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αναγκαζόµαστε µερικές φορές να φανταστούµε κατά την πορεία. Πόσο µάλλον όταν,
παράλληλα µε το βαθµό σοβαρότητας της σωµατικής πάθησης και τον τρόπο ψυχικής
οργάνωσης του ασθενούς, υπεισέρχονται επιπλέον στοιχεία: µπορεί να έχουµε να κάνουµε
µε ασθενείς χωρίς καµία γνώση περί αναλυτικής πρακτικής είτε µε ασθενείς που έχουν ήδη
αναλυθεί, και µάλιστα ίσως είναι οι ίδιοι ψυχαναλυτές, ασθενείς που έχουν για την ανάλυση
τις πιο ορθές ή ακόµα και τις πιο τρελές αντιλήψεις…
Η προσπάθεια να καθιερώσουµε ένα θεραπευτικό σχήµα µάς οδηγεί στο να
επισηµάνουµε ορισµένες διαφορές ως προς την τεχνική της ανάλυσης και ο πίνακας τον
οποίο αποπειρόµαστε να καταρτίσουµε ενδέχεται να µοιάζει λίγο πολύ µε καρικατούρα, στο
µέτρο που συµπεριλαµβάνει ασθενείς οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τις ελαφρύτερες έως
τις βαρύτερες µορφές πάθησης.
Εάν υπάρξει ένδειξη για κλασική ανάλυση, σηµαίνει ότι ο ασθενής πρέπει να
βοηθηθεί ώστε να συνειδητοποιήσει αυτό που ήταν ασυνείδητο. Πάνω στο στέρεο
υπόβαθρο µιας σχέσης, της οποίας οι βάσεις έχουν τεθεί µε τη βοήθεια ανασταλµένων
ενορµήσεων,2 ο ασθενής µεταβιβάζει τις παιδικές του επιθυµίες στον αναλυτή, ο οποίος τις
ερµηνεύει χρησιµοποιώντας την ανάλυση της αντιµεταβίβασής του. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο
λοιπόν επιτελείται η αποδόµηση της νευρωτικής οργάνωσης. Η δευτερογενής σύνθεση
γίνεται αυθόρµητα εάν η ένδειξη για ανάλυση έχει τεθεί σωστά.3 Ο θεµελιώδης κανόνας
αφορά στην έκφραση των ελεύθερων συνειρµών. Σε ένα ιδεατό επίπεδο, η λειτουργία του
αναλυτή θα µπορούσε να ισοδυναµεί µε αυτήν ενός διερµηνέα.
Εάν όµως ο νευρωτικός ασθενής έρχεται να ζητήσει βοήθεια σπρωγµένος από έναν
ψυχικό πόνο και δείχνει ότι επιθυµεί να αλλάξει (όποιο κι αν είναι το ασυνείδητο
περιεχόµενο της επιθυµητής αλλαγής), ο σωµατικός ασθενής παρουσιάζεται διαφορετικά.
Τις περισσότερες φορές δε ζητά από µόνος του κάτι και έρχεται να µας συµβουλευτεί
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C.J. Parat, Relation et transfert en analyse, στο Revue française de psychanalyse, 1982, τχ.
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«Όταν καταφέρνουµε να αποδοµήσουµε ένα σύµπτωµα, να απελευθερώσουµε µια
ενστικτώδη συγκίνηση από το συνειρµό µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη, η τελευταία δε µένει
αποµονωµένη αλλά εισάγεται αµέσως σε ένα νέο συνδυασµό… Έτσι πραγµατοποιείται αυτόµατα,
αναπότρεπτα ή ψυχοσύνθεση, χωρίς να χρειαστεί να παρέµβουµε αποδοµώντας τα συµπτώµατα
στα εξ ων συντίθενται, αίροντας τις αντιστάσεις, δηµιουργούµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
την παραγωγή αυτής της σύνθεσης», S. Freud, κεφ. «Les voies nouvelles de la therapeutique
analytique”, στο La technique psychanalytique.
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κατόπιν συµβουλής ή παρότρυνσης του γιατρού ή του περιβάλλοντός του. Συχνά δεν
αισθάνεται ψυχικό πόνο και η επιθυµία του για αλλαγή, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο
υφίσταται, αφορά στη σωµατική του πάθηση. Ενίοτε διαθέτει ορισµένες ψυχολογικές ή
ψυχαναλυτικές γνώσεις και καταλήγει µάλιστα να αναρωτιέται: «Γιατί σωµατοποιώ» ή
«Πώς έφτασα να αρρωστήσω έτσι», εκφράζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο µια αντίληψη που
σχετίζεται µε το µηχανισµό της µετατροπής.
Ο αναλυτικός σκοπός να γίνει συνειδητό ό,τι παρέµενε ασυνείδητο δεν κατέχει εδώ
την πρώτη θέση. Αυτό που αποσκοπείται πάνω απ΄ όλα είναι η αποκατάσταση µιας
οµοιοστασίας, η επαναδιοργάνωση της καλύτερης δυνατής ψυχικής λειτουργίας, όποια κι
αν είναι αυτή. Και αντί να επιλύονται συγκρούσεις που εδραιώθηκαν ανάµεσα στα ψυχικά
συστήµατα της δεύτερης τοπικής, αποκαθίσταται µάλλον η επικοινωνία, επικοινωνίες,
ανάµεσα στα στοιχεία της πρώτης τοπικής, µε τη βοήθεια της διεύρυνσης και του
εµπλουτισµού του προσυνειδητού. Η διατύπωση µε όρους της πρώτης τοπικής δε
συνεπάγεται ότι λησµονείται η συµβολή της δεύτερης. Πράγµατι, η διεργασία σύνδεσης
δεν εγκαθιδρύει µόνο µια επικοινωνία µε το κλασικό ασυνείδητο της δευτερογενούς
απώθησης αλλά και, ιδίως εδώ, µε τον τοµέα του Εκείνο, χώρο της µη έννοιας και της
ποσότητας.
Εάν, αναφορικά µε την κλασική ανάλυση, περιέγραψα αυτό που ονόµασα βασική
σχέση ή µεταβίβαση ως το πεδίο πάνω στο οποίο έρχονται να εγγραφούν οι κινήσεις
µεταβίβασης ή αντιµεταβίβασης, πολλές φορές στην παρούσα περίπτωση την πιο περίοπτη
και αισθητή θέση κατέχει η σχέση
Πόσο µάλλον όταν η συνηθέστερη πρόσωπο µε πρόσωπο θέση ενθαρρύνει τη χρήση
αισθητηριακο-κινητικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συναλλαγής, η
οποία δεν είναι αυστηρά λεκτική και µάλιστα ενίοτε αποδεικνύεται µετά βίας λεκτική… Η
εν λόγω διάταξη δεν αποκλείει την επέλευση µεταβατικών ή διαλειπουσών στιγµών
µεταβίβασης που µπορούν να αναλυθούν. Θα πρέπει, ωστόσο, να είµαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί απέναντι στις οικονοµικές τροποποιήσεις τις οποίες µπορούν να συνεισφέρουν
οι δυναµικές κινήσεις της θεραπείας.
Στην αρχή κάθε ανάλυσης προτείνεται ένα πλαίσιο και προσυπογράφεται ένα
συµβόλαιο ανάµεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Είναι πολύ σηµαντικό να είναι σαφέστατο.
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Η συµφυής µε την ανάλυση µαταίωση4 εντοπίζεται εδώ ο ασθενής τη συναντά χάρη στο
σεβασµό προς το καθιερωµένο πλαίσιο και τη στάση της προσεκτική υποχώρησης που
τηρεί ο θεραπευτής, ενώ οτιδήποτε έρχεται να διαταράξει ή να διαψεύσει την επιθυµία του
εγγράφεται, χάρη σε αυτό το πλαίσιο, µε την µορφή µεταβιβαστικής συµπτωµατολογίας.
Για µια µεγάλη µερίδα των σωµατικών ασθενών µας οι οποίοι δεν ήξεραν τον τρόπο
και δεν µπόρεσαν να οργανώσουν τα νευρωτικά συµπτώµατα εν όψει των δυσκολιών της
ζωής και αυστηρότητα του πλαισίου εγκυµονεί τον κίνδυνο –εάν τηρείται απαρέγκλιτα- να
επιδεινώσει τη σωµατική συµπτωµατολογία, απ΄ όπου προκύπτει και η αναγκαιότητα της
ευελιξίας του πλαισίου, που δε θίγει επ΄ ουδενί, κατά τη γνώµη µου, τη διατήρηση της
ουδετερότητας. Επιβάλλεται, συνεπώς, περισσότερη ευελιξία ως προς την τακτικότητα των
ωραρίων, των αλλαγών, των περιόδων διακοπών, της αµοιβής. Για ορισµένους ασθενείς
είναι απαραίτητο να µπορούν να τηλεφωνούν, να γράφουν, να λαµβάνουν απαντήσεις. ∆εν
αποκλείεται µάλιστα να επισκεφθούµε έναν ασθενή που έχει εισαχθεί στο νοσοκοµείο ή να
του τηλεφωνήσουµε για να µάθουµε νέα του. Κάθε διακανονισµός οφείλει να
προσαρµόζεται στις ανάγκες του ασθενούς και στην πρόοδο της θεραπείας Εξάλλου δεν
είναι κακό το ότι, διαµέσου αυτών των προσαρµογών, ο ασθενής εισπράττει από το
θεραπευτή του τη διατήρηση της επένδυσης της θεραπευτικής εργασίας που έχει ξεκινήσει.
Το αντίθετο µάλιστα.
Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται λοιπόν είναι σαφώς πιο ελαστικό από το
αναλυτικό πρωτόκολλο. Η πρόσωπο µε πρόσωπο θέση είναι η πιο διαδεδοµένη, παρόλο που
αναγκαζόµαστε µερικές φορές να την απορρίψουµε, όταν ο ασθενής τη θεωρεί µειωτική
συγκριτικά µε την ανάλυση, ιδιαίτερα καταστροφική για το ναρκισσισµό του. Αυτή η
αντικριστή στάση παρουσιάζει ορισµένα προτερήµατα. Ο Freud υιοθέτησε αρχικά το
ντιβάνι για τους ασθενείς του για να αποφύγει την άβολη θέση να τον βλέπου και να τον
παρατηρούν. Ο θεραπευτής βρίσκεται ακάλυπτος, µιας και ο ασθενής προσλαµβάνει,
διαισθάνεται και ερµηνεύει την παραµικρή του κίνηση, χειρονοµία ή έκφραση του
προσώπου. Η εξάσκηση σε αυτή την εργασία αποβλέπει, παραµένοντας κατ΄ αυτόν τον
τρόπο υπό το βλέµµα του άλλου, στη διατήρηση της δυνατότητας για κυµαινόµενη
προσοχή, αναµφίβολα ευκολότερη όταν είναι απαλλαγµένη από το παρατηρητικό βλέµµα.
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Μερικές φορές ακούµε να λέγεται ότι πρέπει να «µαταιώνουµε» τον ασθενή, πράγµα που
στερείται σηµασίας και δεν µπορεί να αντιστοιχεί παρά σε µα µεταβιβαστική θέση της ανάλυσης.
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Μεταφράζει επίσης τη σηµασία ης σχέσης που εγκαθιδρύεται µε τον ασθενή, ο οποίος είναι
σε κάποιες στιγµές άµεσα αναγνώσιµος.
Ο θεµελιώδης κανόνας, άπαξ και διατυπωθεί, αρθρώνεται προσεκτικά, συχνά
λεπτοµερέστατα, και παρουσιάζεται µάλλον σαν µια δυνατότητα παρά σαν µια επιταγή.
Πράγµατι, εάν ήδη ένας νευρωτικός και συνεργάσιµος ασθενής δυσκολεύεται να τον
ακολουθήσει, ένας ασθενής µε ελλειµµατική ψυχική οργάνωση διατρέχει τον κίνδυνο ο
κανόνας αυτός να λειτουργήσει ανασταλτικά κι έτσι να βιώσει ένα αίσθηµα αποτυχίας. Ο S.
Nacht συνήθιζε να συµβουλεύει τους µαθητές του «να διδάσκουν το επάγγελµα του
αναλυόµενου» στους ασθενείς τους. Αυτή η εκµάθηση αφορά εν πρώτοις στην ικανότητα
να κάνουν συνειρµούς, δηλαδή να αφήνουν να δηµιουργηθεί µια τοπική επικοινωνία.5
Η βοήθεια για λεκτικοποίηση περνά από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του ασθενούς,
δίχως να είναι αναγκαίο ο σενεντευκτής να απαντήσει οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε ερώτηση
ωστόσο είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης στην έκφραση ιδεών και εικόνων. Το να εξηγηθεί η
βασιµότητα της απουσίας απαντήσεων σε ορισµένες ερωτήσεις απαιτεί τη συµβολή της
φαντασίας, των φαντασιώσεων. Πρόκειται πάντα εδώ για µια δραστηριοποίηση σχετικά µε
τους λεκτικούς τρόπους που προτρέπει τον ασθενή να εκφραστεί και προβάλλει το
θεραπευτή ως αντικείµενο ταύτισης, αποκαλύπτοντας τις δικαιοδοσίες της συνειρµικής
εργασίας, αποφεύγοντας, φυσικά, οτιδήποτε θα µπορούσε να τραυµατίσει τον ασθενή και
διατηρώντας την ουδετερότητα.
Ασκούµε έτσι τον ασθενή ώστε να δηµιουργεί συνδέσεις, ανάµεσα σε διαφορετικά
στοιχεία του λόγου του, συνδέσεις ανάµεσα στις σκέψεις και στα συναισθήµατά του,
ανάµεσα στο παρόν, το παρελθόν και τα ενδεχόµενα σχέδιά του, δείχνοντας του –µε τη
βοήθεια των δικών µας συνειρµών πάνω στο υλικό που κοµίζει σε κάθε συνεδρία- τον
τρόπο µε τον οποίο εµείς δηµιουργούµε τις συνδέσεις που του προτείνουµε αλλά και
συµπυκνώνουµε, µεταθέτουµε, συµβολοποιούµε… Αυτή η δηµιουργία συνδέσεων είναι
πρωταρχικής σηµασίας, ανεξάρτητα από το εκάστοτε επίπεδο και την προοδευτική ή
παθολογική αξίας τους.
Προκύπτει, εποµένως, ότι η ερµηνεία δεν κατέχει την ίδια θέση που έχει στην
ανάλυση. Η λειτουργία της ερµηνείας έγκειται ουσιαστικά στο να διαλύσει,, να σπάσει µια
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Αυτή η εκµάθηση συχνά αποδεικνύεται απαραίτητη για την ανάλυση, µε εξαίρεση τους
πολύ «προικισµένους», και επιτρέπει το ελάχιστο χάσιµο χρόνου.
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νευρωτική κατασκευή και ακόµα, µετά τη ρήξη, να ανακατασκευάσει ένα νέο ψυχικό
οικοδόµηµα, στην περίπτωση, βέβαια, που αποδειχτεί ευεργετική για τον κατάλληλο
ασθενή. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του Freud, η ερµηνεία ενδέχεται να έχει
αποδιοργανωτικές, και µάλιστα φθοροποιές, κυρίως επιπτώσεις σε διαφορετικές κατηγορίες
ασθενών [...]
Εντούτοις, εάν κάποιες ερµηνείες, µεταβιβαστικές ιδίως, αποδεικνύονται ενίοτε
απαραίτητες (καθώς είναι απευκταίο να υιοθετούµε σκοπίµως µια παθητική στάση απέναντι
σε ένα υλικό), ορθό είναι να αποφεύγουµε τη µονολιθική ερµηνεία και να προτιµούµε αντ΄
αυτής ερωτηµατικές, επιφυλακτικές, εξηγητικές τροπικότητες· εν πάση περιπτώσει, να
δίνουµε στον ασθενή τη δυνατότητα να απορρίψει ή να αφοµοιώσει µε το δικό του ρυθµό
την ερµηνεία που του προτείνουµε.
Στις περισσότερες περιπτώσεις (και θα µου φαινόταν απαράδεκτη αφαίρεση να
επιρρίψουµε την ευθύνη στην πρόσωπο µε πρόσωπο θέση) δεν παρατηρούµε την εδραίωση
µιας πραγµατικής νεύρωσης µεταβίβασης αλλά στιγµές, µεταβιβαστικά περάσµατα, και εδώ
αναφέροµαι στην κλασική αναλυτική µεταβίβαση που βασίζεται στη σχέση. Η µεταβίβαση
είναι ένας νευρωτικός δεσµός που εδραιώνεται και πάνω στον οποίο µπορεί κάποιες φορές
να στηριχθεί η συνέχεια της θεραπείας. Ενδείκνυται η προσεκτική ανάλυση των στοιχείων
µιας ερωτικής µεταβίβασης σε περίπτωση που ελλοχεύει η ρήξη, καθώς και ,για λόγους
σχετικούς, η ανάλυση των στοιχείων µιας οξύτατης ερωτικής µεταβίβασης. Όµως η θετική
οµοφυλοφιλική η ετεροφυλοφιλική µεταβίβαση είναι ζήτηµα διαίσθησης και περιστάσεων,
διότι συχνά µπορούµε να σηµειώσουµε πρόοδο στηριζόµενοι επί µακρόν σε µια
µεταβίβαση, ιδίως οµοφυλοφιλική, η οποία βιώνεται από καιρό και δεν έχει ερµηνευτεί.
Εξυπακούεται ότι είναι απαραίτητο ο θεραπευτής να αισθάνεται άνετα στο επίπεδο της
αντιµεταβίβασής του [...]
Η ναρκισσιστική ευθραυστότητα αρκετών ασθενών είναι ένα στοιχείο που
επιβάλλεται να λαµβάνουµε διαρκώς υπόψη µας, καθώς συνοδεύει την ελλειµµατική
οργάνωση ορισµένων φορέων σοβαρών παθήσεων, οπότε οποιαδήποτε προσβολή της
ναρκισσιστικής τους οργάνωσης διατρέχει τον κίνδυνο να επιφέρει σοβαρές συνέπειες.
Αναφορικά µε ένα συγκεκριµένο ασθενή, θα ήθελα να προσθέσω ότι ένιωσα πως το
γεγονός ότι δεν εξιδανίκευσα την αναλυτική λειτουργία συγκριτικά µε άλλες λειτουργίες
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διευκόλυνε τον ασθενή να ξανα-επενδύσει δραστηριότητες κατάλληλες να του αποφέρουν
επιτυχία και ναρκισσιστική πληρότητα.
Ο θεραπευτής είναι ταυτόχρονα ένα αντικείµενο διέγερσης µέσω της φυσικής,
λεκτικής, αισθητηριακής του παρουσίας και παροτρύνει τον ασθενή να σκέφτεται, να κάνει
συνειρµούς, να ονειρεύεται. Είναι επίσης ένα αλεξιδιεγερτικό αντικείµενο απέναντι στις
ενορµητικές κινήσεις οι οποίες ενδέχεται να ξεπερνούν τις δυνατότητες του ασθενούς.
Ένα σηµαντικό θεραπευτικό στοιχείο βρίσκεται, κατά τη γνώµη µου, σε ένα βίωµα
κοινού συναισθήµατος, που γίνεται πολύ πιο αισθητό στον ασθενή όταν βρίσκεται πρόσωπο
µε πρόσωπο µε τον αναλυτή. Το κοινό από δύο άτοµα βίωµα ίδιων συγκινήσεων ενισχύει το
αυτοσυναίσθηµα του ασθενούς και αναµφίβολα τον τονώνει σε ναρκισσιστικό επίπεδο
Αυτές οι στιγµές κοινού συναισθήµατος αποτελούν συχνά το πιο σηµαντικό µέρος της
συνοδευτικής θεραπευτικής εργασίας, κατά τις περιόδους που δεν µπορεί να εδραιωθεί ένα
πραγµατικό ψυχοθεραπευτικό έργο [...]
Αναφέροµαι για παράδειγµα σε συγκεκριµένη περίπτωση, επειδή τείνω να πιστέψω
ότι µε αυτή την τόσο βαριά και αδύναµη περίπτωση ασθενούς η συµπαράσταση στον πόνο,
την οποία έκρινα αναπόφευκτη, φαίνεται ότι αποτέλεσε το κίνητρο για µια πρόοδο προς την
εκκίνηση µιας διεργασίας πένθους.
Η απουσία νευρωτικών συµπτωµάτων σε πολλούς σωµατικούς ασθενείς είναι
σύµφυτη µε τη σχεδόν ελάχιστη σηµασία των µηχανισµών απώθησης συγκριτικά µε την
καταστολή. Η άµβλυνση, αν όχι η εξαφάνιση, αυτής της συνήθους, βαριάς, παλαιάς
καταστολής6 απαιτεί τροµερή υποµονή. Συχνά είναι αξεχώριστη από ένα Ιδεώδες του Εγώ,
και µάλιστα ένα Ιδεώδες Εγώ το οποίο τροχοπεδεί ή σταµατά κάθε κινητοποίηση [...]
Εξυπακούεται ότι κάνω πολλές τροποποιήσεις του πλαισίου µε συγκεκριµένους
ασθενείς. Τα ωράρια είναι ποικίλα, µπορούν να µου τηλεφωνούν, να µου γράφουν, να
δέχοµαι τα λουλούδια που µου δωρίζουν. Πηγαίνω πολλές φορές να τους επισκεφθώ όταν
βρίσκονται στο νοσοκοµείο. Μια µέρα, στο νοσοκοµείο, µετά από µια επέµβαση,
ακούµπησα για λίγο το χέρι µου στο µπράτσο µιας ασθενούς, από διαίσθηση, και αυτή η
χειρονοµία µού φάνηκε αναγκαία.
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Όλα αυτά τα χρόνια χρειάστηκε επίσης, κι αυτό πιστεύω ότι ανήκε στην ίδια τάξη, να
δείχνω συνεχώς ενδιαφέρον για την αρρώστια, τον πόνο, το σώµα της. Εννοείται ότι
πέρασα ανάµεσα στις συνεδρίες, στάδια ενόχλησης, αποθάρρυνσης, απόρριψης, µίσους,
πράγµα που το θεωρώ αναπόφευκτο µε τέτοιου είδους ασθενείς (ανέφερα προηγουµένως
την αναγκαιότητα) και ωστόσο

µη τοξικό, µε την προϋπόθεση ό,τι όλα αυτά τα

αποδεχόµαστε και τα αναλύουµε.
Η ασθενής στην οποία αναφέρθηκα είχε µια πολύ έντονη πάση να εξιδανικεύει.
Θεώρησα απαραίτητο να τη σεβαστώ επί µακρόν, αντίθετα απ΄ ό,τι στην ανάλυση όπου η
διατήρησή της µοιάζει συχνά να δηλητηριάζει το µέλλον (κυρίως εάν πρόκειται για ένα
µελλοντικό αναλυτή….), καθώς τα ναρκισσιστικά κουρέλια µε τα οποία µας περιβάλλουν
αυτοί οι ασθενείς τους χρησιµεύουν στην αντιµετώπιση του δικού τους ελλειµµατικού
ναρκισσισµού.
Το ονειρικό υλικό, όταν υπάρχει, χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερο τρόπο. Εάν το
ενθαρρύνουµε, δηλαδή το προκαλέσουµε, τότε εµπλουτίζει τους συνειρµούς. Η εµφάνιση
της εικόνας του θεραπευτή σε ένα όνειρο παρουσιάζεται ως ευκαιρία για να τονίσουµε στον
ασθενή ότι κάτι συνδέει τις δύο πλευρές, το οποίο χρησιµεύει στην από κοινού εργασία και
είναι στοιχείο ελπιδοφόρο. ∆εν αποκλείεται ένα όνειρο να οδηγήσει σε µια αναλυτική
ερµηνεία, όµως τις περισσότερες φορές δεν είναι αυτή η µεγαλύτερη χρησιµότητά του,
αλλά ότι δύναται να υπογραµµίσει τους δεσµούς που µπορούµε να παρατηρήσουµε
ανάµεσα στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, ανάµεσα στην επιθυµία και στο φόβο. Το
όνειρο παρέχει τη δυνατότητα στον ασθενή να καταλάβει, µέσα από ένα υλικό που
προέρχεται από τον ίδιο, τι σηµαίνει µετάθεση, συµπύκνωση, συµβολοποίηση και χρήση
των υπολειµµάτων της ηµέρας. Σκοπός είναι, πάνω απ΄ όλα, να ενδιαφερθεί ο ασθενής για
τη λειτουργία του, προσδοκώντας να εµπλουτίσει το προσυνειδητό του. Η ερµηνεία
ορισµένων ονείρων µπορεί να αποδειχτεί σκληρή, κυρίως εάν πρόκειται για όνειρα
ωµότητας [...]
Όσον αφορά στις παράπλευρες µεταβιβάσεις, που προβάλλουν ως αντιστάσεις στην
ανάλυση, συχνά είναι χρήσιµο να τις αφήνουµε εδώ να εγκαθιδρύονται χωρίς να τις
ερµηνεύουµε ως αντιστάσεις. Και όντως αντιστοιχούν στην επανεγγραφή στην εξωτερική
πραγµατικότητα σηµείων καθήλωσης, που εµπλουτίζουν την ψυχική λειτουργία. Επιπλέον,
όταν αισθανόµαστε ότι είναι επαρκώς απαλλαγµένες από τοξικότητα, µπορούν να
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αποτελέσουν ένα σηµείο πτώσης, το οποίο θα βοηθήσει στον αποχωρισµό και τον συχνά
δύσκολο απογαλακτισµό. Εξάλλου έτσι δε συµβαίνει πολλές φορές και στην ανάλυση; [...]
Πολλές φορές τα δευτερογενή οφέλη αξίζει να τα σεβόµαστε και µάλιστα να τα
ενθαρρύνουµε. Μπορούν να προσφέρουν βοηθητικές παλινδροµήσεις, προετοιµάζοντας την
επέλαση µιας νέας ορµής προς την πρόοδο.
Από όλα αυτά συνεπάγεται ότι, σε κάθε δύσκολα προσδιορίσιµη περίπτωση, την
έννοια της ίασης αντικαθιστά η επανεγκαθίδρυση είτε η εγκαθίδρυση ενός τρόπου
λειτουργίας και ενίοτε µιας πιο ζωηρής και εύκαµπτης ψυχικής οργάνωσης, η οποία ανεξάρτητα από το αν είναι νευρωτική ή ψυχωτική ακόµα- έχει περισσότερες πιθανότητες
να επιβραδύνει την εξέλιξη ή να βελτιώσει την κατάσταση της σωµατικής ασθένειας, όπως
αποδεικνύει η καθηµερινή κλινική πράξη, ακόµα και αν ορισµένες ενδιάµεσες διαδικασίες
παραµένουν αδιαφανείς [...]
Οι θεραπείες τις περισσότερες φορές είναι µακροχρόνιες και δυσβάσταχτες, πιο
δυσάρεστες και πιο απαιτητικές από την ανάλυση. Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
όσον αφορά στον απογαλακτισµό: µακροχρόνιος, σταδιακός, προσεκτικός, µπορεί µάλιστα
να είναι ουσιαστικά ανέφικτος, καθότι ορισµένοι ασθενείς έχουν ανάγκη από µια «δια
βίου» επαφή. Η εµπειρία διδάσκει να δυσπιστούµε απέναντι σε ευτυχέστατες λήξεις
θεραπειών, κοντινές σε επιτυχίες αναλυτικούς απογαλακτισµούς [...]
Αντίθετα µε την αναλυτική τεχνική, επικέντρωσα κυρίως το ενδιαφέρον µου σε ό,τι
κανείς δεν πρέπει να κάνει. ∆ιευκρινίζω εντούτοις: ό,τι κανείς δεν πρέπει να κάνει επί
µακρόν, ώστε να µπορέσει, ίσως, κάποια µέρα να το κάνει. Αυτό όµως δε γίνεται πάντα…
Συνεπώς, εάν η κλασική ανάλυση ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για ορισµένες
ισορροπίες, παραµένει η κατ΄ επιλογήν θεραπευτική για την απόκτηση νευρωτικών δεσµών
και δύναται να το πετύχει µε την προϋπόθεση ότι δε θα είναι υπερβολικά βιαστική. Αλλιώς
υπάρχει η ορθόδοξη ανάλυση, τουλάχιστον µια αυστηρή αναλυτική ψυχοθεραπεία, που
προσεγγίζει αυτός το στόχο, προκρίνοντας παράλληλα την προσοχή που δίνουµε στις
οικονοµικές τροποποιήσεις.
Υπάρχουν όµως, πέρα από τις σοβαρές σωµατικές παθήσεις που εγκαθιδρύονται στη
βάση µιας ελλειµµατικής ή από καιρό αποδιοργανωµένης ψυχικής λειτουργίας, αρκετές
περιπτώσεις όπου η ψυχική λειτουργία είναι µη κανονική και η όποια πρόοδος µπορεί να
παρέχει ελπίδες για τη χρήση µιας πιο αναλυτικής θεραπευτικής µεθόδου [...]
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Λόγω παρόµοιων περιπτώσεων, λέµε ότι το ενδιαφέρον για µια, έστω παθολογική,
ψυχική επανοργάνωση υπερισχύει της κατεπείγουσας ανάγκης να ρευστοποιηθούν οι
συγκρούσεις.
Η εργασία που απαιτούν οι εκάστοτε σωµατικοί ασθενείς παραµένει, κατά την άποψή
µου, µια αναλυτική εργασία, καθώς χρειάζεται κυρίως να γνωρίζουµε και να κατανοούµε
αυτό που κάνουµε ή δεν κάνουµε και για ποιο λόγο.
Καθώς συχνά είναι πιο ευαίσθητη, πιο κοπιώδης, πιο επίφοβη απ΄ ό,τι η κλασική
ανάλυση, καταλαβαίνουµε εύκολα γιατί πολλοί αρνούνται να την αναλάβουν και
παραµένουν σε ένα πιο κλασικό και στέρεο έδαφος, διατρέχοντας, βεβαίως , τον κίνδυνο να
δουν µια µέρα τον ασθενή να αλλάζει στρατόπεδο…
Εντούτοις η επιλογή να αφιερώσει κανείς ένα µέρος του χρόνου εργασίας του σε αυτό
τον τοµέα θεωρώ ότι αντιστοιχεί όχι τόσο σε µια ανάγκη επανόρθωσης, όσο σε µια
επιθυµία για έρευνα, για ανοιχτότητα, για διεύρυνση της κατανόησης του ψυχικού κόσµου
προς τοµείς που δε σηµατοδοτήθηκαν από τον Freud, όπως αυτός του νευρωτικού κόσµου,
όπως θα υποστήριζε µια κάπως βιαστική ερµηνεία.
Ο κίνδυνος του θανάτου, συχνά παρών, που µπορεί να προκαλέσει άγχος και
απόρριψη, καθιστά αναγκαία µια αυτό-ανάλυση σε οδούς που δεν έχουν διερευνηθεί από
την ανάλυση… Ο ασθενής που διατρέχει έναν κίνδυνο για την ίδια του τη ζωή εγκυµονεί
συνάµα τον κίνδυνο την αποτυχίας και του ναρκισσιστικού πλήγµατος για το θεραπευτή
του.
Επίσης, η σοφία θα επέβαλλε κάθε θεραπευτής, δεδοµένου του προσωπικού πλαισίου
της στιγµής, να µην ξεπερνά µια συγκεκριµένη «δόση» αυτού του τρόπου εργασίας, πέρα
από την οποία ενδέχεται να διατρέξει ο ίδιος τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης.
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