
Medard Boss, Η Ψυχοθεραπευηική Διαδικαζία 

Ο ειβεηόο ςπραλαιπηήο Medard Boss ππήξμε ν ηδξπηήο ηεο ζρνιήο ηεο 

Daseinsanalyse. Μαζεηήο ηνπ Martin Heidegger, θαη ζε ζηελή 

καθξόρξνλε ζπλεξγαζία καδί ηνπ, επερείξεζε λα ηνπνζεηήζεη ην ζέκα ηεο 
ςπρνζεξαπείαο ζε κηα θαηλνκελνινγηθή-ππαξμηαθή βάζε. [Κ.Γ.] 

  Σελ ηειεπηαία κέξα ελφο ζπλεδξίνπ αξκφδεη έλαο ζηνραζκφο επάλσ ζην 

πνηεο ιχζεηο βξεζήθαλε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Αθφκα 

ζεκαληηθφηεξν: πνηα λέα εξσηήκαηα ελαπφζεζαλ ζην κέιινλ νη 

απαληήζεηο πνπ βξέζεθαλ. 

Δαλ επνπηεχζσ ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνιέο πνπ κπφξεζα λ' αθνχζσ, 

πηζηεχσ πσο αληηιήθζεθα πξνπάλησλ δχν βαζηθνχο νξηζκνχο ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο: 

1. χκθσλα κε ηνλ παιηφ νξηζκφ ηνπ Freud ε ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη δηαδνρή ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ δηα ησλ νπνίσλ ζηνλ 

αζζελή εθεί πνπ ήηαλ Απηφ κπνξεί λα γίλεη Δγψ. 

2. Η ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δηάινγνο κεηαμχ αθελφο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ςπρνζεξαπεπηψλ θαη αθεηέξνπ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πξνζηαηεπφκελψλ ηνπο, ζηελ πξφνδν ηνπ νπνίνπ απηνί έρνπλ λ' 

απνθηήζνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ή ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπο. 

Μνπ θαίλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο, αλ φρη πάληα θαη νη δπν νξηζκνί, έρεη 

ηεζεί σο ζεκέιην φισλ ησλ πεξηγξαθψλ ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνχζακε, είηε απηή παξνπζηάζηεθε ζηελ κνξθή κηαο 

θιαζζηθήο ςπραλάιπζεο είηε κηαο θάπνηαο νκαδηθήο ζεξαπείαο είηε κηαο 

ζπκβνπιεπηηθήο ή ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο. 

Μέρξη εδψ θαιά. Όκσο ηη είλαη απηφ, κηα δηαδνρή ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ ή 

ε πξφνδνο ελφο δηαιφγνπ, ζηελ νπζία ηνπ; Όζν δελ ην έρνπκε 

αλαινγηζηεί επαξθψο, φινη νη νξηζκνί καο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέλνπλ ρσξίο έδαθνο. Γηα λα θηάζνπκε ζ' απηφ ην έδαθνο 

ρξεηάδεηαη πξνθαλψο κηα εκβάζπλζε ηνπ βιέκκαηνο ζηελ ηδηνκνξθία ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμήο καο. Γηφηη κφλνλ κέζα απ' απηήλ ηελ ηδηνκνξθία ζα 

πξνθχςεη ν φξνο ηεο δπλαηφηεηαο λα κηινχκε γηα κηα ζπκπεξηθνξά, κηα 

ζπλνκηιία, έλαλ δηάινγν, κηα κεηαιιαγή ηνπ Απηφ. 

Γηα ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία απηψλ ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ (ε ιχζε 

ησλ νπνίσλ ελαπνηίζεηαη απφ κάο ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο ζην άκεζν 

κέιινλ) κέζα απφ ην έδαθνο νπνηαζδήπνηε ςπρνζεξαπεπηηθήο 



δηαδηθαζίαο,  πξνηείλσ λα κείλνπκε ζήκεξα ζε δπν απιά ζπγθεθξηκέλα 

ζπκβάληα πνπ άθνπζα ηειεπηαία 

Έλαο ςπρνιφγνο 28 εηψλ άξρηζε πξφζθαηα κηα ιεγφκελε εθπαηδεπηηθή 

αλάιπζε ζε κηα πεπεηξακέλε ζπλάδειθν. Ο αλαιπφκελνο ήηαλ 

δηδάθηνξαο ηεο θηινζνθίαο θη αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ ςπρνινγηθνχ 

ζπκβνχινπ θξαηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Όιεο νη δπλαηέο ηνπ ζρέζεηο κε 

ηα πξάγκαηα θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα ηεξάζηηα 

απφζηαζε. Ο αλαιπφκελνο ζπλίζηαηαην ζρεδφλ κφλν ζηελ 

πξαγκαηηζηηθή, επηζηεκνληθή παξαηήξεζε απηνχ πνπ ηνπ εκθαληδφηαλ 

εκπξφο ηνπ. Σίπνηα δελ ηνλ άγγηδε, φπσο ιέκε, ζπλαηζζεκαηηθά, νχηε θαλ 

ηα παηδηά, γηα ην θαιφ ησλ νπνίσλ είρε λα θξνληίδεη. ε ηίπνηα δελ 

αθελφηαλ απφ πην θνληά. Όια φζα είλαη γλσζηά ζηελ ςπρνινγία, ηα 

γλψξηδε κε ην κπαιφ ηνπ. Δθπιήξσλε ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ θαζήθνληα 

ηέιεηα. Απνξνχζε κφλν πνπ φιεο νη πξνζπάζεηέο ηνπ λ' αζρνιεζεί 

ζεξαπεπηηθά κε κεκνλσκέλα παηδηά λαπαγνχζαλ επαλεηιεκκέλα γηαηί, 

ήδε κεηά απφ κεξηθέο ζπλαληήζεηο, ηα παηδηά δελ ήζειαλ λα πάλε ζ' 

απηφλ. 

 Σέζζεξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ αλάιπζεο, 

θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ηαηξείν, ε αλαιχηξηα δηαπίζησζε γηα πξψηε 

θνξά κηα εκθαλή ζπγθίλεζε. Ο ςπρνιφγνο ηεο νκνιφγεζε φηη ζήκεξα, 

γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ, ζε κηα απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, ηνπ ήξζε ζην λνπ λα ρατδέςεη ιίγν ηα καιιηά 

θάπνησλ απφ ηα παηδηά πνπ είραλ καδεπηεί γχξσ ηνπ. Όπνπ ηα παηδηά 

ήηαλ ζαλ λα κεηακνξθψζεθαλ. Γελ ηνλ θνίηαδαλ αγρσκέλα θαη 

ληξνπαιά φπσο πξηλ αιιά επηπρηζκέλα. 

 Η ηδέα κηαο ηέηνηαο ηξπθεξήο ρεηξνλνκίαο ηνπ είρε έξζεη ρσξίο ε 

αλαιχηξηα, ζηηο ιίγεο ζεξαπεπηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, λα 

έρεη θάλεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα ηνλ ππνδέρεηαη θάζε θνξά 

θηιηθά θαη θαινπξναίξεηα θαη θαηφπηλ πάιη λα ηνλ απνραηξεηά έρνληαο 

ηελ ίδηα ζηάζε, αθνχ ηελ ψξα πνπ κεζνιάβεζε ηνλ είρε αθνχζεη κε 

ειεχζεξα κεηέσξε πξνζνρή, δίρσο λα κηιήζεη θαζφινπ. 

Απφ ην δεχηεξν παξάδεηγκα κηαο "ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο" ζα 

ζαο αλαθέξσ κφλν δπν ζχληνκα φλεηξα. Μεηαμχ ηνπο  παξεκβιήζεθε 

έλα δηάζηεκα δχν εηψλ εληαηηθήο daseins-αλαιπηηθήο ζεξαπείαο. Η 

πξψηε αλαθνξά νλείξνπ είλαη θαηά ιέμε ε εμήο: "Μπξνζηά κνπ ζηέθεηαη 

κηα λεαξή γπλαίθα, κηζφγδπηε. Όκσο φηαλ ηελ θνηηάδσ πξνζεθηηθφηεξα 

βιέπσ πσο δελ είλαη πξαγκαηηθή, δσληαλή γπλαίθα αιιά κάιινλ θνχθια. 

Σφηε έρσ ζην ρέξη έλα καζηίγην. Μ' απηφ καζηηγψλσ ηελ θνχθια-γπλαίθα 

φπσο ηα παηδηά ζηνλ δξφκν ηπιίγνπλ θαη πεηάλε ηηο ζβνχξεο. Όπνπ ε 



γπλαίθα κεηακνξθψλεηαη πξννδεπηηθά ζ' έλα ηέηνην παηρλίδη-ζβνχξα. Με 

ην καζηίγην ηελ πεηάσ φιν θαη δπλαηφηεξα!" Σέινο ηνπ νλείξνπ. 

Η δεχηεξε αλαθνξά ελφο νλείξνπ απφ ηνλ ίδην αζζελή: "Καζφκνπλ ζ' 

έλαλ θήπν πάλσ ζ' έλαλ σξαίν νγθφιηζν. Αξηζηεξά κνπ είρε θαζίζεη ε 

θπξία A.W. Η θπξία A.W. είλαη παιηά κνπ θνηηήηξηα, θάπνπ 28 ρξνλψλ. 

Δίλαη πνιχ έμππλε θαη ζπγρξφλσο πνιχ ζειπθηά, κεηξηθή. ην φλεηξν 

θαζφηαλ δίπια κνπ θη αθνπκπνχζε ην θεθάιη ηεο ζηνλ ψκν κνπ. Μ' απηφ 

κ' έθαλε λα θαηαιάβσ φηη κ' αγαπά. Σφηε ηεο είπα: Καηξφ ηψξα ήζεια λα 

ζ' ην πσ, φηη θη εγψ ζ' έρσ ζηελ θαξδηά κνπ. Όπνπ γηα πνιιή ψξα 

κείλακε ηειείσο ζησπεινί θαη καο δηαπεξλνχζε ε πην κχρηα ππέξνρε 

αίζζεζε πσο είκαζηαλ έλα." 

Απηά ηα δχν νλεηξηθά ζπκβάληα πξνέξρνληαη απφ ηε δσή ελφο 

παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ 42 εηψλ. ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ πνπ 

κεζνιάβεζαλ, νη ζρέζεηο απηνχ ηνπ άλδξα πξνο ην άιιν θχιν 

εμαλζξσπίζηεθαλ θαη ζηνλ μχπλν . Η ηερληθή ηνπ αλαιπηή - εθηφο απφ 

ηηο νιφηεια δηαθνξεηηθέο daseins-αλαιπηηθέο εξκελείεο ησλ νλείξσλ - 

αθνινχζεζε ελ πνιινίο ηνπο θαλφλεο ηνπ Freud γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

αληηζηάζεσλ. ε θάζε επθαηξία ν αλαιπηήο εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ηνπ 

αζζελνχο ζηα νιφηεια ζηελά φξηα ηεο ζπλαλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ: Η δπλαηφηεηά ηνπ λ' αγαπά είρε πεξηνξηζηεί ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

γπλαίθεο ζαλ απιά παηρλίδηα, θαη θάζε θνξά κεηά ηε ρξήζε ηνπο λα ηηο 

πεηά πέξα. 

Σειείσο ζπλνπηηθά, θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ε ςπρνζεξαπεία ζπλίζηαην 

ζε κηα ζπλαλζξψπηλε ζπλνκηιία. Γηφηη θαη ε ζησπεξή αθξφαζε ηεο 

αλαιχηξηαο ηνπ πξψηνπ παξαδείγκαηνο αλήθεη άκεζα ζηελ νκηιία δχν 

αλζξψπσλ  κεηαμχ ηνπο. Όκσο θαη ηη δελ θξχβεη ε δπλαηφηεηα κηαο 

ζπλαλζξψπηλεο ζπλνκηιίαο. 

Πψο γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε πνηέ λα ππάξρεη κηα ζπλνκηιία, φπσο 

εηδηθφηεξα κηα ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία, αλ ε αλζξψπηλε θχζε καο 

δελ ζπλίζηαην πξψηηζηα ζε κηα νκηιεηφηεηα1[1]  γηα ηηο 

ζεκαζηφηεηεο2[2] ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θνηλνχ καο θφζκνπ πνπ καο 

ζπλαπαληνχλ θάζε θνξά φινπο καδί; Κη αλ ε χπαξμή καο, ζηα βαζηθά ηεο 

ζηνηρεία, ήηαλ κηα δηαζεζηκφηεηα θαη κηα πξνζιεπηηθφηεηα, εμαξρήο 

εθηεηακέλε ζηνλ θφζκν; Κη αλ ήηαλ πάληα θαλέξσζε θφζκνπ, ζηελ 

νπνία κεηέρνπκε φινη καδί εμαξρήο - αλ θη ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ηδηαίηεξν ηξφπν; Γηαθνξεηηθά πψο ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα απηφ 

                                                           
 

 



εθεί ην παξάζπξν λα καο κηιήζεη απφ θεη πέξα σο έλα ρξεζηηθφ πξάγκα 

γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ δσκαηίνπ; Όπνπ δελ πξφθεηηαη δηφινπ 

γηα κηα παζεηηθή πξνζιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζεκαζηαθνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. ηελ νκηιεηφηεηά καο γη' απηφ αληαπνθξίλεηαη ηζνδχλακα 

ην φηη, σο νη άλζξσπνη πνπ είκαζηε, θαινχκαζηε, ελλνψληαο θαη 

πξάηηνληαο, λ' απαληήζνπκε ζην πξνζιακβαλφκελν αληίζηνηρα, ψζηε 

απηφ λα κπνξέζεη θαηά ην δπλαηφλ λ' αλαπηπρζεί θαη λα γίλεη απηφ πνπ 

έρεη λα γίλεη. Μηα ηέηνηα απάληεζε ηνπ ηελ νθείινπκε. Δδψ, ζ' απηήλ ηελ 

νθεηιή, ζεκειηψλεηαη ηειηθά ε γλήζηα αλζξψπηλε ελνρηθφηεηα. Οιφηεια 

θαη δηα βίνπ. 

 Όκσο πψο ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζ' εκάο ηνπο αλζξψπνπο ε ράξε θαη, σο 

θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν νκηιεηνί, λα ππάξρνπκε εθ ζεκειίσλ ζαλ ζπλνκηιία 

κ' απηφ πνπ καο ζπλαπαληά θαη καο κηιάεη κε ηηο ζεκαζηφηεηέο ηνπ, αλ 

αλάκεζα ζ' εκάο θαη ζ' απηφ πνπ καο ζπλαπαληά, αλ απηφ ην Μεηαμχ δελ 

ήηαλ έλα αλνηρηφ, έλα δηαπγέο; Καη πψο ζα κπνξνχζακε αθφκε λα 

πάξνπκε έζησ ηελ παξακηθξή είδεζε γηα ν,ηηδήπνηε νλ αλ εκείο νη ίδηνη 

δελ είκαζηαλ κηα αλνηρηή πξνζιακβάλνπζα θχζε, αλ δελ ππήξρακε 

πξσηαξρηθά σο θαλέξσζε θφζκνπ θαη αλ, ζαλ κηα ηέηνηα χπαξμε, δελ 

θαηνηθνχζακε ην δηαπγέο, ή ηελ α-ιήζεηα, πνπ κφιηο αλαθέξζεθε; 

Αλαγθαζηηθά ρξεηάδεηαη θάηη ηέηνην, ψζηε έλα πξάγκα λα κπνξεί λα 

δείρλεηαη, λα είλαη παξφλ, θη έηζη λα είλαη. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα καο ηνπο 

αλζξψπνπο  σο ηα πξνζιακβάλνληα φληα, φπσο θαη γηα ηηο κε 

αλζξψπηλεο παξνπζίεο ηηο πξνζιακβαλφκελεο απφ καο. Αλ γηα 

παξάδεηγκα ε νληφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πεξαηψλνληαλ, φπσο έλα ηξαπέδη, 

ήδε ζηελ επηθάλεηά ηεο, ζηελ επηδεξκίδα, πψο ζα κπνξνχζακε πνηέ λα ην 

εκπεηξαζνχκε3[3] θαλ φηη ππάξρεη θάηη ζαλ εμσηεξηθφο θφζκνο; Κη 

αθφκα δελ είκαζηε απιά "κέζα ζηνλ θφζκν" φπσο θάπνπ ξνχρα ζηνλ 

θελφ ρψξν κηαο ληνπιάπαο. Σν "κέζα" ηνπ αλζξψπηλνχ καο Δίλαη-

(κέζα)ζηνλ-θφζκν έρεη νιφηεια άιια ραξαθηεξηζηηθά απφ ην "κέζα" ησλ 

ξνχρσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ληνπιάπαο. Γηφηη νχηε εθείλα, ηα ξνχρα, νχηε 

απηή, ε ληνπιάπα, δελ κπνξνχλ θαζφινπ λα εκπεηξαζνχλ ην έλα ην άιιν, 

ή ηνλ εαπηφ ηνπο. Αληίζεηα εκείο νη άλζξσπνη, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ 

είλαη κηα νκηιεηφηεηα γηα ηηο ζεκαζηφηεηεο απηψλ πνπ καο ζπλαπαληνχλ, 

ζαλ κηα ηέηνηα δπλεηηθή πξφζιεςε είκαζηε ήδε απφ πάληα, φινη καδί, κε 

ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο ιεμνχιαο "κέζα", δίπια ζηα "έμσ" 

πξνζιεπηά πξάγκαηα ελφο θνηλνχ θφζκνπ. 

Δάλ απηφ κηα θνξά αλαγλσξηζηεί, πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ άπαμ δηά 

παληφο φιεο νη κέρξη ηνχδε ζπλεζηζκέλεο ςπρνινγηθέο παξαζηάζεηο κηαο 

αληηθεηκελνπνίεζεο θαη κηαο ππνζηαζηνπνίεζεο ηεο "ςπρήο" καο ράξηλ 

                                                           
 



ηεο ελφξαζεο φηη ε ζεκειηαθή ηδηνζπζηαζία ηεο χπαξμήο καο ζπλίζηαηαη 

ζε κηα νιφηεια κε-αληηθεηκεληθή θαη κε-ππνζηαζηαθή, "θαζαξά 

πλεπκαηηθή", εθηεηακέλε ζηνλ θφζκν νκηιεηφηεηα θαη πξνζιεςηκφηεηα 

γηα ηηο ζεκαζηφηεηεο απηψλ πνπ καο ζπλαπαληνχλ. Κη απηφ δελ αιιάδεη 

νχηε κέ ην γεγνλφο ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο, πνπ είλαη παξαζηήζηκε θαη 

κεηξήζηκε φπσο θάζε άιιν παξφλ αληηθείκελν, θαη παξά ην φηη είλαη 

κπνξεί λα παξέρεη ζ' απηφλ ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

απνηειεζκαηηθφηαηεο απαληήζεηο. Γηφηη άιιν είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο θαη άιιν ε ζεκαηηθά νξζή θαηαλφεζε ηνπ 

ρεηξίζηκνπ. Μάιηζηα ν ηξφπνο ζεψξεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ήδε εθ 

ησλ πξνηέξσλ έρεη ράζεη απφ ην βιέκκα ηελ εηδηθά αλζξψπηλε 

ηδηνκνξθία ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο: Αγλνεί ηελ άκεζε έληαμε ηεο 

ζσκαηηθήο ζθαίξαο ηεο χπαξμήο καο  ζην πξσηνζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο 

πξνζιακβάλνπζαο θαη απαληψζαο αλαθνξηθφηεηαο ζ' απηφ πνπ καο 

ζπλαπαληά, φπσο δείρλεηαη ζηελ daseins-αλαιπηηθή πξφζβαζε. Πάλησο 

ην άικα ηεο ζθέςεο απφ ηηο κέρξη ηνχδε επηζηεκνληθέο παξαζηάζεηο ζην 

έδαθνο πνπ δείρλεηαη πξαγκαηηθά κέζα απφ ηα ίδηα ηα θαηλφκελα είλαη 

ηεξάζηην, θαη γηα καο ζήκεξα επηηειείηαη κφλν κεηά απφ καθξά άζθεζε. 

Ωζηφζν απηέο νη δπζθνιίεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιφγνο γηα απνθπγή 

ηνπ άικαηνο, γηαηί ε θαηαλφεζή καο κφλν κ' απηφ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη 

ηελ ππφζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ Δίλαη-ζηνλ-θφζκν θη έηζη λα γίλεη 

αληίζηνηρα "αληηθεηκεληθφηεξε".  

Δάλ φκσο έηζη είλαη κε ηελ ηδηνκνξθία ηεο χπαξμήο καο, φπσο καο 

επηηξέπεη λα ηελ γλσξίζνπκε ε θαηλνκελνινγηθή ή daseins-αλαιπηηθή 

πξννπηηθή, ηφηε είλαη παξαπιαλεηηθφ λα απνθαινχκε ηελ 

"ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία" δηά-ινγν. Γηφηη δηά-ινγνο είλαη ιφγνο 

πέξα-δψζε. Σνχην πάιη πξνυπνζέηεη δχν απζππφζηαηα, ρσξηζηά 

ππνθείκελα ή ζπλεηδήζεηο ελ είδεη θχζηεσλ. Σφηε φκσο ζα κέλεη γηα 

πάληα κπζηήξην - θαη θακηά γλσζηνζεσξία δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ην 

δηεπθξηλίζεη - πψο ηέηνηεο εγγελείο θχζηεηο ππνθεηκέλσλ ή ςπρψλ, 

νξκψκελεο αθεαπηψλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ ππέξβαζε πξνο ηα 

πξάγκαηα θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο, νχηε πψο κπνξνχλ λ' απνιήμνπλ ζ' 

έλα ππνθεηκεληθφ δνρείν κηαο ζπλείδεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

εκπεηξψκαζηε ηνλ εαπηφ καο πάληα έηζη ψζηε πνηέ δελ ππάξρνπκε 

εμαξρήο κεκνλσκέλνη ζηνλ εαπηφ καο. Πάληα βξηζθφκαζηε ήδε θαη καδί 

κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Καζέλαο απφ καο κεηέρεη εμαξρήο 

πξσηνγελψο ζηελ αλνηρηή πεξηνρή κηαο θνηλήο θαλέξσζεο θφζκνπ, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζε κηα πξνζιεςηκφηεηα θαη νκηιεηφηεηα απέλαληη ζ' 

απηφ πνπ καο δείρλεηαη. Γη' απηφ θαη φινη καδί είκαζηε ήδε απφ πάληα 

δίπια ζ' απηφ πνπ δειψλεηαη ζε κηα ηέηνηα θαλέξσζε θφζκνπ. Μ' απηφ 

ελλννχκε εθείλν ην νπζηαθφ ζηνηρείν ηεο χπαξμήο καο ζην νπνίν θαλείο 

κπνξεί λα δψζεη ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαξρηθνχ πλ-είλαη ηνπ αλζξψπνπ. 



Γηα παξάδεηγκα απηφ ην αλαιφγην, φπνπ ζηέθνκαη ηψξα, ήδε εθ ησλ 

πξνηέξσλ καο κηιά φινπο καδί αθεαπηνχ σο ην  εδψ παξφλ αλαιφγην, 

επνκέλσο ζαλ έλα ρξεζηηθφ αληηθείκελν γηα λα ζηεξίδεη ην ρεηξφγξαθφ 

κνπ. Δμαξρήο ην πξνζιακβάλνπκε απφ θνηλνχ σο ην πξάγκα πνπ 

βξίζθεηαη εδψ έμσ. Καλείο απφ καο δελ βιέπεη πνηέ απφ κφλνο ηνπ 

θαηαξρήλ απιψο έλα ςπρηθφ είδσιν πνπ έθηηαμε ν ίδηνο ζην εζσηεξηθφ 

κηαο αηνκηθήο ζπλεδεζηαθήο θχζηεο. Πψο ζα κπνξνχζακε ηφηε, κέζα 

απφ ηέηνηα κεκνλσκέλα ππνθεηκεληθά είδσια, λα πάξνπκε είδεζε ελφο 

ηέηνηνπ αλαιφγηνπ, φπσο θάλνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; 

Μφλν ζην έδαθνο ηεο πξσηαξρηθήο καο ζπλαιιειίαο ήηαλ δπλαηφ θαη 

ζηα παξαδείγκαηά καο ην φηη ζηελ ζπλαιιειία ηνπ αζζελνχο κε ηνλ πην 

ειεχζεξν ζεξαπεπηή ν πξνεγνπκέλσο απιεζίαζηνο ςπρνιφγνο θάπνηε 

έγηλε αλνηρηφο γηα έλα ράδη ζηα καιιηά ησλ παηδηψλ θαη ν βαξηά εξσηηθά 

δηαηαξαγκέλνο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ήηαλ ζε ζέζε λα πξαγκαηψζεη 

φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα αγαπά: θαη ηα δχν ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ 

κέρξη ηφηε βαζηθά ήηαλ πξνζηηνί κφλν ζηνλ ζεξαπεπηή. ίγνπξα νη 

αθφκε λεπξσηηθά θιεηζηέο ππάξμεηο ησλ αζζελψλ κπνξνχζαλ λ' αλνίμνπλ 

γηα ηελ γη' απηνχο λέα ζπκπεξηθνξά κφλν ζην έδαθνο ηεο πξσηαξρηθήο 

ζπλαιιειίαο ηνπ αλζξψπνπ κέζα από ηελ πην αλνηρηή δπλαηφηεηα 

χπαξμεο ησλ ζεξαπεπηψλ. Οη πην ειεχζεξεο δπλαηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο δελ είραλ γίλεη αθφκα θαζαπηέο δηθέο ηνπο. Γη' απηφ θαη ηέηνηα 

αξρηθά θαηλφκελα ίαζεο, εμαξηψκελα απφ ηνπο ζεξαπεπηέο, 

ππνβαζκίζηεθαλ απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία κε θάπσο πεξηθξνλεηηθφ 

ηξφπν σο κεηαβηβαζηηθέο ηάζεηο. Όκσο είλαη αλαγθαία κεηαβαηηθά 

θαηλφκελα. Οη αζζελείο, γηα λα νηθεηνπνηεζνχλ νη ίδηνη πξαγκαηηθά 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη αλνηθηφηεηα, θαη λα κελ ρξεηάδνληαη άιιν ηελ 

άκεζε παξνπζία ηνπ ζεξαπεπηή, ρξεηάδνληαη θάζε θνξά καθξά 

ελάζθεζε. Ο Freud απνθάιεζε απηήλ ηελ ελάζθεζε "Durcharbeiten"4[4] 

Πάλησο θαηφπηλ δελ καο εμήγεζε πψο πξέπεη λα θαηαλνεζεί απηή ε 

παξάμελε έλλνηα. Μίιεζε κφλν γηα κηα ηθαλφηεηα θαξηεξηθήο αλακνλήο.  

 Όηαλ ε ιέμε "δηάινγνο" αδηθεί απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξφνδν κηαο 

ςπρνζεξαπείαο, κήπσο απηή είλαη ηφηε "δηαδηθαζία"; Λφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζα αληηπαξέιζνπκε ηα πνιιά 

εξσηεκαηηθά ηελ έλλνηαο "ςπρή", πνπ απαληάηαη θαη ζην ζέκα ηνπ 

πλεδξίνπ. Δξσηάκε κφλν ηη λα ζεκαίλεη ε ιέμε δηαδηθαζία [Prozess] ζε 

ζρέζε κ' απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ή ηνπιάρηζηνλ ζά 'πξεπε λα ζπκβαίλεη ζηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο καο. Η ιέμε Prozess έξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ 

procedere, processus. ηελ γιψζζα καο: πξφ-νδνο. Όπνπ απφ ηνπο 

αξραίνπο Ρσκαίνπο κέρξη ζήκεξα κηα ηέηνηα πξφνδνο παξαζηαίλεηαη 

θαηαξρήλ ζαλ κεηαθίλεζε ζηνλ ρψξν, απφ έλαλ ηφπν ζ' έλαλ άιιν, φκσο 
                                                           
 



θαηφπηλ - θάηη πνιχ ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ παξάζηαζε κηαο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο - θαη ζαλ δηαδνρή πξαγκάησλ θαη 

δηεξγαζηψλ κέζα ζηνλ ρξόλν, ε εκθάληζε, ε ππφζηαζε θαη ε παξέιεπζε 

απφ θάηη ζ' έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηηο 

θπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Κάζε 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ελλνείηαη επίζεο ζαλ δηαδνρή θαηλνκέλσλ 

κέζα ζηνλ ρξφλν. Δπνκέλσο, θαη ηειείσο ηδηαίηεξα φηαλ κηινχκε γηα κηα 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, φια εμαξηψληαη απφ ηελ εξκελεία ηνπ 

"κέζα" πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαηχπσζε κηαο "δηαδνρήο-κέζα-ζηνλ-

ρξφλν". 

Μέρξη ζήκεξα θαη ζε θάζε επνρή, έηζη θαη ζ' φινπο ηνπο νκηιεηέο ηνπ 

πλεδξίνπ, κε ην "κέζα" ζηνλ ρξφλν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηεξγαζίαο 

ππνλνήζεθε φηη ν ρξφλνο είλαη θάηη ζαλ δνρείν, θάηη ην ρσξηθφ. Έηζη ν 

θηιφζνθνο Bergson, ηνλ νπνίν ζίγνπξα δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε, αθνχ 

άιισζηε ζπγθεληξσζήθακε ζην Παξίζη, είπε: "Ο ρξφλνο, κε ηνλ νπνίν 

ππνινγίδνπκε, είλαη ρσξνζεηεκέλνο ρξφλνο. Ο ρξφλνο είλαη ρψξνο." 

Μφλν πνπ φηαλ έηζη παξαζηαίλνπκε ην "κέζα" ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αλειίζζεηαη "ζηνλ ρξφλν" δελ ζα πξνζεγγίζνπκε θαλ 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη αιεζηλά θαηά ηελ ζπλαιιειία ηνπ ςπρνζεξαπεπηή 

κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πνπ δεηνχλ βνήζεηα. Ση ήηαλ ν ρξφλνο ζην  

ζπγθεθξηκέλν καο παξάδεηγκα φπνπ ζπλέβε θαη μαθληθά κηα κέξα έλαο 

λεαξφο ςπρνιφγνο, ήδε ζχληνκα κεηά ηελ έλαξμε κηαο αλάιπζεο, γηα 

πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ κπφξεζε λα ρατδέςεη ηξπθεξά ηα καιιηά ησλ 

παηδηψλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ; Ση ήηαλ ν ρξφλνο φπνπ ν άιινο 

αλαιπφκελνο ζηάζεθε ηθαλφο λα πξν-νδεχζεη απφ έλα θαζαξά 

εγθεθαιηθφ-ινγηθφ νλ πξνο έλαλ επαξθέζηαην εξσηηθφ ζχληξνθν κηαο 

γπλαίθαο; 

Πάλησο νη θπζηθνί δελ κπνξνχλ λα καο πνπλ ηίπνηα γηα ην ηη είλαη απηφο 

ν ρξφλνο, νχηε θη ν Einstein κε ηελ ζεσξία ηνπ ηεο ζρεηηθφηεηαο. Οη 

θπζηθνί κπνξνχλ κφλν λα κεηξάλε ηνλ ρξφλν. Όκσο γηα λα κπνξεί θάηη 

λα κεηξεζεί, πξέπεη ήδε λα είλαη εδψ. Δάλ αλαξσηεζνχκε νη ίδηνη πψο 

εκπεηξψκαζηε πξσηαξρηθά ηνλ αλζξψπηλν ρξφλν καο, ηφηε απηφο καο 

δίλεηαη πάληα έηζη ψζηε έρνπκε ρξφλν. Κη αθφκε ηνλ έρνπκε, ηνλ ρξφλν, 

πάληα γηα απηφ ή εθείλν, αθφκα θη φηαλ πξέπεη λα πνχκε πσο ηψξα δελ 

έρνπκε ρξφλν λα θάλνπκε έλαλ πεξίπαην, δελ έρνπκε ρξφλν γηαηί απηφλ, 

ηνλ ρξφλν, ηνλ έρνπκε θαη ηνλ αλαιψλνπκε αθξηβψο γηα ηελ αθξφαζε 

κηαο αλαθνίλσζεο επάλσ ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Σνλ ρξφλν 

πνπ "έρνπκε", ζαλ άλζξσπνη, ηνλ έρνπκε πάληα θαηά ηξφπνλ ψζηε θάζε 

θνξά είκαζηε εθείλνη πνπ ηψξα αθξηβψο ζπκπεξηθεξφκαζηε έηζη ή 

αιιηψο πξνο απηφ ή εθείλν πξνζιακβάλνληαο, ελλνψληαο ή πξάηηνληαο, 



δηακέλνπκε ζ' απηέο ηηο αλαθνξέο πξνο απηφ θη έηζη είκαζηε ζηνλ θφζκν, 

έηζη ππάξρνπκε. ην πξσηαξρηθφ, αλζξψπηλν έρσ-ρξφλν, ην "έρσ" ρξφλν 

είλαη νπζηαζηηθά, θη επνκέλσο πάληα, δηακνλή ζ' απηήλ ή ζ' εθείλε ηελ 

αλαθνξά πξνο φ,ηη καο ζπλαπαληά. Αθφκε αθξηβέζηεξα: Σν έρσ-ρξφλν 

καο είλαη ε θαηεμνρήλ ζπλαιιειία καο δίπια ζηα ίδηα πξάγκαηα ελφο 

θνηλνχ θφζκνπ. Μ' απηφ ην έρσ-ρξφλν είλαη ζπγγεληθφο ν ιφγνο: έρσ-

άγρνο. Κη απηφ ην έρσ-άγρνο δελ είλαη δηφινπ έλα έρσ φπσο ην έρσ ελφο 

απηνθηλήηνπ. Βαζηθά θαη ην έρσ-άγρνο ζεκαίλεη πάληα έλαλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν είκαη. Καηά κείδνλα ιφγν ην έρσ-ρξφλν είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν είκαη. Πξφθεηηαη γηα έλα Δίλαη κε ηελ έλλνηα φηη ε χπαξμή καο είλαη 

δηά βίνπ ζπλαλαζηξνθή καο κ' απηφ πνπ καο ζπλαπαληά. 

Ωζηφζν ηνλ ρξφλν καο δελ ηνλ έρνπκε κφλν έηζη πνπ λα είκαζηε απιά νη 

ηξφπνη καο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα παξφληα. ην  πην δηθφ καο Δίλαη 

αλήθεη νκνπεγαία θαη ην παξειζφλ καο. Παξειζφληεο είκαζηε σο απηνί 

πνπ αλάισζαλ ηνλ αιινηηλφ ηνπο ρξφλν γη' απηήλ ή εθείλε ηελ 

ζπκπεξηθνξά πξνο απηφ πνπ ηφηε καο ζπλαπάληεζε. Όπνπ φκσο ζην 

κεηαμχ ην παξειζφλ δελ παξήιζε απιά, δελ ράζεθε θαη δελ εμέπεζε. 

Μάιηζηα ζπλερίδεη πάληα λα δηαξθεί θαη, ζαλ παξειζφλ, καο κηιά 

ζπλερψο ζην παξφλ καο. Γηα λα νινθιεξψζνπκε ην ηξίπηπρν ηεο 

πξσηαξρηθήο ρξνληθήο θχζεο καο, δειαδή ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο νπζίαο 

καο, πξέπεη λα ππνδεηρζεί φηη ππάξρνπκε ζπλερψο θαη σο πξνζκέλνληεο. 

Απηφ ζα πεη, είκαζηε πάληα θαη σο απηνί πνπ πεξηκέλνπλ ην ζ' εκάο 

επεξρφκελν θαη, πξνζκέλνληάο ην, ήδε ζην παξφλ καο είκαζηε 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζ' απηφ. 

ην "έρσ" ηνπ έρσ-ρξφλν δείρλεηαη ε πεγαία ρξνληθή θχζε ηεο χπαξμεο. 

Καη κάιηζηα θαζίζηαηαη νξαηφ φηη ε αλζξψπηλε χπαξμε θαζαπηή θαη ελ 

εαπηή είλαη εμαξρήο ρξνληθήο θχζεο θαζφζνλ, σο αλζξψπηλε 

ρξνληθφηεηα, δελ είλαη έλα αθεαπηνχ πθηζηάκελν πξάγκα ελ είδεη 

αληηθεηκέλνπ αιιά "ρξνλίδεη" ζπλερψο, εκθαληδφκελε σο νη ηξφπνη 

ζπκπεξηθνξάο καο απέλαληη ζ' απηφ πνπ καο ζπλαπαληά. Σν έρσ-ρξφλν 

γηα κηα δπλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηφ πνπ ζπλαπαληά απαξηίδεη ηελ 

δηακνλή ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν. Απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη ζ' 

απηήλ καο δίλνληαη ζπλάκα θαη νκνπεγαία ηα επεξρφκελα, ηα παξφληα 

θαη ηα παξειζφληα. Απηφ ην ρξνληθφ ηξίπηπρν ηεο αλζξψπηλεο δηακνλήο 

ζηνλ θφζκν απνθέξεη θάζε θνξά έλα έρσ-ρξφλν γηα θάηη. Απνδίδεη θάζε 

"ηφηε", θάζε "ηψξα", θάζε "πξηλ" κηαο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Γελ είλαη 

ηπραίν πνπ ιέκε γηα έλαλ άλζξσπν πνπ πέζαλε: Μαο άθεζε ρξφλνπο. 

Απηφ κπνξεί λα ιέγεηαη κφλνλ επεηδή ε αλζξψπηλε χπαξμε θαζαπηή είλαη 

ρξνληθφηεηα. Οη άλζξσπνη: νη "ρξφληνη". Ωο άλζξσπνη είκαζηε θάζε θνξά 

ε ίδηα ε ρξνληθή καο θχζε, είκαζηε κφλνλ έλα έρσ-ρξφλν γηα... 



Όκσο αλ είλαη έηζη, δελ κπνξεί λα ππάξρεη θαη θακηά ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζα αλειίζζνληαλ ζαλ δηαδνρή απφ έλα θάηη, ηξφπνλ ηηλά 

κέζα ζ' έλα δνρείν ρξφλνπ πνπ ζα επηθάζνληαλ ζηνλ άλζξσπν απ' έμσ. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν αλαιπηήο θαη αλαιπφκελνο επίζεο ππάξρνπλ πάληα 

κφλνλ έηζη πνπ λα έρνπλ ρξφλν ν έλαο γηα ηνλ άιιν, εθηειψληαο ηνλ θαη 

αλαιψλνληάο απηφλ, θαη καδί θαί ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ 

ζπλαιιειία δίπια ζηα ίδηα πξάγκαηα ηνπ θνηλνχ ηνπο θφζκνπ. Οη ρξφκνη 

ησλ δχν θνζκηθψλ δηακνλψλ αλαιψλνληαη θαιά φηαλ ζηελ ζπλαιιειία 

ηνπ ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ε πην κεγάιε θη ειεχζεξε 

αλνηρηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή ζηνλ θφζκν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνλ 

λνζεξά αλειεχζεξν αζζελή ψζηε, κέζσ απηήο, λα έρεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη γηα πξάγκαηα πνπ ηνλ πίεδαλ κελ απφ πάληα, 

φκσο δελ είρε ρξφλν γη' απηά δηφηη ηα απέθεπγε αλειεχζεξα, αγρσκέλνο ή 

αεδηαζκέλνο ή ληξνπαιφο, θαη πξνζέθεπγε ζε άιια θη έηζη ηα απσζνχζε 

καθξηά ηνπ. 

Γη' απηφ θαλέλα ςπρνζεξαπεπηηθφ ζπκβάλ δελ λνείηαη σο πξφ-νδνο κε ην 

θνηλφ ή κε ην ζχγρξνλν-επηζηεκνληθφ λφεκα κηαο αλέιημεο δηεξγαζηψλ 

κέζα ζ' έλα δνρείν ςπρήο ή ρξφλνπ αιιφηξην πξνο ηνλ άλζξσπν. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαζαπηή είλαη 

θαηαξρήλ αλνηρηήο θαη ρξνληθήο θχζεο θαζφζνλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δίλεη ζηνπο αζζελείο ρξφλν γηα ηελ πξαγκάησζε φιν θαη πην 

πνηθηιφκνξθσλ δπλαηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζ' απηά πνπ ηνπο 

ζπλαπαληνχλ κέζα απφ ην αλνηρηφ ηνπ θφζκνπ ηνπο. Δπνκέλσο 

ςπρνζεξαπεία είλαη επέθηαζε ηεο πξαγκάησζεο ηεο πξσηαξρηθήο 

ρξνληθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, θαη καδί θη απηνχ ηνπ ίδηνπ. Γηφηη ν 

άλζξσπνο είλαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ν ρξνληζκφο, πνπ ζα πεη: ε 

εθηέιεζε θαη ε θνξά ζηελ επηθάλεηα ππαξμηαθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ 

δφζεθαλ. Με άιια ιφγηα νη ιεγφκελεο ςπρνζεξαπείεο ειεπζεξψλνπλ ηνπο 

αιινηηλά αλειεχζεξνπο, ελ πνιινίο άρξνλνπο-αληζηνξηθνχο αζζελείο 

πξνο έλα φιν θαη πεξηεθηηθφηεξν έρσ-ρξφλν ην νπνίν πάληα δηαηεξεί ηα 

παξειζφληα, πξνζδέρεηαη ηα παξφληα θαη πξν-ππνδέρεηαη ηα κέιινληα 

πνπ απνδεηνχλ λα ηνλ αθνξνχλ. 

ην θσο ηεο αλάιπζεο ηνπ Dasein ζ' απηήλ ηελ κνξθή δείρλεηαη ε 

ζεκειηαθή ηδηνζπζηαζία ηνπ αλζξψπνπ πνπ απαξηίδεη ή ζπληζηά ηελ 

χπαξμή ηνπ ζηηο πγηείο θαη ζηηο άξξσζηεο κέξεο ηνπ. Όκσο έηζη 

θαλεξψλεηαη θαη απηφ πνπ ζπλήζσο απνθαιείηαη "ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία". Βέβαηα ε αλάπηπμε πνπ αθνχζαηε, κε ην ηειεγξαθηθφ ηεο 

χθνο απφ ηνλ ιίγν ρξφλν πνπ είρακε, δελ βαπθαιίδεηαη φηη άλζξσπνη, πνπ 

απ' απηήλ ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηελ daseins-αλαιπηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ, κπφξεζαλ θαη λα ηελ δηαθξίλνπλ επαξθψο. Θα 

ήηαλ ήδε πνιχ αλ δφζεθαλ θάπνηεο ππνδείμεηο ηεο δπλαηφηεηαο φηη ε 



αλζξψπηλε χπαξμε γεληθά, θαη ε ιεγφκελε "ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία" εηδηθφηεξα κπνξνχλ λα ηδσζνχλ θαη κέζα απφ έλα ηειείσο 

άιιν ππφβαζξν, ίζσο κάιηζηα γηα ηνλ άλζξσπν επαξθέζηεξν απ' φζν 

ήηαλ δπλαηφ κέρξη ηψξα. Δάλ θαλείο αθνινπζήζεη απηέο ηηο ππνδείμεηο, 

ηφηε πξνθχπηεη πιεζψξα λέσλ ζεκειηαθψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλφιε καο ζεξαπεπηηθή πνιηηεία. 

Όκσο ζηελ πξννπηηθή ηεο αλάιπζεο ηνπ Dasein θάηη κπνξεί λα εηπσζεί 

ήδε ζήκεξα κε βεβαηφηεηα θαη δίθαηα. Γηφηη κέζα απ' απηήλ δείρλεηαη κηα 

ράξε λα έρεη δνζεί ζ' εκάο ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο φπσο ζε ιίγνπο άιινπο 

αλζξψπνπο: θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο καο λα είκαζηε 

παξφληεο κε έλαλ εμαηξεηηθά αλζξψπηλν ηξφπν. ' απηφ έγθεηηαη βέβαηα 

θαη ην ηδηαίηεξα επηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο καο. 

Μεηάθξαζε: Κψζηαο Γεκελεηδήο 

 


