
Mit mond
a pszichol6gus?
.Val6jaban milyen szeme-

Iyek a telefonbetyarok? - ker-
deztOk dr. H6di Sandor pszi-
chol6gust.

- Mind a feln6tt, mind a kis-
koru telefonbetyarokat ot cso-
portba sorolnam.

a) A t8rsadalom peremrete-
geib61 szarmaz6k, ha telefon-
hoz jutnak, azt sajnos, nem a
tar, Id6 athidalasara es annak
megtakaritasara hasznaljak tal,
hanem jatekra. Elvezik, amikor
a talalomra feltarcsazott sza-
man jelentkez6t legorombitjak.
Sorra hivjak ismer6seiket, nem
mondjak meg nevOket, hanem
kuncognak vagy cincognak. le-
net engednek, 6k azonban a
"hStterben" szemelytelenek
maradnak. Amikor aztan a 40-
50 azar dinaros telefonszamlak
miatt kitor a csaladl botrany, ak-
kor egymasra, f61ega gyerekek-
re akarjak kenni a dolgot. Noha

, e csoport betyarjai tobbnyire ti-
zenevesek, szep szamban
akadnak azonban kozottOk fel-
n6ttek is.

b) Vannak olyanok, aklk ha
nem a vert szemely veszi fer a
kagyl6t, akkor annyira zavarba
jonnek, hogy mas csaladtaggal
nem Is mernek beszelni, ezert
maradnak nemak. Gyakran fel-
nek, hogy gyanuba keverik a hi-
vottat, iIIetve maguk is gyanus-
sa valnak, ha firtatni kezdlk
honnan ismerik az lIIet6t.

c) Egyesek kitart6an, h6na-
pokon keresztOl zaklatjak Isme-
r6selket, de soha nem mernek
megsz6lalni. Ugyanis erzelml-

to
~

Dr. HODI Sander psZichol6gus

leg igenLer6sen kot6dnek volt
partnerOkhoz. Kenytelenek be-
lenyugodni a szakitasba. Mar
az is vlgaszt jelent szamukra;
ha halljak a szeretett szemely
hangjat. Annyira remenytelen-
nek erzik helyzetOket, hogy
nem is pr6balnak beszelni a
masikkal.

d) Van, ski szamara a'telefon
a bosszu fegyvere. Egy csaladi
botranyhoz kell-e roes, mint
egy agg6d6 edesanyanak azt
telefonalni, hogy lanyat III meg
ott hullgannal lattak. Ez a hlt-
vany bosszu az agresszi6kle-
lea egyik formaja.

e) F61eg kozepkoru ferflak
kedve nckedvtelese ismeret-
len lanyok, n6k hivogat8sa.
Amlkor a hivott szemely met-
tatlankodlk, akkor tobbnyire
hallgatnak, vagy a szexr61 be-
szelnek. Ez neha komoly el-
hajlasnak szamit. Az ilyen sze-
melyeket okvetlenOI gy6gyita-
ni kell.

Mlndezek eretlen, bizonyta-
ran, nehezen ervenyesOl6,
gyenge jellemu szemelyek,
aklk ily m6don keresnek gy6gy-
irt bels6 bizonytalansagukra.


