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 - Freud energia elosztó modellje: alapvető összefüggéseket fedez fel a szubjektív élmények és az általa objektívnek tekintett energiamennyiségek között. Az izgalom intenzitása bizonyos energiamennyiséggel arányos. Így a fájdalmat definiálhatjuk az izgalom felhalmozódásával, az örömérzetet a felhalmozódott energia levezetésével - az izgalom csökkenésével.
A Freud által tételezett "készülék" tehát a következő elv alapján működik: fájdalom elkerülése, öröm keresése.
 
- Elfojtás mechanizmus: feltorlódott izgalmak - arrébbtolt és le-nem-vezetett energiamennyiségek -> átalakulnak: konverzió
 
- Breuer megoldása: hipnózis általi "lereagálás"
 
- Ezzel szemben Freud: szabad asszociációs technika: célja, hogy a páciens az önreflexió által tudatosan vegye birtokba az elfojtott konfliktust, mely a pszichoanalízis feltételezése szerint a jelenlegi tünetek okozója.

- Szcientista önfélreértés - objektivizmusba vetett hit. 
A metapszichológiai keret az analitikus helyzet és az álomfejtés során nyert tapasztalatokból jött létre - védett kommunikációs keret - csak ezen az alapon magyarázható

- Az elmélet nem állhatja a verifikáció próbáját. Freud az energia elosztó modellből kiindulva feltételezte, hogy ezek a kijelentések empirikusan mérhető mennyiségekre vonatkoznak, és, hogy a klinikai tapasztalati bázis helyettesítheti a kísérleti ellenőrzést. Ez azonban csak a látszatát kelti ennek.

- Freud kijelenti, az analitikus beszélgetés az egyetlen tapasztalati bázisa ennek a tudománynak.

- A metapszichológia az értelmezés logikáját fejti ki analitikus beszédhelyzetben, tehát nem empirikus elméletként kell kezelni, hanem metodológiaként, metahermeneutikaként. A természettudományok metodológiájától eltérően: a megismerési helyzet struktúrája nem választható el a megismerendő tárgytól. Valamint itt nem lehetséges közvetlen hozzáférhetőség a tárgyhoz.

- A metapszichológia feladata: a nyelv deformációja, és a viselkedés patológiája közötti alapvető összefüggések feltárása.
- Sajátos nyelvelmélete: a cselekvések indítékait nyelvileg értelmezi - szimbólumok.
- Az elhárítás mechanizmus pótkielégüléseket, helyettesítő szimbólumokat eredményez, ami megmutatkozik a nyelvi deformációk, pótcselekvések által.
- Freud ösztönelmélete szerint a hármas modell (ich, über-ich, es) képes megmagyarázni ezt a mechanizmust.

- Értelmezési sémák; általános értelmezések - a gyermek fejlődési folyamata a háttér szerepét tölti be, itt a gyökere minden későbbi konfliktusnak. A gyermek összeütközésbe kerül például a szülők elvárásaival. A kényszertől való menekülés során az ösztön-énben tárgyiasítja el önmagát. - Ezek elintézetlen konfliktusokat jelentenek, melyek később fejtik ki hatásukat.

- Tanulási folyamat: kommunikatív cselekvés. A páciens, mint egy történetet adja elő, narratív formában. Olyan történetet kapunk, melyben minden elem az elbeszélő szubjektumra van vonatkoztatva. Ezt csak a hétköznapi nyelv adhatja vissza

- Szisztematikus általánosítás: az általános értelmezési sémákat a klinikai tapasztalatokból hozták létre - rögzített.

- A páciens elbeszélése: funkcionális összefüggés, akár egy dráma vezérlő elve. Egy értelem bontakozik ki, mely a kommunikatív cselekvés során hozza létre önmagát. - Kritikus, önreflexív aktus; az elbeszélő saját maga mutat rá az elfojtott vágyra.

- Az orvos az értelmezési sémák segítségével értelmezési javaslatokat tesz a történetre, amit a páciens vagy elfogad vagy, nem - ez a verifikáció egyetlen – közvetett - módja. A kutató számára csak az analizált közvetítésével válik világossá a probléma. Tehát a kutatás szubjektuma, aki egyedül képes hozzáférni a kutatás tárgyához.

A hétköznapi nyelv dimenziója: szisztematikus ábrázolás, azonban megmarad történeti jellege - narratív forma: "hogyan vesz részt egy személy egy történetben?" – Elváráshorizont; az elsődleges vonatkoztatási személyekhez való viszony. - Minden történet egyedi, mert egyedi összefüggéseket reprezentál.
- Ezek általánosítása azért lehetséges, mert minden történet tartalmaz azonban valami általánost, mintaszerűt. Ezt nevezzük tipikus elemnek, ami a lefordíthatóság szempontjából döntő jelentőségű.

- Általános értelmezések: sematikusak; anonim szereplőkkel, típusfogalmakkal körvonalazott cselekvési sémákkal. Ilyen az Ödipusz-konfliktus leírása…
- Terminológia: nem lehetséges a hétköznapi nyelv formalizálása, a páciens nyelve kell, hogy legyen - a lefordíthatóság problémája.

- Az általános értelmezések nem a természetre vonatkoznak, hanem úgymond a második természetünkre, az ösztönszférára.
- Azonban ahogy a természettudomány, a pszichoanalízis is a kauzalitás fogalmával operál. A terápia azonban hatékonyságát a kauzális kapcsolatok megszüntetésének köszönheti. "Az általános elméletek törvényhipotéziseinek ezért a metapszichológia nyelvre és cselekvésre vonatkozó alapfeltevései felelnének meg. Ezeket azonban a metaelmélet szintjén hozták létre, ezért a megszokott értelemben nincs törvény-hipotézis státuszuk."

- Kritika, mint "megismerés", és mint "megváltoztatás"
Kauzális összefüggés a múlt egy elfelejtett, elfojtott izgalmakkal terhelt konfliktusa és egy a jelenben mutatkozó tünet között. A kauzális kapcsolat itt: az orvos és a páciens közti kommunikációban mintegy hermeneutikusan érthető jelentéskapcsolat fogalmazódik meg. A mélyhermeneutikai megértés átveszi a magyarázat szerepét.

- Különbség a természettudomány és a metapszichológia kauzalitás fogalma között: Az előbbi esetben az elméleti szabályok tartalmát a valóságra való operacionális alkalmazásuk érintetlenül hagyja, míg utóbbi esetében a kauzális magyarázatok nem függetleníthetők a kontextustól, vagyis a páciens elbeszélt élettörténetétől. 

