E. Mίγγος
Το "Απλό" και η "Εςπςσυπία"
ζηην Φαινομεν/κή Υπαπξιακή Ψςσαναλςηική ππακηική και
τςσοθεπαπεία.
«Ακοσ καλά φστόσο. Οτι τα λόγια μοσ, αλλά την αναταρατή ποσ
συώνεται μέσα στο σώμα σοσ, όταν μ’ακούς.».
ReneDaumal (Poesie-noire,poesie blanche)
Ο ηξφπνο ελλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εδψ πξνηεηλφκελε
ΨΝΑ-Ψπρνζεξαπεία δηαθνξνπνηείηαη εμ'αξρεο . Θεξαπεπηήο θαη
ζεξαπεπφκελνο
ζπλαληηνχληαη
πξψηα
ζε ζπγθεθξηκέλν
πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ,
ζ'έλα
ζπγθεθξηκέλν
ρψξν, κε
πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην. Γηαηξέρνληαη απφ θνηλά
εξσηήκαηα
πξψηα ζαλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο ζηνλ θνηλφ θφζκν, ζαλ κέιε ελφο
ζπλφινπ θαη ζαλ άηνκα. Ο πειάηεο έξρεηαη θαη καο βξίζθεη ζαλ
"δηαθνξεηηθφο". Δρεη ήδε ηνπνζεηεζεί
αθ,εαπηνχ ή απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ ζηελ πιεπξά ηνπ "δπζιεηηνπξγηθνχ" ζε αληίζεζε κε
κηα
θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά .Δίλαη
ν λεπξσηηθφο,
ν
θαηαζιεπηηθφο, ν εμαξηεκέλνο ,είλαη "αζζελήο" ελ γέλεη. Φέξλεη ηα
ζπκπηψκαηα θαη ηα "πξνβιήκαηα "απφ ηα νπνία άκεζα θαη σο
δηα καγείαο ζέιεη λ'απαιιαγεί .Σηελ εδψ ελλννχκελε ςπρνζεξαπεία
εμ'αξρήο δελ εζηηάδνπκε ζην ζχκπησκα. Δίλαη έλα ζεκείν ζην
νπνίν ν ζεξαπεπφκελνο ρξεηάδεηαη ην ρξφλν θαη ην ρψξν λα
εγθιεκαηηζηεί, ρσξίο ηε δηθή καο ζπκβνπιή ή εξκελεία θαη
βεβαίσο ρσξίο ν ζεξαπεπηήο ηνπ λα νξέγεηαη (ζεξαπεπηηθφο δήινο).
O ζεξαπεπηήο παξνπζηάδεηαη, κέλεη ζηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε,
(αθνχνληαο θαη βιέπνληαο)
φ,ηη
έξρεηαη ζην θσο ηεο
ζπλνκηιίαο ,ζ'απηφ
πνπ
ν
κνλαδηθφο
ηξφπνο
ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ θέξλεη. Σ'απηφ ην θσο δηακνξθψλεηαη ν θνηλφο
ηνπο θφζκνο, κε ιφγν ή ζησπή. Ο εθηφο θαηεγνξηνπνίεζεο,
αμηνιφγεζεο
θαη
ζεσξίαο
δξφκνο , εμ'αξρήο, αλνίγεη
πξσηφγλσξα κνλνπάηηα θαη γηα ηνπο δχν.
Δπηρεηξείηαη
έλαο
απιφο ,θαζεκεξηλφο ιφγνο εθηφο
επηζηεκνληθήο ζθέςεο, δειαδή αηηίαο –αηηηαηνχ, θπζηνινγηθνχ κε
θπζηνινγηθνχ. Δγείξνληαη εξσηήκαηα πνπ κέρξη ηψξα θαίλνληαη αδηαλφεηα, αλ-εμήγεηα δείρλνπλ πξνο ην παξά-δνμν, ην Μπζηήξην. Τα
πξνβιήκαηα δελ ιχλνληαη ελδερνκέλσο- δηαιχνληαη .Αγγίδνπκε ηα
φξηα ηεο εκπεηξίαο. Η ζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε απιά «ζπλ-βαίλεη».Ο
ηξφπνο πνπ δηακνξθσλφκαζηε
απφ ηε γιψζζα
κέζα
απφ
θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ «δηαιχεη» ηηο

απηαπάηεο καο. Δπεξεαδφκαζηε ζεηηθά ή αξλεηηθά, κε παξαλνήζεηο
πνπ δελ πξνζέρνπκε επεηδή
έηζη «γίλεηαη» ή
έηζη
«ζπλεζίδεηαη».Ξεζηξαηίδεη ε θαηαλφεζε αηφκνπ θαη θφζκνπ. Σ’φηη
αθνξά κηα αλάξξσζε, ην εθθξάδνπκε ιέγνληαο «ζηδεξέληνη». Δδψ
αθνχκε ην άηξσην, ην ακεηάβιεην. Αθνχκε θαη ην «λα κείλνπκε λένη»
«λα κελ αξξσζηήζνπκε πνηέ» .Μηα απηαπάηε. Λφγηα αλππφζηαηα
ηα νπνία επί πιένλ παξαβηάδνπλ φξηα ζεσξψληαο φηη ηα πάληα είλαη
δήηεκα ζέιεζεο (βνχιεζεο). Παξαβηάδνληαη λφκνη , θάπνπ παξαλννχκε. Άιιν «φηη είκαη», άιιν «ζέισ λα είκαη» άιιν « ζα ήζεια λα
είκαη». Φξάζεηο απιέο, επξχρσξεο πνπ δηαθεχγνπλ, γη’ απηφ πνπ
είλαη,
ε
θηινζνθία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Κάηη απιφ πνπ
ζπγθξάηεζα θαη ην βξίζθσ δξφκν: «….κε φ,ηη θπιάεη ε δσή ζηηο
θιέβεο καο , ξπζκίδεη ην ξνιφτ γηα λα ζηακαηίζεη». (ρξφλνο ,
ζλεηφηεηα, ηπραίν.) Τν Μπζηήξην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Αθνχκε
απηφ πνπ ζπλβαίλεη θαη είλαη άιιεο πνηφηεηαο.(νξηα, λφκνη θαη
ζλεηή θχζε αλαγλσξίδνληαη, φκσο κε «εζπρία»). Τν φηη πηζηεχνπκε
ζε θάηη είλαη θαη πξαγκαηηθφ; Δξψηεκα πξσηαξρηθφ γηα ηελ
αλάιπζε .Δδψ βξίζθεηαη θαη ε πεγή ηεο α-ζζέλεηαο αξξψζηεηαο ελ γέλεη .Οζν κεγαιχηεξε εκκνλή έρνπκε ζε πίζηε
θαη πξνζδνθία ηφζν πην πνιχ πεξηνξηζκέλνη θαη αθίλεηνη
βξηζθφκαζηε. Γελ πξνζέρνπκε ηελ κπξνζηά ζηα κάηηα καο
ζχγθξνπζε κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε ηελ πξννξηζκέλε λα
βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε (πνπ ζα πεη α-βεβαηφηεηα), «ζαλ ηνπ
θαηξνχ ηα γπξίζκαηα» .Οζν ην Δγψ κνπ, γίλεηαη θπξίαξρνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηφζν πεξηζζφηεξε βία δηαρέεηαη γχξσ, ηφζν
πεξηζζφηεξν ζα
πάζρνπκε
απφ απηαπάηεο πνπ γίλνληαη
θαληάζκαηα. Με έλα ζπιινγηθφ , λεθάιην βιέκκα ηα πξάγκαηα
κηιηνχληαη θαη αιιηψο.
Διαηαπασή – Ψςσική αζθένεια .
Αθνπζκα πνπ θέξλεη ζθέςεηο θιηβεξέο, αδηέμνδεο, πνλεηηθέο. Αο
πιεζηάζνπκε απηφ πνπ ζπλβαίλεη ζην ιφγν.

Aξξσζηέσ , ( α- ξξψζηεηα).

( α) ζηεξεηηθφ θαη ξψλπκη  ζηεξεψλσ, δπλακψλσ , θαζηζηψ
ηηλά ηζρπξφ, ξσκαιαίν. Τνπ δίδσ δχλακε (ξψκε-ζζέλνο), εληζρχσ,
επηβεβαηψλσ.

Αξξσζηέσ είκαη ή γίλνκαη άξξσζηνο –αζζελήο-αδχλακνοθαρεθηηθφο-λσζξφο-αδξαλήο.

Αξξψζηεηα α-πξνζπκία

Αζζέλεηα  (α) ζηεξεηηθφ θαη ζζέλνο.


Σζέλνο  ζεκαίλεη ηζρχο, δχλακε (παιηθαξηά), άμηνο ηηλφο,
αλαιακβάλσ ηη , εηκαη ηθαλφο λα έρσ ηελ ηζρχ λα…..
Κάλακε βήκα πίζσ. Ο ηφπνο ζπλνκηιίαο αλνίγεηαη δελ
πεξηραξαθψλεηαη ζ’ έλα πξντδεαζκφ κηαο δηάγλσζεο. Πξφθεηηαη γηα
κηα επξπρσξία κέζα ζηελ απιφηεηά ηεο (έλαο ρψξνο ηζαγηνχ).
Σηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο , άιινηε κε ιφγηα άιινηε κε ζησπή,
ζα ε ηδσζεί πυρ, ν πειάηεο , ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή
βλέπει ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν.
Απηφο πνπ είλαη. Χσξίο δχλακε θαη ζζέλνο. Θα ζπλαληεζεί κε ην
ιφγν θαη ηε ζεκαζία πνπ ηνπ απνδίδεη , πσο αιιειέρνληαη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα.
Σπλάληεζε κε ην παξειζφλ , ηελ αλάγθε ,ηελ επηζπκία. Με ην
πςθμό θαη ην κλίμα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλνκηιίαο ,ν ζεξαπεπφκελνο
κνξθνπνηείηαη κε ην ρξφλν ζε όηι ανά πάζα ζηιγμή είναι. Τη δελ έρεη
αληέμεη; Πσο ην ελλνεί; Πνηα ζπζηαηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζηαο ηνπ
έγηλαλ <ζχκπησκα>; Μήπσο ην ίδην ηνπ ην έλζηηθην-ηάζε ηνλ
θέξλεη κπξνζηά ζε εξσηήκαηα (πξνζσπηθέο αλαδεηήζεηο) άιιεο
πνηφηεηαο; Πσο βηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ηα αδηέμνδά ηνπ ,
ην ηέικα πνπ αθηλεηνπνηεί; (ςπρή ηε θαη ζψκαηη). Πσο είλαη ην αδηαλφεην- ην άιιν- ην αλνίθεην –ην μέλν; Τν εθηφο εαπηνχ ; Τν κε
αλαγλσξίζεκν;
Σ’ έλα ηέηνην δξφκν βξηζθφκαζηε εθηφο επηζηεκνληθήο ζθέςεο.
Ο ζεξαπεπφκελνο < ινγν-δνηεί> δειαδή πεξηγξάθεη θαη εθθξάδεη
ην <επψδπλν> ην <γηαηί ζε κέλα> <εθεί πνπ δελ ην
πεξίκελα>.Αλψλπκα , αλέθθξαζηα βηψκαηα πνπ έξρνληαη ζε ιφγν.
Τν πσο αηζζάλεηαη φηαλ είλαη αδξαλήο , αλίθαλνο λα εξγαζηεί ,
αδχλακνο λα δηαρεηξηηεί ηελ θαζεκεξηλφηεηα δηφηη οι άλλοι ηον
εκπνδίδνπλ, δελ ηον απνδέρνληαη, δελ ηον αγαπνχλ.
Βεβαίσο απηφ πνπ δελ ηνπ είλαη εκθαλέο , είλαη φηη θαη ρσξίο
ηέηνηνπ είδνπο ζπλδέζεηο
κπνξεί λα είλαη ζηε δσή θαη ε απνδνρή ή κε , λα κελ είλαη θαλ
ζέκα .Γχζθνιν κα ζεξαπεπηηθφ , εθ’φζνλ
ην πξφβιεκα
δελ
εθδηψθεηαη ή απνζεθεχεηαη αιιά
θιλο-ξενείηαι . Γεμηψλεηαη.
¨Έλα πιεζίαζκα ηνπ θφβνπ , κηα παξαηήξεζε απφ θνληά. Ο θφβνο <
γηα λα κελ…..> μεζηξαηίδεη. Δίκαη , δελ είκαη απνδεθηφο, γηαηί
απηφ έγηλε έηζη…..Τέηνηνπ είδνπο <γηαηί > πεξηνξίδνπλ ην ρψξν
θαη ην ρξφλν. Χξεηάδεηαη ρψξνο θαη ρξφλνο γηα ηα πάληα. Όηαλ
ην πνηήξη ζπάζεη <ην γηαηί> δελ αθπξψλεη ην ζπλβάλ, ην ζπάζηκν
είλαη ήδε γεγνλφο .Ο θφβνο είλαη ε θιεηζηφηεηα ζην κεγαιείν
ηεο.

Σηελ παξνπζία , κειαγρνιίαο , θνβίαο, παξαιεξήκαηνο, εμάξηεζεο,
ν άλζξσπνο θξχβεηαη, απνζχξεηαη, ην βάδεη ζηα πφδηα, άιινηε
επηηίζεηαη, αλαζηαηψλεη ..Αλαζηαηψλεηαη θαη ην πεξηβάιινλ ην
νπνίν αθνινπζεί παξφκνηα κνλνπάηηα. Αλαδχεηαη ληξνπή, πνπ
ζα πεη ζπλελνρή. Η ζπγθαηνίθεζε γίλεηαη επψδπλε, αδηέμνδε.
Όηαλ κε άιιν βιέκκα εηδσζεί ν <αζζελήο > ν ρψξνο αλαπλέεη
.Δίλαη ην άηνκν ρσξίο ζζέλνο, ρσξίο ελέξγεηα, ν αλήκπνξνο, ν άπνξνο (ρσξίο δξφκν), θησρφο , πεξηνξηζκέλνο. Καηαλνείηαη ζ’έλα
έδαθνο πνπ ηα πάληα επηηξέπνληαη, δηαρσξίδνληαη, αλαγλσξίδνληαη
κέζα απφ ηελ ηδηεηαηξφηεηά ηνπο. Χάλνπλ ην θνβηζηηθφ ,ην
αλνίθεην. <Μπνξεί λα είλαη και απηφ>. Σ’απηελ ηελ θαηεπζπλζε
βξίζθεηαη ε πξνζνρή ηνπ ζεξαπεπηή. Κάπνηε , ίζσο κε
αλεκνζηξφβηιν ή αεξάθη ν ζπφξνο <ηδηαηηεξφηεηα> ίζσο βξεί
έλα ηφπν. Ίζσο απηή ε ηδηαηηεξφηεηα έρεη λα θάλε η κε ηε
δνκή κηάο χπαξμεο ζηελ πξσηαξρηθή ελφηεηά ηεο.
Δδψ θαληαζία θαη πξαγκαηηθφηεηα νδψλνληαη , έξρνληαη ζε
ιφγν.
Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο είλαη εγθισβηζκέλνο απφ ζπκπεξηθνξέο
πνπ αλάγνληαη ζην ρξφλν .Η πξφηαζε
είλαη
λα
ζέηνπκε
εξσηήκαηα
εμ’αξρήο , ζηα ήδε γλσζηά πνπ σο ηέηνηα
πακεξίδνληαη θαη δελ ακθηζβεηνχληαη .Η ηαρχηεηα ζπκπαξαζχξεη
ηα πάληα. Χξεηάδεηαη λα ζηαζνχκε. Τα πξάγκαηα λα θσηηζζνχλ
.Κάηη πνπ ζπλαληάκε ζηελ Τέρλε ζην ζχλνιφ ηεο :Τν ζέαηξν ,ε
πνίεζε ,ε δσγξαθηθή, ε κνπζηθή καο δείρλνπλ , καο κηιάλε γηα ηα
εηπσκέλα θαη ηα αλείπσηα γη’απηά πνπ θαίλνληαη θαη ηα αθαλή,
ηελ παξνπζία ηεο απνπζίαο. Η Τέρλε εληνπίδεη, πξνβάιιεη ηα
πξάγκαηα ,παξαβάιιεη, ππεξβάιιεη , ηα αλαζχξεη απφ ηελ
θξππηφηεηά ηνπο , έξρνληαη ζην θσο ,ζηελ θαζαξφηεηά ηνπο. Απφ
ην ζεξαπεπηή απαηηείηαη ζεβαζκφο ζηελ αηνκηθφηεηα. Γελ είλαη
ζεσξία αγγίδεη ηελ εκπεηξία. Δπίζεο , γλψζε, ζπλερήο εμάζθεζε,
αληίιεςε θαη ζάξξνο. Να επηβηψλεη ζην κεηέσξν, ζην άγλσζην.
Να ζπλ-βηψλεη κε ηνλ ζεξαπεπφκελν. Κάζε ζπλεδξία εμ’αξρήο.
Τφζν απιφ φζν θαη πεξίεξγν . Σ’απηή ηελ επξπρσξία ράλεηαη ην
κνλνδηάζηαην.
Παξάινγν-παξάδνμν-ινγηθφ θαληάδνπλ <έλα>. Φέξλνπλ ην δηθφ
ηνπο θφζκν ηε ζηηγκή θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη. Ο
ζεξαπεπηήο πξνζέρεη , αθνχεη θαη βιέπεη ηα αθνπφκελα . Η
ζπλνκηιία δελ ππνθχπηεη ζε δηαλνεηηθνχο αθξνβαηηζκνχο. Μηα
πξφηαζε είλαη: «Γεο ην φπσο ην βιέπεηο». Μίια κέζα απφ απηφ
ην βιέκκα. Απιά. « Αζπγχξηζηα.» Σηάζνπ – θνίηα – βιέπε- κίια .
Κάηη ζαλ «παηγλίδη». Αθελφκαζηε
ζηε ξνή
ηεο
ειεχζεξα

κεηέσξεο πξνζνρήο ( Φξνυλη ) , θαη ν πειάηεο
θαλφλα εθ’φζνλ κηιάκε γηα ηελ ΨΝΑ.

ζην βαζηθφ

Αο κε καο δηαθεχγεη φηη : ….θάζε άλζξσπνο απφ κηα
νξηζκέλε ζθνπηά είλαη φπσο νη άιινη άλζξσπνη , φπσο κεξηθνί
άλζξσπνη θαη φπσο οςδείρ άλλορ.

