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JJuunngg  ee  llaa  PPssiiccoossii  

  
  

  

  

  
““AAnncchhee  qquuaannddoo  ccoonn  uunn  ppaazziieennttee  nnoonn  hhoo  mmoollttee  ssppeerraannzzee,,  cceerrccoo  ddii  ssoommmmiinniissttrraarrggllii  qquuaannttaa  ppssiiccoollooggiiaa  

ppuuòò  ttoolllleerraarree,,  ppeerrcchhéé  hhoo  vviissttoo  mmoollttii  ccaassii  iinn  ccuuii  ggllii  aattttaacccchhii  ssuucccceessssiivvii  ffuurroonnoo  mmeennoo  ggrraavvii  ee  llaa  

pprrooggnnoossii  mmiigglliioorree,,  ee  pprreecciissaammeennttee  ccoommee  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  aammpplliiaattaa  ccoommpprreennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa..””  

CCaarrll  GGuussttaavv  JJuunngg  

““PPssiiccooggeenneessii  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  11993399,,  

BBoollllaattii  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  OOppeerree,,  VVooll..  33,,  11999999,,  ppaagg..  225588    

  

  

  

  

      IIll  tteennttaattiivvoo  ppeerr  ccaappiirree  llee  ccaauussee  ddeeggllii  ssttaattii  ppssiiccoottiiccii11  ee  ppeerr  ttrroovvaarree  llee  ccuurree  ppiiùù  

aapppprroopprriiaattee,,  hhaa  ddaa  sseemmpprree  ddiivviissoo  ggllii  ppssiicchhiiaattrrii  iinn  dduuee  ggrruuppppii,,  ccoonn  ffoonnddaammeennttaallii    

ddiiffffeerreennzzee  ddii  ooppiinniioonnee..    

      VVeerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeell  XXIIXX  sseeccoolloo  ee  nneeii  pprriimmii  ddeecceennnnii  ddeell  ‘‘990000,,  eerraa  iinn  aauuggee,,  ccoommee  ccii  

rriiccoorrddaa  EElllleennbbeerrggeerr22,,    uunn’’aappppaassssiioonnaattaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  ttrraa  ccoolloorroo  cchhee  ccrreeddeevvaannoo  cchhee  ttuuttttii  

ii  mmaaggggiioorrii  ddiissoorrddiinnii  mmeennttaallii  ffoosssseerroo  ccaauussaattii  ddaa  mmaallaattttiiee  ffiissiicchhee  ddeell  cceerrvveelllloo33    ee  aallttrrii  

cchhee  llii  vveeddeevvaannoo,,  iinnvveeccee,,  ccoommee  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  lloottttaa  ddiinnaammiiccaa  ppssiiccoollooggiiccaa  oo  ddii  

qquuaallcchhee  ttiippoo  ddii  ccoonnfflliittttoo  ggrraavvee:  i    ““SSoommaattiikkeerr””  oo  ““PPhhyyssiikkeerr””  ccoonnttrroo  ggllii  ““PPssyycchhiikkeerr””..  

      II  pprriimmii  aattttrriibbuuiivvaannoo  llee  mmaallaattttiiee  mmeennttaallii  aa  ccaauussee  oorrggaanniicchhee,,  mmeennttrree  ii  sseeccoonnddii  

ssoottttoolliinneeaavvaannoo  llee  ccaauussee  aaffffeettttiivvee  ddii  ttaallii  mmaallaattttiiee44..  

      DDeeii  pprriimmii,,  eessppoonneennttee  ddii  ssppiiccccoo  èè  ssttaattoo  cceerrttaammeennttee  iill  ppoossiittiivviissttaa  WWiillhheellmm  GGrriieessiinnggeerr  

ccoonn  llaa  ssuuaa  ““HHiirrnnmmyytthhoollooggiiee””,,55  nnoottoo  ppeerr  iill  ssuuoo  cceelleebbrree  aaffoorriissmmaa  ““llee  mmaallaattttiiee  mmeennttaallii  

ssoonnoo  mmaallaattttiiee  ddeell  cceerrvveelllloo””..    

      QQuueesstt’’aarrttiiccoolloo,,  aa  5500  aannnnii  ddaallllaa  ssuuaa  mmoorrttee,,  èè  ddeeddiiccaattoo  aadd  uunn  aallttrroo  ppssiicchhiiaattrraa,,  CCaarrll  

GGuussttaavv  JJuunngg  cchhee,,  iinnvveeccee,,  aa  ppaarrttiirree  ddaaggllii  iinniizzii  ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo  ddeeddiiccòò  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  vviittaa  

                                                           

1 IIll  tteerrmmiinnee  ppssiiccoossii  èè  ssttaattoo  iinnttrrooddoottttoo  iinn  ppssiicchhiiaattrriiaa  ssoolloo  nneell  11884455,,  ffoonnddaammeennttaallmmeennttee  ccoonn  iill  

ssiiggnniiffiiccaattoo  ggeenneerriiccoo  ddii  ““mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee  oo  ffoolllliiaa””,,  ddaa  uunn  rroommaannttiiccoo,,  EErrnnsstt  VVoonn  FFeeuucchhtteerrlleebbeenn,,  

ppooeettaa,,  ffiilloossooffoo  ee  mmeeddiiccoo,,  RReettttoorree  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  VViieennnnaa,,  nneeii  ssuuooii  ““PPrriinncciipplleess  ooff  MMeeddiiccaall  

PPssyyccoollooggyy””,,  aaggggrreeggaannddoo  ssoottttoo  qquueessttaa  vvooccee  ssvvaarriiaattii  ttiippii  ddii  ssiinnttoommii  ee  ddiissttuurrbbii  ((ccffrr..  PP..FF..PPiieerrii,,  

““DDiizziioonnaarriioo  jjuunngghhiiaannoo””,,  ppaagg..  559900,,  aallllaa  vvooccee  ““ppssiiccoossii””,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11999988));;   
22  HH..  EElllleennbbeerrggeerr,,  ““LLaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’iinnccoonnsscciioo””,,  11997700,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11997766,,  vvoolluummee  pprriimmoo,,          

ppaagggg..  224477//224488  ee  228822//228833;;  
33  llaa  ““nnooxxaa  ppaattooggeennaa””;;  
44  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  ppaagg..  333333;;  
5 “MMiittoollooggiiaa  ddeell  cceerrvveelllloo””, iibbiiddeemm,,  ppaagg..  333344;;  
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pprrooffeessssiioonnaallee  aa  ccoommpprreennddeerree  ““cchhee  aaccccaaddee  rreeaallmmeennttee  nneeii  mmaallaattii  ddii  mmeennttee??””,,  ccoommee  lluuii  

sstteessssoo  ccii  rriiccoorrddaa  nneellllaa  ssuuaa  aauuttoobbiiooggrraaffiiaa66..  

      CCaarrll  GGuussttaavv  JJuunngg  nnaassccee  iill  2266  lluugglliioo  11887755  aa  KKeesssswwiill,,  ssuull  llaaggoo  ddii  CCoossttaannzzaa,,  nneell  

CCaannttoonnee  SSvviizzzzeerroo  ddeellllaa  TTuurrggoovviiaa  ee  mmuuoorree  nneellllaa  ssuuaa  ccaassaa  ddii  KKuussnnaacchhtt  iill  66  ggiiuuggnnoo  

11996611..  

      JJuunngg  aavveevvaa  iinniizziiaattoo  ii  ssuuooii  ssttuuddii  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBaassiilleeaa,,  cciittttàà  ddoovvee  vviivveevvaa  ccoonn  llaa  

ssuuaa  ffaammiigglliiaa,,  ccoonn  ll’’iinntteennzziioonnee  ddii  ddiivveennttaarree  ffiilloollooggoo  ee,,  ffoorrssee,,  aarrcchheeoollooggoo..  

      UUnn  ssooggnnoo  aavveevvaa,,  iinnvveeccee,,  rriissvveegglliiaattoo  iinn  lluuii  ll’’iinntteerreessssee  ppeerr  lloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  sscciieennzzee  

nnaattuurraallii,,  ee,,  qquuiinnddii,,  aanncchhee  ppeerr  llaa  mmeeddiicciinnaa77..      

      SSii  iissccrriissssee,,  ppeerrcciiòò,,  aallllaa  FFaaccoollttàà  ddii  MMeeddiicciinnaa  iill  1188  AApprriillee  11889955,,  oovvee  ssii  llaauurreeòò  iill  2266  

GGiiuuggnnoo  ddeell  11990000,,  ccoonnsseegguueennddoo  iill  ttiittoolloo  ddii  MMeeddiiccoo  PPrraattiiccoo..  LL’’1111  ddiicceemmbbrree  iinniizziiaa  aa  

llaavvoorraarree  aallll’’OOssppeeddaallee  PPssiicchhiiaattrriiccoo  CCaannttoonnaallee  BBuurrgghhoollzzllii  ddii  ZZuurriiggoo..    

      NNeell  11990055  ddiivviieennee  PPrriimmaarriioo  ee,,  nneelllloo  sstteessssoo  aannnnoo,,  vviieennee  nnoommiinnaattoo  LLiibbeerroo  DDoocceennttee  ddii  

PPssiicchhiiaattrriiaa  aallllaa  ffaaccoollttàà  ddii  MMeeddiicciinnaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  ZZuurriiggoo,,  mmaanntteenneennddoo  iill  ppoossttoo  

nneellllaa  cclliinniiccaa  ffiinnoo  aall  1155  aapprriillee  11990099,,  qquuaannddoo  ssii  ddiimmeetttteerràà  ddaall  ssuuoo  iinnccaarriiccoo  ppeerr  ddeeddiiccaarrssii  

iinntteerraammeennttee  aallllaa  pprrooffeessssiioonnee  pprriivvaattaa,,  ee  llaa  ddoocceennzzaa  ffiinnoo  aall  11991133..  

      DDeecciissee  ddii  iinntteerreessssaarrssii  ddii  ppssiicchhiiaattrriiaa  ddooppoo  llaa  lleettttuurraa  ddeell  MMaannuuaallee  ddii  PPssiicchhiiaattrriiaa  ddii  

KKrraafffftt--EEbbiinngg88,,  ppeerr  ll’’eesspplliicciittoo  rriiffeerriimmeennttoo  cchhee  ll’’aauuttoorree  vvii  ffaacceevvaa  aall  ““ccaarraatttteerree  

ssooggggeettttiivvoo””  ddeellllaa  mmaatteerriiaa  ee  aall  ffaattttoo  cchhee  ccoonnssiiddeerraavvaa  llee  mmaallaattttiiee  mmeennttaallii  ““mmaallaattttiiee  

ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà””..  

      NNeellllaa  ssuuaa  AAuuttoobbiiooggrraaffiiaa99  JJuunngg  ccii  ppaarrllaa  ““ddeellll’’iirrrreessiissttiibbiillee  ffaasscciinnoo””  cchhee  cciiòò  ssuusscciittòò  iinn  

lluuii,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  llee  ssuuee  sscceellttee  pprrooffeessssiioonnaallii1100..    

      NNeell  ppeerriiooddoo  ddeeii  nnoovvee  aannnnii  ttrraassccoorrssii  BBuurrgghhoollzzllii,,  cchhee,,  ccoommee  ccii  rriiccoorrddaa  EElllleennbbeerrggeerr,,  

EEuuggeenn  BBlleeuulleerr,,  ggiiàà  ssttuuddeennttee  ddii  AAuugguussttee  FFoorreell  ee  ddiirreettttoorree  ddeellll’’OOssppeeddaallee  ddaall  11889999,,  

aavveevvaa  ttrraassffoorrmmaattoo  iinn  uunn  ““mmoonnaasstteerroo  ddeellllaa  rriicceerrccaa””1111,,  JJuunngg,,  ssii  ddeeddiicchheerràà  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

mmooddoo  aalllloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  ppssiiccoossii,,  cchhee  iinn  qquueeggllii  aannnnii  ddiivveennttaarroonnoo  ll’’aammbbiittoo  eelleettttiivvoo  ddeellllaa  

ssuuaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee..    

      QQuuaannddoo  iinniizziiaa  aa  llaavvoorraarree,,  vvii  ssii  rreessppiirraavvaa  uunn  cclliimmaa  ccuullttuurraallee  iinn  ccuuii  ccoonnfflluuiivvaannoo1122::  

  llaa  ccoorrrreennttee  ddii  ppeennssiieerroo  pprroopprriiaa  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  tteeddeessccaa  nnaattuurraalliissttaa,,  ddii  ssttaammppoo  

oorrggaanniicciissttaa  ee  ppoossiittiivviissttaa,,  cchhee  rriicceerrccaavvaa  nneell  ““ddaannnnoo””  ((llaa  lleessiioonnee  aannaattoommiiccaa))  oo  nneell  

ddiissttuurrbboo  mmeettaabboolliiccoo,,  llaa  ““nnooxxaa  ppaattooggeennaa””,,  ccaauussaa  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa;;  

  llaa  ccoorrrreennttee  ddii  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  ffrraanncceessee,,  mmaaggggiioorrmmeennttee  aatttteennttaa  aallllaa  

ddiimmeennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa,,  cchhee  ccoogglliieevvaa  nneelllloo  ssttuuddiioo  ddeeii  ffeennoommeennii  ddiissssoocciiaattiivvii  

ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  ddiiffffeerreennttii  ssttaattii  ddii  ccoosscciieennzzaa  ee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunnoo  ppssiicchhiissmmoo  

iinnccoonnsscciioo,,  cchhee  ssffuuggggiivvaa  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  vvoolloonnttàà,,  ee  cchhee  iinnddiivviidduuaavvaa  nneell  

                                                           

66  CC..  GG..  JJuunngg,,  ““RRiiccoorrddii,,  ssooggnnii,,  rriifflleessssiioonnii””,,  11996611,,  RRiizzzzoollii,,  MMiillaannoo,,  11997788,,  ppaagg..  115522;;  
7 CC..  SS..  HHaallll,,    GG..  LLiinnddzzeeyy,,  ““TTeeoorriiee  ddeellllaa  PPeerrssoonnaalliittàà””,,  11995577,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11996666,,  ppaagg..  7777;; 
88  IIll  ““LLeehhrrbbuucchh  ddeerr  ppssiicchhiiaarriiee””,,  vv..  aanncchhee  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  vvooll..  22,,  ppaagg..  777700;;  
99  CC..  GG..  JJuunngg,,  ““RRiiccoorrddii,,  ssooggnnii  rriifflleessssiioonnii””,,  cciitt..,,  ppaagg..  114466;;  
10 ccffrr..  aanncchhee  ““JJuunngg  ppaarrllaa””,,11997777,,  AAddeellpphhii,,  MMiillaannoo,,  11999955,,  ppaagg..  552277;;  
1111  HH..  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  ppaagggg..333355//333388;;  
12  CC..  GGuulllloottttaa,,  ““JJuunngg  ee  llaa  ppssiiccooppaattoollooggiiaa””,,  sseemmiinnaarrii  aallllaa  sseezziioonnee  nnaappoolleettaannaa  ddeellll’’AAIIPPAA,,  nnoonn  

ppuubbbblliiccaattii,,  ggeennnnaaiioo--ffeebbbbrraaiioo  22000077;; 
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““rraappppoorrttoo””  ddeell  mmeeddiiccoo  ccoonn  iill  ppaazziieennttee  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  aaffffeettttiivvaa  ddii  iinneessttiimmaabbiillee  

vvaalloorree  eedd  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  llaa  ccuurraa  ((ssii  ppeennssii  aaii  ffoonnddaattoorrii  ddeellllaa  pprriimmaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  

ddiinnaammiiccaa,,  ccoommee  ii  ““mmaaggnneettiissttii””  MMeessmmeerr  ee  PPuuyysseegguurr  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  aaii  

ccoonnttrriibbuuttii  ffoorrnniittii  ddaa    CChhaarrccoott,,    JJaanneett,,    LLiieebbaauulltt,,    BBeerrnnhheeiimm  aattttrraavveerrssoo  llee  rriicceerrcchhee  

ee  ggllii  ssttuuddii  ccoonnddoottttii  ssuuii  ppaazziieennttii  ttrraammiittee  ll’’iippnnoossii));;  

  llaa  ccoorrrreennttee  ddii  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  nnaasscceennttee  ppssiiccooaannaalliissii  ddii  SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd,,  llaa  ccuuii  

oorriiggiinnaalliittàà  ssttaavvaa  nneell  ffaattttoo  cchhee  ii  ssuuooii  ssttuuddii  tteennttaavvaannoo  nnoonn  ttaannttoo  ee  nnoonn  ssoolloo  ddii  

ddiimmoossttrraarree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllaa  mmeennttee  iinnccoonnsscciiaa,,  qquuaannttoo  aanncchhee  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ddii  

ssccoopprriirrnnee  ee  ddeeffiinniirrnnee  llaa  ssttrruuttttuurraa1133..    

    AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttaa  aattmmoossffeerraa  sscciieennttiiffiiccaa,,  JJuunngg  iinnccoommiinncciiaa  llee  ssuuee  rriicceerrcchhee  ssuullllaa  

sscchhiizzooffrreenniiaa..    

      EEssssee  ssii  ssnnooddeerraannnnoo  lluunnggoo  uunn  aarrccoo  ddii  tteemmppoo  cchhee  aannddrràà  ddaaii  ssuuooii  iinniizziiaallii  ssttuuddii  

ppssiicchhiiaattrriiccii  ccoonnddoottttii  iinn  oossppeeddaallee,,  ffiinnoo  aaggllii  uullttiimmii  aannnnii  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa,,  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  

oollttrree  5500  aannnnii,,  iinn  ccuuii  ssii  ooccccuuppeerràà  sseemmpprree  nnoonn  ssoolloo  ddeell  tteennttaattiivvoo  ddii  ccoommpprreennddeerree  iill  

ssiiggnniiffiiccaattoo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeeii  ssiinnttoommii  ddeellllaa  ppssiiccoossii,,  ee  ddii  ccuurraarrllee  ccoonn  ssttrruummeennttii  

ppssiiccoollooggiiccii,,  mmaa  aanncchhee  ddeell  tteennttaattiivvoo  ddii  eellaabboorraarree  nnuuoovvee  ccoonncceezziioonnii  cciirrccaa  llaa  lloorroo  

eezziioollooggiiaa,,  tteenneennddoo  iinn  ccoonnttoo  ssoopprraattttuuttttoo  llaa  ssttoorriiaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeellll’’aammmmaallaattoo..        

      IInn  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  vvoolluummiinnoossaa  ooppeerraa,,  iinnffaattttii,,  ssoonnoo  rriinnttrraacccciiaabbiillii  ggllii  iinntteerreessssii  ppeerr  llaa  

ppssiiccoossii  eedd  èè  ppoossssiibbiillee  rriiccoonnoosscceerree  uunn  ffiillee  rroouuggee  cchhee  ssii  ddiissppiieeggaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  

ssuuaa  ssppeeccuullaazziioonnee  tteeoorriiccaa,,  cchhee  lloo  aaccccoommppaaggnnaa  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  vviittaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ppaarrtteennddoo  

ddaallllaa  ssuuaa  pprriimmaa  mmoonnooggrraaffiiaa,,  ““PPssiiccoollooggiiaa  ddeellllaa  ddeemmeennttiiaa  pprraaeeccooxx””,,  ssccrriittttaa  nneell  11990077,,  ee  

cchhee  aarrrriivvaa  ffiinnoo  aall  11995577,,  qquuaannddoo,,  iinn  ““LLaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  ((aarrttiiccoolloo  ppuubbbblliiccaattoo  nneell  11995588))  

aall  22°°  CCoonnggrreessssoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  PPssiicchhiiaattrriiaa  ddii  ZZuurriiggoo,,  ppooccoo  tteemmppoo  pprriimmaa  ddii  mmoorriirree,,  

ssiinntteettiizzzzòò  ii  ttaannttii  aannnnii  ddii  llaavvoorroo  ee  ddii  rriicceerrcchhee  ccoonnddoottttee  iinn  qquueessttoo  aammbbiittoo..    

          JJuunngg  ssccrriissssee  sseettttee  llaavvoorrii  ssppeecciiffiiccii  ssuullllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa1144::  

  ““PPssiiccoollooggiiaa  ddeellllaa  ddeemmeennttiiaa  pprreeccooxx””  ((11990077));;  

  ““IIll  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  ppssiiccoossii””  ((11990088//11991144));;  

  ““IImmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’iinnccoonnsscciioo  iinn  ppssiiccooppaattoollooggiiaa””  ((11991144));;  

  ““MMaallaattttiiaa  mmeennttaallee  ee  ppssiicchhee””  ((11992288));;  

  ““PPssiiccooggeenneessii  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””  ((11993399));;  

  ““NNuuoovvee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””  ((11995577//11995599));;  

  ““LLaa  SScchhiizzooffrreenniiaa””  ((11995588))..  

          TTeeddeesscchhii1155  ccii  iilllluussttrraa  ccoommee  ll’’iinntteerreessssee  ddii  JJuunngg  ffuu  vvoollttoo  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  aallllaa  

ccoommpprreennssiioonnee  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ddeeii  ssiinnttoommii,,  ddaallll’’aallttrroo  aalllloo  

ssttuuddiioo  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  eezziiooppaattooggeenneettiiccii  ggeenneerraallii  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa..    

                                                           

13 LLaanncceelloott  LLaaww  WWhhiittee,,  ““LL’’iinnccoonnsscciioo  pprriimmaa  ddii  FFrreeuudd””,,  11996600,,  AAssttrroollaabbiioo,,  11997700,,  ppaagggg..  5544//6677;; 
14ccffrr..  aanncchhee  GG..  TTeeddeesscchhii,,  ““JJuunngg--FFrreeuudd::  uunn  ddiilleemmmmaa  iinnaattttuuaallee””,,  iill  ccaappiittoolloo  ““JJuunngg,,  FFrreeuudd  ee  llaa  

sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  AAssttrroollaabbiioo,,  11997799,,  ppaagggg..  3388//4444  ee  GG..  TTeeddeesscchhii  ““EElleemmeennttii  ddii  PPssiicchhiiaattrriiaa  

PPssiiccooddiinnaammiiccaa””,,  ccaappiittoolloo  66,,  ““PPssiiccooddiinnaammiiccaa  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  IIll  PPeennssiieerroo  SScciieennttiiffiiccoo,,  11997755,,  

ppaagggg..  6655//8811,,  ee  AA..  MMaalliinnccoonniiccoo  ““UUnnoo  ssppaazziioo  ppeerr  OOffeelliiaa,,  iinn  ““CCuurree  aannaalliittiicchhee  ee  ppssiiccoossii””,,  RRiivviissttaa  ddii  

PPssiiccoollooggaa  AAnnaalliittiiccaa,,  7744//22000066,,  nnuuoovvaa  sseerriiee,,  nn..  2222,,  ppaagggg..  1111//3388;; 
1155  TTeeddeesscchhii,,  11997755,,  cciitt..;;  
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      NNeellllaa  ssuuaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ssttoorriiccaa  ddeellll’’ooppeerraa  ddii  JJuunngg,,  ccii  iinnddiiccaa  ccoommee  qquueessttaa  ppoossssaa  

eesssseerree  ssuuddddiivviissaa,,  ssuull  ppiiaannoo  tteeoorriiccoo,,  iinn  dduuee  ffoonnddaammeennttaallii  ffiilloonnii  ddii  ppeennssiieerroo::    

  iill  pprriimmoo,,  iinn  ccuuii  JJuunngg  ssii  ccoonnvviinnccee  sseemmpprree  ppiiùù  ddii  qquuaannttoo,,  aallllaa  bbaassee  ddeellllee  

ssooffffeerreennzzee  ppaattiittee  ddaall  ppaazziieennttee  ppssiiccoottiiccoo,,  vvii  ssiiaa  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  uunn  ddoolloorroossoo  

tteemmaa  aaffffeettttiivvoo,,  ppeerr  ccuuii  ll’’aatttteennzziioonnee  aall  ffaattttoorree  ppssiiccoollooggiiccoo  pprreennddee  sseemmpprree  

mmaaggggiioorrmmeennttee  ccoorrppoo  nneeii  ssuuii  ssttuuddii  ee  nneellllee  ssuuee  rriifflleessssiioonnii..  IInnffaattttii,,  sseeccoonnddoo  lluuii  iill  

ffaattttoorree  ppssiiccoollooggiiccoo  èè,,  qquuaallee  ccaauussaa,,  aaggeennttee  ffoonnddaammeennttaallee  nneelllloo  ssccaatteennaarrssii  ddeellllaa  

mmaallaattttiiaa  ee,,  qquuaallee  ccoonntteennuuttoo,,  eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ppeerr  ssppiieeggaarree  ee  

ccoommpprreennddeerree  ii  ssiinnttoommii..  IInn  ttaall  mmooddoo  rriieessccee  aa  ddaarree  lloorroo  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo,,  

rreessttiittuueennddoo  ddiiggnniittàà  aall  vviissssuuttoo  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  sscchhiizzooffrreenniiccaa  ee  iimmppoorrttaannzzaa  aallllaa  

ssttoorriiaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ee  nnoonn  ssoolloo  mmeeddiiccaa  ddeellll’’aammmmaallaattoo;;  

  iill  sseeccoonnddoo,,  iinn  ccuuii,,  aaccccaannttoo  aallll’’iinntteerreessssee  ppeerr  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  

ssooggggeettttiivvaa  ddeell  ppaazziieennttee,,  pprreennddee  ccoorrppoo  nneell  ssuuoo  llaavvoorroo  ssuullllaa  rriicceerrccaa  ddeellllee  ccaauussee  

ll’’iiddeeaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  nneelllloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  ddii  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ddeebboolleezzzzaa  ddeellll’’IIoo,,  ccoonn  

uunnaa  ccoonnccoommiittaannzzaa  ddii  ffaattttoorrii  ppssiiccoollooggiiccii  ee  bbiioollooggiiccii  qquuaallii  aaggeennttii  ccaauussaallii..  TTaallee  

ssppeecciiffiiccaa  ddeebboolleezzzzaa  rreennddeerreebbbbee  ll’’IIoo  ddiissaassttrroossaammeennttee  ppeerrmmeeaabbiillee  aaii  ccoonntteennuuttii  

aaffffeettttiivvii  pprreesseennttii  nneellllaa  ppssiicchhee  aa  lliivveelllloo  iinnccoonnsscciioo,,  ffaavvoorreennddoo  iinn  ttaall  mmooddoo  nneell  

ppaazziieennttee  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  aallllaa  ddiissssoocciiaazziioonnee..  

      IInnvveeccee,,  ssuull  ppiiaannoo  tteerraappeeuuttiiccoo,,  ccooll  ssuuoo  aapppprroocccciioo  aaffffeettttiivvoo  aallllaa  ppssiiccoossii1166,,  JJuunngg  aappppaarree    

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  iinnfflluueennzzaattoo  ddaallllaa  ffiilloossooffiiaa  ddeellllaa  nnaattuurraa  ee  ddaallllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  

rroommaannttiiccaa..    

      IIll  mmeessssaaggggiioo  ddeell  rroommaannttiicciissmmoo,,  iinn  aappeerrttoo  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ll’’iilllluummiinniissmmoo  eedd  iill  

ppoossiittiivviissmmoo,,  cchhee  ddaannnnoo  iimmppoorrttaannzzaa  aall  pprriimmaattoo  ddeellllaa  rraaggiioonnee  ssuuii  mmoottii  ddeellll’’aanniimmoo,,  

ccoonntteemmppllaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarr  ccooeessiisstteerree,,  aa  lliivveelllloo  ppssiicchhiiccoo,,  rraazziioonnaalliittàà  ee  nnoonn  

rraazziioonnaalliittàà..  

        IInn  qquueessttoo  sseennssoo,,  JJuunngg  aappppaarree  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  ““ccoommpprreennssiioonnee  rroommaannttiiccaa  ddeellllaa  

mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee””1177,,  ppaassssaannddoo  ddaallll’’aasseettttiicciittàà  ffrreeddddaa  ee  iimmppeerrssoonnaallee,,  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ddeell  

mmeeddiiccoo--nneeuurroollooggoo  ee  nneeuurrooppaattoollooggoo,,  ddii  iissppiirraazziioonnee  mmaatteerriiaalliissttaa,,  ppoossiittiivviissttaa  ee  

mmeeccccaanniicciissttaa,,  aall  ccoonnttaattttoo  ccrreeaattiivvoo  ccoonn  llee  ““ttuurrbboolleennzzee  aaffffeettttiivvee,,  vviivvee  ee  ccaallddee,,  ddeellllaa  

rreellaazziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  tteerraappeeuuttiiccaa  iinn  ccuuii  llaa  ssooffffeerreennzzaa  ppssiicchhiiccaa  èè  ccuurraattaa  nnoonn  ddaall  

nnaattuurraalliissttaa  mmaa  ddaalllloo  ssppiirriittuuaalliissttaa,,  ccuurraattoorree  ddeellll’’aanniimmaa””1188..    

      JJuunngg,,  ccoonn  qquueessttoo  ssuuoo  mmooddoo  oorriiggiinnaallee  ddii  rreellaazziioonnaarrssii  aaii  ppaazziieennttii,,  ee  ddii  ccoonnddiivviiddeerree  llee  

lloorroo  eessppeerriieennzzee  sscchhiizzooffrreenniicchhee,,  ccii  ppoorrttaa  ggrraadduuaallmmeennttee  ddaall  mmooddeelllloo  ddeellllee  sscciieennzzee  

nnaattuurraallii,,  cchhee  ccoommppoorrttaa  ll’’  ““eeqquuiivvaalleennzzaa  ddeell  mmaallaattoo  ppssiicchhiiccoo  ccoonn  iill  mmaallaattoo  ssoommaattiiccoo  

((oorrggaanniiccoo))””1199,,  ee  cchhee  rreeiiffiiccaa  llaa  ssuuaa  ssooffffeerreennzzaa  iinn  uunnaa  mmaallaattttiiaa  oorrggaanniiccaa,,  eesscclluuddeennddoo  

                                                           

16  CC..  GGuulllloottttaa,,  22000077,,  cciitt..;; 
1177  AA..  CCaarrootteennuuttoo,,  ““AAllllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  tteeoorriiaa  ggeenneerraallee””,,  SSeemmiinnaarriioo  nnoonn  ppuubbbblliiccaattoo,,  aannnnoo  

aaccccaaddeemmiiccoo  11997777//11997788,,  CCoorrssoo  ddii  LLaauurreeaa  iinn  PPssiiccoollooggiiaa,,  FFaaccoollttàà  ddii  MMaaggiisstteerroo,,  UUnniivveerrssiittàà  ddii  RRoommaa,,  

CCaatttteeddrraa  ddii  TTeeoorriiee  ddeellllaa  PPeerrssoonnaalliittàà;;  
1188  AA..  CCaarrootteennuuttoo,,  11997777//11997788,,  iibbiiddeemm;;  
1199  GG..  FFaarriinnaa,,  ““II  mmooddeellllii  ccoonnoosscciiuuttii  iinn  ppssiicchhiiaattrriiaa  nneellllee  lloorroo  aannttiinnoommiiee  ee  nneellllaa  lloorroo  iinntteerraazziioonnee””,,  iinn  

““LLaa  PPrraattiiccaa  AAnnaalliittiiccaa””,,  NNuummeerroo  99,,  MMaaggggiioo  11999944,,  ppaagg..  5522;; 
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qquuaalluunnqquuee  ““vviissssuuttoo  tteerraappeeuuttiiccoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ssooffffrree””2200,,  aadd  uunn  mmooddeelllloo  aallttrroo,,  ddii  

ttiippoo  aannttrrooppoollooggiiccoo..  

      IInn  qquueessttoo  mmooddeelllloo  llaa  ssooffffeerreennzzaa  ppssiicchhiiccaa  ssooggggeettttiivvaa  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  ppssiiccoottiiccaa  nnoonn  èè  

rriiddoottttaa  aadd  aallttrroo  ddaa  sséé,,  mmaa  vviieennee  rriieemmppiittaa  ddii  sseennssoo  nneellllaa  mmiissuurraa  iinn  ccuuii  èè  tteemmaattiizzzzaattaa  

rriissppeettttoo  aall  ssuuoo  rraappppoorrttoo  ddiiaalleettttiiccoo  ccoonn  iill  mmoonnddoo  ddeeggllii  aallttrrii  ee  ccoonn  iill  mmoonnddoo--aammbbiieennttee2211::  

vviieennee  ccoossìì  ssuuppeerraattaa  ddaa  JJuunngg  llaa  ccoonncceezziioonnee  rriidduuttttiivvaa,,  ssoolliippssiissttiiccaa,,  ddii  ttiippoo  iinnddiivviidduuaalliissttaa,,  

ttiippoo  ssiisstteemmaa  cchhiiuussoo,,  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee  cchhee  vveenniivvaa  rriimmaannddaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  aallllaa  

ccoossttiittuuzziioonnee  eedd  aallllaa  eerreeddiittaarriieettàà  ttiippiiccaa  ddeellllaa  ssttoorriiaa  mmeeddiiccaa  ddeellll’’aammmmaallaattoo  ..  

      IIll  ssuuoo  mmooddeelllloo,,  iinnffaattttii,,  ssii  bbaassaa  ssuu  ddii  uunnaa  ccoonncceezziioonnee  oolliissttiiccaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa,,  cchhee  ssii  

pprrooppoonnee  ddii  ssuuppeerraarree  ii  lliimmiittii  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  aaccccaaddeemmiiccaa  ddeell  xxxx  sseeccoolloo,,  ccllaassssiiffiiccaattoorriiaa,,  

ppssiiccooppaattoollooggiiccaa  ee  ddeessccrriittttiivvaa,,  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  ddiivveennttii,,  ppiiuuttttoossttoo,,  sscciieennzzaa  

ddeellll’’iinntteerrssooggggeettttiivviittàà::  ccaappaaccee  ddii  ccoogglliieerree  iill  sseennssoo  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ddeelllloo  ppssiiccoottiiccoo  

aattttrraavveerrssoo  ll’’eesspplloorraazziioonnee  ddeell  ssuuoo  mmoonnddoo  iinntteerrnnoo,,  aaccccoogglliieennddoolloo  ssiiaa  nneellllaa  ssuuaa  

ccoonnnnoottaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  cchhee  iinn  qquueellllaa  iinntteerrppeerrssoonnaallee..  

      NNeell  ffaarree  qquueessttoo  JJuunngg,,  ffiinn  ddaallll’’eessoorrddiioo  ddeeii  ssuuooii  iinntteerreessssii  ppssiicchhiiaattrriiccii,,  aappppaarree  ppoorrttaattoorree  

ddii  uunn  pprroopprriioo  ppeennssiieerroo  oorriiggiinnaallee  cchhee,,  mmaattuurraattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa  

oossppeeddaalliieerraa,,  pprreennddeerràà  ppooii  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ttuuttttoo  ppeerrssoonnaallee,,  ssiiaa  rriissppeettttoo  aallllaa  

ccoonncceezziioonnee  ddeellllaa  ppssiicchhee  iinn  ggeenneerraallee,,  cchhee  ddeellllaa  ppssiiccoossii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree..  

    NNeeii  nnoovvee  aannnnii  cchhee  llaavvoorròò  aall  BBuurrgghhoollzzllii  oovvvviiaammeennttee  iinnccoonnttrròò  ppaazziieennttii  mmoollttoo  ddiivveerrssii  

ddaa  qquueellllii  cchhee  ffrreeqquueennttaavvaannoo  ggllii  ssttuuddii  pprriivvaattii::  ssii  ttrraattttaavvaa,,  iinnffaattttii,,  ddii  ppeerrssoonnee  llaa  ccuuii  

eessttrraazziioonnee  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee  eedd  eeccoonnoommiiccaa  eerraa  ddeecciissaammeennttee  ddiiffffeerreennttee  ddaa  qquueellllii  cchhee,,  

pprroovveenneennddoo  ddaallllaa  rriiccccaa  ee  bbeenneessttaannttee  bboorrgghheessiiaa,,  ssii  ppootteevvaannoo  ppeerrmmeetttteerree  uunn  ttrraattttaammeennttoo  

ppssiiccooaannaalliittiiccoo  pprriivvaattoo..    

      NNéé,,  ttaannttoommeennoo,,  llee  lloorroo  pprroobblleemmaattiicchhee  ppssiiccoollooggiicchhee  ppootteevvaannoo  eesssseerree  ppaarraaggoonnaattee  aa  

qquueellllee  ddeeii  rriicccchhii  aarriissttooccrraattiiccii  aafffflliittttii  ddaa  ccoonnfflliittttii  ddii  nnaattuurraa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  sseessssuuaallee,,  

ccoommee  qquueellllii  ddeellllaa  ““VViieennnnaa  VViittttoorriiaannaa””  iinn  ccuuii  llaavvoorraavvaa  FFrreeuudd..      

      LL’’  ““EEppooccaa  VViittttoorriiaannaa””  eerraa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddaallllaa  tteennddeennzzaa  mmoorraallee  

ccoolllleettttiivvaa  aadd  ooccccuullttaarree  iinn  ttuuttttee  llee  ssuuee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  llaa  bbaassee  iissttiinnttiivvaa  ddeellll’’aaggiirree  uummaannoo,,  

ssoottttoo  uunn  mmaasscchheerraammeennttoo  mmaassssiicccciioo  eedd  iippooccrriittaa..  

      JJuunngg,,  iinnvveeccee,,  llaavvoorraannddoo  nneellll’’OOssppeeddaallee  PPssiicchhiiaattrriiccoo,,  iinnccoonnttrraavvaa  ssooggggeettttii  

pprreevvaalleenntteemmeennttee  ppssiiccoottiiccii  ee,,  qquuiinnddii,,  aaffffeettttii  ddaa  pprroobblleemmaattiicchhee  ddii  vviittaa  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  

ddiivveerrssee  ddaaii  nneevvrroottiiccii..    

      CCiiòò  lloo  mmeetttteevvaa  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  uunnaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssiinnttoommii  ppssiiccooppaattoollooggiiccii,,  

pprreevvaalleenntteemmeennttee  ii  ““ddeelliirrii””  ee  llee  ““aalllluucciinnaazziioonnii””,,  iinn  ccuuii  ssii  mmaanniiffeessttaavvaa  uunnaa  rriicccchheezzzzaa  

ppssiiccoollooggiiccaa  aallttrriimmeennttii  aasssseennttee  nneeii  ddiissttuurrbbii  ddii  ttiippoo  nneevvrroottiiccoo..    

                                                           

2200  GGaaeettaannoo  BBeenneeddeettttii,,  ““MMuuttaammeennttoo  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  nneell  ppaannoorraammaa  ccuullttuurraallee””,,  sseemmiinnaarriioo  tteennuuttoo  iill  

1100  ee  1111  oottttoobbrree  ddeell  11998888  aallllaa  SSccuuoollaa  ddii  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  iinn  PPssiicchhiiaattrriiaa  ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  MMeeddiicciinnaa  

ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  PPeerruuggiinnaa;;  
2211  IInn  qquueesstt’’aappeerrttuurraa  ddeell  ppeennssiieerroo  jjuunngghhiiaannoo  aallllee  iinnfflluueennzzee  ddeellll’’aammbbiieennttee  ssuullllaa  ppssiicchhee  ee  ssuullllee  ssuuee  

vviicceennddee  eevvoolluuttiivvee,,  ssii  ssccoorrggee,,  iinn  nnuuccee,,  uunnaa  mmaattrriiccee  rreellaazziioonnaallee  nneellllaa  tteeoorriiaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ppssiiccooggeenneessii  

ddeell  ddiissttuurrbboo  ppssiiccoottiiccoo,,  rriilleevvaannddoossii  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa  uunn’’iimmppoorrttaannttee  aatttteennzziioonnee  aallllee  vviicciissssiittuuddiinnii  aaffffeettttiivvee  

nneellllee  rreellaazziioonnii  ccooll  mmoonnddoo,,  bbaassiillaarrii  nneellll’’iinnddaaggiinnee  ccoonnoosscciittiivvaa  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ppssiiccooddiinnaammiiccaa  ddeellllaa  

ppaattoollooggiiaa  sscchhiizzooffrreenniiccaa..    
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        PPeerr  JJuunngg  ii  ““mmoottiivvii  uunniivveerrssaallii””  ddii  ssooffffeerreennzzaa,,  cchhee  ppuunnttuuaallmmeennttee  rriilleevvaavvaa  nneeii    

ccoonntteennuuttii  ppssiiccoollooggiiccii  ddii  qquueessttii  ssiinnttoommii,,  eerraannoo  lleeggaattii  aaii  ddiilleemmmmii,,  aaii  ccoonnfflliittttii  ee  aallllee  

ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  llaa  ssttoorriiaa  ee  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ggeenneerree  

uummaannoo,,  ee  cchhee  ll’’uuoommoo  ddaa  sseemmpprree  rriipprrooppoonnee  aa  ssee  sstteessssoo..    

        QQuueellllaa  ““rriiccccaa  eessppeerriieennzzaa  eemmoottiivvaa  ddii  ccoonntteennuuttii  ssiimmbboolliiccii””  2222,,  cchhee  lloo  aavveevvaa  ccoollppiittoo  

ppeerr  llaa  ffrreeqquueennzzaa  ccoonn  ccuuii  ssii  mmaanniiffeessttaavvaa  nneell  vviissssuuttoo  ddeeggllii  ppssiiccoottiiccii,,  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  

““ssiimmbboollii  uunniivveerrssaallii””,,  cchhee  ppiiùù  ttaarrddii  ddeeffiinnìì  ““aarrcchheettiippii””,,  qquuaallii  ccoonntteennuuttii  ssppeecciiffiiccii  ddii  

qquueelllloo  ssttrraattoo  iimmppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  ppssiicchhee  cchhee  iiddeennttiiffiiccòò  nneellll’’    ““iinnccoonnsscciioo  ccoolllleettttiivvoo””..    

      SSccrriivvee  GG..  BBeenneeddeettttii2233::  ““DDaa  ddiivveerrssii  ccoollllooqquuii  ppeerrssoonnaallii  aavvuuttii  ccoonn  JJuunngg  mmii  ssoonnoo  

ppeerrssuuaassoo  ccoommee  eeggllii  ssiiaa  aarrrriivvaattoo  aadd  uunnaa  pprriimmaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  aarrcchheettiippiiccaa  

ddeellllaa  nnoossttrraa  ppssiicchhee  pprroopprriioo  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnttaattttoo  ppssiiccootteerraappiiccoo  ccoonn  ggllii  aammmmaallaattii  ppiiùù  

ggrraavvii,,  qquuaallii  aappppuunnttoo  ggllii  sscchhiizzooffrreenniiccii,,  iinn  ccuuii  ll’’iinnccoonnsscciioo  ccii  ssii  rriivveellaa  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee””..  

      IIll  2277  AApprriillee  11990022  JJuunngg  aavveevvaa  ddiissccuussssoo  ccoonn  BBlleeuulleerr  llaa  ssuuaa  tteessii  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee,,  

““PPssiiccoollooggiiaa  ee  PPaattoollooggiiaa  ddeeii  CCoossiiddddeettttii  FFeennoommeennii  OOccccuullttii””2244..  

      VVii  iinnddaaggaavvaa  ii  tteemmii  rreellaattiivvii  aallll’’iippnnoottiissmmoo,,  aall  ssoonnnnaammbbuulliissmmoo,,  aaii  ffeennoommeennii  tteelleeppaattiiccii,,  

aallllaa  cchhiiaarroovveeggggeennzzaa,,  ssoosstteenneennddoo  ccoonncceettttii  cchhiiaavvee  cchhee  eevviiddeennzziiaannoo,,  aannccoorraa  pprriimmaa  ddeell  

ssuuoo  iinnccoonnttrroo  ccoonn  FFrreeuudd,,  llaa  ssuuaa  ppaarrttiiccoollaarree  eedd  oorriiggiinnaarriiaa  ccoonncceezziioonnee  ddeellllaa  ppssiiccoollooggiiaa  

ddeellll’’iinnccoonnsscciioo2255::  

  nnoonn  sseemmpprree  ii  ffeennoommeennii  cchhee  ssii  oosssseerrvvaannoo  aa  lliivveelllloo  iinnccoonnsscciioo  ssoonnoo  iinntteerrpprreettaabbiillii  

aattttrraavveerrssoo  ll’’iippootteessii  ddeell  mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  rriimmoozziioonnee;;    

  ll’’iinnccoonnsscciioo  nnoonn  ccooiinncciiddee  ccoonn  iill  rriimmoossssoo;;  

  ll’’iinnccoonnsscciioo  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  ““llaa  mmaattrriiccee  ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà””;;  

  iinn  eessssoo  ssii  oosssseerrvvaannoo  ““ccoonntteennuuttii  ccoommpplleessssuuaallii  aauuttoonnoommii””..    

      IIll  mmaatteerriiaallee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  llaa  tteessii  èè  vvaarriioo::  rriissaallee  aall  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  vviivveevvaa  aa  BBaassiilleeaa,,  

ddoovvee  eeffffeettttuuaavvaa  ggllii  eessppeerriimmeennttii  ssppiirriittiiccii  ccoonn  llaa  ccuuggiinnaa  mmeeddiiuumm,,  HHeelleennee  PPrreeiisswweerrkk;;  

rriigguuaarrddaa  ii  pprriimmii  aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ddeeggllii  ssccrriittttii  ddii  FFrreeuudd;;  ddeerriivvaa  ddaallllee  ssuuee  pprriimmee  eedd  

iinntteennssee  eessppeerriieennzzee  aaffffeettttiivvee  vviissssuuttee  ccoonn  ii  ppaazziieennttii  rriiccoovveerraattii  nneellll’’OOssppeeddaallee  PPssiicchhiiaattrriiccoo  

ee  ddaallllee  rriicceerrcchhee  ccoonnddoottttee  ccoonn  iill  ““RReeaattttiivvoo  ddii  AAssssoocciiaazziioonnee  VVeerrbbaallee””..        

      FFiinn  ddaall  11990011,,  iinnffaattttii,,  BBlleeuulleerr  aavveevvaa  iinnccaarriiccaattoo  JJuunngg  ddii  ccoonndduurrrree  eessppeerriimmeennttii  ssuullllee  

aassssoocciiaazziioonnii  vveerrbbaallii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  qquueessttoo  tteesstt,,  cchhee  ddaa  ppooccoo  eerraa  ssttaattoo  iinnttrrooddoottttoo  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  BBuurrgghhoollzzllii  ddaalllloo  sstteessssoo  DDiirreettttoorree  ee  cchhee  eerraa  ssttaattoo  eellaabboorraattoo  ddaa  GGaallttoonn  

ssuullllaa  tteeccnniiccaa  iinnvveennttaattaa  ddaa  WWuunnddtt2266    ..    

                                                           

22 AA..  CCaarrootteennuuttoo,,  ““SSeennssoo  ee  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  PPssiiccoollooggiiaa  AAnnaalliittiiccaa””,,  BBoorriiggnnhhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11997777,,  ppaagg..  

2200;; 
23 GG..  BBeenneeddeettttii,““PPssiiccoollooggiiaa  aannaalliittiiccaa  ee  pprraassssii  ppssiicchhiiaattrriiccaa””,,  iinn  ““LLee  rraaggiioonnii  ddeellllaa  ffoolllliiaa””,,  RRiivviissttaa  ddii  

PPssiiccoollooggiiaa  AAnnaalliittiiccaa,,  MMaarrssiilliioo,,  PPaaddoovvaa,,  nn..  1199,,  11997799,,  ppaagg..  5533;; 
24 CC..  GG..  JJuunngg,,  11990022,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11997744;; 
25 PP..  DDeevveessccoovvii,,  ““IIll  ggiioovvaannee  JJuunngg””,,    sseemmiinnaarriioo,,  nnoonn  ppuubbbblliiccaattoo,,    aallllaa  sseezziioonnee  nnaappoolleettaannaa  ddeellll’’AAIIPPAA,,  

22000066;; 
26 ccffrr..  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  vvoolluummee  22,,  ppaagg..  880011  ee  JJ..  KKeerrrr,,  ““UUnn  mmeettooddoo  mmoollttoo  ppeerriiccoolloossoo””,,  11999933,,    

FFrraassssiinneellllii,,  MMiillaannoo,,  11999966,,  ppaagggg..  4444//5511;; 
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      CCoonnssiisstteevvaa  iinn  uunnaa  lliissttaa  ddii  110000  ppaarroollee  ddaa  lleeggggeerree  aall  ppaazziieennttee,,  cchhiieeddeennddooggllii  ddii  

rriissppoonnddeerree  ccoonn  llaa  pprriimmaa  ppaarroollaa  cchhee  ggllii  ssii  pprreesseennttaavvaa  aallllaa  mmeennttee,,  mmeennttrree  ssuu  uunnaa  sscchheeddaa  

ssii  ssccrriivveevvaannoo  llee  rriissppoossttee  ddaattee  aadd  ooggnnii  ppaarroollaa  ssttiimmoolloo..  

      EErraa  aassssoocciiaattoo  aallllaa  mmiissuurraa  ddeellllaa  ccoonndduuttttiivviittàà  eelleettttrriiccaa  ccuuttaanneeaa::  iill  rriifflleessssoo  ccuuttii--

ggaallvvaanniiccoo..  

      LLaa  ggrraannddee  iinnttuuiizziioonnee  ddii  JJuunngg  ffuu  llaa  sseegguueennttee::  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssii  vveerriiffiiccaavvaa  uunn  rriittaarrddoo  

ffrraa  ssttiimmoolloo  ee  rriissppoossttaa  nnoonn  ssii  ttrraattttaavvaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ddii  uunnaa  mmaannccaattaa  rriissppoossttaa..  

      PPiiuuttttoossttoo,,  ll’’iinntteerrvviissttaa  aall  ppaazziieennttee  ccoonnsseennttiivvaa  ddii  ootttteenneerree  uulltteerriioorrii  iinnddiizzii,,  uuttiillii  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  ccoommpprreennssiioonnee  ddeeii  ssuuooii  pprroobblleemmii  ppssiiccoollooggiiccii..  

      IInntteerreessssaannddoossii  aall  mmooddoo  iinn  ccuuii  aavvvveenniivvaannoo  ee  ssii  mmaanniiffeessttaavvaannoo  llee  iinntteerrffeerreennzzee  nneell  

pprroocceessssoo  aassssoocciiaattiivvoo,,  eevviiddeennzziiòò  cchhee  llaa  rriissppoossttaa  aall  tteesstt  eerraa  iinnfflluueennzzaattaa  ddaa  uunnaa  

““eemmoozziioonnee  iinnccoonnsscciiaa””::  ““SSii  ppaassssaavvaa  ccoossìì  ddaa  uunn’’aannaalliissii  qquuaannttiittaattiivvaa  ((ii  tteemmppii  ddii  

rreeaazziioonnee))  aadd  uunnaa  aannaalliissii  qquuaalliittaattiivvaa,,  cciiooèè  ssii  ggiiuunnggeevvaa  aall  vvaalloorree  ddiiaaggnnoossttiiccoo  ddeeii  

ddiissttuurrbbii  ddeell  pprroocceessssoo  aassssoocciiaattiivvoo””2277..        

      LLee  rriissppoossttee  rriittaarrddaattee,,  llee  rriissppoossttee  ppaarrttiiccoollaarrii,,  bbiizzzzaarrrree,,  aappppaarreenntteemmeennttee  sseennzzaa  sseennssoo,,  

ll’’aasssseennzzaa  ddii  rriissppoossttee,,  ddiivveennttaavvaannoo  ddeeii  rriivveellaattoorrii  ppssiiccoollooggiiccii  ddeellll’’eeffffeettttoo  ppeerrttuurrbbaannttee  

ssuullllaa  ccoosscciieennzzaa  ddeell  ssooggggeettttoo  ddii  cciiòò  cchhee  JJuunngg  cchhiiaammòò  ““ccoommpplleessssii  aa  ttoonnaalliittaa’’  aaffffeettttiivvaa””,,  

cciiooèè  ggrruuppppii  ddii  rraapppprreesseennttaazziioonnii  aa  ffoorrttee  ccaarriiccaa  eemmoozziioonnaallee,,  llooccaalliizzzzaattii  nneellll’’iinnccoonnsscciioo  

cchhee,,  ssee  aattttiivvaattee  ddaa  uunnoo  ssttiimmoolloo,,  ppeerrttuurrbbaannoo  llaa  ccoosscciieennzzaa..    

      QQuuiinnddii,,  llee  iinntteerrffeerreennzzee  oosssseerrvvaattee  dduurraannttee  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  lliissttaa  ddii  110000  

ppaarroollee  ssoonnoo  ttuuttttii  iinnddiiccaattrriiccii  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ccoommpplleessssoo,,  cchhee  iill  ppaazziieennttee  oo  vvuuoollee  

nnaassccoonnddeerree  ((nneeii  ccaassii  ddii  ssiimmuullaazziioonnee))  oo  ddii  ccuuii  nnoonn  èè  ccoonnssaappeevvoollee  ((nneeii  ccaassii  

ppssiiccooppaattoollooggiiccii))..    

      IIll  ““RReeaattttiivvoo  ddii  AAssssoocciiaazziioonnee  VVeerrbbaallee””  ddiivveennttaavvaa,,  ccoossìì,,  lloo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ddiimmoossttrraarree  

ssppeerriimmeennttaallmmeennttee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllaa  ppssiicchhee  iinnccoonnsscciiaa  cchhee,,  iinn  qquuaannttoo  ttaallee,,  ooppeerraa  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  vvoolloonnttàà  ccoosscciieennttee..  

      CCoonn  ggllii  eessppeerriimmeennttii  ccoonnddoottttii  ssuuii  ppaazziieennttii  ppssiiccoottiiccii,,2288  JJuunngg,,  ccoommpprreessee  cchhee  ii  ccoommpplleessssii  

““iinntteerrffeerriissccoonnoo  ccoonn  ll’’iinntteennzziioonnee  ddeellllaa  vvoolloonnttàà  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa;;  pprroovvooccaannoo  ddiissttuurrbbii  

ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  ee  bblloocccchhii  nneell  ppeennssiieerroo  ddii  aassssoocciiaazziioonnee;;  aaffffiioorraannoo  ee  ssccoommppaaiioonnoo  

oobbbbeeddeennddoo  aa  uunnaa  lloorroo  pprroopprriiaa  lleeggggee;;  oosssseessssiioonnaannoo  tteemmppoorraanneeaammeennttee  llaa  ccoosscciieennzzaa,,  

ooppppuurree  iinnfflluueennzzaannoo  iinn  mmaanniieerraa  iinnccoonnsscciiaa  llaa  ppaarroollaa  ee  ll’’aazziioonnee::  ssii  ccoommppoorrttaannoo  qquuiinnddii  

ccoommee  eesssseerrii  aauuttoonnoommii,,  ccoossaa  qquueessttaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eevviiddeennttee  iinn  ssttaattii  aabbnnoorrmmii””  2299..    

      QQuueessttoo  iimmpplliiccaa  cchhee,,  ssoottttoo  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddii  uunn’’eemmoozziioonnee  ee  ddii  uunn  aaffffeettttoo,,  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinntteennssii  ee  ppeennoossii,,  llaa  ppssiicchhee  ssii  ddiissssoocciiaa3300,,  ssppiieeggaannddoo  aanncchhee  ll’’aauuttoonnoommiiaa  

ddeell  ccoommpplleessssoo  cchhee,,  pprreesseennttee  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  iinnccoonnsscciiaa  ddeellllaa  ppssiicchhee,,  aappppaarree  

ddiissttaaccccaattoo  ddaall  rreessttoo  ddeellllaa  ttoottaalliittàà  ppssiicchhiiccaa..    

                                                           

27 PP..  DDeevveessccoovvii,,  22000066,,  cciitt..;;  
2288  JJuunngg  ffoonnddòò  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  llaabboorraattoorriioo  ddii  ppssiiccooppaattoollooggiiaa  ssppeerriimmeennttaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

BBuurrgghhoollzzllii,,  ccoommee  lluuii  sstteessssoo  rraaccccoonnttaa  nneellllaa  ssuuaa  AAuuttoobbiiooggrraaffiiaa  ((ooppeerraa  cciittaattaa,,  ppaagg..  115588));;  
29 CC..  GG..  JJuunngg,,  ““DDeetteerrmmiinnaannttii  ppssiiccoollooggiicchhee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  uummaannoo””,,  11993377,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  

OOppeerree,,  VVooll..  88,,  11997766,,  ppaagg..  113399;;  
3300  CCiiòò  lloo  ppoorrttòò  aa  tteeoorriizzzzaarree  iill  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  ““ddiissssoocciiaabbiilliittàà  ddeellllaa  ppssiicchhee””..  
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    AAuuttoonnoommiiaa  èè  uunnaa  ppaarroollaa  cchhee  pprroovviieennee  ddaallllaa  lliinngguuaa  ggrreeccaa::  

  AAuuttòòss  ==  SSéé;;    

  NNoommooss  ==  LLeeggggee..  

      IIll  ccoommpplleessssoo,,  iinn  ttaall  sseennssoo,,  èè  uunnaa  ““lleeggggee  iinn  sséé  sstteessssoo””,,  ppeerrcchhéé  ssii  ccoommppoorrttaa  ccoommee  uunn  

eesssseerree  iinnddiippeennddeennttee,,  ccoommee  ssee  ppoosssseeddeessssee  uunnaa  ssuuaa  pprroopprriiaa  ee  ssppeecciiffiiccaa  vvoolloonnttàà,,  

eessiisstteennzzaa,,  ppeerrssoonnaalliittàà3311..    IInnoollttrree  hhaa  uunn  ppootteerree  ccoosstteellllaannttee::  ssii  aarrrriicccchhiissccee  sseemmpprree  ppiiùù  ddii  

eenneerrggiiaa,,  aattttrraavveerrssoo  eessppeerriieennzzee  ssuucccceessssiivvee  cchhee  ssii  aaggggrreeggaannoo  aa  lliivveelllloo  iiddeeoo--aaffffeettiivvoo  

aattttoorrnnoo  aall  nnuucclleeoo  pprriimmiittiivvoo..    

      EE’’  ccoossìì  cchhee  ddiivveennttaa::  ““uunn  cceennttrroo  iinnddiippeennddeennttee  ddii  ffoorrzzaa  ppssiicchhiiccaa,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ppaarrttii  

ppssiicchhiicchhee  ffrraannttuummaattee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ppeerrssoonnaalliittàà,,  ggrruuppppii  ddii  ccoonntteennuuttii  ppssiicchhiiccii  cchhee  ssii  

ssoonnoo  ssttaaccccaattii  ddaallllaa  ccoosscciieennzzaa  ee  ffuunnzziioonnaannoo  iinn  mmooddoo  aarrbbiittrraarriioo  ee  aauuttoonnoommoo””  3322..        

      LLaa  rriilleettttuurraa  ddeell  lliibbrroo  ddii  FFrreeuudd,,  ““LL’’IInntteerrpprreettaazziioonnee  ddeeii  ssooggnnii””3333  ddàà  aa  JJuunngg  llaa  

ccoonnffeerrmmaa  ddeellllee  ssuuee  iinnttuuiizziioonnii,,  ccoommee  lluuii  sstteessssoo  ddiiccee::  ““SSccoopprriiii  ccoommee  ccoommbbaacciiaavvaa  ccoonn  llee  

mmiiee  iiddeeee””  3344..  LLaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  mmeeccccaanniissmmoo    ddeellllaa  rriimmoozziioonnee,,  iinnffaattttii,,  ttiippiiccoo  ddeellllaa  

ppssiiccoollooggiiaa  ddeellllee  nneevvrroossii,,  ccoonnsseennttee  aa  JJuunngg  ddii  ddaarree  ““uunnaa  ssppiieeggaazziioonnee  ssooddddiissffaacceennttee  

ddeellllaa  rreeaazziioonnee  rriittaarrddaattaa  nneellllee  tteeccnniiccaa  ddeellllee  ppaarroollee  aassssoocciiaattee””  3355..  

      NNeell  11990066  mmaannddaa  aa  FFrreeuudd  iill  ssuuoo  llaavvoorroo  ssuuggllii  ““SSttuuddii  ddii  AAssssoocciiaazziioonnee  vveerrbbaallee””  eedd  

iinniizziiaa  llaa  lloorroo  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  cchhee  pprroosseegguuiirràà  ffiinnoo  aall  11991133,,  qquuaannddoo  llee  lloorroo  ssttrraaddee  ssii  

sseeppaarraarroonnoo,,  ee  nneell  11990077  ggllii  iinnvviiaa  iill  ssuuoo  pprriimmoo  lliibbrroo  rreellaattiivvoo  aaggllii  ssttuuddii  eedd  aallllee  rriicceerrcchhee  

ccoonnddoottttee  iinn  qquueeggllii  aannnnii,,  ““PPssiiccoollooggiiaa  ddeellllaa  ddeemmeennttiiaa  pprraaeeccooxx””  ee,,  nneell  mmaarrzzoo  ddii  qquueelllloo  

sstteessoo  aannnnoo,,  ssii  iinnccoonnttrraannoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa,,  aa  VViieennnnaa,,  aa  ccaassaa  ddii  FFrreeuudd,,  iinnttrraatttteenneennddoo  

uunnaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  cchhee,,  qquuaassii  sseennzzaa  iinntteerrrruuzziioonnii,,  dduurròò  ppeerr  1133  oorree..  

    LLeeggggeennddoo  qquueesstt’’ooppeerraa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ““ddeemmeennttiiaa  pprraaeeccooxx””3366,,  vveeddiiaammoo  qquuaannttoo  JJuunngg  ssiiaa  

ssttaattoo  uunn  ppiioonneerree  nneellllaa  ccoommpprreennssiioonnee  ee  nneellllaa  ccuurraa  ddeellllaa  ppssiiccoossii,,  aattttrraavveerrssoo  

ll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeell  mmoonnddoo  sscchhiizzooffrreenniiccoo,,  aannttiicciippaannddoo  oosssseerrvvaazziioonnii  cchhee  

pprreecceeddoonnoo  ddii  aannnnii  llee  mmooddeerrnnee  tteeccnniicchhee  ddii  aapppprroocccciioo  aall  ppaazziieennttee  ggrraavvee,,  cceennttrraattee  

ssoopprraattttuuttttoo  ssuullll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  aaffffeettttiivvaa  ee  pprrooffoonnddaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

tteerraappeeuuttaa,,  ddeell  ssuuoo  mmoonnddoo  iinntteerrnnoo  3377..    

                                                           

3311  JJuunngg  aavveevvaa  ggiiàà  aapppprrooffoonnddiittoo  llee  ssuuee  ccoonnoosscceennzzee  cciirrccaa  llaa  eeffffeettttiivvaa  rreeaallttàà  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ppssiicchhiiccii  

iinnccoonnssccii  qquuaannddoo,,  ffiinnoo  aallll’’AApprriillee  11990033,,  ddooppoo  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ddeellllaa  tteessii  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee,,  aavveevvaa  

ffrreeqquueennttaattoo  llee  lleezziioonnii  ddii  PP..  JJaanneett  aallll’’OOssppeeddaallee  SSaallppeettrriiéérree  ddii  PPaarriiggii::  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllee  ssuu  ““IIsstteerriiaa  

ee  PPssiiccooaasstteenniiaa””,,  ddoovvee  aavveevvaa  aapppprreessoo  ii  ccoonncceettttii  ddii  ““aabbaaiisssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  mmeennttaall””  ee  ddii  

““ddiissssoocciiaazziioonnee  ppssiicchhiiccaa  ppaarrzziiaallee””,,  cchhee  aavvvvaalloorraavvaannoo  llee  ssuuee  tteeoorriiee  cciirrccaa  ii  ““ccoonntteennuuttii  ccoommpplleessssuuaallii  

aauuttoonnoommii””,,  rraapppprreesseennttaattii  nneellllaa  ssuuaa  tteessii  ee  ppooii  vveerriiffiiccaattii  ssppeerriimmeennttaallmmeennttee  ((  vv..  aanncchhee  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  

iill  ccaappiittoolloo  66,,  vvoolluummee  pprriimmoo,,  ““PPiieerrrree  JJaanneett  ee  ll’’aannaalliissii  ppssiiccoollooggiiccaa””,,  ppaagggg..338877//447755;;))  
32 JJ..  JJaaccoobbii,,  ““LLaa  PPssiiccoollooggiiaa  ddii  CC..  GGuussttaavv  JJuunngg””,,  11997711,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11997733,,  ppaagg..  5544;  
33 SSiiaammoo  aaddeessssoo  nneell  11990033::  ggiiàà  nneeggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii  BBlleeuulleerr  aavveevvaa  iinnvviittaattoo  JJuunngg  aa  ssttuuddiiaarree  qquueessttoo  

llaavvoorroo  ddii  FFrreeuudd  ee  aa  rreellaazziioonnaannrree  nneellllaa  rriiuunniioonnee  ddii  ssttaaffff  ccoonn  ii  mmeeddiiccii  ddeellll’’ééqquuiippee  ddeellll’’OOssppeeddaallee  ((vv..  

ll’’AAuuttoobbiiooggrraaffiiaa,,  cciitt..,,  ppaagggg..  118877//118888  ee  aanncchhee  EElllleennbbeerrggeerr,,  cciitt..,,  vvoolluummee  sseeccoonnddoo,,  ppaagggg..  880033//880044));; 
34 CC..  GGuussttaavv  JJuunngg,,  cciitt..,,  11996611,,  ppaagg..  118888;;  
35 EE..  AA..  BBeennnneett,,  ““CChhee  ccoossaa  hhaa  vveerraammeennttee  ddeettttoo  JJuunngg””,,11996655,,    UUbbaallddiinnii,,  RRoommaa,,  11996677,,  ppaagg..  2200;; 
36

  TTaallee  tteerrmmiinnee  ffuu  ssoossttiittuuiittoo  ddaa  BBlleeuulleerr  nneell  11991111  ccoonn  qquueelllloo  ddii  sscchhiizzooffrreenniiaa,,  vv..  aanncchhee  EElllleennbbeerrggeerr,,  

cciitt..,,  ppaagg..  333355;; 
37 BBaassttii  ppeennssaarree  aaii  ccoonnttrriibbuuttii  ddeellllaa  SSeecchheeaayyee,,  ddeellllaa  SSwwiinngg,,  ddii  SSeeaarrlleess,,  ddii  BBeenneeddeettttii,,  eecccc;;  
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      GGiiàà  iinn  qquueessttoo  tteessttoo  llaa  ssuuaa  vviissiioonnee  ddeellllaa  ppssiiccoossii  sscchhiizzooffrreenniiccaa  èè  gglloobbaallee,,  iinn  qquuaannttoo,,  

ppuurr  nnoonn  mmaannccaannddoo  ddii  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunnaa  rraaddiiccee  ffiissiioollooggiiccaa,,  

oorrggaanniiccaa,,  ppeerr  ccoommpprreennddeerrnnee  llaa  ggeenneessii,,  pprrooppoonnee,,  iinn  uunn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  oorriiggiinnaallee  eedd  

iinnnnoovvaattiivvoo  ppeerr  qquueeii  tteemmppii,,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uunn’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeellllaa  

ccoonnddiizziioonnee,,  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  ddeell  ddeelliirriioo  sscchhiizzooffrreenniiccoo..  

      AAttttrraavveerrssoo  ll’’aannaalliissii  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ddeeii  ppaazziieennttii  ccii  ddiiccee  cchhee  llee  ffrraassii  aassssuurrddee,,  ii  

nneeoollooggiissmmii  ee  llee  iinnccoonnggrruueennzzee  ppoossssoonnoo  aassssuummeerree  ppiieennoo  ssiiggnniiffiiccaattoo..  

      VVoogglliioonnoo  ddiirree::  ssooffffeerreennzzee,,  ddeessiiddeerrii  ffrruussttrraattii,,  eesspprreessssii  ccoonn  mmooddaalliittàà  ddiissttoorrttee  ddii  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddaa  uunnaa  mmeennttee  ssccoonnvvoollttaa  ee  aannnniicchhiilliittaa  ddaall  ddoolloorree  ppssiicchhiiccoo..  

      NNeellllaa  ssuuaa  pprroossppeettttiivvaa  llaa  ccoonnddiizziioonnee  sscchhiizzooffrreenniiccaa  ssii  rriivveellaa  uunn  ““ssooggnnoo  iinnffiinniittoo””::  iill  

ddeelliirriioo  ssii  oorrggaanniizzzzaa  ssuullllaa  rreeaallttàà  iinnccoonnsscciiaa  ddii  ttrraauummii  pprrooffoonnddii  ee  ddii  ccoommpplleessssii  rriimmoossssii,,  

sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeell  ppeennssiieerroo  ffaannttaassttiiccoo..  AAccccoossttaa  iill  ppeennssiieerroo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  aall  

ssooggnnoo,,  ssoolloo  cchhee  èè  aa  oocccchhii  aappeerrttii..  

      JJuunngg  rriittiieennee  cchhee  ssiiaa  uunn  ccoonnccoorrssoo  ddii  ffaattttoorrii  aa  ddeetteerrmmiinnaarree  ll’’iinnssttaauurraarrssii  ddii  uunn  qquuaaddrroo  

cclliinniiccoo  ddii  ttiippoo  sscchhiizzooffrreenniiccoo..  

      RRiilleevvaa  cchhee  ll’’iinnssoorrggeennzzaa  ddii  uunnoo  ssttaattoo  ppssiiccoottiiccoo  èè  ddaa  rriiccoonnnneetttteerrssii  iinneevviittaabbiillmmeennttee  aadd  

uunnaa  ddeebboollee  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa,,  cchhee  èè,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa,,  ppooccoo  aaddaattttaa  aa  rreessiisstteerree  

aallll’’aafffflluussssoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  aa  ffoorrttee  ccoonnnnoottaazziioonnee  aaffffeettttiivvaa  eemmeerrggeennttee  ddaallll’’iinnccoonnsscciioo..  

        QQuueessttoo  mmaatteerriiaallee  ppssiicchhiiccoo  iinnccoonnsscciioo  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeell  ssuuoo  ttoonnoo  

aaffffeettttiivvoo,,  cchhee  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ccoommpplleessssii  lleeggaattii  aa  ttrraauummii  iinnssoosstteenniibbiillii,,  

ccaappaaccii  ddii  ppoorrttaarree  aallll’’aabbbbaassssaammeennttoo  ddeell  lliivveelllloo  ddii  ccoosscciieennzzaa  ((““ll’’aabbaaiisssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  

mmeennttaall””  ddii  JJaanneett))  ee,,  qquuiinnddii,,  aall  ddeelliirriioo..  

        CCiiòò,,  ppeerròò,,    nnoonn  ssppiieeggaa  ppeerrcchhéé  iinnssoorrggaa  uunnaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  ee  nnoonn  uunnaa  nneevvrroossii  iisstteerriiccaa..  

      LL’’iippootteessii  eettiiooppaattooggeenneettiiccaa  ddii  JJuunngg,,  nneell  11990077,,  ppeerr  tteennttaarree  ddii  ddaarree  uunnaa  ssppiieeggaazziioonnee  aallllee  

ssuuee  oosssseerrvvaazziioonnii,,  èè  cchhee,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  ccoommppaarree  nneelllloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  uunn’’aannoommaalliiaa  

mmeettaabboolliiccaa  cchhee,,  ddaannnneeggggiiaannddoo  iill  cceerrvveelllloo  iinn  mmaanniieerraa  ppiiùù  oo  mmeennoo  ggrraavvee,,  ppoorrttaa  aallllaa  

ddeemmeennzzaa  pprreeccooccee..      

      LL’’aannoommaalliiaa  mmeettaabboolliiccaa  pprroodduurrrreebbbbee  llaa  lliibbeerraazziioonnee  ddii  uunnaa  ttoossssiinnaa::  cciiòò  ssaarreebbbbee  llaa  

ccaauussaa  ddeellll’’aazziioonnee  ddiissggrreeggaattrriiccee  ssuullllaa  ccoosscciieennzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoommpplleessssoo  aa  ttoonnaalliittàà  

aaffffeettttiivvaa..  

      TTuuttttaavviiaa  nnoonn  èè  aannccoorraa  cchhiiaarroo  ssee  llaa  ssoossttaannzzaa  ttoossssiiccaa  ssvvoollggaa  uunn  rruuoolloo  pprriimmaarriioo  oo  

sseeccoonnddaarriioo::  cciiooèè  ssee  llaa  ttoossssiinnaa  rreennddaa  iill  ccoommpplleessssoo  ppiiùù  vviirruulleennttoo,,  iinntteennssiiffiiccaannddoonnee  ggllii  

eeffffeettttii,,  ppeerrcchhéé  hhaa  iinnddeebboolliittoo  llee  ccaappaacciittàà  ddii  eellaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  ooppppuurree  ssee  nnoonn  

ssiiaa  ll’’iinntteennssiittàà  ee  llaa  vviirruulleennzzaa  sstteessssaa  ddeeggllii  aaffffeettttii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ccoommpplleessssoo,,  aa  

lliibbeerraarree  llaa  ttoossssiinnaa..3388  

      NNeell  11990077,,  aalllloo  ssttaattoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ddii  aalllloorraa,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  uunn  ffaattttoorree  oorrggaanniiccoo  ddii  

qquueessttoo  ttiippoo  eerraa  ll’’uunniiccaa  iippootteessii  ccuuii  ppootteerr  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ssppiieeggaarree  ii  ddiiffffeerreennttii  eeffffeettttii  

                                                           

3388  TTeemmaa  cchhee  aannccoorraa  ooggggii  ssii  ddiibbaattttee  nneell  ccoommpplleessssoo  rraappppoorrttoo  ppssiicchhee--ssoommaa::  ““ii  dduuee  ffaattttoorrii  ––  qquueelllloo  

ppssiicchhiiccoo  ee  qquueelllloo  oorrggaanniiccoo  ––  pprreesseennttaannoo  uunnaa  ssiinnggoollaarree  ccoonntteemmppoorraanneeiittàà..  AAccccaaddoonnoo  aalllloo  sstteessssoo  

tteemmppoo  ee  ssoonnoo,,  iioo  ppeennssoo,,  dduuee  aassppeettttii  ddiivveerrssii  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  mmeennttee,,  mmaa  nnoonn  nneellllaa  rreeaallttàà..  

LLii  vveeddiiaammoo  sseeppaarraattii  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  ttoottaallee  iinnccaappaacciittàà  ddii  ppeennssaarrllii  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee””,,  CC..  GG..  JJuunngg,,  

11993355,,  ““PPssiiccoollooggiiaa  aannaalliittiiccaa..  CCoonnffeerreennzzee  aallllaa  CClliinniiccaa  TTaavviissttoocckk””,,  MMoonnddaattoorrii,,  MMiillaannoo,,  11997755;;  
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cchhee  uunn  ccoommpplleessssoo  ppootteevvaa  aavveerree  ssuullllaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  uunn  ppaazziieennttee,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  

ll’’iinnssoorrggeennzzaa  ddii  uunnaa  ppssiiccoossii  sscchhiizzooffrreenniiccaa  oo  ddii  uunnaa  nneevvrroossii  iisstteerriiccaa..  

      AAnnnnii  ddooppoo,,  nneell  11991144,,  iinnvveeccee,,  iippoottiizzzzaa  cchhee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ffrraa  iisstteerriiaa  ee  sscchhiizzooffrreenniiaa,,  

llaaddddoovvee  iill  ccoommpplleessssoo  aattttiivvoo  ssiiaa  lloo  sstteessssoo,,  nnoonn  èè  ttaannttoo  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  oorrggaanniiccaa3399  mmaa  

nneell  ““ttiippoo  ppssiiccoollooggiiccoo””::  

  ll’’  iinnttrroovveerrssiioonnee  ccaarraatttteerriizzzzaa  lloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo;;  

    ll’’eessttrroovveerrssiioonnee  ccaarraatttteerriizzzzaa  ll’’iisstteerriiccoo..  

      NNeell  11991199  ppaarrllaa  ddii  ““sseennssiibbiilliittaa’’  ccoonnggeenniittaa””,,  ddii  uunnaa  ““ddeebboolleezzzzaa  ssttrruuttttuurraallee  ddeellll’’iioo””  

cchhee  ppuuòò  pprreeddiissppoorrrree  aallllaa  ppssiiccooggeenneessii  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa::  ““DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

ppssiiccoollooggiiccoo  llaa  ppssiiccoossii  èè  uunnoo  ssttaattoo  mmeennttaallee  iinn  ccuuii  eelleemmeennttii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iinnccoonnssccii  

pprreennddoonnoo  iill  ppoossttoo  ddeellllaa  rreeaallttàà..  CChhee  uunnaa  ssiimmiillee  ccoonnvveerrssiioonnee  ccoonndduuccaa  aallll’’iisstteerriissmmoo  oo  

aallllaa  ddeemmeennttiiaa  pprraaeeccooxx  ddiippeennddee,,  nnaattuurraallmmeennttee  ddaallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ppaazziieennttee..  NNeell  

ccaassoo  cchhee  iill  ppaazziieennttee  ppoossssaa  ccoonnsseerrvvaarree  ii  ssuuooii  rraappppoorrttii  eemmoottiivvii  ……  aalllloorraa  ddiivveennttaa  

iisstteerriiccoo..  IInnvveeccee,,  ssee  rroommppee  iinntteerraammeennttee  ii  ssuuooii  lleeggaammii  eemmoottiivvii  ccoonn  ggllii  eesssseerree  uummaannii  aall  

ppuunnttoo  cchhee  eessssii  nnoonn  ddeessttaannoo  iinn  lluuii  aallccuunnaa  rriissoonnaannzzaa,,  ddiivveennttaa  sscchhiizzooffrreenniiccoo””  4400..  

      NNeell  11993399  oosssseerrvvaa  cchhee  llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  èè  ddoovvuuttaa  aallll’’aaffffiioorraarree  ddii  mmaatteerriiaallee  aarrccaaiiccoo,,  

aarrcchheettiippiiccoo,,  cchhee  ssoovveerrcchhiiaa  ll’’iioo  rraazziioonnaallee..  

      LLaa  pprreesseennzzaa  ddii  qquueessttii  ccoonntteennuuttii  nnoonn  èè  ddii  ppeerr  sséé  ppaattoollooggiiccaa,,  ppeerrcchhéé  eessiissttee  iinn  ttuuttttii  ggllii  

eesssseerrii  uummaannii,,  iinn  qquueelllloo  cchhee  ddeeffiinnìì  ““iinnccoonnsscciioo  ccoolllleettttiivvoo””::  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  cceerreebbrraallee  

eerreeddiittaattaa,,  ppaattrriimmoonniioo  aarrccaaiiccoo  ddeellllaa  ssppeecciiee,,  ccoommuunnee  aa  ttuuttttaa  ll’’uummaanniittàà..  

      II  ccoonntteennuuttii  aarrcchheettiippiiccii  ddiivveennttaannoo  ppaattoollooggiiccii  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ll’’iimmmmaaggiinnee  aarrccaaiiccaa  

iinnccoonnsscciiaa,,  ll’’aarrcchheettiippoo,,  iinnvvaaddee  llaa  ccoosscciieennzzaa  iinnffllaazziioonnaannddoollaa..  

      LL’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’iioo  ccoonn  uunn  aarrcchheettiippoo,,  ddàà  lluuooggoo  aall  ddeelliirriioo,,  cchhee  aavvrràà  ppeerr  

ccoonntteennuuttoo  iimmmmaaggiinnii  ee  ssiimmbboollii  aarrccaaiiccii..  

      CCiiòò  ppuuòò  eesssseerree  ddoovvuuttoo  aallll’’eecccceessssiivvaa  ddeebboolleezzzzaa  ddeellll’’IIoo,,  cchhee  ssccoopprree  iill  ffiiaannccoo  

aallll’’iinnccoonnsscciioo,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  uunn  ““aabbaaiisssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  mmeennttaall””,,  ooppppuurree  aadd  uunnaa  

eecccceezziioonnaallee  ffoorrzzaa  aa  lliivveelllloo  aaffffeettttiivvoo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  eemmeerrggeennttii  ddeellll’’iinnccoonnsscciioo..  

      MMoollttii  aannnnii  ddooppoo,,  nneell  11995566,,    rriipprrooppoonnee  ll’’iippootteessii  ddii  uunnaa  rraaddiiccee  oorrggaanniiccaa  ddeellllaa  

sscchhiizzooffrreenniiaa,,  ppaarrllaannddoo  ddii  uunn’’aalltteerraazziioonnee  bbiioocchhiimmiiccaa  ddeell  cceerrvveelllloo,,  iinnddiiccaannddoollaa  nneellllaa  

lliibbeerraazziioonnee  ddii  uunnaa  ssoossttaannzzaa  ddii  ttiippoo  mmeessccaalliinniiffoorrmmee4411..  

      NNeell  11995577  JJuunngg  aarrrriivvaa  aadd  uunnaa  ccoonncceezziioonnee  ppssiiccoossoommaattiiccaa::  llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  ssaarreebbbbee  

ddoovvuuttaa  aallll’’aazziioonnee  ddiissggrreeggaattrriiccee  ssuullllaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  uunn  aaggeennttee  ttoossssiiccoo  lliibbeerraattoo  

ddaallll’’eennoorrmmee  tteennssiioonnee  ppssiicchhiiccaa  ––  ddii  nnaattuurraa  aaffffeettttiivvaa  ––  iinnssiittaa  nneeii  ccoommpplleessssii  ddoommiinnaannttii..    

      CCoonnffrroonnttiiaammoo  qquueessttee  ccoonncclluussiioonnii  ddii  JJuunngg,,  ddeell  11995577,,  ccoonn  qquueellllee  ffoorrmmuullaattee  5511  aannnnii  

ddooppoo  ddaa  FF..  DDee  MMaassii,,  ppssiicchhiiaattrraa  ee  ppssiiccooaannaalliissttaa  ffrreeuuddiiaannoo  cchhee  ccoossìì  ssccrriivvee::  ““PPuurr  

rriissppeettttoossoo  ddeell  mmeettooddoo  ppssiiccooaannaalliittiiccoo,,  iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  cchhee  pprrooppoonnggoo  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeellllaa  

bbaassee  bbiioollooggiiccaa  ddeellllaa  ppssiiccoossii  ee  ddeellllaa  ccoommpplleessssaa  rreellaazziioonnee    ttrraa  mmeennttee  ee  cceerrvveelllloo..  

                                                           

39 LLaa  ““ttoossssiinnaa””;; 
40 CC..GG..JJuunngg,,  ““IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ppssiiccooggeenneessii  nneellllaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee””,,  11991199,,  OOppeerree,,  VVooll..  IIIIII,,  

BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11999999,,  ppaagg..  223344;; 
41  AA  qquueessttoo  rriigguuaarrddoo  ssii  ppeennssii  aaii  mmooddeerrnnii  ssttuuddii  bbiioocchhiimmiiccii  cchhee  eevviiddeennzziieerreebbbbeerroo  nneellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  

uunn’’aalltteerraazziioonnee  nneellllaa  ttrriimmeettiillaazziioonnee  ddii  aallccuunnee  aammiinnee  bbiiooggeennee,,  ttrraa  llee  qquuaallii  llaa  ddooppaammiinnaa,,  cchhee,,  uunnaa  vvoollttaa  

aalltteerraattaa,,  ddaarreebbbbee  lluuooggoo  aadd  uunnaa  ssoossttaannzzaa  bbiioocchhiimmiiccaammeennttee  mmeessccaalliinnoossiimmiillee;;  
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      MMoollttii  ccoonnttrriibbuuttii  ppssiicchhiiaattrriiccii  ee  nneeuurroosscciieennttiiffiiccii  hhaannnnoo  mmeessssoo  iinn  lluuccee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  

aalltteerraazziioonnii  bbiioollooggiicchhee  ddeell  cceerrvveelllloo  nneell  ccoorrssoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ppssiiccoottiiccoo..  LLaa  mmiiaa  iiddeeaa  èè  cchhee,,  

ppiiùù  cchhee  ddii  bbaassee  bbiioollooggiiccaa,,  ppeerr  llaa  ppssiiccoossii  ssiiaa  ooppppoorrttuunnoo  ppaarrllaarree  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  

bbiioollooggiiccaa  ddeell  ddiissttuurrbboo  mmeennttaallee..                  

      PPrrooppoonnggoo,,  iinnffaattttii,,  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  ppssiiccoossii  uunn’’eessppeerriieennzzaa  ttrraassffoorrmmaattiivvaa  

bbiiooppssiiccoollooggiiccaa,,  uunnaa  mmaallaattttiiaa  ppssiiccoossoommaattiiccaa  iinn  ccuuii  llaa  mmeennttee  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprroodduurrrree  

ttrraassffoorrmmaazziioonnii  nneell  ssuuoo  ssuubbssttrraattoo  bbiioollooggiiccoo..  LLoo  ssttaattoo  ppssiiccoottiiccoo  eeqquuiivvaallee  aadd  uunnaa  

ccoonnddiizziioonnee  ddrrooggaattaa  aauuttooiinnddoottttaa,,  mmeeddiiaannttee  llaa  qquuaallee  llaa  mmeennttee  pprroodduuccee  aalltteerraazziioonnii  

bbiioocchhiimmiicchhee  nneell  ssoommaa  ((cceerrvveelllloo))””  4422..  

      RRiipprreennddiiaammoo  iill  ppeennssiieerroo  ddii  JJuunngg::  iinn  sseegguuiittoo  aallllaa  ddeessttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellll’’IIoo,,  ccoossìì  

ddeetteerrmmiinnaattaa,,  iinntteerrvveerrrreebbbbeerroo  ((eesssseennddoo  iinniibbiittii  ii  cceennttrrii  ssuuppeerriioorrii))  ddeeii  ccoonntteennuuttii  aarrccaaiiccii,,  

ccoonnffiigguurraazziioonnii  aarrcchheettiippiicchhee  cchhee  ssttrruuttttuurraannoo  uunn  mmooddoo  pprriimmiittiivvoo  ddii  vviittaa  ee  ddii  ppeennssiieerroo..    

      LLee  ccoonnffiigguurraazziioonnii  aarrcchheettiippiicchhee  iinntteerrvveerrrreebbbbeerroo,,  ccoossìì,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ccrreeaarree  

ccoommppeennssaattiivvaammeennttee  nnuuoovvii  oorriieennttaammeennttii::  iimmbbaatttteennddoossii  iinn  uunnaa  ccoosscciieennzzaa  aalltteerraattaa  ee  

iinnddeebboolliittaa,,  ffiinniirreebbbbeerroo  ccooll  ddaarrllee  iill  ccoollppoo  ddii  ggrraazziiaa..  

      IInn  qquueessttoo  mmooddoo,,    llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  aallttrrii  nnoonn  èè  cchhee  uunn  tteennttaattiivvoo  mmaall  rriiuusscciittoo  ddii  

aauuttoogguuaarriiggiioonnee::  ““PPeerr  JJuunngg  iill  ddeelliirriioo  èè  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’IIoo,,  uunnaa  

WWeellttaannsscchhaauuuunngg  ssuuii  ggeenneerriiss  aattttrraavveerrssoo  ccuuii  lloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  cceerrccaa  ddii  aacccceettttaarree  ssee  

sstteessssoo,,  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ffiilloossooffiiaa  pprriivvaattaa,,  ppeerrssoonnaallee””  4433..    

      FFrreeuudd  rriitteenneevvaa  nnoonn  aapppplliiccaabbiillee  iill  mmeettooddoo  ppssiiccooaannaalliittiiccoo  aallllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa,,    

ccoonnssiiddeerraattaa  uunnaa  nneevvrroossii  nnaarrcciissiissttiiccaa::  iill  rriittiirroo  ddeellllaa  lliibbiiddoo  ddaaggllii  ooggggeettttii  ccoommppoorrttaa    llaa  

rreeggrreessssiioonnee  ssuullll’’IIoo  ee  cciiòò  rreennddee  iimmppoossssiibbiillee  ll’’iinnssttaauurraarrssii  ddeellllaa  nneevvrroossii  ddii  ttrraannssffeerrtt..  PPeerr  

ccuuii  nnoonn  tteennttòò  mmaaii  llaa  ppssiiccootteerraappiiaa..  

      CCoossaa  cchhee  iinnvveeccee  ffeeccee  JJuunngg  cchhee,,  ppeerr  pprriimmoo,,  ccrreeddéé  nneellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  ccuurraarree  ccoonn  

llaa  ppssiiccootteerraappiiaa  llee  ppssiiccoossii..  

      SSccrriivvee  GG..  BBeenneeddeettttii::  ““NNoonn  ffrreeqquueenntteemmeennttee  èè  ppoossssiibbiillee  ffaarr  rriissaalliirree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  

sscciieennzzaa  aadd  uunn  ssiinnggoolloo  iinnddiivviidduuoo;;  mmaa  qquuii  ppoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  pprriimmaa  ddii  JJuunngg  uunnaa  

ppssiiccootteerraappiiaa  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa,,  nneell  sseennssoo  mmooddeerrnnoo  ee  sscciieennttiiffiiccoo  ddeellllaa  ppaarroollaa,,  nnoonn  

eessiisstteevvaa  nneeppppuurree””  4444  

        NNeell  11992288,,  iinn  ““MMaallaattttiiaa  mmeennttaallee  ee  ppssiicchhee””,,  aavveevvaa  ssccrriittttoo4455::  ““LLaa  ppssiiccooggeenneessii  ddeellllaa  

sscchhiizzooffrreenniiaa  ssppiieeggaa  ppeerrcchhéé  cceerrttii  ccaassii  ppiiùù  lleeggggeerrii  ppoossssoonnoo  vveenniirree  gguuaarriittii  ccoonn  llaa  

ppssiiccootteerraappiiaa..  MMaa  rriigguuaarrddoo  aa  qquueessttee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  gguuaarriiggiioonnee  nnoonn  ddoobbbbiiaammoo  eesssseerree  

ttrrooppppoo  oottttiimmiissttii,,  ppeerrcchhéé  llaa  nnaattuurraa  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa,,  llaa  ddiissggrreeggaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà,,  

oossttaaccoollaannoo  pprroopprriioo  ll’’aaggeennttee  eesssseennzziiaallee  ddeellllaa  tteerraappiiaa,,  vvaallee  aa  ddiirree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

ppootteerr  iinnfflluuiirree  ssuullllaa  ppssiicchhee..””  

      MMiissee  iinn  eevviiddeennzzaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  gguuaarriirree  ii  ccaassii  ppiiùù  lliieevvii,,  ddoovvee  llaa  ccoosscciieennzzaa  nnoonn  èè  

aannccoorraa  ccoommpplleettaammeennttee  ddiissggrreeggaattaa  ee  mmeennttrree  FFrreeuudd  rriitteenneevvaa  cchhee  ssoolloo  iinn  uunn  ffuuttuurroo,,  

aattttrraavveerrssoo  llee  nneecceessssaarriiee  mmooddiiffiicchhee  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  ppssiiccooaannaalliittiiccaa  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ppoottuuttee  
                                                           

42 FF..  DDee  MMaassii,,““VVuullnneerraabbiilliittàà  aallllaa  ppssiiccoossii””,,  RRaaffffaaeelllloo  CCoorrttiinnaa,,  MMiillaannoo,,  22000066,,  ppaagg..  66;;  
43 GG..  TTeeddeesscchhii,,  cciitt..,,  11997799,,  ppaagg..  4411;;  
44 GG..  BBeenneeddeettttii,,  ““JJuunngg  ee  llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  iinn  ““JJuunngg  ee  llaa  ccuullttuurraa  eeuurrooppeeaa””,,  RRiivviissttaa  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  

AAnnaalliittiiccaa,,  MMaarrssiilliioo,,  PPaaddoovvaa,,  VVooll..  IIVV,,  nn..  22,,  11997733,,  ppaagg  441133;; 
4455  CC..  GG..  JJuunngg,,  11992288,,  OOppeerree,,  VVooll..  IIIIII,,  BBoollllaattii  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11999999,,  ppaagg..  224422;;  
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ccuurraarree  aanncchhee  llee  ppssiiccoossii,,  JJuunngg  aavveevvaa  uunn  aallttrroo  aatttteeggggiiaammeennttoo::  aannzzii,,  pprroopprriioo  rriissppeettttoo  aall  

ddiissccoorrssoo  ssuull  mmeettooddoo  ddeellllaa  tteeccnniiccaa,,  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  ccoonnttrraarriioo  aallll’’iiddeeaa  cchhee  ppootteessssee  

eessiisstteerree  uunnaa  tteeccnniiccaa  uunniiccaa,,  uugguuaallee  ppeerr  ttuuttttii..    

      SSccrriivveevvaa  nneell  11992211,,  iinn  ““TTiippii  PPssiiccoollooggiiccii””::  ““NNoonn  èè  pprroobblleemmaa  ddii  mmeettooddoo,,  mmaa  ooggnnii  

aannaalliissttaa  èè  iill  mmeettooddoo  cchhee  ddàà  ssee  sstteessssoo  aall  ssuuoo  ppaazziieennttee””  ee  nneell  11994455::  ““OOggnnii  

ppssiiccootteerraappeeuuttaa  nnoonn  èè  ssoollttaannttoo  iill  ssuuoo  mmeettooddoo::  ‘‘èè  eeggllii  sstteessssoo  qquueell  mmeettooddoo’’..  ‘‘AArrss  ttoottuumm  

rreeqquuiirriitt  hhoommiinneemm’’,,  ddiiccee  uunn  aannttiiccoo  mmaaeessttrroo..  IInn  ppssiiccootteerraappiiaa,,  iill  ggrraannddee  ffaattttoorree  ddii  

gguuaarriiggiioonnee  èè  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeell  tteerraappeeuuttaa””  4466..    

      AAll    22°°  CCoonnggrreessssoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  PPssiicchhiiaattrriiaa  ddii  ZZuurriiggoo,,  nneell  119955774477,,  JJuunngg  rriibbaaddiirràà  

qquueessttoo  ccoonncceettttoo4488::  ““EE’’  uunn  pprroobblleemmaa  ddii  ddeevvoozziioonnee  uummaannaa,,  ddii  ddeeddiizziioonnee  pprrooffoonnddaa,,  ddii  

aauutteennttiiccoo  iinntteerreessssee  ddaa  ppaarrttee  ddii  cchhii  ttrraattttaa  qquueessttii  ppaazziieennttii,,  ee  nnoonn  ddii  mmeettooddoo……SSaarreebbbbee  

uunn  eerrrroorree  ppeennssaarree  cchhee  eessiissttaannoo  mmeettooddii  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  aaddaattttii..  II  pprreessuuppppoossttii  

tteeoorriiccii  aa  qquueessttoo  rriigguuaarrddoo  nnoonn  hhaannnnoo  pprraattiiccaammeennttee  aallccuunn  ssiiggnniiffiiccaattoo..  SSii  eevviittii  dduunnqquuee  

ddii  ppaarrllaarree  ddii  mmeettooddoo……IInn  eeffffeettttii  aanncchhee  llee  sscchhiizzooffrreenniiee  ggrraavvii  ssii  ppoossssoonnoo  

ccoonnssiiddeerreevvoollmmeennttee  mmiigglliioorraarree  oo  ppeerrssiinnoo  gguuaarriirree  ccoonn  iill  ttrraattttaammeennttoo  ppssiicchhiiccoo,,  nneellllaa  

mmiissuurraa  iinn  ccuuii  llaa  pprroopprriiaa  ccoossttiittuuzziioonnee  rreessiissttee””..    

    SSeemmpprree  nneell  11995577,,  JJuunngg  pprreecciissaa  llee  ssuuee  mmooddaalliittàà  ddii  aapppprroocccciioo  aaggllii  sscchhiizzooffrreenniiccii..    

    GGllii  ffuu  ppoorrttaattaa  uunnaa  ppaazziieennttee,,  mmoollttoo  ggrraavvee,,  cchhee  uuddiivvaa  ““vvooccii””  ssppaarrssee  ppeerr  ll’’iinntteerraa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ccoorrppoo,,  ddii  ccuuii  qquueellllaa  cceennttrraallee  eerraa  llooccaalliizzzzaattaa  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeelllloo  sstteerrnnoo,,  eedd  

eerraa  llaa  vvooccee  ddii  DDiioo..  NNoonnoossttaannttee  ccoonnssiiddeerraassssee  iill  ccaassoo  ddiissppeerraattoo  --  ppeerr  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  

ppaazziieennttee  oollttrree  aadd  eesssseerree  ggrraavveemmeennttee  aammmmaallaattaa,,  eerraa  vveecccchhiiaa,,  iinnccoollttaa  ee  ppootteevvaa  eesssseerree  

vviissttaa  ddaa  JJuunngg  ssoolloo  ppoocchhee  vvoollttee  ll’’aannnnoo  ––  ddeecciissee  ddii  aacccceettttaarree  iill  ttrraattttaammeennttoo..        

      QQuueessttoo  ffuu  aattttuuaattoo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ssiinnggoollaarree  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  JJuunngg  aall  ddeelliirriioo  ddeellllaa  

ppaazziieennttee::  ““LLaa  vvooccee  ddii  DDiioo  llee  ddiissssee  cchhee  ddoovveevvaa  ccoonnvviinncceerrmmii  aa  ppeerrmmeetttteerrllee  ddii  lleeggggeerree  

aadd  ooggnnii  sseedduuttaa  uunn  ccaappiittoolloo  ddeellllaa  BBiibbbbiiaa  ddaa  mmee  sscceellttoo,,  ddii  iimmppaarraarrlloo  aa  mmeemmoorriiaa  aa  ccaassaa  

ee  ddii  mmeeddiittaarrlloo  ffrraa  uunnaa  sseedduuttaa  ee  ll’’aallttrraa..  PPooii,,  nneellllaa  ssuucccceessssiivvaa  sseedduuttaa,,  aavvrreeii  ddoovvuuttoo  

ffaarrgglliieelloo  rreecciittaarree..  QQuueessttaa  pprrooppoossttaa  cchhee  aallll’’iinniizziioo  aappppaarriivvaa  bbiizzzzaarrrraa,,  ssii  rriivveellòò  iinn  

sseegguuiittoo  ccoommee  uunnaa  mmiissuurraa  tteerraappeeuuttiiccaa  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillee,,  iinn  qquuaannttoo  ll’’eesseerrcciizziioo  ffeeccee  ssìì  

cchhee  nnoonn  ssoolloo  llee  ccaappaacciittàà  vveerrbbaallii  eedd  eesspprreessssiivvee  ddeellllaa  ppaazziieennttee,,  mmaa  aanncchhee  iill  rraappppoorrttoo  

ppssiicchhiiccoo,,  vveenniisssseerroo  nnootteevvoollmmeennttee  mmiigglliioorraattii..  IIll  rriissuullttaattoo  ccoonnssiisstteettttee  nneell  ffaattttoo  cchhee  ddooppoo  

cciirrccaa  oottttoo  aannnnii  iill  llaattoo  ddeessttrroo  ddeell  ccoorrppoo  eerraa  ccoommpplleettaammeennttee  lliibbeerroo  ddaallllaa  vvooccii..  QQuueessttee  

ppeerrdduurraarroonnoo  ssoolloo  ssuull  llaattoo  ssiinniissttrroo””  4499..    

        IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ll’’aapppprroocccciioo  tteerraappeeuuttiiccoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddeeffiinniittoo  ccoommee  

eessaauuddiimmeennttoo  ddeeii  bbiissooggnnii  iinnccoonnssccii  ddeellllaa  ppaazziieennttee..  

      JJuunngg,,  cciiooèè,,  hhaa  cceennttrraattoo  ii  ssuuooii  ssffoorrzzii  tteerraappeeuuttiiccii  nneellll’’aaccccoogglliieerree  eedd  eessaauuddiirree  llee  

rriicchhiieessttee  ddeellll’’iinnccoonnsscciioo,,  eevviittaannddoo  ddii  ooccccuuppaarrssii  iinn  mmaanniieerraa  ddiirreettttaa  ddeellll’’IIoo  ddeellllaa  

ppaazziieennttee,,  ppeerraallttrroo  ffrraaggiilliissssiimmoo..    

                                                           

46 CC..  GG..  JJuunngg,, ““MMeeddiicciinnaa  ee  ppssiiccootteerraappiiaa””,,  11994455,,  iinn  ““PPrraattiiccaa  ddeellllaa  ppssiiccootteerraappiiaa””,,OOppeerree,,  VVooll..  1166,,  

BBoollllaattii  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11999933,,  ppaagg..  9988;;  
47 LLaa  ssuuaa  rreellaazziioonnee  ppuubbbblliiccaattaa  nneell  11995588,,  ““LLaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  iinn  OOppeerree,,  VVooll..  33,,  BBoollllaattii  BBoorriinngghhiieerrii,,  

TToorriinnoo,,  11999999;; 
4488  CC..  GG..  JJuunngg,,  ““LLaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  OOppeerree,,  VVooll..  33,,  cciitt..,,  ppaagg..  228800;;    
49 IIbbiiddeemm,,  ppaagg..  228811;; 
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      NNoonn  ssii  èè  ppoossttoo  aall  ddii  ssoopprraa  oo  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllee  rriicchhiieessttee  ddeellll’’iinnccoonnsscciioo,,  mmaa  aaccccaannttoo  aadd  

eessssee,,  ssttaabbiilleennddoo  ccoossìì  uunnaa  rreellaazziioonnee  ssiimmmmeettrriiccaa  ee  ccaarriiccaa  ddii  iimmpplliicciittii  ssiiggnniiffiiccaattii  

ssiimmbboolliiccii,,  ffrraa  llaa  ssuuaa  ppssiicchhee  ee  qquueellllaa  ddeellllaa  ppaazziieennttee::  iinn  pprraattiiccaa  vviivveerree  iill  ssooggnnoo  ee  

ll’’aalllluucciinnaazziioonnee  aassssiieemmee  aall  mmaallaattoo..    

      LLaa  ssuuaa  iinntteennssaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaffffeettttiivvaa,,  ssppiinnttaa  ffiinnoo  aadd  uunn’’aappppaarreennttee  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ddeelliirriioo,,  aavveevvaa  ppoottuuttoo  ccoossìì  ccoossttiittuuiirree  lloo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ccoonnccrreettiizzzzaarree  llaa  

rreellaazziioonnee  ccoonn  ll’’iinnccoonnsscciioo,,  mmeennttrree  iill  llaavvoorroo  ssuuii  ccoonntteennuuttii  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  eesssseerree  

aavvvviiaattoo  ssoolloo  iinn  tteemmppii  ssuucccceessssiivvii..  

      DDiiccee  GG..  BBeenneeddeettttii  5500::  ““RRiiccoorrddoo  uunn  ccoollllooqquuiioo  ccoonn  JJuunngg……iinn  ccuuii  eeggllii  mmii  ppaarrllaavvaa  ddeell  

mmooddoo  iinn  ccuuii  aavveevvaa  rriissppoossttoo  aallllee  aalllluucciinnaazziioonnii  aassttrruussee  ddii  uunnaa  ppaazziieennttee  

sscchhiizzooffrreenniiccaa……ssii  eerraa  aavvvviicciinnaattoo  aadd  uunn  ssuuoo  ssccaaffffaallee  ppiieennoo  ddii  lliibbrrii,,  aavveevvaa  ttiirraattoo  ffuuoorrii  

uunn  vvoolluummee,,  aappeerrttaa  uunnaa  ppaaggiinnaa  ee  aavveevvaa  ddeettttoo  aallllaa  ppaazziieennttee  cchhee  lluuii  ttrroovvaavvaa  ccoossee  ssiimmiillii  

aa  qquueeii  vviissssuuttii,,  tteerrrriibbiillii  ppeerr  ll’’iinnffeerrmmaa,,  nneellllee  eessppeerriieennzzee  ddii  iinnddiivviidduuii  aanncchhee  ssaannii,,  

aappppaarrtteenneennttii  aadd  eeppoocchhee  ee  ccuullttuurree  lloonnttaannee;;  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  nnuullllaa  ddii  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ee  ddii  

tteerrrriibbiillmmeennttee  ppeerrssoonnaallee  iinn  cciiòò  cchhee  aanncchhee  lleeii  ssttaavvaa  rriivviivveennddoo..  LLaa  ppaazziieennttee  ssii  sseennttiivvaa  

aaccccoollttaa,,  ccoossìì,,  nneellllaa  ggrraannddee  cceerrcchhiiaa  ddeeii  vviivvii  ee  ddeeii  mmoorrttii,,  cchhee  eerraannoo  ccoommee  lleeii,,  aattttrraavveerrssoo  

llaa  ppeerrssoonnaa  ddeelllloo  ppssiicchhiiaattrraa””..  

      PPeerr  JJuunngg,,  iinn  ggeenneerraallee,,  iill  mmaaggggiioorree  aaiiuuttoo  aallllaa  tteerraappiiaa  vviieennee  ddaallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  --  ddaa  

ppaarrttee  ddeell  ppaazziieennttee  ccoommee  ddeelllloo  sstteessssoo  tteerraappeeuuttaa  --  ddeellllee  rraapppprreesseennttaazziioonnii  aa  ccoonntteennuuttoo  

aarrcchheettiippiiccoo..    

      IIll  tteerraappeeuuttaa  ddeevvee  llaavvoorraarree  ssuullllee  rraapppprreesseennttaazziioonnii  ccoolllleettttiivvee  eemmeerrggeennttii  ddaallll’’iinnccoonnsscciioo  

ddeell  ppaazziieennttee,,  eevviittaannddoo  ddii  ffaarree  uussoo  ddii  uunnaa  ppssiiccoollooggiiaa  ppeerrssoonnaalliissttiiccaa..  

      LLaa  ppoossiizziioonnee  ddii  JJuunngg  èè  eesspplliicciittaa::  ““ppooiicchhéé  llaa  ffaasscciinnaazziioonnee  pprrooddoottttaa  ddaaii  ccoonntteennuuttii  

aarrcchheettiippiiccii  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerriiccoolloossaa,,  mmii  sseemmbbrraa  cchhee  llaa  ssppiieeggaazziioonnee  ddeell  

ssiiggnniiffiiccaattoo  iimmppeerrssoonnaallee  ddii  qquueessttii,,  ssiiaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  uuttiillee,,  cciiòò  iinn  cceerrttoo  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  

llaa  ddiissccuussssiioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  ppeerrssoonnaallii..  QQuueessttii  uullttiimmii  ssoonnoo  llee  ccaauussee  cchhee  hhaannnnoo  

pprroovvooccaattoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  llee  rreeaazziioonnii  ee  llee  ccoommppeennssaazziioonnii  aarrccaaiicchhee,,  ppeerrcciiòò  ppoossssoonnoo  

pprroovvooccaarree  ddii  nnuuoovvoo  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  llee  sstteessssee  ccoonnsseegguueennzzee..    

      PPeerr  qquueessttoo  ssii  ddeevvee  aaiiuuttaarree  iill  ppaazziieennttee  aa  ddiissttoogglliieerree  aallmmeennoo  tteemmppoorraanneeaammeennttee  iill  ssuuoo  

iinntteerreessssee  ddaaii  ffaattttii  ppeerrssoonnaallii  ddii  eecccciittaazziioonnee,,  ppeerr  rreennddeerrggllii  ppoossssiibbiillee  uunn  ggeenneerraallee  

oorriieennttaammeennttoo  eedd  uunnaa  vviissiioonnee  ppiiùù  cchhiiaarraa  ddeellllaa  ssuuaa  ccoonnffuussaa  ssiittuuaazziioonnee..  MMii  ssoonnoo  ffaattttoo  

uunnaa  rreeggoollaa  ddii  ffoorrnniirree  aall  ppaazziieennttee  ttuuttttee  llee  ccoonnoosscceennzzee  ppssiiccoollooggiicchhee  ppoossssiibbiillii””5511..  

      LL’’aapppprroocccciioo  tteerraappeeuuttiiccoo  ddii  JJuunngg  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  ffaarr  ssìì  cchhee  ggllii  aassppeettttii  eeggooiiccii  ssiiaannoo  

mmoommeennttaanneeaammeennttee  mmeessssii  ddaa  ppaarrttee,,  cceennttrraannddoo  iill  llaavvoorroo  aannaalliittiiccoo  ssuuggllii  aassppeettttii  

ttrraannssppeerrssoonnaallii  ddeellllaa  ppssiicchhee..  

      CCiiòò  ppuuòò  aavvvveenniirree  ggrraaddaattaammeennttee,,  ffaacceennddoo  ssìì  cchhee  ll’’iinnccoonnsscciioo  vveennggaa  aassssiimmiillaattoo  aallll’’IIoo  

iinn  mmaanniieerraa  mmeennoo  mmiinnaacccciioossaa,,  ggrraazziiee  aallllaa  ffuunnzziioonnee  pprrootteettttiivvaa  ssvvoollttaa  ddaall  tteerraappeeuuttaa..      

      SSeeccoonnddoo  JJuunngg  èè  ppoossssiibbiillee  uunnaa  ppoossiittiivvaa  iinntteeggrraazziioonnee  ffrraa  ll’’iioo  ee  ll’’iinnccoonnsscciioo,,  nneellllaa  

mmiissuurraa  iinn  ccuuii  nneellllaa  ccoosscciieennzzaa  ddeelllloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  ssiiaannoo  ccrreeaattii,,  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddeell  

tteerraappeeuuttaa,,  rraapppprreesseennttaazziioonnii  ddii  nnaattuurraa  ssiimmbboolliiccaa..  

                                                           

5500  GG..  BBeenneeddeettttii,,  11997799,,  cciitt..,,  ppaagg..  5555;;  
5511  CC,,GG,,JJuunngg,,  11995577,,  oopp..  cciitt..,,  ppaagggg..  228811//228822;;    
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    IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  mmeettooddoollooggiiaa  jjuunngghhiiaannaa  ssii  ppuuòò  ppaarrllaarree  ppiiùù  ddii  aapppprroocccciioo  aallllaa  

sscchhiizzooffrreenniiaa  cchhee  ddii  ccoonnddoottttaa  tteerraappeeuuttiiccaa  ssttaannddaarrddiizzzzaattaa,,  ddoovvee  llee  ccoossee  cchhee  ppiiùù  ccoonnttaannoo,,  

sseeccoonnddoo  ll’’aannaalliissttaa  ssvviizzzzeerroo,,  ssoonnoo  iill  ccoonnttaattttoo  uummaannoo  ee  llaa  ddeeddiizziioonnee  aall  ppaazziieennttee,,  ccoonn  iill  

ssuuoo  ““ssaaccrriiffiicciioo  ppeerrssoonnaallee””,,  ppiiùù  cchhee  iill  mmeettooddoo..  

      PPeerr  JJuunngg  ooggnnii  mmaallaattttiiaa  rraapppprreesseennttaa  iill  ddiilleemmmmaa  ppeerrssoonnaallee  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo::  llaa  ssttoorriiaa  

ppeerrssoonnaallee  èè  iill  ““sseeggrreettoo””  ddeell  ppaazziieennttee,,  llaa  ccaauussaa  ddeellllaa  ssuuaa  rroovviinnaa,,  mmaa  rraapppprreesseennttaa  aanncchhee  

llaa  cchhiiaavvee  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  iill  ssuuoo  aatttteeggggiiaammeennttoo..    

      PPeerr  ttrroovvaarrllaa,,  ooccccoorrrree  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  uunn  ccoonnttaattttoo  uummaannoo  pprroolluunnggaattoo  ccoonn  iill  ppaazziieennttee..    

    SSccrriivvee  aannccoorraa  BBeenneeddeettttii5522::  ““UUnn  aallttrroo  ccoonncceettttoo  ddii  JJuunngg  cchhee  ppeerr  mmee  èè  ssttaattoo  

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ……  èè  cchhee  iill  tteerraappeeuuttaa  ssii  ttrraassffoorrmmaa  eeggllii  sstteessssoo  aassssiieemmee  ee  aattttrraavveerrssoo  iill  ssuuoo  

ppaazziieennttee;;  cchhee  iill  pprroocceessssoo  tteerraappeeuuttiiccoo  èè  dduuaallee””..    

        PPeerr  ccuuii  iinn  ooggnnii  iinnccoonnttrroo  ccoonn  lloo  ppssiiccoottiiccoo,,  cciiaassccuunnoo  ddeeii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  ccooppppiiaa  

tteerraappeeuuttiiccaa  rriicceevvee  ee  ddaa’’  qquuaallccoossaa  aallll’’aallttrroo..  

        PPeerr  JJuunngg,,    ““iill  mmeeddiiccoo  hhaa  qquuaallccoossaa  ddaa  ddiirree,,  mmaa  aanncchhee  iill  ppaazziieennttee””::  éé  iinn  qquueessttoo  sseennssoo  

cchhee  ooggnnii  ppssiiccootteerraappiiaa  ddeevvee  eesssseerree  ddiiaallooggoo  ee  iinnccoonnttrroo..    

      IIll  tteerraappeeuuttaa  nnoonn  ddeevvee  vviivveerree  ccoonn  iill  ssuuoo  ppaazziieennttee  uunn  rraappppoorrttoo  ffrreeddddoo  ee  ddiissttaaccccaattoo::    

ddeevvee  ssaappeerrssii  ccaallaarree  nneellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa,,  nnoonn  vviivveennddoo  llaa  rreellaazziioonnee  tteerraappeeuuttiiccaa  ccoommee  iill  

mmoommeennttoo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ffrraa  nnoorrmmaallee  ee  ffoollllee,,  ccoonn  lliimmiittii  ddeeffiinniittii..  PPeerr  ccoommpprreennddeerrlloo  ddeevvee  

ssaappeerr  vviivveerree  iinn  ssee  sstteessssoo,,  aaccccoogglliieennddoollaa,,  llaa  ssuuaa  aammbbiivvaalleennzzaa,,  iinntteessaa  ccoommee  rraappppoorrttoo  

ddiiaalleettttiiccoo  ffrraa  bbeennee  ee  mmaallee,,  ffrraa  nnoorrmmaalliittàà  ee  ffoolllliiaa..  

      CCoonnffrroonnttiiaammoo  iill  ppeennssiieerroo  ddii  JJuunngg  ccoonn  qquueelllloo  ddii  SSeeaarrlleess::  ““iill  tteerraappeeuuttaa  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  

pprrooffoonnddii  ddeellll’’iinntteerraazziioonnee  tteerraappeeuuttiiccaa,,  iinnttrrooiieettttaa  tteemmppoorraanneeaammeennttee  ii  ccoonnfflliittttii  ppaattooggeennii  

ee  llii  eellaabboorraa  aa  uunn  lliivveelllloo  iinnttrraappssiicchhiiccoo,,  iinnccoonnsscciioo  oollttrree  cchhee  ccoonnsscciioo,,  uuttiilliizzzzaannddoo  iinn  

qquueessttoo  llee  rriissoorrssee  ddeell  ssuuoo  IIoo,,  cchhee  èè  rreellaattiivvaammeennttee  ffoorrttee..  IIll  ppaazziieennttee,,  qquuiinnddii,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa  

ppeerr  iinnttrrooiieezziioonnee,,  ccoogglliiee  ii  ffrruuttttii  ddii  qquueessttoo  llaavvoorroo  tteerraappeeuuttiiccoo  iinnttrraappssiicchhiiccoo  cchhee  ssii  èè  

ssvvoollttoo  nneell  tteerraappeeuuttaa””  5533..          

      IIll  tteerraappeeuuttaa  ddeevvee  ssaappeerrssii  ssiittuuaarree  nneell  mmeezzzzoo::  ssoolloo  ccaallaannddoossii  nneellll’’iinnccoonnsscciioo  ––  llaa  

ddiisscceessaa  aaggllii  iinnffeerrii  ––  tteenneennddoossii  ppeerròò  aannccoorraattii  aallllaa  pprroopprriiaa  ccoosscciieennzzaa,,  ssii  ppuuòò  vviivveerree,,  ppeerr  

JJuunngg,,  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ppiieenneezzzzaa,,  ddeellllaa  gglloobbaalliittàà  ee  rriissoorrggeerrnnee  mmuuttaattii..  SSoolloo  ccoossìì  ssii  ppuuòò  

aavveerree  ll’’eessaattttaa  pprreeggnnaannzzaa  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  sscchhiizzooffrreenniiccaa::  ssoottttoolliinneeaannddoo  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  

uunn  iinnccoonnttrroo  vveerroo  eedd  aauutteennttiiccoo  ccoonn  iill  ppaazziieennttee  ppssiiccoottiiccoo,,  eevviittaannddoo  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  

aaddaattttaarrlloo  aa  qquueellllaa  sstteessssaa  rreeaallttàà  aalliieennaannttee  cchhee  hhaa  ccrreeaattoo  iinn  lluuii  pprroopprriioo  llaa  ffrraattttuurraa  

ppssiiccoottiiccaa..  IInn  qquueessttoo  sseennssoo  iill  ssuuoo  ccoonnttrriibbuuttoo  aallllaa  ppssiiccootteerraappiiaa  ddeellllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  aappppaarree  

ffoonnddaammeennttaallee..  

        AAuussppiiccaannddoo  uunn  aapppprroocccciioo  ddiiaalleettttiiccoo  aalllloo  ppssiiccoottiiccoo,,  sseennzzaa  ddeemmaarrccaazziioonnii  ffrraa  ccoonnsscciioo  

ee  iinnccoonnsscciioo,,  nnoorrmmaalliittàà  ee  ffoolllliiaa,,  llaa  ssuuaa  cclliinniiccaa  ddeellllee  ppssiiccoossii  ddiivveennttaa  uunnaa  rriicceerrccaa  ddii  ttiippoo  

aannttrrooppoollooggiiccoo,,  tteessaa  aa  ccoommpprreennddeerree  ppiiùù  cchhee  aa  ssppiieeggaarree,,  ddoovvee  llaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee,,  ccoonn  

ttuuttttoo  iill  ssuuoo  ccaarriiccoo  ddii  ssooffffeerreennzzaa,,  ddiivveennttaa  uunnaa  ppoossssiibbiillee  ““ccrriissii  ttrraassffoorrmmaattiivvaa””  

ddeellll’’eessiisstteennzzaa::  llaa  rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  iiddeennttiittàà..    

                                                           

5522  GG..  BBeenneeddeettttii,,  11997799,,  cciitt..,,  ppaagg..  5577;;  
53 HH..  FF..  SSeeaarrlleess,,  ““SSccrriittttii  ssuullllaa  sscchhiizzooffrreenniiaa””,,  11995588,,  BBoorriinngghhiieerrii,,  TToorriinnoo,,  11997744,,  ppaagg..  220033;;  
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      NNeell  ssuuoo  ppeennssiieerroo,,  iinnffaattttii,,  nneellllaa  ppssiiccoossii  ssii  eesspprriimmee,,  ssiiaa  ppuurree  iinn  mmooddoo  ddrraammmmaattiiccoo  ee  

ttuummuullttuuoossoo,,  uunnaa  tteennddeennzzaa  ssooggggeettttiivvaa  aall  rriinnnnoovvaammeennttoo::  aattttrraavveerrssoo  iill  ssiinnttoommoo,,  cciiooèè,,  

pprreennddee  ccoorrppoo  uunnaa  ssooffffeerreennzzaa    ppssiicchhiiccaa  iinnddiivviidduuaallee  pprrooffoonnddaa,,  ddoovvuuttaa  aallll’’aasssseennzzaa  ddii  

sseennssoo  ee  aallllaa  ppeerrddiittaa  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  vviittaa..  

      IInn  qquueessttoo  mmooddoo  JJuunngg  ccii  ccoonndduuccee  iinn  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  oorriiggiinnaallee  iinn  ccuuii  lloo  ppssiiccoottiiccoo  ddaa  

mmaallaattoo  ssii  ffaa  ppeerrssoonnaa,,  ddiivveennttaannddoo  ““iinnddiivviidduuoo  rreellaazziioonnaabbiillee””,,  mmeennttrree  iill  ccaammppoo  ddeellllaa  

ccoommpprreennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ssii  aallllaarrggaa,,  iinncclluuddeennddoo  eennttrraammbbii  ii  ppoollii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee::  

tteerraappeeuuttaa  ee  ppaazziieennttee..  

      LL’’eesssseennzzaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  tteerraappeeuuttiiccaa  ddeell  ccuurraannttee  ssii  rreeaalliizzzzaa  nneellll’’aatttteennzziioonnee  aallllee  

eessiiggeennzzee  ddii  ssiiggnniiffiiccaattoo  ppoossiittiivvee  cceellaattee  nneell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ppssiiccooppaattoollooggiiccoo,,  ddoovvee  llaa  

ccrriissii  èè  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ppaassssaaggggiioo  ddaa  uunn  mmooddeelllloo  aaddaattttaattiivvoo  aadd  uunn  aallttrroo,,  uunn  pprroocceessssoo  ddii  

ccaammbbiiaammeennttoo  gglloobbaallee,,  aammppiioo  ee  rraappiiddoo,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaalllloo  ssccaaccccoo  ddeellll’’eeqquuiilliibbrriioo  

pprreecceeddeennttee..  

      IIll  ppaazziieennttee,,  nnoonn  ppiiùù  rriidduucciibbiillee  aadd  eelleemmeennttii,,  mmaa  ccoommpprreessoo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa,,  ddiivveennttaa    

uunnaa  ““gglloobbaalliittàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa””,,  iinn  ccuuii  iill  ssiinnttoommoo  nnoonn  èè  ppiiùù  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  oorrddiinnee  

oobbiieettttiivvoo,,  mmaa  uunn  pprrooddoottttoo  ddeellllaa  ppssiicchhee  ssooggggeettttiivvaa  cchhee,,  ppeerr  eesssseerree  ccoommpprreessoo  nneeii  ssuuooii  

ccoommpplleessssii  ssiiggnniiffiiccaattii,,  rriimmaannddaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  aaggllii  eelleemmeennttii  ppssiicchhiiccii  iinnccoonnssccii  cchhee  lloo  

ccoossttiittuuiissccoonnoo..  

      LLaa  ppssiiccootteerraappiiaa  ssii  ffaa,,  ccoossìì,,  rriicceerrccaa  ddeell  vvaalloorree  ssiimmbboolliiccoo  ddeell  ssiinnttoommoo,,  lluuooggoo  ddii  

iinnccoonnttrroo  ddii  eelleemmeennttii  ccoonnssccii  ee  iinnccoonnssccii,,  cchhee  ssii  ddiissppiieeggaa  iinn  uunn  ccaammppoo  rreellaazziioonnaallee  

iinntteerrssooggggeettttiivvoo,,  ddoovvee,,  qquuaallee  eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ddeell  sseennssoo,,  eemmeerrggee  

llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  iinntteerrnnaa  aallll’’iinntteennddeerree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  tteerraappeeuuttaa::  ddiissppoonniibbiilliittàà  ffiinnaalliizzzzaattaa  

aallllaa  rriicceerrccaa  ccoonnddiivviissaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ttrraassffoorrmmaattiivvoo  iinnddiivviidduuaallee  cchhee,,  iinnccoonnssaappeevvoollmmeennttee,,  

lloo  ppssiiccoottiiccoo  eesspprriimmee  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  ssooffffeerreennzzaa..  

        IIll  ccoonnttiinnuuoo  rriicchhiiaammoo  aallllaa  ssooggggeettttiivviittàà  pprreesseennttee  nneell  ssuuoo  mmooddeelllloo  ppssiiccootteerraappeeuuttiiccoo,,  ccii  

ssttiimmoollaa  aa  gguuaarrddaarree  aallllaa  ppssiiccoossii  nnoonn  ppiiùù  ccoommee  aadd  uunnaa  mmaallaattttiiaa  ccoonnttrroo  ccuuii  lloottttaarree,,  

eesspprreessssiioonnee  ddii  uunnaa  aalliieenniittàà  iinnttrruussiivvaa  ee  nneemmiiccaa,,  mmaa  ccoommee  aadd  uunnaa  ““ppoossssiibbiilliittàà””  ee  

““iinntteennzziioonnaalliittàà””,,  cchhee  vvaannnnoo  iissccrriittttee,,  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeell  ccuurraannttee,,  iinn  uunn  nnuuoovvoo  ssiisstteemmaa  ddii  

ssiiggnniiffiiccaazziioonnee,,  cchhee  ppuuòò  ddiisscchhiiuuddeerree  llaa  vviiaa  aadd  uunn  ddiivveerrssoo  oorriieennttaammeennttoo  ppeerrssoonnaallee  nneellllaa  

vviittaa..      

      CCoonnttrraappppoonneennddoossii  aadd  uunnaa  cceerrttaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  oorrggaanniicciissttaa  ee  bbiioollooggiissttaa,,  cchhee  ssii  aaffffaannnnaa  aa  

cceerrccaarree  iill  sseennssoo  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  nneellllee  mmoolleeccoollee  ee  nneeii  rreecceettttoorrii,,  ssuuddddiivviiddeennddoo  ii  ppaazziieennttii  

iinn  rreessppoonnddeerrss  ee  nnoonn  rreessppoonnddeerrss,,  JJuunngg,,  aa  mmiioo  aavvvviissoo,,  ccoonn  iill  ssuuoo  mmooddeelllloo  ddii  

ccoommpprreennssiioonnee  ppssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  ddeell  ddiissaaggiioo  ppssiicchhiiccoo,,  ccii  aaiiuuttaa  aa  ppeennssaarree  llaa  ppssiiccoossii,,  

llaasscciiaannddooccii  iinn  eerreeddiittàà  qquueellllaa  cchhee  ssii  ppoottrreebbbbee  ddeeffiinniirree  ll’’eettiiccaa  ddeellll’’aassccoollttoo..  

      LL’’aassccoollttoo  ppoossttoo  aallllaa  ccoommpprreennssiioonnee  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeellllaa  ssooffffeerreennzzaa,,  cchhee  ssii  

ddiissppiieeggaa  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ddooppppiioo  ssgguuaarrddoo  tteerraappeeuuttiiccoo,,  rriivvoollttoo  aallll’’iinnnnaattoo  ee  

aallll’’aammbbiieennttee,,  aallllaa  vviittaa  ppssiicchhiiccaa  ee  aallllaa  vviittaa  eesstteerriioorree,,  aa  cciiòò  cchhee  vvii  èè  ddii  mmaallaattoo  ee  ddii  ssaannoo,,  

bbaaddaannddoo  aadd  aaccccoogglliieerree  nnoonn  ssoolloo  cciiòò  cchhee  èè  ddeeffiicciittaarriioo,,  cchhee  mmaannccaa,,  mmaa  aanncchhee  cciiòò  cchhee  èè  

iinnccoonnssaappeevvoollmmeennttee  iinn  iittiinneerree,,  pprroossppeettttiiccaammeennttee,,  ppeerr  rriittrroovvaarree  llaa  ffiidduucciiaa  nneellllaa  nnoonn  

iinneelluuttttaabbiilliittàà  ddeell  ddeessttiinnoo  ppssiiccoottiiccoo..  

      CCoossìì  JJuunngg  ccoonnttrriibbuuiissccee  aa  mmooddiiffiiccaarree  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  iill  ““ppaarraaddiiggmmaa  mmeeddiiccaallee””  

aaddoottttaattoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ““ffoollllee””..    
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      LLaa  rriiccaadduuttaa  cchhee  nnee  vviieennee  èè  ttuuttttaa  ssuull  ffaarree  tteerraappeeuuttiiccoo,,  llaaddddoovvee  ii  ccaammbbiiaammeennttii  ddeell  

ppaarraaddiiggmmaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  iinneevviittaabbiillmmeennttee,,  mmooddiiffiiccaannoo  iill  mmooddoo  ddii  ppeennssaarree  ee  ddii  

ttrraattttaarree  ii  mmaallaattii  ee,,  ppaarraalllleellaammeennttee,,  iill  mmooddoo  ddii  ccoonncceeppiirree  llaa  ccuurraa..  

      GGrraazziiee  aa  JJuunngg,,  iinnffaattttii,,  ssii  èè  mmooddiiffiiccaattoo  iill  ttiippoo  ddii  ssgguuaarrddoo  ggeettttaattoo  ssuullllaa  ssooffffeerreennzzaa  

ppssiicchhiiccaa..,,  ssuuppeerraannddoo  llaa  vveerrssiioonnee  ddeemmeennzziiaallee  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee  ee  ll’’iiddeeaa    

ddeellll’’iinngguuaarriibbiilliittàà  ddeell  ssooggggeettttoo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  EE  ppaarraalllleellaammeennttee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ccoommpprreennssiibbiilliittàà  ddeell  ssiinnttoommii,,  ssii  èè  ssvviilluuppppaattaa  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunn  

mmoonnddoo  ppssiicchhiiccoo  ddaa  eesspplloorraarree  ee  ccoommpprreennddeerree  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  tteerraappeeuuttiiccaa  

ddeellllaa  ssooffffeerreennzzaa..    

      CCoonncclluuddeennddoo,,  JJuunngg  ssii  ffaa  pprroommoottoorree  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  eesssseerree  aatttteennttoo  aallll’’eesssseerree  

gglloobbaallee  aall  mmoonnddoo  ddeell  ppaazziieennttee,,  aaffffiinncchhéé  ssii  ccoommpprreennddaa  ssiiaa  qquuaannttoo  èè  ssttrraavvoollttoo  ddaallllaa  

ppssiiccoossii  ee,,  aanncchhee  qquuaannttoo,,  ppeerròò,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoommpprreennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeell  ssuuoo  vviissssuuttoo,,  

qquueessttoo  ssttrraavvoollggiimmeennttoo  ccaattaassttrrooffiiccoo  ppuuòò  eesssseerree  iinnfflluueennzzaattoo  ppoossiittiivvaammeennttee::  ppaassssaannddoo,,  

ccoossìì,,  aadd  uunnaa  vviissiioonnee  ppiiùù  oottttiimmiissttiiccaa  ee  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  ee  ddeellllaa  ccuurraa..  

      IInnoollttrree,,  ee  qquueessttoo  mmii  ppaarree  ffoonnddaammeennttaallee,,  ggiiuunnggee  aa  qquueessttaa  ccoonncclluussiioonnee  uuttiilliizzzzaannddoo  uunn  

ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiccoollooggiiccoo,,  aall  ccuuii  iinntteerrnnoo  èè  iinncclluussaa  ssiiaa  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ddii  

uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  ppssiicchhiiccaa  iinnccoonnsscciiaa  pprreesseennttee  nneellllaa  mmaallaattttiiaa,,  ee  ssiiaa  cchhee  llaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  

iill  ssiinnggoolloo  ppaazziieennttee  èè  cceennttrraallee  ppeerr  ccaappiirree  qquuaannttoo  ooggnnii  ccaassoo  hhaa  uunnaa  ssuuaa  ssppeecciiffiicciittàà,,  uunnaa  

ssuuaa  ssttoorriiaa  ee  uunn  ssuuoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeccoorrssoo::  nnoonn  eessiissttee  llaa  sscchhiizzooffrreenniiaa  mmaa,,  ppiiuuttttoossttoo,,  

eessiissttoonnoo  ggllii  sscchhiizzooffrreenniiccii..  

      EEdd  èè  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttoo  ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiccoollooggiiccoo  cchhee  JJuunngg  rriieessccee  aa  ffaarrssii  pprroommoottoorree  

ddii  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  tteerraappeeuuttiiccoo  ffoonnddaammeennttaallee,,  cchhee  ssii  ssoossttaannzziiaa  nneellll’’iinntteerreessssee  ddaattoo  

aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  ccoonnttrroottrraannssffeerrtt::  qquuiinnddii  aall  rruuoolloo  ssvvoollttoo  ddeellll’’oosssseerrvvaattoorree,,  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddii  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  aaffffeettttiivvaa  pprrooffoonnddaa,,  cchhee  ssii  rraaddiiccaa  nneellll’’iinntteerrssooggggeettttiivviittàà  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  

tteerraappeeuuttiiccoo..    

      EE’’  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnttrroottrraannssffeerrtt,,  ppoossiittiivvoo  ee  ccoonnccoorrddaannttee,,  cchhee  iill  tteerraappeeuuttaa  vviivvee  ddeennttrroo  

ddii  sséé  iill  mmoonnddoo  iinntteerrnnoo  ddeell  ppaazziieennttee,,  ddaannddooggllii  uunn  sseennssoo,,  ccoossaa  cchhee  iill  ppaazziieennttee,,  ddaa  ssoolloo,,  

nnoonn  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffaarree::  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  iill  ppaazziieennttee  ppssiiccoottiiccoo  rreeccuuppeerraa  llaa  pprroopprriiaa  

rreellaazziioonnaalliittàà,,  ggrraazziiee  aall  nnuuoovvoo  sseennssoo  ddii  sséé  cchhee  iill  tteerraappeeuuttaa  ggllii  ppuuòò  rreessttiittuuiirree,,  ddooppoo  aavveerr  

mmeettaabboolliizzzzaattoo  llee  ssuuee  ppaarrttii  sscciissssee  cchhee  ggllii  hhaa  mmeessssoo  ddeennttrroo5544..  
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      IIll  tteerrmmiinnee  ““ppssiiccoossii””  vviieennee  uuffffiicciiaallmmeennttee  aaddoottttaattoo  nneell  lliinngguuaaggggiioo  ppssiicchhiiaattrriiccoo  ssoolloo  nneell  

11884455  ddaa  uunn  ““rroommaannttiiccoo””,,  iill  bbaarroonnee  EErrnnsstt  VVoonn  FFeeuucchhtteerrlleebbeenn,,  mmeeddiiccoo  ee  ffiilloossooffoo,,  

RReettttoorree  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  VViieennnnaa,,  nneeii  ssuuooii  ““PPrriinncciipplleess  ooff  MMeeddiiccaall  PPssyyccoollooggyy””,,  

aaggggrreeggaannddoo  ssoottttoo  qquueessttaa  vvooccee  ssvvaarriiaattii  ttiippii  ddii  ssiinnttoommii  ee  ddiissttuurrbbii..  

    AAttttrraavveerrssoo  llaa  ggrraadduuaallee  aassssiimmiillaazziioonnee  ddeell  ppeennssiieerroo  ppoossiittiivviissttaa,,  llaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  ddeellll’’880000  

ggiiuunnggee  aallllaa  ooggggeettttiivviizzzzaazziioonnee  ddeell  mmaallaattoo  ddii  mmeennttee,,  ddeeccrreettaannddoo  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  llaa  

vviittttoorriiaa  ddeeggllii  ““pphhiissiikkeerr””  oo  ““ssoommaattiikkeerr””  ccoonnttrroo  ggllii  ““ppssiicchhiikkeerr””..  

      PPrreevvaallee,,  ccoossìì,,  ppooccoo  aallllaa  vvoollttaa,,  uunnaa  ccoonncceezziioonnee  nnaattuurraalliissttiiccaa  ddeell  ddiissttuurrbboo  ppssiiccoottiiccoo,,  

cchhee  pprreeddiilliiggee  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllee  ccaauussee  oorrggaanniicchhee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  mmeennttaallii,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  

aaffffeettttiivvee,,  ddeeccrreettaannddoo  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  rroommaannttiiccaa..  

      ““LLee  mmaallaattttiiee  mmeennttaallii  ssoonnoo  mmaallaattttiiee  ddeell  cceerrvveelllloo””::  èè  qquueessttoo  iill  cceelleebbrree  aaffoorriissmmaa  ddii  

WWiillhheellmm  GGrriieessiinnggeerr  cchhee  ddàà  vviittaa  aallllaa  ““HHiirrnnmmyytthhoollooggiiee””,,  MMiittoollooggiiaa  ddeell  cceerrvveelllloo,,  oossssiiaa  

llaa  rriicceerrccaa  bbiioollooggiiccaa,,  iissttooppaattoollooggiiccaa  ee  aannaattoommiiccaa  ddeell  ddaannnnoo  ssoommaattiiccoo,,  ddeellllaa  nnooxxaa  

ppaattooggeennaa,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  aalltteerraazziioonnii  ppssiicchhiicchhee  ddeell  ppaazziieennttee..  

      SSaarràà  ssoollttaannttoo  ddaaggllii  iinniizzii  ddeell  ‘‘990000  iinn  ppooii,,  ggrraazziiee  aaggllii  ssttuuddii  cclliinniiccii  ccoonnddoottttii  ddaallll’’eeqquuiippee  

mmeeddiiccaa  ddeellll’’OOssppeeddaallee  PPssiicchhiiaattrriiccoo  BBuurrgghhoollzzllii  ddii  ZZuurriiggoo,,  eemmiinneenntteemmeennttee  ddiirreettttaa  ddaalllloo  

ppssiicchhiiaattrraa  EEuuggeenn  BBlleeuulleerr,,  cchhee  llaa  rriicceerrccaa  ppssiiccooddiinnaammiiccaa  ssii  aaffffiiaanncchheerràà  aa  qquueellllaa  

ppssiiccooppaattoollooggiiccaa,,  ddeessccrriittttiivvaa,,  ttiippiiccaa  ddeellllaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  aaccccaaddeemmiiccaa,,  iinntteeggrraannddoollaa  ccoonn  llee  

ccoonnoosscceennzzee  ddeellllaa  nnaasscceennttee  ppssiiccooaannaalliissii  ddii  SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd..  

      PPeerrssoonnaaggggiioo  ddii  ssppiiccccoo  ddeell  rriinnnnoovvaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ppssiicchhiiaattrriicchhee  ddii  iinniizziioo  

sseeccoolloo  aattttoorrnnoo  aallllee  ccaauussee  eedd  aallllaa  ccuurraa  ddeellllee  ppssiiccoossii  èè  CCaarrll  GGuussttaavv  JJuunngg  cchhee,,  ppeerr  pprriimmoo,,  

ssii  ooccccuuppòò  ddeellllaa  ppssiiccootteerraappiiaa  ddeeggllii  sscchhiizzooffrreenniiccii  pprroopprriioo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’OOssppeeddaallee  ddii  

ZZuurriiggoo,,  ffoorrmmuullaannddoo  oorriiggiinnaallii  ccoonnttrriibbuuttii  cchhee  aannttiicciippaarroonnoo  ggrraann  ppaarrttee  ddeeggllii  aattttuuaallii  

aapppprrooccccii  cclliinniiccii  aallllaa  ppaattoollooggiiaa  ggrraavvee,,  ffoonnddaattii  eesssseennzziiaallmmeennttee  ssuullllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  

pprrooffoonnddaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  tteerraappeeuuttaa  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  sscchhiizzooffrreenniiccaa,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  eemmppaattiiccaa  aall  ssuuoo  ddoolloorree  eedd  uunn  aatttteennttoo  uussoo  ddeell  ccoonnttrroottrraannssffeerrtt..  
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