssee  nniiee..  

NNiicchhttss  GGrröößßrreess  kkoonnnntt  aauuss  iihhrreemm  HHeerrzzeenn  ddiirr  

DDiiee  rreeiicchhee  GGootttthheeiitt  ggeebbeenn  aallss  ddiicchh  sseellbbsstt..  

  

  HHeerrddeerr  sscchhrreeiibbtt  nniicchhtt::  ‚‚GGiibb  ddeeiinn  SSeellbbsstt  aauuff,,  wwiirrff  eess  wweegg‘‘,,  ssoonnddeerrnn  ‚‚vveerrggiißß  eess‘‘..  UUmm  eess  

vvoorrüübbeerrggeehheenndd  vveerrggeesssseenn  zzuu  kköönnnneenn  ((IIcchhvveerrggeesssseennhheeiitt)),,  mmüüsssseenn  wwiirr  eess  jjeeddoocchh  eerrsstt  

eeiinnmmaall  ggeehhaabbtt  hhaabbeenn  

    

  ZZwwiisscchheenn  ddeenn  SSttrruukkttuurreenn  ddeess  IIcchhss  uunndd  ddeess  SSeellbbsstt  bbeesstteehhtt  eeiinnee  kkoommpplleexxee  

iinnnneerrppssyycchhiisscchhee  BBeezziieehhuunngg,,  ddiiee  ssiicchh  zzeeiittlleebbeennss  eennttwwiicckkeelltt  uunndd  vveerräännddeerrtt..  CC..  GG..  JJuunngg  

sspprriicchhtt  vvoonn  ddeerr  ''IIcchh--SSeellbbsstt--AAcchhssee''  aallss  ddeerr  zzeennttrraalleenn  AAcchhssee  uunnsseerreess  iinnnneerrppssyycchhiisscchheenn  

LLeebbeennss..  JJee  nnaacchhddeemm,,  oobb  ssiicchh  ddaass  LLeebbeenn  eeiinneess  MMeennsscchheenn  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  uumm  ddaass  IIcchh  mmiitt  

sseeiinneenn  IIddeennttiiffiizziieerruunnggeenn  ddrreehhtt  ––  ddeerr  MMeennsscchh  ssiicchh  aauuff  eeiinn  ‚‚NNuurr--IIcchh‘‘  rreedduuzziieerrtt  --  ooddeerr  oobb  

ddaass  SSeellbbsstt  ddiiee  lleebbeennddiiggee  MMiittttee  uunnsseerreess  LLeebbeennss  iisstt,,  wweeiisstt  eess  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  

OOrriieennttiieerruunnggeenn  uunndd  MMaaßßssttääbbee  aauuff,,  iisstt  eess  aauucchh  aauuff  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  AArrtt  uunndd  WWeeiissee  aauuff  

ddiiee  WWeelltt  bbeezzooggeenn..  AAuuffggaabbee  eeiinneess  ddiieenneennddeenn  IIcchhss  iisstt  eess,,    ddeenn  hhiillffrreeiicchheenn  uunndd  hheeiillssaammeenn  

SSeellbbssttpprroozzeesssseenn  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  RRaauumm  zzuu  vveerrsscchhaaffffeenn  uunndd  uunnsseerr  KKeerrnnsseellbbsstt  aauucchh  iinn  ddeerr  

WWeelltt  zzuu  vveerrwwiirrkklliicchheenn..        

  

  

DD  aa  ss    gg  ee  ss  uu  nn  dd  ee    SS  ee  ll  bb  ss  tt    uu  nn  dd    ss  ee  ii  nn  ee    MM  aa  nn  ii  ff  ee  ss  tt  aa  tt  ii  oo  nn  ee  nn  

    

  DDiiee  ppssyycchhiisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt    eeiinneess    MMeennsscchheenn  wwiirrdd  iinn  ppaatthhooggeenneettiisscchheerr  SSiicchhtt  vvoorr  aalllleemm  

iinn  ddeerr  AA  bb  ww  ee  ss  ee  nn  hh  ee  ii  tt    vvoonn  ppssyycchhoonneeuurroottiisscchheenn  SSyymmppttoommeenn,,  dd..hh..  vvoonn  SSttöörruunnggeenn  iimm  

‚‚ppssyycchhiisscchheenn  AAppppaarraatt‘‘  ggeesseehheenn..  IInn  ddeenn  6600eerr  uunndd  7700eerr  JJaahhrreenn  eerrkkaannnntteenn  jjeeddoocchh  eeiinniiggee  

PPssyycchhooaannaallyyttiikkeerr,,  ddaaßß  mmaann  mmiitt  ddiieesseerr  SSiicchhttwweeiissee  vviieelleenn  PPaattiieenntteenn  nniicchhtt  mmeehhrr  ggeerreecchhtt  

wweerrddeenn  kkoonnnnttee..  IInnssbbeessoonnddeerree  HHEEIINNZZ  KKOOHHUUTT,,  ddeerr  BBeeggrrüünnddeerr  ddeerr  ssoogg..  

SSeellbbssttppssyycchhoollooggiiee,,  bbeeoobbaacchhtteettee  iinn  sseeiinneerr  kklliinniisscchheenn  AArrbbeeiitt,,  ddaaßß  eess  ……vviieellee  MMeennsscchheenn  mmiitt  

eeiinneemm  sscchhlleecchhtt  kkoonnssttiittuuiieerrtteenn  SSeellbbsstt  ggiibbtt,,  ddiiee  zzwwaarr  kkeeiinnee  SSyymmppttoommee,,  HHeemmmmuunnggeenn  uunndd  

lläähhmmeennddee  KKoonnfflliikkttee  hhaabbeenn,,  aabbeerr  ddeennnnoocchh  eeiinn  ffrreeuudd--  uunndd  ffrruucchhttlloosseess  LLeebbeenn  ffüühhrreenn  ......    

AAnnddeerreerrsseeiittss  ggeebbee  eess  MMeennsscchheenn    mmiitt  eeiinneemm  ffeesstteenn,,  kkllaarr  ddeeffiinniieerrtteenn  SSeellbbsstt,,  ddiiee  ttrroottzz  sscchhwweerreerr  

nneeuurroottiisscchheerr  SSttöörruunngg  eeiinn  lleebbeennsswweerrtteess  LLeebbeenn  ffüühhrreenn  uunndd  ddaass  EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  EErrffüülllluunngg  uunndd  
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FFrreeuuddee  ggeenniieeßßeenn..  IInn  KKoohhuuttss  SSeellbbssttppssyycchhoollooggiiee  iisstt  ddaass  SSeellbbsstt  kkeeiinnee  ppssyycchhiisscchhee  SSttrruukkttuurr  

uunntteerr  aannddeerreenn,,  ssoonnddeerrnn  ddeerr  MMiitttteellppuunnkktt  uunnsseerreess  sseeeelliisscchheenn  UUnniivveerrssuummss,,  ddaass  ZZeennttrruumm  

ddeerr  PPeerrssoonn  uunndd  ddiiee  QQuueellllee  uunnsseerreerr  zzeennttrraalleenn  AAnnttrriieebbee  uunndd  MMoottiivvaattiioonneenn..  

  

  DDiieessee  uunndd  äähhnnlliicchhee  BBeeoobbaacchhttuunnggeenn  ffüühhrrtteenn  ddaazzuu,,  ddaaßß    KKOOHHUUTT  ppssyycchhiisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt  

iimm  RRaahhmmeenn  sseeiinneerr  SSeellbbssttppssyycchhoollooggiiee  aauuss  eeiinneemm  eerrwweeiitteerrtteenn  BBlliicckkwwiinnkkeell  hheerraauuss  ssiieehhtt::  IImm  

RRaahhmmeenn  ddeerr  PPyycchhoollooggiiee  ddeess  SSeellbbsstt  ddeeffiinniieerreenn  wwiirr  ppssyycchhiisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt  nniicchhtt  nnuurr  aallss  FFrreeiihheeiitt  

vvoonn  ddeenn  nneeuurroottiisscchheenn  SSyymmppttoommeenn  uunndd  HHeemmmmuunnggeenn,,  ddiiee    ddiiee  FFuunnkkttiioonneenn  eeiinneess  ‚‚ppssyycchhiisscchheenn  

AAppppaarraattss‘‘  bbeeeeiinnttrrääcchhttiiggeenn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  aallss  ddiiee  FFäähhiiggkkeeiitt  eeiinneess  ssttaabbiilleenn  SSeellbbsstt,,  ssiicchh  ddeerr  

BBeeggaabbuunnggeenn  uunndd  FFeerrttiiggkkeeiitteenn  zzuu  bbeeddiieenneenn,,  ddiiee  eeiinneemm  IInnddiivviidduuuumm  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteehheenn,,  uunndd  

ddeenn  MMeennsscchheenn  ddaammiitt  iinn  ddiiee  LLaaggee  zzuu  vveerrsseettzzeenn,,  eerrffoollggrreeiicchh  zzuu  lliieebbeenn  uunndd  zzuu  aarrbbeeiitteenn..    

  

  DDaass  iisstt  eeiinnee  eennttsscchheeiiddeennddee  EErrwweeiitteerruunngg  ddeess  KKoonnzzeepptteess  vvoonn  ppssyycchhiisscchheerr  GGeessuunnddhheeiitt::  DDiiee  

ttrraaddiittiioonneellllee  ppaatthhooggeenneettiisscchhee  BBeettrraacchhttuunnggsswweeiissee,,  iinn  ddeerr  ddiiee  AAbbwweesseennhheeiitt  ppssyycchhiisscchheerr  

SSttöörruunnggeenn  iimm  VVoorrddeerrggrruunndd  sstteehhtt,,  wwiirrdd  hhiieerr  dduurrcchh  eeiinnee  ssaalluuttooggeenneettiisscchhee  

BBeettrraacchhttuunnggsswweeiissee  eerrggäännzztt..  DDiiee  MMaanniiffeessttaattiioonneenn  eeiinneess  ggeessuunnddeenn  SSeellbbsstt,,  ssiinndd  hhiieerr  aallssoo  

nniicchhtt  SSyymmppttoommlloossiiggkkeeiitt,,  ssoonnddeerrnn  ddiiee  AA  nn  ww  ee  ss  ee  nn  hh  ee  ii  tt    vvoonn  qquuaalliittaattiivveenn  AAssppeekktteenn  

eeiinneess  gguutt  kkoonnssttiittuuiieerrtteenn  SSeellbbsstt,,  eettwwaa  ddaass  GGeeffüühhll,,  eeiinn  lleebbeennsswweerrtteess  uunndd  ssiinnnnvvoolllleess  LLeebbeenn  

zzuu  ffüühhrreenn,,  ddaass  EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  EErrffüülllluunngg  uunndd  FFrreeuuddee..  

  

  DDaass  ggeessuunnddee  SSeellbbsstt  mmaanniiffeessttiieerrtt  ssiicchh  vvoorr  aalllleemm  ddaadduurrcchh,,  ddaaßß  eess  uunnss  eeiinn  rreellaattiivv  ssttaabbiilleess  

EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  ssuubbjjeekkttiivveemm  WWoohhllsseeiinn  vveerrmmiitttteelltt,,  eeiinn  aannggeenneehhmmeess,,  lleebbeennddiiggeess  

LLeeiibbeemmppffiinnddeenn,,  iinn  ddeemm  ssiicchh  AAttmmuunngg  uunndd  HHeerrzzttäättiiggkkeeiitt  lleeiicchhtt  uunndd  uunnsseerree  BBeewweegguunnggeenn  

fflliieeßßeenndd  aannffüühhlleenn  uunndd  uunnss  eeiinn  ffrreeiieess,,  ssppoonnttaanneess  TTäättiiggsseeiinn  eerrmmöögglliicchhtt..  EEiinn  gguutt  

kkoonnssttiittuuiieerrtteess  SSeellbbsstt  vveerrmmiitttteelltt  uunnss  aauucchh  eeiinn  GGeessppüürr  ffüürr  SSttiimmmmiiggkkeeiitt  ((RReessoonnaannzz  iimm  

KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeenn)),,  ddaass  uunnss  eeiinnee  ggrruunnddlleeggeennddee  eeiiggeennee  OOrriieennttiieerruunngg  iimm  LLeebbeenn  zzuurr  

VVeerrffüügguunngg  sstteelllltt..    

  

  MMeennsscchheenn  mmiitt  eeiinneemm  ssttaabbiilleenn  SSeellbbsstteemmppffiinnddeenn  hhaabbeenn  ddaass  GGeeffüühhll,,  aauuff  eeiinneemm  ttrraaggffäähhiiggeenn  

BBooddeenn  zzuu  lleebbeenn,,  wwiirrkklliicchh  zzuu  sseeiinn  uunndd  ddeerr  TTiieeffee  ddeess  eeiiggeenneenn  EEnnttwwiicckklluunnggsspprroozzeesssseess  

vveerrttrraauueenn  zzuu  kköönnnneenn..  EEiinn  ssoollcchheess  SSeellbbsstt  iisstt  wwaacchhssttuummssoorriieennttiieerrtt,,  wwiillll  ssiicchh  aauussddeehhnneenn,,  

wwaacchhsseenn,,  ssiicchh  ddeerr  BBeeggaabbuunnggeenn,,  PPootteennzziiaallee  uunndd  RReessssoouurrcceenn  bbeeddiieenneenn,,  ddiiee  iihhmm  zzuurr  

VVeerrffüügguunngg  sstteehheenn..  EEss  ttrraauutt  ssiicchh,,  wweeiill  eess  eeiinn  uummffaasssseennddeess  VVeerrttrraauueenn  ddaarriinn  hhaatt,,  ddaassss  ddeerr  

iinnnneerree  ZZuussaammmmeennhhaalltt,,  ddiiee  iinnnneerree  EEiinnhheeiitt  uunndd  IInntteeggrriittäätt  aauucchh  iinn  sscchhwwiieerriiggeenn  SSiittuuaattiioonneenn  

nniicchhtt  ggeeffäähhrrddeett  iisstt..  

  

  AAllll  ddiieessee  MMaanniiffeessttaattiioonneenn  eeiinneess  ggeessuunnddeenn  SSeellbbsstt  ssiinndd  kkeeiinnee  IIcchh--LLeeiissttuunnggeenn,,  nniicchhttss,,  wwaass  

wwiirr  uunnss  bbllooßß  kkoonnssttrruuiieerreenn  uunndd  iicchhhhaafftt  aanneeiiggnneenn  kköönnnntteenn..  EEss  ssiinndd  aauucchh  kkeeiinnee  lleerrnnbbaarreenn  
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VVeerrhhaalltteennsswweeiisseenn,,  ssoonnddeerrnn  MMaanniiffeessttaattiioonneenn  eeiinneerr  gguutt  kkoonnssttiittuuiieerrtteenn,,  kkoohhäärreenntteenn  

ppssyycchhiisscchheenn  VVeerrffaasssstthheeiitt..    

  

  EEiinn  eennttsscchheeiiddeennddeerr  AAssppeekktt  ppssyycchhiisscchheerr  GGeessuunnddhheeiitt  iisstt  ddiiee    SS  ee  ll  bb  ss  tt  aa  kk  zz  ee  pp  tt  aa  nn  zz  ..  

WWiirr  ssiinndd  uunnss  sseellbbsstt  jjaa  iimmmmeerr  ggeeggeebbeenn,,  uunndd  ddaass  iisstt  ddiiee  GGrruunnddttaattssaacchhee  uunnsseerreess  LLeebbeennss,,  ddiiee  

VVoorraauusssseettzzuunngg  ffüürr  aalllleess  ÜÜbbrriiggee..  WWiirr  bbeezziieehheenn  aalllleess  aauuff  uunnss  sseellbbsstt  --  iinn  jjeeddeerr  EErrffaahhrruunngg,,  

aauucchh  iimm  eeiinnffaacchhsstteenn  BBlliicckk,,  ddeenn  iicchh  aauuff  eettwwaass  rriicchhttee,,  ssiinndd  iimmmmeerr  wwiirr  sseellbbsstt  mmiitteenntthhaalltteenn..  

IInn  aalllleemm  wwaass  wwiirr  ttuunn  kköönnnneenn  wwiirr  uunnss  sseellbbsstt  wwiieeddeerreerrkkeennnneenn..  IInn  bbiinn  mmiirr  sseellbbsstt  ggeeggeebbeenn,,  

hheeiisssstt::  AAmm  AAnnffaanngg  sstteehhtt  nniicchhtt  eeiinn  EEnnttsscchhlluussss  vvoonn  mmiirr,,  zzuu  sseeiinn,,  iicchh  hhaabbee  mmiicchh  vviieellmmeehhrr  

eemmppffaannggeenn..  DDaammiitt  iisstt  uunnsseerreemm  IIcchh  zzuugglleeiicchh  eeiinnee  ggrrooßßee  AAuuffggaabbee  ggeesstteelllltt::  SSeeiinn  zzuu  wwoolllleenn,,  

ddeerr  wwiirr  ssiinndd,,  mmiicchh  iinn  mmeeiinn  SSeellbbsstt  hhiinneeiinn  zzuu  sstteelllleenn,,  wwiiee  eess  iisstt  uunndd  ddiiee  AAuuffggaabbeenn  eerrkkeennnneenn,,  

ddiiee  mmiirr  aalllleeiinn  sscchhoonn  ddaadduurrcchh  iinn  ddeerr  WWeelltt  zzuuggeewwiieesseenn  ssiinndd..  BBeeii  aalllleenn  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  zzuurr  

SSeellbbssttggeessttaallttuunngg  ddüürrffeenn  wwiirr  ddeemm  nniicchhtt  aauusswweeiicchheenn,,  ddüürrffeenn  nniicchhtt  vvoorr  uunnss  sseellbbeerr  

wweeggllaauuffeenn,,  aauucchh  nniicchhtt  vvoorr  ddeenn  dduunnkklleenn  SSeeiitteenn  uunnsseerreess  SSeellbbsstt..  

  

WWoohheerr  kkoommmmtt  ddaannnn  ddiieesseerr  MMaannggeell  aann  SSeellbbssttaacchhttuunngg,,  wwiiee  eerr  ssiicchh  eettwwaa  ddaarriinn  aauussddrrüücckktt,,  

ssiicchh  sseellbbeerr  nnuurr  aallss  ‚‚iirrggeenndd  EEiinneenn‘‘  zzuu  sseehheenn  ooddeerr  aallss  ‚‚bbeelliieebbiigg  VViieellee‘‘  ??  DDiiee  TTrreeuuee  nniimmmmtt  

hheeuuttzzuuttaaggee  jjaa  nniicchhtt  nnuurr  ggeeggeennüübbeerr  MMiittmmeennsscchheenn  uunndd  PPaarrttnneerrnn  aabb,,  ssoonnddeerrnn  vvoorr  aalllleemm  

ggeeggeennüübbeerr  ssiicchh  sseellbbsstt,,  ddeemm  eeiiggeenneenn  GGeeggeebbeenn--SSeeiinn..  DDiiee  ÜÜbbeerrzzeeuugguunngg,,  ddaass  aalltthheerrggeebbrraacchhttee  

‚‚WWeerrddee  ddeerr  dduu  bbiisstt‘‘,,  ddiiee  SSeellbbssttwweerrdduunngg  sseeii  ddiiee  eeiiggeennttlliicchhee  AAuuffggaabbee  uunnsseerreess  IInn--ddeerr--WWeelltt--

SSeeiinnss,,  iisstt  iimm  SScchhwwiinnddeenn..  EEss  ggiibbtt  eeiinnee  zzuunneehhmmeennddee  AAuufflleehhnnuunngg  ddaaggeeggeenn,,  mmaann  sseellbbeerr  sseeiinn  

zzuu  ssoolllleenn,,  eettwwaa  aallss  ddiieesseerr  LLeeiibb,,  ddeerr  iicchh  sseellbbeerr  bbiinn..  DDiiee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn,,  aannddeerrss  zzuu  wweerrddeenn  

aallss  mmaann  iisstt,,  sscchheeiinneenn  uunnbbeeggrreennzztt,,  vvoorr  aalllleemm  ddaannnn,,  wweennnn  wwiirr  uunnss  sseellbbsstt  aallss  bbllooßßeess  

KKoonnssttrruukktt,,  aallss  EErrffiinndduunngg  ooddeerr  NNaarrrraattiioonn  bbeettrraacchhtteenn..  SSeellbbssttwweerrdduunngg  iimm  hhiieerr  

bbeesscchhrriieebbeenneenn  SSiinnnnee  bbeeddeeuutteett  iimmmmeerr  eeiinn  SSttüücckk  AAsskkeessee  iinn  uunnsseerreemm  LLeebbeenn  ––  eeiinn  VVeerrzziicchhtt  

ddaarraauuff,,  aannddeerrss  zzuu  sseeiinn,,  eeiinn  AAnnddeerreerr//eeiinnee  AAnnddeerree  sseeiinn  zzuu  wwoolllleenn..  DDiiee  GGrruunnddbbeeddiinngguunngg  ffüürr  

ddiiee  ffrriieeddeennssttiifftteennddee  SSeellbbssttaakkzzeeppttaannzz  iisstt,,  ddaassss  wwiirr  aauucchh  ddiiee  GGrreennzzeenn,,  ddiiee  mmiirr  ddaass  LLeebbeenn  

ggeesseettzztt  hhaatt,,  eerrkkeennnneenn  uunndd  eeiinnhhaalltteenn  wwoolllleenn..  DDiieess  sscchheeiinntt  ddeemm  MMeennsscchheenn  uunnsseerreerr  ZZeeiitt  

zzuunneehhmmeenndd  iinnaakkzzeeppttaabbeell..  DDaammiitt  hhaabbeenn  wwiirr  iinn  ddeerr  pprraakkttiisscchheenn  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  AArrbbeeiitt  

eeiinn  ggrruunnddlleeggeennddeess  PPrroobblleemm::  EEss  iisstt  sseehhrr  sscchhwwiieerriigg,,  mmiitt  MMeennsscchheenn  zzuu  aarrbbeeiitteenn  --  ggeerraaddee  

aauucchh  iimm  SSiinnnnee  vvoonn  HHeeiilluunngg  --  ddiiee  ssiicchh  nniicchhtt  sseellbbeerr  aakkzzeeppttiieerreenn  wwoolllleenn..  

  

  

SS  ee  ll  bb  ss  tt  kk  oo  hh  ää  rr  ee  nn  zz    aa  ll  ss    zz  ee  nn  tt  rr  aa  ll  ee  rr    GG  ee  ss  uu  nn  dd  hh  ee  ii  tt  ss  pp  aa  rr  aa  mm  ee  tt  ee  rr  

  

  DDaass  gguutt  kkoonnssttiittuuiieerrttee,,  ddaass  ggeessuunnddee  SSeellbbsstt  wwiirrdd  aallssoo  bbeesscchhrriieebbeenn  dduurrcchh  QQuuaalliittäätteenn  sseeiinneerr  

KKoonnssttiittuuttiioonn,,  sseeiinneerr  SSttrruukkttuurr,,  dduurrcchh  ddeenn  GGrraadd  sseeiinneerr  OOrrggaanniissiieerrtthheeiitt..  DDiiee  SSttrruukkttuurr--

QQuuaalliittäätt  uunnsseerreerr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn,,  ddiiee  ssoowwoohhll  KKoohhuutt  wwiiee  aauucchh  AAnnttoonnoovvsskkyy  aallss  
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pprriimmäärreenn  GGeessuunnddhheeiittssppaarraammeetteerr  iinn  ddeenn  VVoorrddeerrggrruunndd  sstteelllleenn,,  iisstt  ddiiee  KK  oo  hh  ää  rr  ee  nn  zz  ddeess  

SSeellbbsstt..    

  

  DDiiee  BBeeggrriiffffee  KKoohhäärreennzz  ooddeerr  KKoohhäässiioonn  hhaabbeenn  iihhrree  WWuurrzzeell  iimm  llaatteeiinniisscchhee  hhaaeerreerree  ,,  ddaass  

bbeeddeeuutteett  ''kklleebbeenn,,  zzuussaammmmeennsstteecckkeenn''..  DDiiee  KKoohhäässiioonn  eeiinneess  MMaatteerriiaallss  eettwwaa  ddrrüücckktt  aauuss,,  wwiiee  

ssttaabbiill  sseeiinn  iinnnneerreerr  ZZuussaammmmeennhhaalltt  iisstt..  WWeenniigg  KKoohhäärreennzz,,  wweenniigg  ZZuussaammmmeennhhaalltt  ffüühhrrtt  zzuu  

BBrrüücchhiiggkkeeiitt,,  dd..hh..  zzuu  eeiinneerr  IInnssttaabbiilliittäätt..  KKoohhäärreennzzggrraaddee  bbeewweeggeenn  ssiicchh  aallssoo  zzwwiisscchheenn  ddeenn  

PPoolleenn  zzuussaammmmeennhhäännggeenndd  --  uunnzzuussaammmmeennhhäännggeenndd,,  vveerrbbuunnddeenn  --  uunnvveerrbbuunnddeenn,,  

eeiinnhheeiittlliicchh  --  zzeerrrriisssseenn,,  iinntteeggrriieerrtt  --  ggeessppaalltteenn  uu..ää..    

    

  DDiiee  FFrraaggee  nnaacchh  ddeerr  KKoohhäärreennzz,,  nnaacchh  ddeerr  KKoohhäässiioonn  ddeess  SSeellbbsstt  iisstt  aallssoo  ddiiee  FFrraaggee  nnaacchh  

uunnsseerreemm  iinnnneerreenn  ZZuussaammmmeennhhaalltt::  WWaass  vveerrbbiinnddeett  eeiiggeennttlliicchh  aallll  ddiiee  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  

EErrffaahhrruunnggeenn  iinn  uunnsseerreemm  LLeebbeenn??    WWaass  vveerrbbiinnddeett  gguuttee  uunndd  sscchhlleecchhttee  EErrffaahhrruunnggeenn,,  wwaass  

vveerrbbiinnddeett  ssoollcchhee  aauuss  mmeeiinneerr  KKiinnddhheeiitt  uunndd  JJuuggeennddzzeeiitt  mmiitt  ddeenneenn  iimm  EErrwwaacchhsseenneennaalltteerr  --  

wwaass  hhaabbeenn  aallll  ddiieessee  EErrffaahhrruunnggeenn  ggeemmeeiinnssaamm  ??  WWiiee  eennttsstteehhtt  aauuss  ddeenn  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn    

uunndd  oofftt  ggeeggeennssäättzzlliicchheenn  EErrffaahhrruunnggeenn  eeiinnee  eeiinnhheeiittlliicchhee,,  eeiinnee  kkoohhäärreennttee  EErrlleebbeennsswweelltt  ffüürr  

mmiicchh??    

  

    WWaass  aallllee  mmeeiinnee  EErrffaahhrruunnggeenn  ggeemmeeiinnssaamm  hhaabbeenn  iisstt  ggaannzz  uunnzzwweeiiffeellhhaafftt  ddiiee  TTaattssaacchhee,,  ddaassss  iicchh  

sseellbbsstt  eess  bbiinn,,  ddeerr  ssiiee  uunnmmiitttteellbbaarr  eerrlleebbtt  uunndd  ggeemmaacchhtt  hhaatt..  EEss  ssiinndd  nniicchhtt  ddiiee  ggeemmeeiinnssaammeenn  IInnhhaallttee,,  

ddiiee  aallll  mmeeiinnee  EErrffaahhrruunnggeenn  vveerrbbiinnddeenn  --  ddiiee  llaasssseenn  ssiicchh  nnuurr  sscchhwweerr  aauussmmaacchheenn..  MMiitt  ddeenn  

EErrffaahhrruunnggeenn,,  ddiiee  iicchh  aallss  KKiinndd  ooddeerr  JJuuggeennddlliicchheerr  eeiinnmmaall  ggeemmaacchhtt  hhaabbee,,  hhaabbee  iicchh  hheeuuttee  nniicchhtt  

mmeehhrr  vviieell  ggeemmeeiinnssaamm..    UUnndd  ddoocchh  eerrkkeennnnee  iicchh  mmiicchh  ddaarriinn  wwiieeddeerr,,  bbiinn  iicchh  mmiirr  ssiicchheerr,,  ddaassss  iicchh  

sseellbbsstt  eess  bbiinn,,  ddeerr  ddiieessee  EErrffaahhrruunnggeenn  ggeemmaacchhtt  hhaatt..    

WWiirr  tteeiilleenn  aauucchh  aallss  EErrwwaacchhsseenneerr  bbeessttiimmmmttee  QQuuaalliittäätteenn  iinn  uunnsseerreenn  SSeellbbsstteemmppffiinndduunnggeenn  mmiitt  

uunnsseerreemm  jjuuggeennddlliicchheenn  uunndd  ssooggaarr  mmiitt  uunnsseerreemm  kkiinnddlliicchheenn  SSeellbbsstt..  UUnnsseerr  KKeerrnn--SSeellbbsstteemmppffiinnddeenn  

ggiibbtt  uunnss  ddiiee  sseellbbsstt--vveerrssttäännddlliicchhee  GGeewwiißßhheeiitt,,  bbeeii  aalllleenn  VVeerräännddeerruunnggeenn,,  ddiiee  wwiirr  eerrffaahhrreenn,,  ggeesstteerrnn,,  

hheeuuttee  uunndd  mmoorrggeennddeerrsseellbbee  zzuu  sseeiinn,,  eeiinnee  üübbeerrggrreeiiffeennddee  uunndd  ssttaabbiillee  KKeerrnn--SSuubbjjeekkttiivviittäätt  zzuu  

bbeessiittzzeenn,,  eeiinn  SSeellbbsstt  mmiitt  KKoonnttiinnuuiittäätt  zzuu  sseeiinn..  AAuuss  ddiieesseemm  EErrffaahhrruunnggssmmaatteerriiaall,,  ddaass  uunnss  eeiinn  ssttaabbiilleess  

KKeerrnnsseellbbsstt  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteelllltt,,  bbeesstteehhtt  ddeerr  ''KKlleebbssttooffff'',,  ddeerr  ddeenn  ZZuussaammmmeennhhaalltt  uunnsseerreess  oofftt  

cchhaaoottiisscchheenn,,  ssppaannnnuunnggss--  uunndd  ggeeggeennssaattzzrreeiicchheenn  ((EErr))LLeebbeennss  hheerrsstteelllltt  ––  eess  mmaacchhtt  aauuss  ddeenn  

uunnzzäähhlliiggeenn  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  uunndd  ggeettrreennnntteenn  EErrffaahhrruunnggeenn  ee  ii  nn  ee  zzuussaammmmeennggeehhöörriiggee  

EErrlleebbeennsswweelltt  ffüürr  uunnss..  

  

  DDaass  GGeewwaahhrrwweerrddeenn  vvoonn  KKoohhäärreennzz  iisstt  nniicchhtt  aann  eeiinneenn  ssppeezziiffiisscchheenn  SSiinnnneessmmoodduuss  

ggeebbuunnddeenn,,  wwiiee  zz..BB..  ddiiee  WWaahhrrnneehhmmuunngg  vvoonn  FFaarrbbee  aann  ddaass  SSeehheenn..  WWiirr  kköönnnneenn  KKoohhäärreennzz  

nniicchhtt  sseehheenn,,  hhöörreenn  ooddeerr  ttaasstteenn,,  rriieecchheenn  ooddeerr  sscchhmmeecckkeenn  --  aabbeerr  ssiiee  iisstt  iinn  aalllleenn  ddiieesseenn  

SSiinnnneessmmooddaalliittäätteenn  ss  pp  üü  rr  bb  aa  rr  ((mmeehhrr  ooddeerr  wweenniiggeerr))  eenntthhaalltteenn::  DDiiee  SSeeqquueennzzeenn  ddeess  

MMuussiikkssttüücckkss,,  ddaass  wwiirr  ggeerraaddee  hhöörreenn,,  kköönnnneenn  uunnss  gglleeiitteenndd  uunndd  vveerrbbuunnddeenn  ooddeerr  aabbrruupptt  uunndd  
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aabbggeehhaacckktt  vvoorrkkoommmmeenn,,  ddiiee  SSppeeiisseennffoollggee  eeiinneess  MMeennüüss  aallss  gguutt  ooddeerr  sscchhlleecchhtt  

zzuussaammmmeennggeeffüüggtt  sscchhmmeecckkeenn,,  aauucchh  iinn  ddeerr  AArrtt,,  wwiiee  eeiinn  MMeennsscchh  ssiicchh  kköörrppeerrlliicchh  bbeewweeggtt,,  

wwiiee  eerr  aattmmeett,,  sspprriicchhtt,,  wwiiee  eerr  iinn  KKoonnttaakktt  iisstt,,  kköönnnneenn  wwiirr  mmeehhrr  ooddeerr  wweenniiggeerr  KKoohhäärreennzz  

eerrkkeennnneenn..  BBeessoonnddeerrss  eeiinnddrrüücckklliicchhee  KKoohhäärreennzz--eerrffaahhrruunnggeenn  mmaacchheenn  wwiirr  iinn  uunndd  mmiitt  ddeerr  

NNaattuurr,,  eettwwaa  iimm  RReessoonnaannzzeerrlleebbeenn  ddeess  jjaahhrreesszzeeiittlliicchheenn  VVeerrggeehheennss  uunndd  WWeerrddeennss,,  ddeerr  

KKoonnttiinnuuiittäätt  aalllleenn  LLeebbeennss..  

  

  DDeerr  GGrraadd  aann  KKoohhäärreennzz  ddeess  SSeellbbsstt  hhaatt    eennttsscchheeiiddeennddee  BBeeddeeuuttuunngg  ffüürr  ddaass  LLeebbeenn  eeiinneess  

jjeeddeenn  MMeennsscchheenn..  EErr  bbeessttiimmmmtt  ddaarrüübbeerr,,  oobb  wwiirr  mmiitt  eeiinneemm  rreellaattiivv  ssttaabbiilleenn  uunndd  ssiicchheerreenn  

DDaasseeiinnssggeeffüühhll  iimm  LLeebbeenn  sstteehheenn  uunndd  uunnss  ddeemm    WWaannddeell  aannvveerrttrraauueenn  kköönnnneenn  ooddeerr  oobb  wwiirr  

eehheerr  aauuff  wwaacckkeelliiggeemm  BBooddeenn  lleebbeenn,,  aauuff  ddeemm  wwiirr  uunnss  ssttäännddiigg  ggeeffäähhrrddeett  ffüühhlleenn  uunndd  uunnss  vvoonn  

eeiinneerr  NNoottllöössuunngg  zzuurr  nnääcchhsstteenn  hhaannggeellnn..  JJee  ffeesstteerr  uunnsseerr  iinnnneerreerr  BBooddeenn,,  uunnsseerr  

KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeenn,,  ddeessttoo  bbeesssseerr  kkaannnn  eess  uunnss  aauucchh  ggeelliinnggeenn,,  eeiinnee  ooffffeennee  uunndd  

vveerräännddeerruunnggssbbeerreeiittee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  zzuu  eettaabblliieerreenn..    

  

  

BB  rr  üü  cc  hh  ii  gg  kk  ee  ii  tt    uu      VV  ee  rr  ll  ee  tt  zz  ll  ii  cc  hh  kk  ee  ii  tt  ––  dd  aa  ss    ii  nn  kk  oo  hh  ää  rr  ee  nn  tt  ee    SS  ee  ll  bb  ss  tt  

  

  WWeennnn  ddaass  FFuunnddaammeenntt  jjeeddoocchh  wweenniigg  FFeessttiiggkkeeiitt,,  wweenniigg  KKoohhäärreennzz  aauuffwweeiisstt,,  ddaannnn  wwiirrdd  

ddiiee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  oofftt  ssttrraaffffeerr  aannggeezzooggeenn,,  ddiiee  MMaauueerrnn  wweerrddeenn  ddiicckkeerr  ggeebbaauutt,,  wweeiill  wwiirr  

ssttäännddiigg  GGeeffaahhrr  uunndd  BBeeddrroohhuunngg  ssppüürreenn..  MMeeiisstt  ffüühhlltt  eess  ssiicchh  ssoo  aann,,  aallss  kkäämmee  ddiiee  GGeeffaahhrr  

vvoonn  aauußßeenn,,  ddeennnn  wwiirr  nneeiiggeenn  ddaazzuu,,  ddiiee  eeiiggeennee  IInnssttaabbiilliiäätt  iimm  SSeellbbsstt  nnaacchh  aauußßeenn  zzuu  

pprroojjiizziieerreenn,,  eettwwaa  iinn  MMeennsscchheenn,,  vvoonn  ddeenneenn  wwiirr  eerrwwaarrtteenn,,  ddaassss  ssiiee  uunnss  kkrriittiissiieerreenn,,  

bbllooßßsstteelllleenn  wwoolllleenn  uu..ää  DDaass  TTrraaggiisscchhee  ddiieesseerr  VVeerrwweecchhsslluunngg  bbeesstteehhtt  ddaarriinn,,  ddaaßß  sseellbbsstt  ddiiee  

ddiicckksstteenn  MMaauueerrnn  uunndd  eeiinn  uummffaasssseennddeess  AArrsseennaall  aann  AAbbwweehhrr--KKoommppeetteennzz  nniicchhttss  nnuuttzzeenn,,  

wweennnn  ddaass  GGeeffüühhll  ddeerr  BBeeddrroohhuunngg  ddeess  SSeellbbssttwweerrttss  uunndd//ooddeerr  ddeerr  IIddeennttiittäätt  vvoomm  eeiiggeenneenn  

bbrrüücchhiiggeenn  FFuunnddaammeenntt  aauussggeehhtt..    

  

  EEiinnee  VViieellzzaahhll  ppssyycchhiisscchheerr  uunndd  ppssyycchhoossoommaattiisscchheerr  SSttöörruunnggeenn  hhäännggeenn  ddiirreekktt  ooddeerr  

iinnddiirreekktt  mmiitt  ddeerr  ddeeffiizziittäärreenn  KKoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  SSeellbbsstt,,  mmiitt  sseeiinneerr  IInnkkoohhäärreennzz  zzuussaammmmeenn..  

SSyymmppttoommee  uunndd  AAffffeekkttdduurrcchhbbrrüücchhee  ssiinndd  hhääuuffiigg  kkeeiinnee  EErrsscchheeiinnuunnggeenn  vvoonn  uunnggeellöösstteenn  

iinnnneerreenn  KKoonnfflliikktteenn  ooddeerr  eeiinneemm  FFeehhlllleerrnneenn,,  ssoonnddeerrnn  vvoonn  iimmmmeerr  wwiieeddeerr,,  oofftt  dduurrcchh  kklleeiinnee  

EErreeiiggnniissssee  aauussggeellöösstteenn  DDeessiinntteeggrraattiioonnsspprroozzeesssseenn  iinn  ddeerr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn..  HHääuuffiigg  

hhaannddeelltt  eess  ssiicchh  ddaabbeeii  aauucchh  uumm  uunnttaauugglliicchhee  kkoommppeennssaattoorriisscchhee  VVeerrssuucchhee  eeiinneerr  sseekkuunnddäärreenn  

SSttaabbiilliissiieerruunngg  ddeess  iinnss  WWaannkkeenn  ggeerraatteenneenn  iinnssttaabbiilleenn  SSeellbbsstt..  

  

WWiirr  ssiinndd  iinn  ddeerr  kklliinniisscchheenn  AArrbbeeiitt  ddeerr  lleettzztteenn  JJaahhrrzzeehhnntteenn  mmiitt  eeiinneerr  nnaacchh  wwiiee  vvoorr  aannhhaalltteennddeenn  

ZZuunnaahhmmee  aann  ‚‚SSeellbbssttppaatthhoollooggiieenn‘‘  ((KKoohhuutt))  bbzzww..  ‚‚ssttrruukkttuurreelllleenn  SSttöörruunnggeenn‘‘  ((OOPPDD))  ddeerr  

SSeellbbssttrreegguullaattiioonn  kkoonnffrroonnttiieerrtt..    
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EEiinn  gg  rr  aa  vv  ii  ee  rr  ee  nn  dd  ee  ss    DD  ee  ff  ii  zz  ii  tt  aann  KKoohhäärreennzz,,  dd..hh..  eeiinnee  ggeerriinnggeess  bbiiss  ddeessiinntteeggrriieerrtteess  

IInntteeggrraattiioonnssnniivveeaauu  ddeerr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn  ((OOPPDD)),,  eerrhhööhhtt  ddiiee  iinnnneerree  BBeerreeiittsscchhaafftt  

((VVuullnneerraabbiilliittäätt)),,  ppssyycchhoottiisscchh  zzuu  ddeekkoommppeennssiieerreenn..  IImm  aakkuutteenn  SSttaaddiiuumm  ddeerr  ffeehhlleennddeenn  KKoohhäärreennzz  

ddeess  SSeellbbsstt  kkaannnn  eess  zzuu  eeiinneerr  kkoommpplleetttteenn  DDeessoorrggaanniissaattiioonn  ddeerr  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  kkoommmmeenn,,  ddiiee  ssiicchh  

hhääuuffiigg  iinn  ppssyycchhoottiisscchheenn  DDeeppeerrssoonnaalliissaattiioonnss--  uunndd//  ooddeerr  VVeerrsscchhmmeellzzuunnggsszzuussttäännddeenn  mmaanniiffeessttiieerrtt..    

EEiinn  ff  rr  aa  gg  mm  ee  nn  tt  ii  ee  rr  tt  ee  ss,,  dduurrcchh  HHiillffssmmaannöövveerr  vveerrsscchhiieeddeennsstteerr  AArrtt  nnuurr  nnoottddüürrffttiigg  

zzuussaammmmeennggeehhaalltteenneess  SSeellbbsstt  ((‚‚ssttaabbiillee  IInnssttaabbiilliittäätt‘‘))  kkeennnnzzeeiicchhnneett  ddiiee  ssoogg..  ''BBoorrddeerrlliinnee--

PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt''..  DDiiee  EErrlleebbeennsswweelltt    ssoollcchheerr  MMeennsscchheenn  iisstt  cchhaarraakktteerriissiieerrtt  dduurrcchh  uunnvveerrbbuunnddeennee,,  

nniicchhtt    iinntteeggrriieerrttee  AAssppeekkttee  mmaaßßggeebblliicchheerr  iinnnneerreerr  OObbjjeekkttee  ((zz..BB..  gguuttee  MMuutttteerr  uunndd  bböössee  MMuutttteerr))  uunndd  

eess  vveerrwwuunnddeerrtt  nniicchhtt,,  ddaaßß  nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  eeiiggeennee  IIddeennttiittäätt  uunnssiicchheerr  iisstt,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  ddiiee  WWeelltt  

ddrraauußßeenn..  IInn  eemmoottiioonnaalleenn  BBeellaassttuunnggssssiittuuaattiioonneenn  wwiirrdd  ssiiee  zzuu  eeiinneerr  sscchhwwaarrzz--wweeiißßeenn  WWeelltt,,  iinn  ddeerr  

ddiiee  MMeennsscchheenn  eennttwweeddeerr  gguutt  ooddeerr  bböössee  ssiinndd..  TTyyppiisscchhee  ssyymmppttoommaattiisscchhee  SSttaabbiilliissiieerruunnggss--  uunndd  

KKoommppeennssaattiioonnssvveerrssuucchhee  bbeeii  ddrroohheennddeemm  AAuusseeiinnaannddeerrbbrreecchheenn  ddeess  SSeellbbsstt  ssiinndd  

SSeellbbssttsscchhääddiigguunnggsstteennddeennzzeenn,,  SSuucchhttvveerrhhaalltteenn,,  aannoorreekkttiisscchheess  ooddeerr  bbuulliimmiisscchheess  EEßßvveerrhhaalltteenn  

uu..aa..mm..,,  hhääuuffiigg  wweerrddeenn  ddaabbeeii  ffrreeii  fflloottttiieerreennddee  ÄÄnnggssttee  aalllleerr  AArrtt  ffrreeiiggeesseettzztt,,  ddiiee  ssiicchh  bbiiss  zzuu  aakkuutteenn  

PPaanniikkaattttaacckkeenn  sstteeiiggeerrnn  kköönnnneenn..    

EEiinneenn  ff  rr  aa  gg  ii  ll  ee  nn  iinnnneerreenn  ZZuussaammmmeennhhaalltt  ddeess  SSeellbbsstt  mmiitt  eeiinneerr  iinnssttaabbiilleenn  SSeellbbssttwweerrttrreegguullaattiioonn  

kkeennnnzzeeiicchhnneett  ddiiee  nnaarrzziissssttiisscchhee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiittssssttrruukkttuurr..  DDaass  DDeeffiizziitt  aann  SSttaabbiilliittäätt  wwiirrdd  bbeeii  ddeerr  

ddüünnnnhhääuuttiiggeenn,,  lleeiicchhtt  kkrräännkkbbaarreenn  nnaarrzziissssttiisscchheenn  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  oofftt  mmiitt  ggrrooßßaarrttiiggeenn  

SSeellbbssttkkoonnzzeepptteenn,,ddeemm  ssoogg..  ''GGrröößßeenn--SSeellbbsstt''  kkoommppeennssiieerrtt..  DDiiee  nnaarrzziissssttiisscchhee  IIddeennttiittäätt  bbeerruuhhtt  

ttyyppiisscchheerrwweeiissee  nniicchhtt  aauuff  ddeemm  rreeaalleenn,,  lleebbeennddiiggeenn  SSeellbbsstteemmppffiinnddeenn,,  ssoonnddeerrnn  aauuff  ddeenn  SSeellbbsstt--

KKoonnssttrruukktteenn  uunndd  --bbiillddeerrnn  ((IImmaaggeess)),,  ddiiee  ddeerr  ssttäännddiiggeenn  AAnneerrkkeennnnuunngg  uunndd  BBeessttäättiigguunngg  bbeeddüürrffeenn..  

WWeennnn  ddiieessee    jjeeddoocchh  aauussbblleeiibbtt  ooddeerr  ggaarr  KKrriittiikk  ggeeüübbtt  wwiirrdd,,  ssiinndd  nnaarrzziissssttiisscchhee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitteenn  

sscchhnneellll  ggeekkrräännkktt..  DDeerr  iinnnneerree  ZZuussttaanndd  ddeerr  nnaarrzziissssttiisscchheenn  KKrräännkkuunngg  bbeesstteehhtt  ddaarriinn,,  ddaassss  ddaass  

SSeellbbssttggeeffüühhll,,  iinnssbbeessoonnddeerree  ddaass  SSeellbbssttwweerrttggeeffüühhll  vvoorrüübbeerrggeehheenndd  zzuussaammmmeennbbrriicchhtt..  DDiieesseess  

WWeeggbbrreecchheennss  ddeess  iinnnneerreenn  BBooddeennss  iisstt  hhääuuffiigg  mmiitt  eeiinneerr  sscchhaammbbeesseettzztteenn  AAnnggsstt  vveerrbbuunnddeenn,,  ddaassss  

ddiieesseerr  SScchhwwääcchheezzuussttaanndd  eennttddeecckktt  wweerrddeenn  kköönnnnttee..  IInn  ddiieesseemm  PPrroozzeeßß  ddeerr  nnaarrzziissssttiisscchheenn  

DDeessiinntteeggrraattiioonn  wweerrddeenn  hhääuuffiigg  AAggggrreessssiioonneenn  ffrreeiiggeesseettzztt,,  ddiiee  ssoogg..    ‚‚nnaarrzziissssttiisscchhee  WWuutt‘‘..  SSiiee  iisstt  oofftt  

eeiinnee  ‚‚kkaallttee‘‘  WWuutt  uunndd  kkaannnn  ssiicchh  bbiiss  zzuumm  HHaassss  sstteeiiggeerrnn  uunndd  iinn  eexxttrreemmeenn  FFäälllleenn  aauucchh  zzuu  

ggeewwaallttttäättiiggeenn  HHaannddlluunnggeenn  ffüühhrreenn  ((zz..BB..  AAmmookk))..  

NNaarrzziissssttiisscchhee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitteenn  ttuunn  ffaasstt  aalllleess  ddaaffüürr,,  uumm  ddiiee  nnoottwweennddiiggee  AAnneerrkkeennnnuunngg  zzuu  eerrhhaalltteenn  

uunndd  SSiittuuaattiioonneenn  eeiinneerr  mmöögglliicchheenn  KKrräännkkuunngg  ((iihhrreess  SSeellbbssttbbiillddeess))  zzuu  vveerrmmeeiiddeenn..  IIhhrree  BBeezziieehhuunnggeenn  

vveerrkküümmmmeerrnn  lleeiicchhtt  zzuu  NNuuttzzuunnggssvveerrhhäällttnniisssseenn,,  eecchhttee  TTeeiillhhaabbee  aamm  EErrlleebbeenn  eeiinneess  aannddeerreenn  

MMeennsscchheenn  iisstt  iihhnneenn  hhääuuffiigg    uunnmmöögglliicchh,,  ddeesshhaallbb  kkaannnn  mmaann  ddeenn  NNaarrzziissssmmuuss  aauucchh  aallss  eeiinnee  SSttöörruunngg  

ddeerr  EEmmppaatthhiiee  bbeezzeeiicchhnneenn..  

  

  DDiieessee  ppaatthhoollooggiisscchheenn  EErrsscchheeiinnuunnggsswweeiisseenn  hheellffeenn  uunnss,,  ddiiee  ggrruunnddlleeggeennddee  PPrroobblleemmaattiikk  

mmaannggeellnnddeerr  SSeellbbssttkkoohhäärreennzz  ddeeuuttlliicchheerr  zzuu  eerrkkeennnneenn..  IInn  iihhrreerr  nniicchhtt--ppaatthhoollooggiisscchheenn  

NNoorrmmaallffoorrmm  kkaannnn  ssiiee  wwoohhll  zzuu  RReecchhtt  aallss  eeiinnee  ttyyppiisscchhee  ZZeeiitteerrsscchheeiinnuunngg  aannggeesseehheenn  
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wweerrddeenn..  VViieellee  MMeennsscchheenn  oohhnnee  eeiinn  aauuffffäälllliiggeess  aabbwweeiicchheennddeess  VVeerrhhaalltteenn  lleebbeenn  iinn  uunnsseerreenn  

ppoossttmmooddeerrnneenn  ddiiggiittaalleenn  GGeesseellllsscchhaafftteenn  aauuff  eeiinneemm  wweeiittaauuss  iinnssttaabbiilleerreenn,,  zzeerrkkllüüfftteetteerreenn  

iinnnneerreemm    BBooddeenn  aallss  ssiiee  bbeerreeiitt  ssiinndd,,  wwaahhrrzzuunneehhmmeenn..  SSoo  iisstt  eettwwaa  ddiiee  NNeeiigguunngg  vviieelleerr  

MMeennsscchheenn,,  ssiicchh  cchhrroonniisscchh  zzuu  üübbeerrffoorrddeerrnn  uunndd  ddaabbeeii  aauusszzuubbrreennnneenn  ((BBuurrnnoouutt))  oofftt  eeiinn  

VVeerrssuucchh,,  dduurrcchh  LLeeiissttuunngg  ddiiee  bbeennööttiiggttee  AAnneerrkkeennnnuunngg  zzuu  eerrllaannggeenn  uunndd  ssoo  ddaass  eeiiggeennee  

ffrraaggiillee  SSeellbbssttwweerrttggeeffüühhll  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  zzuu  ssttaabbiilliissiieerreenn..  MMAASSLLOOWW    sspprriicchhtt  vvoomm  TTyyppuuss  

ddeess  ‚‚ddeeffiizziittmmoottiivviieerrtteenn  MMeennsscchheenn‘‘,,  ddeerr  iinn  sseeiinneerr  GGeessuunnddhheeiitt  bbeessoonnddeerrss  ggeeffäähhrrddeett  iisstt..  

    

IInn  vviieelleenn  aa  ll  ll  tt  ää  gg  ll  ii  cc  hh  ee  nn  EErrffaahhrruunnggeenn  zzeeiiggtt  ssiicchh  ddeerr  vveerrbbrreeiitteettee  MMaannggeell  aann  KKoohhäärreennzz  uunndd  

eeiinneerr  ssttaabbiilleenn  SSeellbbssttrreegguullaattiioonn;;  eerr  mmaanniiffeessttiieerrtt  ssiicchh  iinn  ddeerr  UUnnffäähhiiggkkeeiitt,,  eeiinneenn  iinntteeggrriieerrtteenn  

ZZuussttaanndd  ssttaabbiill  aauuffrreecchhtt  zzuu  eerrhhaalltteenn..  WWiirr  kkeennnneenn  ffaasstt  aallllee  ssoollcchhee  SSiittuuaattiioonneenn,,  iinn  ddeenneenn    ddeerr  

ZZuussttaanndd  aann  ssiicchh  ffrreeuunnddlliicchheerr  MMeennsscchheenn  iimm  GGeesspprrääcchh  bbeeii  bbeessttiimmmmtteenn  TThheemmeenn  sscchhllaaggaarrttiigg  kkiipppptt  

uunndd  ffeeiinnddsseelliigg  wwiirrdd  --  mmaann  hhaatt  ddaass  GGeeffüühhll,,  ddaassss  mmaann  eess  ppllööttzzlliicchh  mmiitt  eeiinneemm  ‚‚aannddeerreenn  MMeennsscchheenn‘‘  

zzuu  ttuunn  hhaatt..  AAuucchh  ddiiee  wweeiitt  vveerrbbrreeiitteettee,,  ffüürr  EErrwwaacchhsseennee  uunnaannggeemmeesssseennee  KKrräännkkbbaarrkkeeiitt  uunndd  

VVeerrlleettzzbbaarrkkeeiitt  mmaanniiffeessttiieerrtt  ddaass  ffrraaggiillee  SSeellbbsstt  vviieelleerr  MMeennsscchheenn  hheeuuttee..  OOfftt  rreeiicchhtt  eeiinn  kkrriittiisscchheess  

WWoorrtt  ooddeerr  eeiinn  bbllooßßeess  NNiicchhttbbeessttäättiiggttwweerrddeenn  ddeerr  eeiiggeenneenn  MMeeiinnuunngg  ooddeerr  eeiinn  ggeeffüühhlltteess  

NNiicchhttvveerrssttaannddeennwweerrddeenn  aauuss,,  ddaaßß  ssiicchh  MMeennsscchheenn  iinn  iihhrreemm  SSeellbbssttwweerrtt  ttiieeff  vveerrlleettzztt  uunndd  ggeekkrräännkktt  

ffüühhlleenn..  DDiieesseerr  vvoorrüübbeerrggeehheennddee  ZZuussaammmmeennbbrruucchh  ddeess  SSeellbbsstteemmppffiinnddeennss,,  ddeerr    ffaasstt  iimmmmeerr  mmiitt  

eeiinneemm  VVeerrlluusstt  ddeess  SSeellbbssttwweerrttggeeffüühhllss  eeiinnhheerrggeehhtt,,  bblleeiibbtt  mmeeiisstt  vvöölllliigg  uunnbbeewwuusssstt  uunndd  wwiirrdd  ddeesshhaallbb  

hhääuuffiigg  nnaacchh  aauußßeenn  pprroojjiizziieerrtt::  DDeerr  AAnnddeerree  wwiirrdd  aallss  UUrrssaacchhee  ddiieesseess  bbeeddrroohhlliicchheenn  ZZuussttaannddeess  

ggeesseehheenn  uunndd  aallss  kkrräännkkeenndd  uunndd  vveerrlleettzzeenndd  wwaahhrrggeennoommmmeenn..  PPoossiittiivvee  EErrffaahhrruunnggeenn,,  ddiiee  mmaann  mmiitt  

ddiieesseemm  MMeennsscchheenn  hhaattttee,,  wweerrddeenn  vvoomm  SSttrruuddeell  ddeess  iinnnneerreenn  ZZuussaammmmeennbbrruucchhss  iinn  ddeenn  AAbbggrruunndd  

ggeerriisssseenn  uunndd  sstteehheenn  ffüürr  eeiinn  aauussggeewwooggeenneess  UUrrtteeiill  nniicchhtt  mmeehhrr  zzuurrVVeerrffüügguunngg..    

  

  WWoohheerr  kkoommmmtt  ddiieesseerr  MMaannggeell  aann  KKoohhäärreennzz,,  aann  SSttaabbiilliiäätt  ddeess  SSeellbbsstt,,  ddeerr  hheeuuttee  ggeerraaddee  bbeeii  

ddeenn  JJuuggeennddlliicchheenn  uunndd  jjuunnggeenn  EErrwwaacchhsseenneenn  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  zzuu  FFoorrddeerruunnggeenn  nnaacchh  

‚‚ggeesscchhüüttzztteenn  RRääuummeenn‘‘  ((ssaaffee  ssppaacceess))  ffüühhrrtt,,  iinn  ddeenneenn  ssiiee  nniicchhtt  mmeehhrr  mmiitt  aabbwweeiicchheennddeenn  

MMeeiinnuunnggeenn  uunndd  SSiicchhttwweeiisseenn  kkoonnffrroonnttiieerrtt  ssiinndd  ??  WWoohheerr  kkoommmmtt  eess,,  ddaaßß  ddaass  IIcchh  mmiitt  sseeiinneenn  

KKoonnzzeepptteenn  uunndd  FFuunnkkttiioonneenn  bbeeii  ddeenn  mmeeiisstteenn  MMeennsscchheenn  uunnsseerreerr  ZZeeiitt  gguutt  aauussggeebbiillddeett,,  aabbeerr  

ddaass  SSeellbbsstt  ssiicchh  ssoo  hhääuuffiigg  iinn  eeiinneemm  sscchhwwaacchh  eennttwwiicckkeelltteenn  ddeeffiizziittäärreenn  ZZuussttaanndd  bbeeffiinnddeett??  

HHaabbeenn  wwiirr  iinn  ddeerr  ffrrüühheenn  KKiinnddhheeiitt  zzuuwweenniigg  ssiicchheerree  BBiinndduunngg  eerrlleebbtt,,  zzuu  wweenniigg  

mmüütttteerrlliicchheenn  HHaalltt  ooddeerr  wwaarr  ddeerr  AAbbsscchhiieedd  ddaavvoonn  zzuu  ffrrüühh,,  zzuu  aabbrruupptt??    

  

  TTaattssääcchhlliicchh  hhaalltteenn  ssoowwoohhll  AAnnttoonnoovvsskkyy  wwiiee  aauucchh  ddiiee  PPssyycchhooaannaallyyssee  iinnssbbeessoonnddeerree  ddiiee  

ffrrüühhee  KKiinnddhheeiitt  aallss  eennttsscchheeiiddeennddeenn  EErrffaahhrruunnggsszzeeiittrraauumm  ffüürr  ddiiee  KKoonnssttiittuuiieerruunngg  uunnsseerreess  

SSeellbbsstt..  MMeeiinnee  VVeerrmmuuttuunngg  iisstt  jjeeddoocchh,,  ddaaßß  nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  iinnddiivviidduueellllee  ffaammiilliiäärree  

SSoozziiaalliissaattiioonn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  ddiiee  dduurrcchhggäännggiiggee  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  PPrraaxxiiss    lleebbeennssllaanngg  eeiinneerr  

ggeessuunnddeenn  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  SSeellbbsstt  zzuuwwiiddeerr  llaauuffeenn..  DDiiee  EErrzziieehhuunnggssaannssttrreenngguunnggeenn  iinn  

uunnsseerreerr  KKiinnddhheeiitt  rriicchhtteenn  ssiicchh  vviieell  zzuu  ffrrüühh  aauuff  ddiiee  FFöörrddeerruunngg  vvoonn  IIcchhffuunnkkttiioonneenn  ––  
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nneeuueerrddiinnggss  sspprriicchhtt  mmaann  bbeerreeiittss  bbeeiimm  KKiittaa--KKlleeiinnkkiinndd  vvoonn  ‚‚ffrrüühhkkiinnddlliicchheerr  BBiilldduunngg‘‘  ––  uunndd  

vveerrnnaacchhlläässssiiggeenn  ddaabbeeii  ddiiee  uunnaabbddiinnggbbaarreenn  EErrffaahhrruunnggssggrruunnddllaaggeenn  ffüürr  SSeellbbsstt--WWaacchhssttuumm  

uunndd  SSeellbbsstt--FFeessttiigguunngg  iinn  ddeerr  KKiinnddhheeiitt::  SSiicchheerree  BBiinndduunngg  uunndd  SSppiieellrraauumm..  

  

  DDaass  kkiinnddlliicchhee  SSeellbbsstt  bbeekkoommmmtt  hhääuuffiigg  zzuu  wweenniigg  SSppiieellrraauumm,,  uumm  ssiicchh  gguutt  kkoonnssttiittuuiieerreenn,,  

uumm  ssiicchh  iinn  RRuuhhee  ffeessttiiggeenn  zzuu  kköönnnneenn..  DDaazzuu  bbrraauucchhtt  eess  EErrffaahhrruunnggeenn,,  iinn  ddeenneenn  eess  nniicchhtt  

vvoonn  aauußßeenn  ddeetteerrmmiinniieerrtt  iisstt,,  iinn  ddeenneenn  eess  sseeiinneemm  ssppoonnttaanneenn  IInntteerreessssee  uunndd  sseeiinneerr  

AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  nnaacchhggeehheenn  uunndd  eeiiggeennee  HHaannddlluunnggeenn  iinnggaannggsseettzzeenn,,  IInniittiiaattiivveenn  

eennttwwiicckkeellnn  uunndd  iihhrree  WWiirrkkuunnggeenn  aamm  eeiiggeenneenn  LLeeiibbee  ssppüürreenn  kkaannnn..  SSoollcchhee  EErrffaahhrruunnggeenn  

sseettzzeenn  vvoorraauuss,,  ddaassss  wwiirr  uunnss  ssiicchheerr  ggeebbuunnddeenn  ffüühhlleenn,,  eeiinnggeebbeetttteett  iinn  ssttaabbiillee  uunndd  

kkoonnttiinnuuiieerrlliicchhee  zzwwiisscchheennmmeennsscchhlliicchhee  BBeezziieehhuunnggeenn,,  ddiiee  ddeemm  KKiinndd  aauucchh  eeiinneenn  

eemmppaatthhiisscchheenn  SSppiieeggeell  ffüürr  sseeiinn  SSeellbbsstteerrlleebbeenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteelllleenn..    

  

  DDeerr  ggeenneerreellllee  MMaannggeell  aann  BBiinndduunnggssssiicchheerrhheeiitt,,  VVeerrbbuunnddeennhheeiitt  uunndd  KKoonnttiinnuuiittäätt  eeiinneerr  

kkuullttuurreellll  uunndd  ssoozziiaall  zzuunneehhmmeenndd  ffrraaggmmeennttiieerrtteenn  GGeesseellllsscchhaafftt  sscchhaafffftt  eeiinneenn  aallllttäägglliicchheenn  

EErrffaahhrruunnggssrraauumm  ffüürr  uunnsseerree  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn,,  ddeerr  wweenniigg  KKoonnssiisstteennzz  uunndd  

BBeessttäännddiiggkkeeiitt  aauuffwweeiisstt..  DDiieessee  SSiittuuaattiioonn  ttrrääggtt  mmeeiinneess  EErraacchhtteennss  mmaaßßggeebblliicchh  ddaazzuu  bbeeii,,  

ddaaßß  ssiicchh  eeiinn  ggeessuunnddeess,,  eeiinn  kkoohhäärreenntteess,,  dd..hh..  eeiinn  ssttaabbiilleess  uunndd  rreegguullaattiioonnssffäähhiiggeess  SSeellbbsstt  

kkaauumm  nnoocchh  zzuu  eettaabblliieerreenn  uunndd  aauuffrreecchhtt  zzuu  eerrhhaalltteenn  vveerrmmaagg..  DDiiee  FFaammiilliieenn  ssiinndd  

hhooffffnnuunnggssllooss  ddaammiitt  üübbeerrllaasstteett,,  ddiieessee  uunnggeessuunnddee  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  SSiittuuaattiioonn  aauuffzzuuffaannggeenn  

uunndd  zzuu  kkoommppeennssiieerreenn,,  sstteehheenn  ssiiee  ddoocchh  sseellbbsstt  uunntteerr  ggeesseellllsscchhaaffttssppoolliittiisscchh--kkuullttuurreelllleemm  

DDrruucckk..  DDeerr  PPrreeiiss,,  ddeenn  wwiirr  ffüürr  ddiieessee  SSiittuuaattiioonn  zzuu  zzaahhlleenn  hhaabbeenn,,  iisstt  hhoocchh::  EEiinn  

vveerruunnssiicchheerrtteess,,  ffrraaggiilleess  DDaasseeiinnss--  uunndd  LLeebbeennssggeeffüühhll,,  eeiinn  üübbeerrsstteeiiggeerrtteess  BBeeddüürrffnniiss  nnaacchh  

AAnneerrkkeennnnuunngg,,  üübbeerrmmääßßiiggee  KKrräännkkbbaarrkkeeiitt,,  wweenniigg  WWiiddeerrssttaannddsskkrraafftt  uunndd  

FFrruussttrraattiioonnssttoolleerraannzz  ––  mmaanncchhee  ssaaggeenn::  DDiieesseerr  PPrreeiiss  iisstt  zzuu  hhoocchh..      

  

  

TThheerraappiiee  ddeess  SSeellbbsstt  

  

  FFüürr  uunnss  TThheerraappeeuutteenn  uunndd  PPääddaaggooggeenn  sstteelllltt  ssiicchh  ddiiee  ggrruunnddlleeggeennddee  FFrraaggee::  IIsstt  ddeerr  

ZZuussttaanndd  ddeess  SSeellbbsstt,,  ddiiee  QQuuaalliittäätt  ddeerr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn  eeiinneess  eerrwwaacchhsseenneenn  MMeennsscchheenn  

üübbeerrhhaauupptt  vveerräännddeerrbbaarr??  KKöönnnneenn  iinnddiivviidduueellllee  VVeerräännddeerruunnggeenn  iinn  RRiicchhttuunngg  

SSeellbbssttkkoohhäärreennzz,,  dd..hh..  iinn  RRiicchhttuunngg  ''ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt''  bbeeii  EErrwwaacchhsseenneenn  üübbeerrhhaauupptt  nnoocchh  

eerrrreeiicchhtt  wweerrddeenn??  

  

DDiieessee  FFrraaggee  iisstt  aauucchh  ddeesshhaallbb  vvoonn  bbeessoonnddeerreerr  BBeeddeeuuttuunngg,,  wweeiill  ddiiee  kkllaassssiisscchheenn  ppaatthhooggeenneettiisscchheenn  

GGeessuunnddhheeiittssppaarraammeetteerr  ''SSyymmppttoommffrreeiihheeiitt''  uunndd  ''GGeessuunnddhheeiittssvveerrhhaalltteenn''  iimm  SSiinnnnee  eeiinneerr  

((kkrraannkkhheeiittss--))pprräävveennttiivveenn  LLeebbeennsswweeiissee  ggaarr  kkeeiinnee  ooddeerr  nnuurr  ggeerriinnggffüüggiiggee    ppoossiittiivvee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  

aauuff  ddiiee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  KKoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  SSeellbbsstt  hhaabbeenn..  GGeerraaddee  MMeennsscchheenn  mmiitt  eeiinneerr  
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nnaarrzziissssttiisscchheenn  SSeellbbsstt--PPrroobblleemmaattiikk  ssiinndd  oofftt  eerrffoollggrreeiicchh,,  oohhnnee  SSyymmppttoommee,,  wweeiisseenn  hhääuuffiigg  eeiinnee  

bbeessoonnddeerrss  gguuttee  kköörrppeerrlliicchhee  FFiittnneessss  aauuff  uunndd  lleebbeenn  dduurrcchhaauuss  ggeessuunnddhheeiittss--vveerrhhaalltteennssbbeewwuußßtt..  IInn  

ddeerr  hheerrkköömmmmlliicchheenn  ppaatthhooggeenneettiisscchheenn  BBeettrraacchhttuunnggsswweeiissee  mmüüßßtteenn  wwiirr  ssoollcchhee  MMeennsscchheenn  aallss  iinn  

vvoolllleemm  UUmmffaanngg  ggeessuunndd  eeiinnssttuuffeenn..  EErrssttwweennnn  wwiirr  ddiiee  VVeerrffaassssuunngg  ddeess  SSeellbbsstt  uunndd  sseeiinnee  BBeezziieehhuunnggeenn  

mmiitt  eeiinnbbeezziieehheenn,,  eettwwaa  ddiiee  VVeerrbbuunnddeennhheeiitt  mmiitt  ddeemm  eeiiggeenneenn  KKeerrnnsseellbbsstteemmppffiinnddeenn,,  ddiiee  SSttaabbiilliittäätt  

ddeess  SSeellbbssttwweerrttss,,  ddiiee  SSeellbbssttaakkzzeeppttaannzz,,  ddiiee  FFäähhiiggkkeeiitt  zzuurr  EEmmppaatthhiiee  eettcc..,,  ssiinndd  wwiirr  iinn  ddeerr  LLaaggee,,  ddeenn  

MMaannggeell  aann  GGeessuunnddhheeiitt  zzuu  eerrkkeennnneenn..  IInn  ddeemm  DDiiaaggnnoosseemmaannuuaall  OOPPDD  ((OOppeerraattiioonnaalliissiieerrttee  

PPssyycchhooddyynnaammiisscchhee  DDiiaaggnnoossttiikk))  hhaabbeenn  wwiirr  uunntteerr  ddeerr  AAcchhssee  IIVV::  SSttrruukkttuurr    iinnzzwwiisscchheenn  aauucchh  eeiinnee  

aauussggeeaarrbbeeiitteettee  HHaannddhhaabbuunngg  ffüürr  ddiiee  DDiiaaggnnoossee  ddeerr  KKoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  SSeellbbsstt  zzuurr  VVeerrffüügguunngg::  DDeerr  

BBeeggrriiffff  SSttrruukkttuurr  bbeezziieehhtt  ssiicchh  aauuff  ddaass  SSeellbbsstt  uunndd  sseeiinnee  BBeezziieehhuunnggeenn..  DDaabbeeii  oorriieennttiieerrtt  ssiicchh  ddiiee  

EEiinnsscchhäättzzuunngg  ddeerr  KKoohhäärreennzz  ddeess  SSeellbbsstt  ––  ddiiee  OOPPDD  sspprriicchhtt  vvoomm  IInntteeggrraattiioonnssnniivveeaauu  ddeess  SSeellbbsstt  ––  

eebbeennssoo  wwiiee  bbeeii  KKoohhuutt  uunndd  AAnnttoonnoovvsskkyy  nniicchhtt  aann  ddeenn  aakkttuueelllleenn  kkrraannkkhheeiittsswweerrtteenn  SSttöörruunnggeenn;;  ssiiee  

sstteelllleenn  aalllleennffaallllss  IInnddiikkaattoorreenn  ffüürr  eeiinneenn  vvoorrhhaannddeenneenn  ssttrruukkttuurreelllleenn  MMaannggeell  ddaarr..      

  

  DDiiee  FFrraaggee  nnaacchh  ddeerr  MMöögglliicchhkkeeiitt  eeiinneerr  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  VVeerräännddeerruunngg  eeiinneess  sscchhlleecchhtt  

kkoonnssttiittuuiieerrtteenn  SSeellbbsstt  mmiitt  eeiinneemm  sscchhwwaacchheenn  KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn  ((SSOOCC))  kkaannnn  hheeuuttee  --  iimm  

GGeeggeennssaattzz  zzuu  AAnnttoonnoovvsskkyyss  sskkeeppttiisscchheenn  EEiinnsscchhäättzzuunngg  --  ggaannzz  kkllaarr  bbeejjaahhtt  wweerrddeenn::  

KKoohhäärreennzz  uunndd  RReegguullaattiioonnssffäähhiiggkkeeiitt  ddeess  SSeellbbsstt,,  aallssoo  sseeiinnee  RReessiilliieennzz,,  sseeiinnee  EEmmppaatthhiiee--  

uunndd  BBiinndduunnggssffäähhiiggkkeeiitt  kköönnnneenn  aauucchh  bbeeii  EErrwwaacchhsseenneenn  vveerrbbeesssseerrtt  wweerrddeenn,,  

tthheerraappeeuuttiisscchhee  FFoorrttsscchhrriittttee  iinn  RRiicchhttuunngg  ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt  ssiinndd  aauucchh  bbeeii  EErrwwaacchhsseenneenn  

mmöögglliicchh..  IIhhrreemm  WWeesseenn  nnaacchh  hhaannddeelltt  eess  ssiicchh  ddaabbeeii  uumm  NNaacchhrreeiiffuunnggsspprroozzeessssee..    

  

  DDiiee  eerrffrreeuulliicchhee  EErrffaahhrruunngg  iisstt::  WWeennnn  ssiicchh  ddiiee  KKoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  SSeellbbsstt  iimm  SSiinnnnee  vvoonn  

KKoohhäärreennzz  uunndd  SSttaabbiilliittäätt  aauucchh  nnuurr  ggeerriinnggffüüggiigg  vveerrbbeesssseerrtt,,  --ggaannzz  gglleeiicchh  oobb  ddeerr  MMaannggeell  aann  

SSeellbbssttkkoohhäärreennzz  iimm  kkoonnkkrreetteenn  EEiinnzzeellffaallll  aauucchh  ssyymmppttoommaattiisscchh  bbeeaannttwwoorrtteett  wwuurrddee  ooddeerr  

nniicchhtt  --  ddaannnn  hhaatt  ddaass  uunnmmiitttteellbbaarr  ppoossiittiivvee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff  ddaass  ggeessaammttee  LLeebbeennss--  uunndd  

DDaasseeiinnssggeeffüühhll  eeiinneess  MMeennsscchheenn::  AAuuff  sseeiinnee  LLeebbeennddiiggkkeeiitt  uunndd  SSppoonnttaanneeiittäätt,,  sseeiinn  

SSeellbbssttvveerrttrraauueenn  uunndd  sseeiinnee  SSeellbbssttaakkzzeeppttaannzz,,  aauuff  sseeiinnee  FFäähhiiggkkeeiitt,,  sseeiinnee  PPootteennzziiaallee  zzuu  

eennttffaalltteenn  uunndd  sseeiinn  LLeebbeenn  zzuu  mmeeiisstteerrnn  ((SSeellbbssttwwiirrkkssaammkkeeiitt)),,  ssiicchh  ffüürr  MMiittmmeennsscchheenn  zzuu  

iinntteerreessssiieerreenn,,  ssiicchh  aauuff  ssiiee  eeiinnzzuullaasssseenn  uunndd  ssiiee  zzuu  vveerrsstteehheenn  ((EEmmppaatthhiiee))  uunndd  mmiitt  iihhnneenn  iinn  

ssttaabbiilleenn  BBeezziieehhuunnggeenn  zzuu  lleebbeenn  --  uunndd  nniicchhtt  zzuulleettzztt  aauuff  ddaass  GGeeffüühhll,,  ddaassss  ddaass  aalllleess  SSiinnnn  

mmaacchhtt,,    kkuurrzz::  aauuff  sseeiinn  ggeessaammtteess  LLeebbeenn..  DDiiee  zzeennttrraallee  SStteelllluunngg  ddeess  SSeellbbsstt  iinnnneerrhhaallbb  ddeerr  

PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  iisstt  eess,,  ddiiee  ffüürr  ddeesssseenn  wweeiittrreeiicchheennddeenn  EEiinnfflluussss  aauuff  uunnsseerr  LLeebbeenn  vveerraannttwwoorrttlliicchh  

iisstt;;  uunndd  ddiieessee  zzeennttrraallee  SStteelllluunngg  eerrkklläärrtt  ddiiee  eerrhheebblliicchhee  ZZuunnaahhmmee  ddeess  WWoohhllbbeeffiinnddeennss,,  ddiiee  ffüürr  

uunnsseerree  PPaattiieenntteenn  aauuss  eeiinneerr  vveerrgglleeiicchhsswweeiissee  ggeerriinnggffüüggiiggeenn  BBeesssseerruunngg  vvoonn  SSeellbbsstt--PPaatthhoollooggiiee  

rreessuullttiieerrtt..  

  

  DDiieess  iisstt  ddiiee  wwoohhll  bbeeddeeuutteennddssttee  LLeeiissttuunngg  vvoonn  HHEEIINNZZ  KKOOHHUUTT,,  ddeemm  BBeeggrrüünnddeerr  ddeerr  

SSeellbbssttppssyycchhoollooggiiee..  EErr  hhaatt  iinn  AAbbwweeiicchhuunngg  vvoonn  ddeerr  kkllaassssiisscchheenn  PPssyycchhooaannaallyyssee,,  ddiiee  ddaammaallss  
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nnoocchh  ggaannzz  aauuff  ddiiee  BBeehhaannddlluunngg  vvoonn  iinnnneerreenn  KKoonnfflliikktteenn  uunndd  PPssyycchhoonneeuurroosseenn  aauussggeerriicchhtteett  

wwaarr,,  TThheerraappiieeaannssäättzzee  uunndd    --mmeetthhooddeenn  eennttwwiicckkeelltt,,  uumm  eeiinn  ppaatthhoollooggiisscchh--ddeeffiizziittäärreess,,  eeiinn  

iinnkkoohhäärreenntteess  SSeellbbsstt  zzuu  ssttäärrkkeenn..  SSeeiinn  HHaauuppttwweerrkk  ttrrääggtt  ddeenn  TTiitteell  ‚‚TThhee  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  

SSeellff‘‘  ((HHeeiilluunngg  ddeess  SSeellbbsstt))..  IInn  ddeerr  AArrbbeeiitt  mmiitt  ssoollcchheenn  ‚‚SSeellbbsstt--PPaatthhoollooggiieenn‘‘  hhaatt  eerr  nneeuuee  

EEiinnssiicchhtteenn  ggeewwoonnnneenn  uunndd  tthheerraappeeuuttiisscchhee  MMeetthhooddeenn  eennttwwiicckkeelltt,,  ddiiee  aauucchh  iinn  uunnsseerreerr  

ssaalluuttooggeenn  aauussggeerriicchhtteetteenn  AArrbbeeiitt  ddeerr  SSttäärrkkuunngg  ddeerr  SSeellbbssttkkoohhäärreennzz  iimm  SSiinnnnee  ddeess  SSeennssee  ooff  

CCoohheerreennccee  ((SSOOCC))  eeiinnggeesseettzztt  wweerrddeenn  kköönnnneenn,,  eettwwaa  ddiiee  MMeetthhooddee  ddeess  eemmppaatthhiisscchheenn  

SSppiieeggeellnnss..  

  

DDaass  ‚‚MMiirrrroorriinngg‘‘  ((SSppiieeggeellnn))  iisstt  eeiinnee  ppssyycchhootthheerraappeeuuttiisscchhee  MMeetthhooddee,,  ddiiee  aauuff  KKoohhuuttss  

BBeeoobbaacchhttuunnggeenn  ddeerr  ffrrüühheenn  IInntteerraakkttiioonneenn  zzwwiisscchheenn  MMuutttteerr  uunndd  KKiinndd  bbeerruuhhtt..  SSiiee  bbaassiieerrtt  aauuff  

eeiinneerr  ggeezziieelltteenn  eemmppaatthhiisscchheenn,,  vvoorr  aalllleemm  nnoonnvveerrbbaalleenn,,  lleeiibblliicchheenn  uunndd  eemmoottiioonnaalleenn  RReeaakkttiioonn  aauuff  

ÄÄuußßeerruunnggeenn  ddeess  KKlliieenntteennsseellbbsstt  iimm  KKoonntteexxtt  eeiinneerr  RReessoonnaannzz  ggeewwäähhrreennddeenn  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  

BBeezziieehhuunngg..  EEss  hhaannddeelltt  ssiicchh  ddaabbeeii  uumm  eeiinnee  dduurrcchhaauuss  kkoommpplleexxee  tthheerraappeeuuttiisscchhee  MMeetthhooddee,,  ddeerreenn  

GGrruunnddllaaggee  ddiiee  RReessoonnaannzzeerrffaahhrruunngg  ddeess  TThheerraappeeuutteenn  iisstt..  SSiiee  kkaannnn  mmiitt  VVeerrbbaalliissiieerruunnggeenn  

eeiinnhheerrggeehheenn,,  ddiiee  jjeeddoocchh  AAuussddrruucckk  uunnsseerreerr  TTeeiillhhaabbee  aamm  SSeellbbsstteerrlleebbeenn  ddeess  KKlliieenntteenn  sseeiinn  mmüüsssseenn,,  

nniicchhtt  bbllooßß  eeiinneess  bbeeoobbaacchhttbbaarreenn  VVeerrhhaalltteennss  ooddeerr  eeiinneerr  NNaarrrraattiioonn..  HHääuuffiigg  wwiirrdd  ddaass  tthheerraappeeuuttiisscchhee  

SSppiieeggeellnn  mmiitt  LLoobb  uunndd  BBeessttäättiigguunngg  ooddeerr  mmiitt  DDeeuuttuunngg  vveerrwweecchhsseelltt..  IInn  ddeerr  NNaattuurrtthheerraappiiee,,  ddeemm  

eerrlleebbeennssoorriieennttiieerrtteenn  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  AArrbbeeiitteenn  iinn  uunndd  mmiitt  ddeerr  NNaattuurr  iisstt  ddaass  SSppiieeggeellnn  ssoowwoohhll  iimm  

EEiinnzzeell--  wwiiee  iimm  GGrruuppppeennsseettttiinngg  eeiinnee  zzeennttrraallee  MMeetthhooddee..                

    

  SSiicchheerree  ((EEiinn))BBiinndduunngg  uunndd  SSppiieellrraauumm  ffüürr  SSeellbbssttpprroozzeessssee  iimm  KKoonntteexxtt  vvoonn  ssppiieeggeellnnddeenn  

BBeezziieehhuunnggeenn  --  ddaass  ssiinndd  ddiiee  ssppeezziiffiisscchheenn  EErrffaahhrruunnggssqquuaalliittäätteenn,,  ddiiee  ddaass  eerrwwaacchhsseennee  SSeellbbsstt  

zzuu  sseeiinneerr  SSttäärrkkuunngg  uunndd  RReeoorrggaanniissaattiioonn  ((HHeeiilluunngg))  bbeennööttiiggtt..  IInn  ddeerr  NNaattuurrtthheerraappiiee,,  wwiiee  

ssiiee  bbeeii  uunnss  aann  ddeerr  SScchhuullee  ggeelleehhrrtt  wwiirrdd,,  bbiieetteenn  wwiirr  mmiitt  uunnsseerreemm  KKoonnzzeepptt  ddeess  

‚‚tthheerraappeeuuttiisscchheenn  IInn--uunndd--mmiitt--ddeerr  NNaattuurr--sseeiinnss‘‘  ssoollcchhee  EErrffaahhrruunnggssrrääuummee  aann,,  iinnssbbeess..  iinn  ddeerr  

FFoorrmm  ddeerr  ‚‚ffrreeiieenn  NNaattuurreerrffaahhrruunnggeenn‘‘,,  ddiiee  eeiinnggeebbuunnddeenn  ssiinndd  iinn  eeiinnee  hhaallttggeebbeennddee  uunndd  

ssppiieeggeellnnddee  tthheerraappeeuuttiisscchhee  BBeezziieehhuunngg..  

  

  IInnssbbeessoonnddeerree  iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  eennttwwiicckklluunnggss--  uunndd  bbeezziieehhuunnggssoorriieennttiieerrtteenn  hhuummaanniissttiisscchheenn  

PPssyycchhootthheerraappiieeaannssäättzzee  hhaabbeenn  ssiicchh  eerrlleebbeennssoorriieennttiieerrttee  üübbeennddee  TThheerraappiiee--VVeerrffaahhrreenn  

eennttwwiicckkeelltt,,  ddiiee  ggeeeeiiggnneett  ssiinndd,,  ddiiee  SSeellbbssttkkoohhäärreennzz  zzuu  ssttäärrkkeenn  uunndd  ddaass  PPootteennzziiaall  eeiinneess  

MMeennsscchheenn  zzuu  eennttffaalltteenn..  BBeessoonnddeerreenn  SStteelllleennwweerrtt  hhaabbeenn  ddaabbeeii  üübbeennddeenn  VVeerrffaahhrreenn  wwiiee  

eettwwaa  SSeennssoorryy  AAwwaarreenneessss,,  ppeerrssoonnaallee  LLeeiibbtthheerraappiiee,,  kkoonnzzeennttrraattiivvee  BBeewweegguunnggsstthheerraappiiee,,  

FFeellddeennkkrraaiiss  uu..aa..  AAuucchh  iinn  ddeerr  NNaattuurrtthheerraappiiee  hhaabbeenn  lleeiibbtthheerraappeeuuttiisscchhee  uunndd  mmeeddiittaattiivvee  

ÜÜbbuunnggsspprraaxxeenn  eeiinneenn  bbeessoonnddeerreenn  SStteelllleennwweerrtt  ((NNaattuurr  aallss  ÜÜbbuunngg))..    

  

  EErrffaahhrruunnggssggeemmääßß  wwiirrkkeenn  ssiicchh  FFoorrttsscchhrriittttee  iinn  RRiicchhttuunngg  ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt  hhääuuffiigg  aauucchh  

ggüünnssttiigg  aauuff  bbeesstteehheennddee  KKrraannkkhheeiitteenn  aauuss  ((ooddeerr  bbeeuuggeenn  iihhnneenn  vvoorr))..  EEiinnee  SSyymmppttoommaattiikk  
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vveerrbbeesssseerrtt  ssiicchh  oofftt  aauucchh  uunntteerr  ddeemm  EEiinnfflluußß  zzuunneehhmmeennddeerr  GGeessuunnddhheeiitt,,  dd..hh..  

SSeellbbssttkkoohhäärreennzz,,  uunndd  mmuussss  nniicchhtt  iimmmmeerr  ggeezziieelltt  ((ssttöörruunnggssssppeezziiffiisscchh))  bbeehhaannddeelltt  wweerrddeenn..  

NNuurr  wweennnn  ssiicchh  eeiinnee  kkrraannkkhheeiittsswweerrttee  SSyymmppttoommaattiikk  ddeerraarrtt  eeiinnoorrggaanniissiieerrtt,,  ‚‚eeiinnggeeffrreesssseenn‘‘  

hhaatt,,  ddaassss  ddeerr  ssaalluuttooggeennee  AAnnssaattzz,,  eeiinnee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  eeiinneess  MMeennsscchheenn  iinn  

RRiicchhttuunngg  ‚‚ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt‘‘  hheerrbbeeiizzuuffüühhrreenn  ((SSttäärrkkuunngg  ddeerr  SSeellbbssttrreegguullaattiioonnss--  bbzzww..  

SSeellbbsstthheeiilluunnggsskkrrääffttee))  nniicchhtt  aauussrreeiicchhtt,,  iisstt  eeiinnee  ssyymmppttoommssppeezziiffiisscchhee  BBeehhaannddlluunngg  

iinnddiizziieerrtt..  WWoobbeeii    iimmmmeerr  zzuu  bbeeddeennkkeenn  iisstt,,  ddaassss  ddiiee  SSyymmppttoommrreedduukkttiioonn  bbzzww    --bbeesseeiittiigguunngg  

nniicchhtt  nnoottwweennddiigg  mmiitt  eeiinneemm  FFoorrttsscchhrriitttt  iinn  RRiicchhttuunngg  ssaalluuttooggeenneerr  GGeessuunnddhheeiitt,,  iinn  

RRiicchhttuunngg  ‚‚ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt‘‘  vveerrbbuunnddeenn  sseeiinn  mmuussss..  

  

  EEiinneenn  TT  hh  ee  rr  aa  pp  ii  ee  ff  oo  rr  tt  ss  cc  hh  rr  ii  tt  tt    kköönnnneenn  wwiirr  iinn  ddeerr  PPrraaxxiiss  iimm  iinntteerrssuubbjjeekkttiivveenn  

RRaauumm  ddeerr  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  BBeezziieehhuunngg  vvoorr  aalllleemm  ddaarraann  eerrkkeennnneenn,,  wwiiee  ssiicchh  ddiiee  PPrräässeennzz  

uunndd  ddiiee  BBeezziieehhuunnggssmmooddii  vvoonn  KKlliieenntteenn  uunnss  ggeeggeennüübbeerr  vveerräännddeerrnn..    

IImm  KKoonntteexxtt  eemmppiirriisscchh--wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  FFoorrsscchhuunngg  mmuussssttee  jjeeddoocchh  aannhhaanndd  oobbjjeekkttiivv  

nnaacchhpprrüüffbbaarreerr,,  eevvaalluuiieerrbbaarreerr  MMeerrkkmmaallee  eeiinn  tthheerraappeeuuttiisscchheerr  FFoorrttsscchhrriitttt  ggeemmeesssseenn  

wweerrddeenn  kköönnnneenn..  DDeesshhaallbb  sstteellllttee  ssiicchh  ddiiee  FFrraaggee::  WWiiee  kköönnnneenn  ppoossiittiivvee  VVeerräännddeerruunnggeenn  iimm  

ssuubbjjeekkttiivveenn  KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn  oobbjjeekkttiivv  ffeessttggeesstteelllltt  wweerrddeenn??  DDaass  hheeiißßtt::  GGiibbtt  eess  

eevvaalluuiieerrbbaarree  QQuuaalliittäättss--PPaarraammeetteerr  ffüürr  eeiinneenn  FFoorrttsscchhrriitttt  iinn  RRiicchhttuunngg    ''ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt''??  

  

  HHiieerrffüürr  sstteelllltt  uunnss  ddeerr  SSoozziiaallwwiisssseennsscchhaaffttlleerr  AAnnttoonnoovvsskkyy  iimm  RRaahhmmeenn  sseeiinneerr  

GGeessuunnddhheeiittsstthheeoorriiee  aauucchh  eeiinneenn  mmeeßßbbaarreenn  PPaarraammeetteerr  zzuurr  VVeerrffüügguunngg::  IInn  eeiinneemm  vvoonn  iihhmm  

aauussggeeaarrbbeeiitteetteenn,,  ssttaannddaarrddiissiieerrtteenn  FFrraaggeebbooggeenn  mmiitt  2299  FFrraaggeenn,,  ddeemm  ssoogg..  ‚‚OOrriieennttaattiioonn  ttoo  

LLiiffee‘‘  --  FFrraaggeebbooggeenn  hhaatt  AAnnttoonnoovvsskkyy  ddaass  KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn  ((SSOOCC))  aallss  eeiinnee  

qquuaannttiiffiizziieerrbbaarree  uunndd  vveerrgglleeiicchhbbaarree  GGrröößßee  aauussggeeaarrbbeeiitteett..  AAuuffggrruunndd  ddeerr  

AAnnttwwoorrttmmöögglliicchhkkeeiitteenn  aauuff  eeiinneerr  SSkkaallaa  vvoonn  11  --  77  bbeeii  jjeeddeerr  FFrraaggee  kkaannnn  ssoo  eeiinn  GGeessaammttwweerrtt  

ddeess  SSOOCC  aauucchh  zzaahhlleennmmääßßiigg  eerrmmiitttteelltt  wweerrddeenn..  

  

AAbbggeeffrraaggtt  wweerrddeenn  iinn  ddeemm  FFrraaggeebbooggeenn  vvoorr  aalllleemm::  

--  ddaass  ggrruunnddlleeggeennddee  LLeebbeennss--  uunndd  DDaasseeiinnssggeeffüühhll,,  SSiinnnnhhaaffttiiggkkeeiitt  zz..BB..  iinn  FFrraaggee  1144::  WWeennnn  SSiiee  üübbeerr  

iihhrr  LLeebbeenn  nnaacchhddeennkkeenn,,  ppaassssiieerrtt  eess  sseehhrr  hhääuuffiigg,,  ddaaßß  SSiiee  ffüühhlleenn,,  wwiiee  sscchhöönn  eess  iisstt  zzuu  lleebbeenn  --    ooddeerr  ssiicchh  

ffrraaggeenn,,  wwaarruumm  ssiiee  üübbeerrhhaauupptt  ddaa  ssiinndd??      

--  ddaass  EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  IInntteerreessssee,,  zz..BB..  iinn  FFrr..44  ::  HHaabbeenn  SSiiee  ddaass  GGeeffüühhll,,  ddaaßß  eess  IIhhnneenn  zziieemmlliicchh  

gglleeiicchhggüüllttiigg  iisstt,,  wwaass  uumm  SSiiee  hheerruumm  ppaassssiieerrtt??,,  

--  ddaass  EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  KKoonnttiinnuuiittäätt,,  zz..BB..  iinn  FFrraaggee  2200::  WWeennnn  ssiiee  eettwwaass  mmaacchheenn,,  wwoommiitt  eess  IIhhnneenn  gguutt  

ggeehhtt  --  wweerrddeenn  SSiiee  ssiicchh  aauucchh  wweeiitteerrhhiinn  gguutt  ffüühhlleenn  --  wwiirrdd  ssiicchheerr  eettwwaass  ggeesscchheehheenn,,  ddaass  ddiieesseenn  ZZuussttaanndd  

vveerrddiirrbbtt??  

--  SSeellbbssttrreegguullaattiioonn,,  zz..BB..  iinn  FFrraaggee  2299  ::  WWiiee  oofftt  hhaabbeenn  SSiiee  GGeeffüühhllee,,  bbeeii  ddeenneenn  ssiiee  nniicchhtt  ssiicchheerr  ssiinndd,,  oobb  

SSiiee  ssiiee  kkoonnttrroolllliieerreenn  kköönnnneenn??      
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--  ddaass  EEmmppffiinnddeenn  vvoonn  SSttrruukkttuurr  uunndd  GGeeoorrddnneetthheeiitt,,  zz..BB..  iinn  FFrraaggee1199::  WWiiee  oofftt  ssiinndd  IIhhrree  GGeeddaannkkeenn  

uunndd  GGeeffüühhllee  ggaannzz  dduurrcchheeiinnaannddeerr??    

DDiiee  vvoonn  AAnnttoonnoovvsskkyy  aabbggeeffrraaggtteenn  AAssppeekkttee  ssoolllleenn  ddiiee  GGrruunnddhhaallttuunnggeenn  ((gglloobbaall  oorriieennttaattiioonn))  eeiinneess  

MMeennsscchheenn  kklläärreenn,,  aallss  uunnmmiitttteellbbaarreerr  AAuussddrruucckk  eeiinneess  ssttaarrkkeenn  ooddeerr  sscchhwwaacchheenn  

KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeennss..  DDiiee  FFrraaggeenn  zziieelleenn  aauuff  ddiiee  GGrruunnddhhaallttuunngg  eeiinneess  MMeennsscchheenn  zzuu  ssiicchh  uunndd  ddeerr  

WWeelltt,,  ddeenn  GGrraadd  sseeiinneess  VVeerrttrraauueennss  ddaarriinn,,  ddaassss  ddaass,,  wwaass  aauuff  iihhnn  zzuukkoommmmtt  vveerrsstteehhbbaarr  uunndd  ggeeoorrddnneett  

iisstt  ((VVeerrsstteehhbbaarrkkeeiitt)),,  ffeerrnneerr,,  iinnwwiieewweeiitt  sseeiinn  VVeerrttrraauueenn  iinn  ddiiee  eeiiggeenneenn  RReessssoouurrcceenn  eennttwwiicckkeelltt  iisstt,,  

ddeenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn,,  ddiiee  ddaass  LLeebbeenn  aann  iihhnn  sstteelllltt,,  ggeerreecchhtt  zzuu  wweerrddeenn  ((HHaannddhhaabbbbaarrkkeeiitt))  uunndd  sseeiinn  

VVeerrttrraauueenn  ddaarriinn,,  ddaassss  eerr  ssiiee  aallss  HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn,,  aallss  ppeerrssöönnlliicchh  bbeeddeeuuttuunnggssvvoollll  eerrffaahhrreenn  kkaannnn  

((BBeeddeeuuttssaammkkeeiitt))..    

  

  MMiitt  ddiieesseerr  OOppeerraattiioonnaalliissiieerruunngg  ddeess  KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeennss  ((SSOOCC))  uunndd  sseeiinneerr  

SSttaannddaarrddiissiieerruunngg  iinn  eeiinneemm  IInntteerrvviieeww--FFrraaggeebbooggeenn  hhaabbeenn  wwiirr  aauucchh  eeiinn  MMeessssggrröößßee  ffüürr  eeiinn  

ssuubbjjeekkttiivveess  QQuuaalliittäättssmmeerrkkmmaall  ffüürr  GGeessuunnddhheeiitt  ––  ddiiee  bbeeii  AAnnttoonnoovvsskkyy  ssoowwoohhll  ssoommaattiisscchhee  

wwiiee  ppssyycchhiisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt  uummffaasssstt  --  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..  WWeennnn  ddeerr  MMeeßßwweerrtt  ddeess  SSOOCC    

ddeeuuttlliicchh  sstteeiiggtt,,  ddaannnn  wwäärree  ddiieess  iimm  SSiinnnnee  ddeess  ssaalluuttooggeenneettiisscchheenn  GGeessuunnddhheeiittssmmooddeellllss  eeiinn  

‚‚wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  NNaacchhwweeiiss‘‘  ffüürr  eeiinnee  VVeerrbbeesssseerruunngg  sseeiinneerr  GGeessuunnddhheeiitt  iinn  RRiicchhttuunngg  

‚‚ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt‘‘..    

  

  

SS  cc  hh  ll  uu  ss  ss  bb  ee  mm  ee  rr  kk  uu  nn  gg  

  

EEiinnee  ssaalluuttooggeenneettiisscchh  aauussggeerriicchhtteettee  TThheerraappiiee  zziieelltt  aauuff  eeiinn  ggeessuunnddeess  SSeellbbsstt,,  aauuff  sseeiinnee  

RReeoorrggaanniissaattiioonn  iimm  SSiinnnnee  ddeerr  WWiieeddeerrhheerrsstteelllluunngg  vvoonn  SSeellbbssttkkoohhäärreennzz..  

  

SSiiee  eerrffoorrddeerrtt  nniicchhtt  nnuurr  aannddeerree  MMeetthhooddeenn,,  ssoonnddeerrnn  vvoorr  aalllleemm  eeiinn  aannddeerreess  DDeennkkeenn  aallss  eeiinnee  

ppaatthhooggeenneettiisscchhee  ((ddaazzuu  rreecchhnnee  iicchh  aauucchh  eeiinnee  kkrraannkkhheeiittsspprräävveennttiivvee))  TThheerraappiiee..  MMiitt  rreeiinn  

ppääddaaggooggiisscchheenn,,  vveerrhhaalltteennssbbeezzooggeenneenn  ooddeerr  mmeeddiizziinniisscchheenn  MMeetthhooddeenn  kkaannnn  hhiieerr  kkeeiinn  

aannhhaalltteennddeerr  FFoorrttsscchhrriitttt  eerrzziieelltt  wweerrddeenn..  

  

  WWoo  aabbeerr  iisstt  eeiinnee  ssoollcchhee  ffuunnddiieerrttee  GG  ee  ss  uu  nn  dd  hh  ee  ii  tt  ss  tt  hh  ee  rr  aa  pp  ii  ee  zzuu  ffiinnddeenn??  AAnnttoonnoovvsskkyy,,  

ddeerr  BBeeggrrüünnddeerr  ddeess  SSaalluuttooggeenneessee--KKoonnzzeeppttss,,  hhaatt  kkeeiinnee  HHiinnwweeiissee  ddaaffüürr  hhiinntteerrllaasssseenn,,  mmiitt  

wweellcchheenn  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  MMeetthhooddeenn  sseeiinn  zzeennttrraalleerr  GGeessuunnddhheeiittssppaarraammeetteerr,,  ddaass  

KKoohhäärreennzzeemmppffiinnddeenn  ((SSOOCC))  bbeeii  EErrwwaacchhsseenneenn  vveerrbbeesssseerrtt  wweerrddeenn  kköönnnnttee..  HHiieerr  bbeennööttiiggeenn  

wwiirr  ddeenn  AAnnssaattzz  vvoonn  KKOOHHUUTTSS  SSeellbbssttppssyycchhoollooggiiee..  EErr  iisstt  ggeeeeiiggnneett,,  nniicchhtt  nnuurr  

SSeellbbssttppaatthhoollooggiieenn  zzuu  bbeehhaannddeellnn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  uunnsseerr  SSeellbbsstt  iinn  RRiicchhttuunngg  SSeellbbssttkkoohhäärreennzz  

zzuu  ssttäärrkkeenn  uunndd  ddaammiitt  wwiiddeerrssttaannddssffäähhiiggeerr    zzuu  mmaacchheenn  nniicchhtt  nnuurr  ggeeggeenn  kkrraannkkhheeiittsswweerrttee  

EEiinnffllüüssssee  uunndd  TTeennddeennzzeenn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  ggeeggeennüübbeerr  ddeenn  FFrruussttrraattiioonneenn  uunndd  ZZuummuuttuunnggeenn  

ddeess  LLeebbeennss..  DDiieesseerr  AAnnssaattzz  iisstt  aauucchh  iinn  ddiiee  NNaattuurrtthheerraappiiee  iinntteeggrriieerrtt,,  ffüürr  ddiiee    nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  
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NNaattuurr--ddrraauußßeenn,,  ssoonnddeerrnn  vvoorr  aalllleemm  ddiiee  NNaattuurr,,  ddiiee  wwiirr  sseellbbeerr  ssiinndd,,  ddaass  ‚‚SSeellbbsstt--NNaattuurrsseeiinn‘‘  

eeiinn  zzeennttrraalleerr  tthheerraappeeuuttiisscchheerr  FFooccuuss  iisstt..    

  

  DDaass  EEnnttsscchheeiiddeennddee  sscchheeiinntt  mmiirr,,  ddaassss  wwiirr    iimm  ssaalluuttooggeenneettiisscchheenn  DDeennkkeenn  nnaacchh  

GGeessuunnddhheeiitt  ssttrreebbeenn  uumm  iihhrreerr  sseellbbsstt  wwiilllleenn,,  nniicchhtt  bbllooßß,,  uumm  ddaammiitt  KKrraannkkhheeiitteenn  zzuu  

bbeesseeiittiiggeenn  ooddeerr  zzuu  vveerrhhiinnddeerrnn..  IImmmmeerr  ggeehhtt  eess  uunnss  ddaabbeeii  uumm  ddiiee  FFäähhiiggkkeeiitt  eeiinneess    gguutt  

kkoonnssttiittuuiieerrtteenn,,  eeiinneess  ggeessuunnddeenn  SSeellbbsstt,,  sseeiinn  PPootteennzziiaall  zzuu  eennttffaalltteenn  uunndd  ddeemm  LLeebbeenn  

ggeeggeennüübbeerr  ssttaabbiill  ooffffeenn  uunndd  bbeerrüühhrrbbaarr  zzuu  bblleeiibbeenn::  IImmmmeerr  ggeehhtt  eess  ddeesshhaallbb  bbeeii  ddeerr  

ssaalluuttooggeenneenn  GGeessuunnddhheeiitt  uumm  ddiiee  ssttaabbiillee  AAuuffrreecchhtteerrhhaallttuunngg  eeiinneerr  KKoonnttiinnuuiittäätt  ddeess  SSeeiinnss  

((WWIINNNNIICCOOTTTT))  --  ddeess  aannddaauueerrnnddeenn  EEmmppffiinnddeennss,,  sseellbbsstt  zzuu  lleebbeenn..    

  

((22..,,  üübbeerraarrbb..  AAuuffllaaggee,,  DDeezzeemmbbeerr  22002222))        

    

    

  

  


