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    Σήκεξα ζα ήζεια λα κνηξαζηώ καδί ζαο θάπνηεο ζθέςεηο κνπ γύξσ 

από ην δήηεκα ησλ νλείξσλ πνπ θέξλεη ν ζεξαπεπόκελνο ζηε 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε. ληαο ε ίδηα ζε αλάιπζε εδώ θαη ηξία 

ρξόληα σο δόθηκν κέινο ζηελ εηαηξεία ζηελ νπνία εθπαηδεύνκαη -ηεο 

θαηλνκελνινγηθήο ππαξμηαθήο αλάιπζεο θαη ςπρνζεξαπείαο - ν θόζκνο 

ησλ νλείξσλ κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

δηεξεύλεζε θπξίσο κεηά από θάπνηα δηαθσηηζηηθά όλεηξα πνπ κε έθαλαλ 

λα αηζζαλζώ όηη παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηε ζηηγκή εθείλε ηεο δσήο 

κνπ, σο ζεξαπεπνκέλε θαη όρη κόλν, πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Αλ δελ ήκνπλ 

ε ίδηα ζε ςπραλάιπζε ζα είρα δώζεη ζηα όλεηξά κνπ ηέηνηα ζεκαζία 

παξαηεξώληαο όηη κνπ θαλεξώλεηαη? Πξνζσπηθά πηζηεύσ πσο όρη γηαηί 

κέρξη ηόηε έδηλα ζεκαζία ζε νηηδήπνηε αθνξνύζε ηνλ αηζζεηό θόζκν θαη 

πεξλνύζε απαξαηήξεηνο ν θόζκνο θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ αλνίγνληαη 

κέζα από ηελ νλεηξηθή εκπεηξία, ηεο νπνίαο ν απόερνο μεδηπιώλεηαη 

κέζα ζην ζεξαπεπηηθό πιαίζην.  

    Χξεζηκνπνίεζα πξνεγνπκέλσο ηηο ιέμεηο 'θόζκνο θαη εκπεηξία', αλ κε 

ηη άιιν,  ζέινληαο λα δειώζσ όηη δελ βιέπσ ην όλεηξν σο κηα δηεξγαζία 

ή έλαλ κεραληζκό πνπ ιεηηνπξγεί εληόο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ αιιά ζεσξώ όηη θαη ην όλεηξν είλαη έλα  θαηλόκελν 

πνπ ίζσο  λα έξρεηαη από άιιν ηόπν θαη ρξόλν θαη πνπ απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ηξόπνπ πνπ ππάξρεη ην "Είλαη" ζην θόζκν, ην 

"ελ-ησ-θόζκσ-είλαη". πσο αλαθέξεηαη από ηνλ M. Boss "θάζε ηη πνπ 

γίλεηαη θαλεξό κέζα από ηνλ νλεηξηθό ηξόπν ύπαξμήο καο, ην 

νλνκάδνπκε "όλεηξν". Τν όλεηξν πάληνηε παξέκελε κηα απνξία γηα εκέλα 

θαη εθεί ζηακαηνύζαλ νη ζηνραζκνί δηόηη νηηδήπνηε άιιν κέρξη ηώξα 

γλώξηδα σο έλαλ ηξόπν εξκελείαο ηνπο κνπ θαηλόηαλ πεξηζζόηεξν κηα 

θαηαζθεπή γηα λα εμππεξεηήζεη ηε δίςα ηνπ ζθεπηόκελνπ αλζξώπνπ γηα 

θαηαλόεζε ηνπ 'εμσπξαγκαηηθνύ' θαη ηνπ 'αζύιιεπηνπ'. Γηα παξάδεηγκα 

ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ζύκθσλα κε ηε ζθέςε ηνπ Φξόπλη, πνιιέο 

θνξέο ηα όλεηξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ηεθκεξησζεί κηα αληίιεςε πνπ 

έρεη δηακνξθώζεη ν ζεξαπεπηήο γηα ην ζεξαπεπόκελό ηνπ κε βάζεη όζσλ 

έρεη θαηαλνήζεη γηα ην παξειζόλ ηνπ. Εμάιινπ ν ίδηνο ν Φξόπλη είρε 

απνθαιέζεη ηα όλεηξα σο 'ηε βαζηιηθή  όδν  πξνο  ην  αζπλείδεην'.  Από 

κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, όκσο, ε εκπεηξία ηνπ νλεηξεπόκελνπ 

γίλεηαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ην άηνκν λα λνεκαηνδνηήζεη ηε 

ηξέρνπζα πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζε ζπρεηηζκό κε ηα γεγνλόηα ηνπ 

παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο θαη ηηο εξκελείεο απηώλ αιιά θαη ηηο 



πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην κέιινλ. Έηζη κέζα από ηα όλεηξα είλαη δπλαηόλ λα 

εκθαληζηεί έλα 'εγώ' κεηαιιαγκέλν, αιιόθνην θαη απξνζδηόξηζην πνιιέο 

θνξέο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη αλ εξκελεπηεί ζσζηά ηόηε θαλείο ζα 

νδεγεζεί  λα αλαθαιύςεη ηνλ  κνλαδηθό εαπηό ηνπ θαη ηελ 'ηαπηόηεηά' 

ηνπ, σζάλ απηνύ ηνπ εαπηνύ πνπ δηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ  παξειζόληνο. Η Ania Padrutt πνιύ εύζηνρα αλαθέξεη νηη 

"ε πξνβιεκαηηθή βξίζθεηαη κόλν ζην όηη εκείο,νη  ζθεπηόκελνη ζην 

πλεύκα ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ, έρνπκε ζπλεζίζεη λα αθεγνύκαζηε ηα 

όλεηξα σο ληνθνπκέληα, αληηθεηκελνπνηώληαο, ελώ ζα έπξεπε λα εηπσζεί 

ηνπιάρηζηνλ ηνύην, πνηνο είλαη απηόο πνπ ζην όλεηξν είλαη 'εγώ' "  

(Ψπραλεκίζκαηα, Τεύρνο 2, 2006).      

 
    Εξρόκελνο θαλείο ζε επαθή κε κηα θαηλνκελνινγηθή καηηά ησλ 

πξαγκάησλ θαη γλσξίδνληαο ηε παξάδνζε ηνπ Χάηληεγγεξ κπνξεί πιένλ 

λα ζπιινγηζηεί γύξσ από απηό πνπ γίλεηαη έθδειν ζην όλεηξν σο 

παξνπζία ίζσο απηνύ πνπ ράλεηαη ζηε πξαγκαηηθή δσή ή σο απηνύ πνπ 

δύλαληαη λα απνθαιπθζεί. Ο θαηλνκελνιόγνο ςπρνζεξαπεπηήο 

πεξηζζόηεξν επηηξέπεη ζηελ αιήζεηα λα ππάξμεη, λα παξνπζηαζηεί θαη ζε 

απηή ηε πεξίπησζε πξνηξέπεη ην ζεξαπεπόκελν λα πεξηγξάςεη ην 

νλεηξηθό ηνπ βίσκα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ πάλσ ζε απηό θαζεαπηό.  

Τν όλεηξν ζα θέξεη πνιιέο θνξέο ζην θώο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

έγθεηηαη ν άλζξσπνο ζηε μύπληα δσή ηνπ θαη ίζσο κπνξέζεη λα νδεγεζεί 

ζε απειεπζέξσζε από παγησκέλεο αληηιήςεηο, αμίεο, ζηάζεηο, 

πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ίζσο δειαδή ηα πξάγκαηα εηδσκέλα ππό 

έλα άιιν θσο, πην απόθνζκν, αλαδύνληαη δηαθνξεηηθά.   

Παξάδεηγκα: κηα ζεξαπεπνκέλε όζν θαη αλ παξακέξηδε ηνλ θόβν ηεο 

κήπσο ηελ εγθαηαιείςεη ν αγαπεκέλνο ηεο, ηόζν απηόο ν θόβνο έπαηξλε 

'ζάξθα θαη νζηά' ζην θαηλόκελν ηνπ νλείξνπ ηεο. Τελ ώξα ηεο ζπλεδξίαο, 

θαηόπηλ ειεύζεξνπ ζπλεηξκνύ κεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ νλείξνπ άλσζελ, 

έθεξε ζην κπαιό ηεο ηελ αλάκλεζε ελόο άιινπ έληνλνπ νλείξνπ όπνπ ε 

ζεξαπεπόκελε είρε ζηε παηδηθή ηεο ειηθία θαη είλαη αθόκα δσληαλό ζηε 

κλήκε ηεο ζαλ λα ζπλέβαηλε ηώξα. Σε απηό ην όλεηξν, πνπ ην νλόκαζε 

εθηάιηε, είδε ηε κεηέξα ηεο λα ηελ απνκαθξύλεη από εθείλε έλαο καύξνο 

άληξαο πνπ έκνηαδε κε δνπινύ ζηελ εκθάληζε θαη ζρνιίαζε ηελ αγσλία 

πνπ έλησζε ηόηε όπσο θαη ηώξα, ιέγνληαο πόζν επώδπλν ηεο είλαη λα 

απνρσξίδεηαη ηα αγαπεκέλα ηεο άηνκα θαη πόζν εμαξηεηηθέο έηλαη νη 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ζε κηα πξνζπάζεηά ηεο λα ζπλδεζεί ηόζν ζηελά 

κε ηνλ άιιν ζαλ λα μνξθίδεη ηελ έιεπζε ηνπ 'ρακνύ' ηεο ζρέζεο. Σην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ε ζεξαπεύηξηα δελ ρξεηάδεηαη ίζσο λα θάλεη 

θάηη άιιν πέξα από ην λα θαηεπζύλεη ην βιέκκα ηεο ζεξαπεπνκέλεο ζηα 

'ιεγόκελα' ηνπ νλείξνπ. Ήδε ε γιώζζα ηεο ζεξαπεπνκέλεο απνθαιύπηεη 

αβίαζηα ηα ησξηλά ζπλαηζζήκαηά ηεο. Τν αξρηθό ινηπόλ όλεηξν ηεο 

ζεξαπεπνκέλεο 'μύπλεζε' κλήκεο θαη ηε βνήζεζε λα 'δεη' πόζν αβνήζεηε 



κνηάδεη λα κέλεη όηαλ πξνθαιείηαη ξήγκα ζηηο ζεκαληηθέο ζρέζεηο ηεο κε 

ηνπο άιινπο.  

    Μέηα από έλα πεξίπνπ ρξόλν ζεξαπείαο ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα 

νλεηξεύηεθε ην εμήο: λα γίλεηαη ζεηζκόο, λα ζείεηαη ε γε θάησ από ηα 

πόδηα ηεο θαη λα παξεπξίζθεηαη ζε έλα ρώξν πνπ έκνηαδε κε ζρνιηθή 

ηάμε δηόηη είρε έδξαλα, θαη ελώ όινο ν ππόινηπνο θόζκνο έηξερε 

παληθόβιεηνο λα βγεη έμσ από ηελ αίζνπζα, εθείλε ρώζεθε γηα λα 

πξνζηαηεπζεί θάησ από έλα έδξαλν θαη ηόηε είδε δίπια ηεο ηε 

ζεξαπεύηξηα ηεο λα ηεο θξαηά κε εξεκία ην ρέξη. Σρνιίαζε θαηόπηλ όηη 

είρε βξεη έλα θαηαθύγην ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη έλησζε λα έρεη πιένλ 

ηε ςπρξαηκία λα αληηκεησπίζεη πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηεο, όπνπ 

πξάγκαηη ηελ θαηέηξεραλ εθείλε ηε πεξίνδν. Τν πεξηερόκελν ηνπ νλείξνπ 

ηόηε είρε γηα εθείλε απηή ηε ζεκαζία θαη ζ΄ απηό ην ζεκείν ίζσο ζα 

πξέπεη  λα αλαξσηεζνύκε κήπσο ην όλεηξν απηό ζπκβόιηδε ηελ απαξρή 

κηαο λέαο δηαρείξηζεο ησλ γεγνλόησλ πνπ ηε πιπκκήξηδαλ κε άγρνο θαη 

γηα θάπνηα ζηηγκή κέζα από ην βίσκα ηνπ νλείξνπ θαλεξώζεθε ζε εθείλε 

θαη κηα άιιε δπλαηόηεηα ύπαξμεο, ίζσο πάιη εμαξηεηηθή (κε ηε 

ζεξαπεύηξηα ηεο δειαδή), ίζσο όκσο κέζα από ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε λα 

κπνξέζεη ζηαδηαθά λα ζπκθηιησζεί κε ηελ ηδέα νηη ζηελ νπζία έρεη 

κεγαιώζεη θαη κπνξεί  κόλε θαη απξνζηάηεπηε λα αλαιάβεη ηηο ππνζέζεηο 

ηεο δσήο ηεο.  

    Σε έλα δεύηεξν παξάδεηγκα, κηα ζεξαπεπνκέλε, αο ηελ νλνκάζνπκε 

Ν., 31ρξ., πνπ δελ είραλ πεξάζεη πνιινί κήλεο πνπ ήηαλ ζε ζεξαπεία, 

δηεγήζεθε έλα όλεηξν πνπ ηεο πξνμέλεζε παξάμελα ζπλαηζζήκαηα. 

Αληίθξπζε κηα καύξε ζάιαζζα γεκάηε κε ςόθηα καιάθηα θαη 

νζηξαθνεηδή θαη ελώ αξρηθά είρε ηελ πεπνίζεζε όηη είλαη καύξε επεηδή 

αληαλαθιώληαη ηα πεξηβάιινληα πεηξώκαηα, ηειηθά δηαπίζησζε όηαλ 

πιεζίαζε ζηε ζάιαζζα όηη είλαη πξάγκαηη καύξε θαη λεθξή ε θύζε κέζα 

ζε απηήλ. Οη παξαηεξήζεηο ηεο γύξσ από ην όλεηξν ηελ έθαλαλ λα 

αλαινγηζηεί κήπσο αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά 

από ην ζπλήζε ηξόπν ηεο. Φαίλεηαη πιένλ θαη ε πην ζθνηεηλή θαη 

αδηόξαηε πιεπξά ησλ πξαγκάησλ παξά ηελ αξρηθή ηεο βεβαηόηεηα γηα 

κία κόλν  εξκελεία. Απηό ην ζπλέδεζε κε ηνλ εγσηζκό ηεο, όπσο είπε 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πνιιέο θνξέο ηελ εμαπαηά  θαη εξκελεύεη 

δηαζηξεβισκέλα απηό πνπ ηεο θαλεξώλεηαη γηαηί έηζη ην θαζηζηά 

ιηγόηεξν επώδπλν. Πξάγκαηη, απηή ε γπλαηθά από ηελ πξώηε επαθή πνπ 

είρα καδί ηεο, παξόηη δηθεγόξνο ζην επάγγεικα εκθάληδε κηα παηδηθή 

αθέιεηα θαη ζπλάκα έλαλ νξζνινγηζκό ζηε ζθέςε ηεο. Σηελ ίδηα κέζα 

από απηό ην όλεηξν θαλεξώζεθε κηα 'μέλε' γηα ηα δηθά ηεο δεδνκέλα 

θηγνύξα αιιά παξάιιεια ην όλεηξν απηό ηεο έδσζε ηξνθή γηα ζθέςε θαη 

κεηέπεηηα ζπλεηδεηνπνίεζε ζηαδηαθά όηη δελ ππάξρεη πνιύ κεγάιε 

απόζηαζε αλάκεζα ζηε γπλαίθα ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ μύπλνπ έηζη νπσο 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνλ αληηιακβάλεηαη.   



Βιέπνπκε, ινηπόλ, πσο "ην όλεηξν θαη ε μύπληα θαηάζηαζε ζπληζηνύλ 

θαη νη δύν  ηελ ηζηνξία κηαο θαη ηεο  ίδηαο δσήο ζαλ δύν ηξόπνη ύπαξμεο, 

βέβαηα δηαθνξεηηθνί κεηαμύ ηνπο, αιιά ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο" (M. Boss, 

1994).  Σπλεπώο, είλαη έθδειν όηη ε νλεηξηθή δσή αλνίγεη πνιιέο πηπρέο 

γηα εμεξεύλεζε θαη αλαδήηεζε ηεο α-ιήζεηαο ηνπ αλζξώπνπ θαη 

εκθαλίδεηαη έλαο θαηλνύξγηνο θόζκνο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ηνπ 

δώζνπκε ηε δένπζα πξνζνρή, λα ηνλ αθνύζνπκε, αιιά λα κελ ηνλ 

παξαβηάζνπκε κε εζπεπζκέλεο ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Ίζσο 

ηειηθά θαη εκέλα θάηη λα κε έζπξσμε θαη λα απνθάζηζα λα κηιήζσ 

απόςε γηα απηά πνπ κνπ πξνθαινύλ εληύπσζε ζηα νλεηξηθά θαηλόκελα. 

Ίζσο γηαηί κε ηελ απαζρόιεζε κνπ κειεηώληαο ην δξόκν πνπ ράξαμε ν 

Χάηληεγγεξ ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία ληώζσ όηη θαλείο αθήλεη 

ηα εγθόζκηα θαη καζαίλεη λα θαηνηθεί ζ'έλα πην κεηαθπζηθό θόζκν, 

ελδηάκεζν ζα έιεγα, ρσξίο πάληνηε ζαθή λνήκαηα.      
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