Ρένος Σοροσιάν
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΤΠΑΡΞΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ*
Θα μεθηλήζσ κε έλα παξακύζη πνπ άθνπζα αξθεηό θαηξό πξηλ
ζπλαληεζώ κε ηελ Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε
θαη ην έιεγα ζηα παηδηά κνπ πξηλ θνηκεζνύλ.
Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ήηαλ κηα νηθνγέλεηα από θνπλνππάθηα. Ήηαλ ν
κπακπάο Κνύλνππνο ε κακά θνπλνππίλα θαη ηα παηδάθηα ηνπο. Κάζε
απόγεπκα ηα θνπλνππάθηα πήγαηλαλ κηα βόιηα από ηηο 6,30 έσο ηηο
8,30.Έλα από απηά όκσο, ην πην κηθξό ελώ ζηηο αξρέο επέζηξεθε ζηελ
ώξα ηνπ άξρηζε λα θαζπζηεξεί. Άξγεζε κηα ώξα , επί ηξείο κέξεο ζηε
ζεηξά.
Σελ ηέηαξηε ην πεξίκελε ε κακά ηνπ γηα λα κάζεη ην γηαηί. Μόιηο
επέζηξεςε ην ξσηάεη. Κνπλνππάθη κνπ θαιό όια ηα αδειθάθηα ζνπ
έξρνληαη ζηελ ώξα ηνπο ,εζύ γηαηί αξγείο? Σα αδειθάθηα κνπ κακά
πεγαίλνπλ εδώ δίπια ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα, θαη γπξίδνπλ ζπλερώο γύξσ
από κηα ιάκπα. Πήγαηλα θαη εγώ καδί ηνπο θαη ηζνπξνπθιηδόληνπζαλ ηα
θηεξάθηα κνπ θαη ηα πνδαξάθηα κνπ θαη γη απηό ηηο ηειεπηαίεο κέξεο δελ
πεγαίλσ. Καιά θάλεηο εθόζνλ θαίγεζαη παηδί κνπ ηνπ απαληά ε κακά
ηνπ,αιιά πνπ παο? Δγώ κακά ,πεηάσ θαη πξνζπαζώ λα θηάζσ ην
θεγγαξάθη, απαληά ην θνπλνππάθη.
Κνπλνππάθη κνπ θαιό ζα ζνπ δώζσ κηα ζπκβνπιή,ηνπ ιέεη ε κακά ηνπ.
Δκείο ηα θνπλνππάθηα ην θεγγαξάθη δελ κπνξνύκε λα ην θηάζνπκε,είλαη
πνιύ καθξπά γηα εκάο.Μπνξείο όκσο λα αμηνπνηήζεηο ην θσο ηνπ
θεγγαξηνύ θαη βιέπνληαο πην θαζαξά λα βξεηο εδώ ζηελ γε θαηλνύξγηνπο
δξόκνπο.
Αλ ηελ επηζπκία πνπ αθειώο έρεη ην θνπλνππάθη ηελ παξαιιειίζνπκε κε
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ κέζσ ησλ επηζηεκώλ λα θαηαθηήζεη θαη
ζπλεπώο λα ειέγμεη ζρεδόλ ηα πάληα, ηόηε ε ζπκβνπιή ηεο κακάο
θνπλνππίλαο καο ιέεη θάηη ζνθό.Θα επαλέιζσ όκσο ζε απηό αξγόηεξα.
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Εηαιπείαρ

Η ηάζε ηνπ αλζξώπνπ λα ειέγρεη, ππήξρε πάληα, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο,
αιιά γηα ην θνηλό θαιό ηεο θάζε θνηλόηεηαο.Παίξλεη όκσο κηα
δηαθνξεηηθή κνξθή από ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο.ηελ Αλαγέλλεζε

παξάιιεια κε ηελ εθξεθηηθή εμάπισζε ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο ηέρλεο,
αξρίδεη λα αλαδύεηαη κηα θαηλνύξγηα αμία.Η αμία ηνπ ηζρπξνύ αλζξώπνπ
σο άηνκν. Η ηζρύο αξρίδεη θαη γίλεηαη ην κέηξν κε ην νπνίν κεηξώληαη θαη
θξίλνληαη νη πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, αλεμάξηεηα από ηηο
εζηθέο αξρέο θαη ην θαιό ηεο θνηλόηεηαο.
Ο R.May ζην βηβιίν ηνπ «Σν λόεκα ηνπ άγρνπο» αλαθέξεηαη ζε απηό
δηεμνδηθά. Γελ ζα ππήξραλ όξηα ζηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα αλ,
έηζη όπσο ην ηνπνζέηεζε ν γλσζηόο καο Μηραήι Άγγεινο, ην άηνκν
εκπηζηεπόηαλ κόλν ηνλ εαπηό ηνπ.
Η θιηληθή εκπεηξία όκσο καο δηδάζθεη όηη όηαλ κηα ζηάζε ππεξηξέθεηαη
θαη θπξηαξρεί επί ησλ άιισλ, ηόηε δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα. Μηα
ηέηνηα έκθαζε ζηελ εκπηζηνζύλε πξνο ηνλ εαπηό, ζα πξέπεη λα
εμηζνξνπείηαη απν αληίζεηεο ζηάζεηο.Σν θνηλό θαιό γηα παξάδεηγκα.
Μηα άιιε αξλεηηθή πιεπξά απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ βξίζθεηαη επίζεο ζην
όηη ε βάζε ζηήξημεο ηνπ αλζξώπνπ ζηελεύεη, θαζώο ζηαδηαθά ράλεηαη ε
αιεζηλή επαθή κε ηνπο άιινπο θαη κε ηα πξάγκαηα. Ο άλζξσπνο αξρίδεη
λα απνκνλώλεηαη... Σν θάζε ηη ππάξρεη κόλνλ γηα λα εμππεξεηεί ηνλ
ζηόρν καο: Σελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρύνο.
ηελ Αλαγέλλεζε, αλαθαιύπηνπκε θάησ από ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ
εαπηό θαη ηελ έπαξζε ηεο επνρήο, κηα ηάζε απόγλσζεο θαη αλαδπόκελα
ζπλαηζζήκαηα άγρνπο παξόκνηα κε ηα ζεκεξηλά.
Απηά θαίλνληαη πξνο ην ηέινο ηεο αλαγέλλεζεο ζηνπο πίλαθεο ηνπ
Μ.Άγγεινπ. Ο ίδηνο επηδνθίκαδε ηνλ αηνκηθηζηηθό αγώλα ,απνδερόκελνο
μεθάζαξα ηελ απνκόλσζε πνπ εκπεξηέρεη. Έγξαθε: «…Γελ έρσ θαλέλα
θίιν νπνηνπδήπνηε είδνπο νύηε θαη ζέισ λα έρσ θαλέλαλ». Δπίζεο,
«…Γπλαίθα κνπ είλαη ε ηέρλε θαη παηδηά κνπ ηα έξγα κνπ».
Αιιά ζηνπο πίλαθεο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ νξνθή ηνπ ημηίνπ
παξεθθιεζίνπ θαίλεηαη κηα ζπλερήο αλεζπρία θαη ηαξαρή. Δπίζεο ζηελ
απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ δσγξαθίδεη κάηηα ηα νπνία είλαη εκθαλώο
δηάπιαηα κε ηνλ ηππηθό ηξόπν ηεο αλεζπρίαο.
Από ηελ Αλαγέλλεζε ινηπόλ δηακνξθώλεηαη έλα λέν κνληέιν γηα ην επ
δελ κέζα από ηελ αηνκηθόηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκό.
Δξρόκελνη ζην ζήκεξα θαη πην θνληά ζην ζέκα καο, ζα ιέγακε όηη ν
άλζξσπνο έρεη βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ δσή ηνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ
επηζηεκώλ. Όκσο ν αληαγσληζκόο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αηνκηθόηεηα ζε
παγθόζκην επίπεδν, δεκηνπξγεί έλα εθξεθηηθό κείγκα πνπ επηδξά ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε αλζξώπνπ.
Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί κέζσ θαη ηεο επηζηήκεο λα πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο
δσήο ηνπ θαη λα λνηώζεη αζθαιήο. Πνιιέο θνξέο πξνζπαζεί λα πάξεη
αθόκα θαη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ησλ άιισλ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα

ηελ δηάζπαζε. Καηνηθνύκε ζε έλαλ θόζκν δηαζπαζκέλν ζε αληίζεηα.
Υσξίδνπκε κεηαμύ ηνπο.
Σελ αζθάιεηα από ηελ αλαζθάιεηα.
Σν θαιό από ην θαθό.
Σελ απηνλνκία από ηελ εμάξηεζε.
Σελ ραξά από ηελ ιύπε.
Σελ δσή από ηνλ ζάλαην.
Γξάθεη ν Παξκελίδεο: «Οη ζλεηνί θαηέζεζαλ γλώκεο λα νλνκάδνπλ δύν
κνξθέο ,ε κία από ηηο νπνίεο λα κελ ρξεηάδεηαη.  απηό πιαλώληαη».
Κάπσο έηζη δελ είλαη ηα πξάγκαηα? Κάπνπ, θάπσο, θάπνηε δελ ζα
καηαησζνύλ ηα ζρέδηα καο? Απην ην εξσηηθό ηξαγνύδη πνπ ιέεη ..γηα
πάληα καδί…πνπ ην μέξνπκε?
Γελ είλαη κηα πιάλε? Θα κπνξνύζε εδώ λα πεη θαλείο όηη αξθεηνί
άλζξσπνη κέζα από ηνλ ηξόπν πνπ δνπλ θαη ηα ζέισ ηνπο … πιαλώληαη
πιάλελ νηθηξά….Θεσξνύλ πξάγκαηα δεδνκέλα θαη θάπνηα ζηηγκή ε δσή
ηνπο δηαςεύδεη. Όηαλ δηαςεύδνληαη ράλνπλ ηελ γε θάησ από ηα πόδηα
ηνπο. Όηαλ σο ελήιηθεο πιένλ ,ζπκώλνπλ επεηδή ν γνληόο ε ν ζεκαληηθόο
άιινο δελ είλαη αθξηβώο όπσο ζα ηνλ ήζειαλ θαη πξνζδνθνύλ λα ηνλ
αιιάμνπλ δνπλ κέζα ζε αδηέμνδα. Μπνξνύκε λ αιιάμνπκε κόλν ηνλ
εαπηό καο.
Πόηε έξρεηαη απηή ε ζηηγκή? Η ζηηγκή ηεο αιιαγήο ηνπ εαπηνύ
καο; Όηαλ δελ πάεη άιιν. Αλ δελ ην θάλεη ε δσή από κόλε ηεο, κπνξεί λα
είλαη βνεζεηηθή ε ςπρνζεξαπεία. Βέβαηα γλσξίδνπκε όηη ε δηακόξθσζε
ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ βηώλεηαη θαη καζαίλεηαη κέζα ζην
πιαίζην πνπ κεγαιώλνπκε (π.ρ. είζαη ίδηα ε κάλα ζνπ, ή ,αλ ζέιεηο λα
δεηο πσο ζα είλαη ε γπλαίθα ζνπ ζε 25 ρξόληα δεο ηελ πεζεξά ζνπ).
Αο ηα δνύκε απηά κέζα από ζηηγκηόηππα από ζεξαπεπηηθέο ζπλνκηιίεο.

Άλδξαο 55 εηώλ παληξεκέλνο κε 1 παηδί.
Λέεη….δελ αληέρσ ην ράνο ηεο γπλαίθαο κνπ θαη ηελ αηαμία ζην ζπίηη.
Ρσηώ…Ση ζαο ελνριεί ζηελ αηαμία?
Λέεη…δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ αθνύ δελ ππάξρεη θάπνηα αξξώζηηα γηαηί
λα ππάξρεη αηαμία..
Ρσηώ..ήηαλ παιαηόηεξα άξξσζηε ε γπλαίθα ζαο…
Λέεη….όρη..θαη κάιηζηα ζε πεξηόδνπο πνπ έκελα κόλνο κνπ ην ζπίηη κνπ
ήηαλ κνλίκσο αθαηάζηαην θαη δελ κε ελνρινύζε θαζόινπ…
Ρσηώ..εζείο ηόηε γηαηί ζπλδέεηε ηελ αξξώζηηα κε ηελ αηαμία?
Μηθξή ζησπή…
Λέεη…όηαλ ήκνπλ κηθξόο 10-11 ρξνλώλ ζπκάκαη, ε κεηέξα κνπ έπαζρε
από κειαγρνιία.. Όηαλ αξξώζηαηλε ,επνρέο πνπ επηδεηλσλόηαλ ε
θαηάζηαζε, ην ζπίηη ήηαλ έλα ράνο…ν παηέξαο κνπ ηεο θώλαδε…
Ρσηώ..όκσο εθείλε ε αηαμία ηνπ παηξηθνύ ζαο έρεη θακία ζρέζε κε ηελ
αηαμία ηεο γπλαίθαο ζαο?

Λέεη…πσ πσ…πξνθαλώο όρη….

Γπλαίθα 42 εηώλ παληξεκέλε κε 2 ελήιηθα παηδηά…
Λέεη…Γελ μέξσ αλ ζέισ λα κείλσ άιιν κε ηνλ άληξα κνπ…δελ ζέισ
όκσο λα κείλσ ηελ ππόινηπε δσή κνπ κόλε…
Ρσηώ… Γηαηί ην λα ρσξίζεηε κε ηνλ άληξα ζαο ,ζεκαίλεη όηη ζα κείλεηε
κηα δσή κόλε?
Λέεη…Έια ληε απηό δελ ην είρα ζθεθηεί…Θα κπνξνύζα λα βξσ θαη
θάπνηνλ άιιν…

Άληξαο 45 εηώλ παληξεκέλνο κε 2 παηδηά…
Λέεη…Η γπλαίθα κνπ ζέιεη λα κε ρσξίζεη…ηη ζα απνγίλσ?
Ρσηώ…Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη ζα απνγίλεηε?
Λέεη…Γελ κνπ έρεη πεξάζεη πνηέ από ην κπαιό…ζεσξνύζα όηη ζα
είκαζηε καδί ζε απηή ηελ δσή…μέξεηε εγώ πάληα ήκνπλ απηό πνπ ιέλε
δνπιεηά ζπίηη…Σώξα όκσο πνπ ην ιέηε… ηελ δνπιεηά κνπ ηελ έρσ ζπίηη
λα κείλσ έρσ,ηα παηδηά κνπ ζα ηα βιέπσ ηα ζαββαηνθύξηαθα πνπ έηζη θη
αιιηώο ηόηε ηα βιέπσ ιόγσ δνπιεηάο … εκθαλίζηκνο αθόκα είκαη ζα
κπνξνύζα λα βξσ κηα άιιε γπλαίθα λα ζπληξνθεπηώ …
Α…κηα ραξά ζα είκαη….


Μεηέξα πνπ αλαθάιπςε όηη ε θόξε ηεο 15 εηώλ θάλεη ρξήζε
ραζίο.
Λέεη …Δίρε ηα πάληα…είρε απόιπηε ειεπζεξία…όρη ζαλ θαη εκέλα πνπ
κε είρε καληξσκέλε κέζα ζην ζπίηη κέρξη ηα 18…ήζεια λα δήζεη απηά
πνπ δελ έδεζα εγώ…
Ρσηώ…πνπ βιέπεηε ην θαθό ζε απηό?
Λέεη…δελ έβαδα θαλέλα όξην …ήκαζηαλ ζαλ θηιελάδεο…δελ ήκνπλ ζαλ
κεηέξα ζην παηδί κνπ… κπνξώ λα πσ όηη …ήηαλ θαη ην ζηήξηγκα κνπ…
Ρσηώ…Σν ζηήξηγκα ζαο?
Λέεη … ηώξα θαηαιαβαίλσ ηη έθαλα…

Φνηηεηήο 20 εηώλ κε θαηάρξεζε θνθαΐλεο.
Λέεη…εγώ ηα δύζθνια θαη ηα δπζάξεζηα ηα πεηάσ δελ ηα
πνιπζθέθηνκαη …δελ έρσ θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα…εγώ δελ είκαη
κνπξηδνύθιεο θαη θπθινζπκηθόο ζαλ ηνλ παηέξα κνπ…
Ρσηώ…Δθηόο από ηνλ ηξόπν ζνπ λα πεηάο ηηο δπζθνιίεο θαη ηνλ ηξόπν
ηνπ παηέξα ζνπ ηνπ θπθινζπκηθνύ μέξεηο θαλέλαλ άιιν ηξόπν λα
ππάξρεηο?
Λέεη …Δδώ πνπ ην ζπδεηάκε όρη…απηό όκσο είλαη ηειηθά ην
πξόβιεκα…έηζη δελ είλαη?

Αξθεηνί άλζξσπνη ζήκεξα όπσο ην θνπλνππάθη πνπ αλέθεξα ζηελ αξρή,
κε ηνλ έλα ε ηνλ άιιν ηξόπν , πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ θάπνπ, ρσξίο
όκσο λα γλσξίδνπλ ην γηαηί. Αθόκα θαη απηνί πνπ θάεθαλ ζηελ ιάκπα
πνιιέο θνξέο εθζθελδνλίδνληαη ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε όπσο γηα
παξάδεηγκα ε κεηέξα κε ηελ θόξε , ν θνηηεηήο κε ηνλ παηέξα θαη πνιινί
άιινη .Άιινη πάιη πξνηηκνύλ λα ηζνπξνπθιίδνληαη θαη λα γθξηληάδνπλ.
Γελ έρεη πεξάζεη από ην κπαιό ηνπο όηη ππάξρεη δσή πέξα από ηνλ
κηθξόθνζκν ηνπο , όπσο ν θύξηνο πνπ δελ είρε θαληαζηεί όηη ππάξρεη
πεξίπησζε λα ζειήζεη λα ηνλ ρσξίζεη ε γπλαίθα ηνπ ε ε θπξία πνπ αλ
ρώξηδε έπαηξλε σο δεδνκέλν όηη ζα είλαη πάληα κόλε.
ε απηό ην πιαίζην κεηαθνξηθά θαη πνηεηηθή αδεία, ε ζπκβνπιή ηεο
κακάο θνπλνππίλαο ιέεη ζην θνπλνππάθη λα αμηνπνηήζεη ην θσο, λα δεη
πην θαζαξά θαη λα βξεί ηνλ δηθό ηνπ δξόκν.
Δπηινγέο ζήκεξα ππάξρνπλ όζεο θαη νη άλζξσπνη. Η δπζθνιία αιιά
παξάιιεια θαη ε επθαηξία ζηνλ ζύκπινθν θόζκν πνπ δνύκε είλαη ε
επηινγή. Μόλν πνπ ε θάζε επηινγή ρξεηάδεηαη κηα πην ειεύζεξε καηηά
από πξνθαηαιήςεηο θαη ηα θαληάζκαηα ηνπ παξειζόληνο. Όπνηε θαη όζν
θαηαθέξλνπκε λα δνύκε κε ηελ επίγλσζε όηη ηίπνηα δελ είλαη δεδνκέλν,
αληηιακβαλόκαζηε ην θάζε ηη σο κνλαδηθό. Σόηε ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ε
δσή λα πινπηίζεη λα γίλεη έλα ηαμίδη.
Δθεί πξνζβιέπεη θαη ε ζπκβνιή κηάο ππαξμηαθήο θαηλνκελνινγηθήο
ζεξαπείαο.
Όκσο όπσο όια ηα δπζάξεζηα θαη ηα επράξηζηα ,ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα
αληαξά θάπνηα ζηηγκή ηειεηώλνπλ έηζη έθηαζε θαη ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ
ηεο νκηιίαο κνπ.

