
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΣΟΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ 

 

L. A. AMMANN 
  



2 
 

  



3 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΘΝ ΕΚΔΟΘ ΣΟΤ 1980 

 

Ψο βιβλίο αυτό χωρίηεται ςε δυο μζρθ: το πρϊτο, με τον τίτλο «Βελτίωςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ», αςχολείται με τα κζματα τθσ χαλάρωςθσ, τθν ψυχοφυςικι γυμναςτικι και 

τθν αυτογνωςία. Ψο δεφτερο ονομάηεται «Ψεχνικι» και αναπτφςςει τεχνικζσ κάκαρςθσ, 

μεταφοράσ και αυτομεταφοράσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ δεν ςτοχεφουν απλά ςτθ βελτίωςθ 

ςυμπεριφοράσ, αλλά μετατρζπονται ςε εργαλεία αλλαγισ ςτθν υπθρεςία μιασ καινοφργιασ 

κατεφκυνςθσ τθσ ηωισ, αν αυτι ιταν θ ανάγκθ του ατόμου. 

 

Θ επιλογή θεμάτων. 

Πε τα τρία κζματα του πρϊτου μζρουσ μποροφμε να εργαςτοφμε ανεξάρτθτα και με 

οποιαδιποτε ςειρά. Ψα κζματα τθσ Ψεχνικισ, αντίκετα, απαιτοφν τθ γνϊςθ των 

προθγοφμενων. Ζτςι τα προκαταρκτικά κζματα προςφζρουν δυνατότθτεσ ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα ενδιαφζροντα. Χαν παράδειγμα, είναι πικανό ζνα άτομο πάνω από 35 χρόνων να 

κλίνει περιςςότερο προσ τθ χαλάρωςθ και κάποιοσ πιο νζοσ να ενδιαφζρεται για τθν 

αυτογνωςία. Θ δεφτερθ περίπτωςθ εξθγείται γιατί τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ 

αιςκάνονται πιο πιεςτικι τθν ανάγκθ να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ, να ταξινομιςουν τα 

πράγματα τουσ και να φτιάξουν ξεκάκαρεσ προοπτικζσ ηωισ, πριν να λφςουν προβλιματα 

ζνταςθσ. Αυτι θ ζνταςθ ςπάνια ερμθνεφεται από τα άτομα αυτά ςαν εξαντλθτικι πίεςθ, 

αλλά ςυνικωσ ςαν ζνα ενδιαφζρον ερζκιςμα για τθν πραγματοποίθςθ των κακθμερινϊν 

δραςτθριοτιτων. Είναι πολυάρικμοι οι παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν ςτθν 

πραγματοποίθςθ τθσ μεν ι τθσ δε από τισ από τισ προτεινόμενεσ εργαςίεσ. Γι' αυτό, το 

πρϊτο μζροσ του βιβλίου ζχει μια δομι που επιτρζπει το διαχωριςμό των κεμάτων. 

Ψϊρα, εκείνοσ που επικυμεί να γνωρίςει το πλιρεσ ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ, κα 

πρζπει να αςχολθκεί με μια προοδευτικι μάκθςθ από το πιο απλό ςτο πιο περίπλοκο. Κα 

προχωριςει λοιπόν ςε μια ταξινομθμζνθ διαδικαςία, ακολουκϊντασ το κείμενο, όπωσ 

ακριβϊσ παρουςιάηεται. 

 

Σο ςφςτημα τησ Αυτοαπελευθζρωςησ. 

Υολλά άτομα αναγνωρίηουν ότι δεν υποφζρουν, αλλά ότι ζχουν εντάςεισ, φόβουσ, άγχοσ, 

δυςκολίεσ επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ και ζλλειψθ νοιματοσ ςτθ ηωι. Σι δυςκολίεσ που 

αναφζρκθκαν μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ λζξθ «οδφνθ». 

Σ ςτόχοσ που ζχει θ φιλοςοφία τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ είναι το ξεπζραςμα τθσ οδφνθσ. 

Ψο ξεπζραςμα τθσ οδφνθσ ιςοδυναμεί με τθν επίτευξθ μιασ αυξανόμενθσ ικανοποίθςθσ με 

τον εαυτό μασ. 

 

Οι τρεισ δρόμοι τησ οδφνησ. 

Ωποφζρουμε επειδι ζχουμε αποτφχει: επειδι ζχουμε χάςει ευκαιρίεσ, αντικείμενα, 

αγαπθμζνα άτομα. Ωποφζρουμε από ζλλειψθ οικογενειακισ και κοινωνικισ αναγνϊριςθσ. 
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Ωποφζρουμε από τθ δυςκολία να επιτφχουμε αυτό που επικυμοφμε για τον εαυτό μασ και 

τουσ υπόλοιπουσ. Ωποφζρουμε από φόβο, φόβο να χάςουμε αυτό που ζχουμε, φόβο τθσ 

μοναξιάσ, τθσ αρρϊςτιασ, των γθρατειϊν και του κανάτου. 

Τχι μόνο υποφζρουμε από τισ αρνθτικζσ αιςκιςεισ του παρόντοσ, αλλά και από αρνθτικζσ 

αναμνιςεισ και επειδι φανταηόμαςτε αρνθτικά ςυμβάντα ςτο μζλλον. Γι' αυτό λζγεται ότι 

οι τρεισ δρόμοι τθσ οδφνθσ είναι θ αίςκθςθ, θ μνιμθ και θ φανταςία όταν θ χριςθ τουσ 

διαςτρεβλϊνεται. 

Ψο ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ, του όςα εξθγικθκαν και 

να ερμθνεφει ςτθν κατανόθςθ και εργαςία πάνω ςτον εαυτό μασ με ζναν ολοκλθρωμζνο 

τρόπο. Ζτςι τίποτε δεν μπορεί να γίνει με μερικζσ λφςεισ ςαν αυτζσ που προςφζρονται 

κακθμερινά και καταλιγουν μοιραία ςτθν απογοιτευςθ. 

 

Θεωρία και πρακτική τησ Αυτοαπελευθζρωςησ. 

Κα κατανοιςουμε ότι θ κεωρία που ςυνοδεφει τα μακιματα δεν δίνεται για να εμποδίςει 

τθν πρακτικι όψθ, αλλά για να προςφζρει τθ μεγαλφτερθ δυνατι κατανόθςθ εκείνου που 

εκτελείται Αυτό είναι απαραίτθτο, μια και πρόκειται για μια ολοκλθρωμζνθ εργαςία όπωσ 

ςχολιάςαμε.  

Υάρα πολλά «ςυςτιματα» χωρίσ κεμελίωςθ κυκλοφόρθςαν τον τελευταίο καιρό, που 

δικαιολογικθκαν από απόψεισ φίλων των ςυγγραφζων, ι από άτομα που μποροφςαν να 

εντυπωςιάςουν τον αναγνϊςτθ. Ξάτι ανάλογο ζγινε για να εκδοκοφν «μζκοδοι ευτυχίασ» 

που ςτθρίηονταν ςε αμφίβολουσ πίνακεσ που αναφζρονταν ςτθν κατανάλωςθ οξυγόνου, 

καρδιακϊν χτφπων και παρόμοιων πραγμάτων. Ωπάρχουν άλλεσ μελζτεσ που, εκτόσ από το 

να ςτθρίηονται ςτθ γνϊμθ τρίτων και ςτουσ γνωςτοφσ πίνακεσ, χρθςιμοποιοφν τθ γοθτεία 

των λζξεων. Αρχαίεσ λζξεισ, λζξεισ τόπων του παρελκόντοσ, μερικζσ φορζσ λζξεισ που 

καλφπτονται από ζνα επιςτθμονικό περίβλθμα. 

Επίςθσ υπάρχουν εκείνα που χρθςιμοποιοφν τα τεχνικά βοθκιματα ςαν πανάκεια. Δε 

μιλάμε για τθ νεομεςμαριανι ανάςταςθ του όργοντοσ, με τουσ διθλεκτρικοφσ τθσ αγωγοφσ 

και τουσ καλάμουσ με το βιοενεργθτικό φορτίο (ελαφρϊσ πιο ςοφιςτικζ από τουσ 

καλάμουσ του Mesmer και του μαρκιςιου του Pueysegur ςτο S. ΧΩΛΛΛ). Ξαι, ακόμθ, 

αναφερόμαςτε ςτα τεχνάςματα με μετρθτζσ γαλβανικισ αντίςταςθσ του δζρματοσ, 

θλεκτρομυελογράφουσ, θλεκτροεγκεφαλικοφσ ανατροφοδοτθτζσ, κλπ. Χ' αυτό το πεδίο το 

εμπόριο προχϊρθςε πολφ μακριά αγγίηοντασ τθ χαροφμενθ ανευκυνότθτα Υοιοσ δε 

γνωρίηει αςτείεσ περιπτϊςεισ όπωσ αυτι: Ζνασ κφριοσ μασ βάηει ςτα δάχτυλα τα 

θλεκτρόδια ενόσ μθχανιματοσ μετρθτι και μασ κάνει να ανακαλφψουμε τισ δυςκολίεσ που 

ζχουμε. Τταν εμφανίηεται κάποια δυςκολία το βζλοσ δείχνει ςτθν αντίςτοιχθ διάκριςθ και ο 

κφριοσ, τότε, μασ κάνει ζνα θλεκτροςόκ, ι μασ πιζηει Ξακϊσ επαναλαμβάνει με επιμονι 

αυτό το μθχανιςμό μπλοκαρίςματοσ καταλιγει «να ςβιςει» τθν πλθροφόρθςθ τθσ κάκε 

δυςκολίασ από τθ μνιμθ μασ... Ξλείνει τθ κεραπεία με ζνα παρθγορθτικό χαμόγελο και 

κάποια μακροβιοτικι ι φυτικι ςυνταγι που αναπλθρϊνει, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ του, τθν 

ανιςορροπία μασ ςε θλεκτρολφτεσ (νάτριο - κάλιο) και που αντανακλάται ςτθ απορφκμιςθ 

ςυμπακθτικοφ-παραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ(;). Αν ο κφριοσ είναι ζνασ γκουροφ κα 

χρωματίςει τισ εξθγιςεισ του με το «πράνα», αν είναι αποκρυφιςτισ κα μιλιςει για 
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παράλλθλα ι εναλλακτικά φάρμακα και αν είναι διπλωματοφχοσ κα αναλφςει τισ κεωρίεσ 

τθσ μόδασ. Π' αυτό τον τρόπο, αλλόκοτεσ πρακτικζσ υποχρεϊνουν τα άτομα που 

χρειάηονται βοικεια να υποςτοφν κάκε τφπο πειραμάτων χωρίσ να κατανοοφν πραγματικά 

για τι πρόκειται αυτό που αναγκάηονται να πραγματοποιιςουν. 

Ζχοντασ υπόψθ μασ το γενικό αποπροςανατολιςμό που υπάρχει και βλζποντασ τθν 

αυξανόμενθ εςωτερικι ορφάνια που υπάρχει ςιμερα, κεωροφμε ςαν ελάχιςτθ 

υπευκυνότθτα απζναντι ςτθν εξυπνάδα και ςίγουρα απζναντι ςτο γείτονά μασ, να 

διαςαφθνίςουμε πάνω ς' αυτά τα κζματα. 

Τςο δφςκολθ κι αν είναι θ εργαςία του να εξθγιςουμε ποια είναι τα πραγματικά βακιά 

προβλιματα, πϊσ πρζπει να εργαηόμαςτε μ' αυτά και ςε τι ςυνίςτανται οι αςκιςεισ που 

χρθςιμοποιοφμε, πρζπει να εκμεταλλευόμαςτε οποιαδιποτε ευκαιρία που μασ 

παρουςιάηεται για να το κάνουμε. Υιο απλό κα ιταν για μασ και πιο απλό για τουσ 

αναγνϊςτεσ μασ, αν είχαμε περιοριςτεί να γράψουμε αυτό το βιβλίο ςα μια ακολουκία 

μακθμάτων χωρίσ καμιά εξιγθςθ. Δεν επιλζξαμε αυτό το δρόμο. Σφτε μασ αποκάρρυνε θ 

ςίγουρθ πικανότθτα να περιοριςτεί το βιβλίο μασ ςε ζνα πιο μικρό πυρινα ατόμων. Χε 

κάκε περίπτωςθ, είμαςτε πεπειςμζνοι ότι θ πρόταςι μασ είναι αυκεντικι, ότι το ςχζδιό μασ 

για τθν απελευκζρωςθ από τθν οδφνθ είναι ολοκλθρωμζνο και ότι οι πρακτικζσ πρζπει να 

ςυνοδεφονται από διαςαφθνιςτικζσ κεωρθτικζσ εξθγιςεισ όςον αφορά τουσ γενικοφσ 

ςτόχουσ και όςον αφορά το ιδιαίτερο νόθμα των ίδιων των πρακτικϊν. 

 

Θ φιλοςοφική πηγή του ςυςτήματοσ τησ Aυτοαπελευθζρωςησ. 

Εδϊ και 20 χρόνια, κάποιοι μελετθτζσ και κάποιοι λίγοι επαγγελματίεσ ςυγκεντρωκικαμε 

ςτθ Ρότια Αμερικι, γφρω από τθ διδαςκαλία του SiIο. Χτο ςφνολο διακρινόταν κάποιοσ 

ψυχίατροσ και νζοι ςπουδαςτζσ Ψυχολογίασ, Ξοινωνιολογίασ και Ανκρωπολογίασ. 

Εκείνο τον καιρό, θ Ψυχαναλυτικι κοινωνία βριςκόταν ςε μια κατάςταςθ ςφγκρουςθσ που 

απομάκρυνε τουσ πιο προχωρθμζνουσ φίλουσ τθσ. Χτθν πραγματικότθτα, ιταν το κοινωνικό 

και πολιτιςτικό περιεχόμενο που οδθγοφςε ςτθν κρίςθ. Ξαινοφρια ρεφματα ςτο πεδίο τθσ 

Ψυχολογίασ εμφανίηονταν και μζκοδοι γνϊςθσ που ςτθν Ευρϊπθ ιδθ από καιρό ζδιναν 

καρποφσ, ςτθ Ρότιο Αμερικι ειςζβαλαν μόλισ τότε. Ζφταναν ανανεωτικοί άνεμοι κακϊσ ζνα 

προσ ζνα ζπεφταν τα παλιά μασ είδωλα: όχι πια τεςτ του Binet, όχι πια ψυχοδιαγνϊςεισ του 

Rοrschach, όχι πια Ribοt, Wundt, Weber και Fechner... Θ εμπειρικι ψυχολογία είχε 

μετατραπεί ςε ςτατιςτικι ι ςε κλάδο τθσ νευροφυςιολογίασ. Σι επεξεργαςτζσ είχαν 

αποβιβαςτεί ς' αυτζσ τισ τόςο απομακρυςμζνεσ παραλίεσ τθσ ψυχολογικισ ςυηιτθςθσ, 

Wertheimer, Kοffka και Kehler, ςυν κζτονταν με τον ςυμπεριφοριςμό χάρθ ςτον Tοlman και 

τον Kantοr. Υίςω απ' όλα αυτά, εμείσ βλζπαμε μια γιγαντιαία μεκοδολογία που, επίςθσ 

επθρζαηε το πεδίο τθσ Οογικισ, τθσ Γνωςιολογίασ ωσ και τθν Θκικι και τθν Αιςκθτικι. Ιταν 

θ φαινομενολογικι ουρςελιανι μζκοδοσ που εδϊ και καιρό είχε δθμιουργιςει τθν κριτικι 

τθσ του ψυχολογιςμοφ και παρζπεμπε ςτο Heidegger και ςτθν Ψυχολογία τθσ Ϊπαρξθσ. Ψο 

ψυχαναλυτικό πάνκεον καταρριπτόταν μετά τισ κριτικζσ του Χάρτρ ςτο ςχιμα του 

αςυνείδθτου που βαςιηόταν, ακριβϊσ, ςτθν εφαρμογι τθσ Φαινομενολογίασ. Λδιαίτερα, 

ςυηθτοφςαμε κάποιοι από τουσ λίγουσ μελετθτζσ των δοκιμίων του Χαρτρ, το υπζροχο 

«Υροςχζδιο μιασ κεωρίασ των ςυγκινιςεων». 
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Ψι αταξία και τι δυςαναλογία υπιρχε παντοφ! Ενϊ κάποιοι ηθτάγαμε ςυμβουλζσ για τθ 

φαινομενολογικι μζκοδο και για τισ δομιςτικζσ μελζτεσ ςε ςυμφοιτθτζσ από το 

πανεπιςτιμιο, αυτοί απαντοφςαν με παλιζσ τομιςτικζσ φόρμουλεσ... 

Χ' αυτό το διάςτθμα, ο Vοgt, ο Jacοbsοn και ο Schultz ιδιοποιοφνταν τισ πρακτικζσ τθσ 

εργαςίασ με τθν αυτοχπνωςθ και τθ χαλάρωςθ, και κάποιεσ φορζσ μπλζκονταν με τον 

Patanjiali και τουσ ανατολικοφσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ γιόγκα. Χ' αυτό το φλογερό κλίμα 

ιδεολογίασ και εμπειρίασ, ο Silο ιταν μια όαςθ. Αυτόσ δεν εξθγοφςε ακριβϊσ το κζμα μασ, 

που ιταν θ Ψυχολογία. Υεριόριηε όλα τα προβλιματα ςτθν οδφνθ και τουσ δρόμουσ τθσ, τισ 

μορφζσ ζρευνασ αυτϊν των δρόμων και τισ δυνατότθτεσ ξεπεράςματοσ τθσ οδφνθσ. 

Γι' αυτό λοιπόν, θ ανάλυςθ μασ ζμοιαηε να ςυγγενεφει με κάποια πρωτότυπθ μορφι του 

βουδιςμοφ. Ζπειτα ανακαλφψαμε ότι επίςθσ ςχετιηόταν με κάποιεσ χριςτιανικζσ και 

μωαμεκανικζσ διδαςκαλίεσ και γι' αυτό φαινόταν τόςο «μυςτικιςτικόσ». Πε τον καιρό 

αρχίςαμε να καταλαβαίνουμε ότι ο ςιλοϊςμόσ αςχολιόταν, ςτθν πραγματικότθτα, με τα 

βακιά προβλιματα του ανκρϊπου που αναγκαςτικά είχαν λθφκεί υπόψθ από τα μεγάλα 

ςυςτιματα εςωτερικισ εμπειρίασ, που πολφ ςυχνά ςχετίηονταν με τθ φιλοςοφία και τισ 

κρθςκείεσ. Χιγά-ςιγά, μάκαμε να αξιολογοφμε κζματα χωρίσ προθγοφμενα ςτθν ιςτορία τθσ 

Ψυχολογίασ, όπωσ θ εικόνα που μεταφζρει φορτία, θ δομικότθτα τθσ ςφλλθψθσ και τθσ 

αναπαράςταςθσ, θ ςθμαςία των εςωτερικϊν αιςκιςεων ςτθν παραγωγι, τθ μετάφραςθ 

και τθν παραμόρφωςθ παλμϊν; τα χαρακτθριςτικά και οι διακρίςεισ ανάμεςα ςε επίπεδα 

και καταςτάςεισ ςυνείδθςθσ, θ δράςθ του πυρινα του ονειροπολιματοσ ςτθ διαμόρφωςθ 

ςυμπεριφορϊν, θ δράςθ τθσ προ-ζνταςθσ ςτθν διαφοροποιθμζνθ απάντθςθ και, φυςικά, 

τθν ανζκδοτθ ειςφορά πάνω ςτο πεδίο και το χρόνο αναπαράςταςθσ1. Ξαι όταν όλα αυτά 

ιρκαν ςτθν πρακτικι και πλάςτθκαν όχι ςα μια κεραπεία, όχι ςαν ζνα φάρμακο για ψυχικζσ 

πακιςεισ αλλά ςαν εργαςία προςωπικισ εξζλιξθσ (και κοινωνικισ), καταλάβαμε ότι 

βριςκόμαςτε μπροςτά ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ διδαςκαλίεσ του καιροφ μασ. Αυτό που 

ςιμερα εμφανίηεται ςαν ςφςτθμα Αυτοαπελευκζρωςθσ, είναι ταπεινό παρακλάδι εκείνθσ 

τθσ διδαςκαλίασ. 

 

χζςη του ςυςτήματοσ τησ Αυτοαπελευθζρωςησ με τα ψυχολογικά ρεφματα. 

Ωπάρχουν ςχζςεισ, αρχικά, όςον αφορά τθ γλϊςςα. Δεν κεωριςαμε αναγκαίο να 

χρθςιμοποιιςουμε νεολογιςμοφσ για να εκκζςουμε φαινόμενα πάνω ςτα οποία ςτθν 

Ψυχολογία υπάρχει γενικι αποδοχι. Ψθν αίςκθςθ, αντίλθψθ, εικόνα, κλπ., ςυνεχίηουμε να 

τα εκκζτουμε εδϊ με τον ίδιο τρόπο, όμωσ αυτά τα φαινόμενα εξθγοφνται με ζνα 

διαφορετικό τρόπο.  

Δεν πρζπει να ξεχνάμε, τελικά, ότι το ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ αν και δζχεται τθν 

παρουςίαςθ των τυπικϊν τοπικϊν όπωσ και άλλα ρεφματα, απομακρφνεται ςθμαντικά από 

αυτά όςον αφορά τθ μζκοδο και τθν ερμθνεία. 

 

Σο βιβλίο αυτό ςαν αναγνωριςμζνη εργαςία τησ ομάδασ. 

Αυτι θ εργαςία ει ναι αποτζλεςμα των ειςφορϊν του πτυχιοφχου J.J. Pesciο, τθσ 

πτυχιοφχου A.Martinez και Ε. de Casas ςτισ μελζτεσ τουσ πάνω ςτθν κάκαρςθ και τθ 
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μεταφορά, των εμπειριϊν του Φ. Gudjοnssοn του S.I. τθσ Ρζασ Ωόρκθσ, ςε τεχνικζσ 

χαλάρωςθ σ, τθσ κζςθσ πάνω ςτθν εγκεφαλογράφθμα και τα επίπεδα ςυνείδθςθσ τθσ 

ψυχολόγου C. Serfaty του Α Ψ.Φ. του Ξαράκασ, τθσ μελζτθσ του P. Denο πάνω ςτθν 

εφαρμογι τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ ςτο κζατρο» και το χορό, τθσ ςφνκεςθσ πάνω ςτθ 

ςυμβολικι. ςθμειολογία και αλλθγορικι μορφολογία του J. CabaIlerο, των μελετϊν, 

εφαρμοςμζνθσ ςυμβολικισ των αρχιτεκτόνων G. G. Huidοbrο και J.Sweindοm, τθσ 

ςθμαντικισ ςυνεργαςίασ του κακθγθτι S. PuIedda, πάνω ςτθν αυτομεταφορά και τθσ 

εργαςίασ που πραγματοποιικθκε από τον Dr. A. Autοrinο, ςτο λεξιλόγιο που ςυνοδεφει. 

Φυςικά, θ εμπειρία και το ταλζντο άλλων τόςων ςυνεργατϊν και φίλων, ανακλάςτθκε 

χλωμά ς' αυτζσ τι ςελίδεσ. Γι' αυτοφσ οι ευχαριςτίεσ μασ από αυτό τον τόπο όπου κάνουμε 

τισ τελευταίεσ διορκϊςεισ ς' αυτό το βιβλίο, τόπο πολφ κοντινό ς' αυτόν που χρθςίμεψε 

ςαν πεδίο πειραματιςμοφ για τον κακθγθτι KehIer. 

 

L.A.Ammann 

Las PaImas τθσ Gran Canaria, Λςπανία, 20 Φεβρουαρίου 1979 
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ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΘΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΟΘ 

 

Δζκα χρόνια μετά τθν πρϊτθ ζκδοςθ αυτοφ του βιβλίου, επιςτρζψω ς' αυτό για να 

προςκζςω κάποιεσ διαςαφθνίςεισ. Γενικά, μπορϊ να πω ότι πολλά άτομα δοφλεψαν 

ικανοποιθτικά μ' αυτό το υλικό και ότι, μζχρι αυτι τθ ςτιγμι, ζχω λάβει τισ μεγαλφτερεσ 

κριτικζσ από εκείνουσ που δεν το ζχουν διαβάςει ολόκλθρο. Πια από τισ αντιρριςεισ, χωρίσ 

αμφιβολία, είναι άξια προςοχισ. Θ πρόκεςθ «αυτό» τόςο του ςυςτιματοσ όςο και του 

βιβλίου που προζρχεται από το Αυτόσ, προκάλεςε λάκθ οδθγϊντασ ςτθ ςκζψθ ότι θ 

Αυτοαπελευκζρωςθ προςπακεί να ξεπεράςει επθρεαςμοφσ και καταπιζςεισ, ότι ςτοχεφει 

ςτθν αποκάλυψθ του νοιματοσ τθσ ηωισ και, τελικά. ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ με τθν 

προςωπικι και; ( απομονωμζνθ ατομικι προςπάκεια. Υρζπει να διαςαφθνίςω, αντίκετα, 

ότι θ αξία του ςυςτιματοσ τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ βρίςκεται ςε άμεςθ ςχζςθ με μια 

καλφτερθ εξζλιξθ τθσ δράςθσ του ατόμου ςτον κοινωνικό κόςμο. Πόνο προςζχοντασ αυτό 

το ςτόχο θ εργαςία με τον εαυτό μασ μπορεί να αποκτιςει νόθμα, με τον ίδιο τρόπο που θ 

απόκτθςθ ατομικϊν ικανοτιτων ζχει νόθμα αν βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ τθσ φυςικισ ι τθσ 

διανοθτικισ εργαςίασ ενόσ ςυνόλου. Υριν γραφτεί το βιβλίο ζμακα ότι πραγματικι πράξθ, 

θ μθ αντιφατικι και απελευκερωτικι πράξθ είναι αυτι που καταλιγει ςτουσ άλλουσ και όχι 

ςτον εαυτό μασ. Υριν απ' όλα ο άνκρωποσ είναι ουςιαςτικά ανοιχτόσ ςτον κόςμο, είναι 

κόςμοσ και όχι απομόνωςθ, είναι ιςτορία και είναι κοινωνία. Ψο κζρδοσ, Υαρόλα αυτά, που 

μπορεί να προςφζρει το ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ, κα μετρθκεί από το 

αποτζλεςμα που επιτυγχάνει ςτο ξεπζραςμα τθσ κοινωνικισ οδφνθσ προςφζροντασ ςτα 

άτομα εργαλεία που βελτιϊνουν τθν πράξθ τουσ. Υρζπει να προςκζςω ότι οι εξθγιςεισ ςε 

ςχζςθ με το «μθχανιςμό» του ψυχιςμοφ και τθν εργαςία των «κζντρων» (με τα μζρθ και τα 

υπομζρθ τουσ), δεν ζχουν άλλο ςτόχο από το να πλαιςιϊςουν το ςφςτθμα των πρακτικϊν. 

Χφμφωνα μ' αυτό το ςθμείο οπτικισ αυτζσ οι εξθγιςεισ πρζπει να κεωρθκοφν ςαν απλζσ 

διδακτικζσ φιγοφρεσ και όχι ςαν περιγραφζσ ψυχικϊν πραγματικοτιτων. Φυςικά, ποτζ δεν 

πίςτεψα ότι θ ψυχοφυςικι δομι ζμοιαηε με κυβερνθτικό μθχανιςμό, αλλά προςπάκθςα να 

τθν αναπαραςτιςω ζτςι για να επιτφχω ζνα πλθςίαςμα που, ελπίηω, να μθν οδθγιςει ςε 

λανκαςμζνεσ ερμθνείεσ. 

 

L.A.Ammann 

Ξόρδοβα, Αργεντινι, 30 Λουλίου 1990  
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ΒΕΛΣΙΩΘ 
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Πρακτικζσ χαλάρωςησ 

 

ΣΛ πρακτικζσ χαλάρωςθσ οδθγοφν ςε μια μείωςθ των μυϊκϊν εξωτερικϊν, εςωτερικϊν και 

διανοθτικϊν εντάςεων. Χαν ςυνζπεια, επιτρζπουν τθν ανακοφφιςθ από τθν κοφραςθ, τθν 

αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και διευκολφνουν τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

υςτάςεισ 

1. Επιλζξτε μιςι ϊρα, αν είναι δυνατόν, κάκε τζλοσ τθσ εβδομάδασ, και ς' αυτό το 

διάςτθμα εξαςκθκείτε αρκετζσ φορζσ ςε ζνα μόνο μάκθμα. Αυτό είναι, ςτθν 

πραγματικότθτα, το καλφτερο ςφςτθμα εργαςίασ. 

2. Αφοφ μάκετε και κατανοιςετε ζνα μάκθμα, κυμθκείτε το για λίγα λεπτά κάκε βράδυ, 

κακϊσ μπαίνετε ςτον φπνο. Αν υποφζρετε από αχπνία, ζχετε ζνα λόγο παραπάνω για 

να το κάνετε. 

3. Εφαρμόςτε αυτό που ζχετε μάκει ςε κάκε εβδομαδιαίο μάκθμα ςτισ κακθμερινζσ 

καταςτάςεισ που ςασ δθμιουργοφν άγχοσ, φόβο, κυμό, αγωνία ι άςχθμα 

ςυναιςκιματα γενικά (δθλαδι, με μια λζξθ, ζνταςθ). 

4. Χτο τζλοσ των πρακτικϊν χαλάρωςθσ, κα δοκεί μια μόνο τεχνικι για να τθ 

χρθςιμοποιιςετε ςτθν κακθμερινι ηωι. Αυτι θ τεχνικι δεν κα μπορεί να εφαρμοςτεί 

εφκολα, αν δεν ζχετε κατανοιςει όλθ τθν εργαςία. Αν, αντίκετα, ζχετε ακολουκιςει 

βιμα προσ βιμα όλεσ τισ άλλεσ τεχνικζσ, κα μπορζςετε να εφαρμόςετε μια μόνο 

τεχνικι για να μειϊςετε τισ εντάςεισ ςε οποιαδιποτε περίςταςθ. 

5. Τταν κα μάκετε τθν τεχνικι χαλάρωςθσ του τελευταίου μακιματοσ, κα πρζπει να 

εξοικειωκείτε μ' αυτιν, εφαρμόηοντάσ τθν ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ. 

Χτο μζτρο που αυτι θ τεχνικι δρα αυτόματα ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ προκαλϊντασ 

χαλάρωςθ, επιτυγχάνεται πραγματικά ο προτεινόμενοσ ςτόχοσ. Κα πρζπει να φτάςει θ 

ςτιγμι που, χωρίσ να το προκαλζςετε, να μειϊνονται αυτόματα οι εντάςεισ τθν ίδια ςτιγμι 

που εμφανίηονται. 

Είναι ανάγκθ να επιμζνετε ςε κάκε πρακτικι και, ιδιαίτερα, ςτθν ενοποιθμζνθ τεχνικι του 

τελευταίου μακιματοσ, μια και θ ζνταςθ ζχει γίνει μια ςυνικεια και δεν είναι δυνατόν να 

μετατραπεί απ’ τθ μια μζρα ςτθν άλλθ. Ψα αποτελζςματα λοιπόν κα είναι ανάλογα με τθ 

ςυνζχεια και τθ διάρκεια. 
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ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

Φυςική εξωτερική χαλάρωςη 

Κα μελετιςουμε τουσ τρόπουσ για να χαλαρϊνουμε το ςϊμα. Υριν ξεκινιςουμε αυτι τθν 

πρακτικι, που είναι θ βάςθ όλων των άλλων, είναι απαραίτθτο να ξζρουμε τα ςθμεία του 

ςϊματοσ με τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ. 

Υοια ςθμεία είναι τϊρα ςε ζνταςθ; 

Μςωσ ο λαιμόσ; ίςωσ οι ϊμοι; Περικοί μφεσ του ςτικουσ ι τθσ κοιλιάσ; Για να χαλαρϊςεισ 

αυτά τα ςθμεία τθσ διαρκοφσ ζνταςθσ πρζπει, πρϊτα απ' όλα ν' αρχίςεισ να τα παρατθρείσ. 

Υαρατιρθςε τϊρα το ςτικοσ ςου. Υαρατιρθςε τθν κοιλιά ςου, το λαιμό ςου. Υαρατιρθςε 

επίςθσ τουσ ϊμουσ ςου και όπου ςυναντάσ μυϊκι ζνταςθ μθν προςπακείσ να τθ 

χαλαρϊςεισ, αλλά αφξθςζ τθ. Δθλαδι τζντωςε ακόμθ περιςςότερο τουσ μφεσ που είναι ςε 

ζνταςθ. Βάλε μεγαλφτερθ ζνταςθ ςτο λαιμό, ςτουσ ϊμουσ, πιο μεγάλθ ζνταςθ ςτουσ μφεσ 

του ςτικουσ, τθσ κοιλιάσ. Εκεί όπου ςυναντάσ ζνταςθ, άρχιςε να τθν αυξάνεισ με δφναμθ, 

και μετά από λίγο χαλάρωςε άμεςα τθν υπερβολικι ζνταςθ. Υροςπάκθςε μία, δφο, τρεισ 

φορζσ. Ψζντωςε δυνατά τα ςθμεία ζνταςθσ και, ζπειτα από ζνα ςφντομο διάλειμμα, 

χαλάρωςζ τα αμζςωσ. 

Ζμακεσ ζτςι, τον τρόπο να χαλαρϊνεισ τουσ μφεσ με τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ, και το πζτυχεσ 

κάνοντασ κάτι αντίκετο απ' αυτό που υπζκετεσ, δθλαδι βάηοντασ περιςςότερθ ζνταςθ για 

να χαλαρϊςεισ μετά. Τταν κα ζχεισ εμπεδϊςει αυτιν τθν τεχνικι, κα αιςκάνεςαι πιο 

ιςορροπθμζνα τα μζρθ του ςϊματόσ ςου. 

Άρχιηε να αιςκάνεςαι το κεφάλι ςου, το τριχωτό μζροσ του κεφαλιοφ, τουσ μφεσ του 

προςϊπου, το ςαγόνι. Ζπειτα ςυνζχιςε να αιςκάνεςαι τα δυο μάτια ταυτόχρονα, και τα δυο 

μζρθ τθσ μφτθσ ςου. Ζπειτα πρόςεξε τα δυο χείλθ, τα δυο ςου μάγουλα και κατζβα νοερά 

από τισ δυο πλευρζσ του λαιμοφ ςου ταυτόχρονα. Χταμάτθςε ςτουσ δυο ςου ϊμουσ. Πετά 

λίγο-λίγο, κατζβα ςτα μπράτςα, τουσ βραχίονεσ, και τα χζρια μζχρι όλα αυτά τα μζρθ να 

μείνουν τελείωσ χαλαρωμζνα. 

Γφριςε ξανά ςτο κεφάλι κι επανάλαβε τθν ίδια διαδρομι: Φέρε ηην προζοτή ζοσ ζηο 

μέηωπο, ζηα δύο μάηια ηασηότρονα, ζηα δύο ροσθούνια ηης μύηης. Έπειηα ζηα δσο τείλη, ζηα 

δσο μάγοσλα, ζηις δσο ζιαγόνες και καηέβα νοερά από ηις δσο πλεσρές ηοσ λαιμού. Ψϊρα 

όμωσ κατζβα από το μπροςτινό μζροσ του ςϊματόσ ςου, από τουσ δυο μφεσ του ςτικουσ. 

Ζπειτα προσ το υπογάςτριο, κατεβαίνεισ ςυμμετρικά από μπροσ ςαν ν' ακολουκείσ δυο. 

φανταςτικζσ γραμμζσ φτάνεισ ςτο χαμθλό μζροσ τθσ κοιλιάσ και εκεί όπου τελειϊνει ο 

κορμόσ ςου. Εκεί πρζπει να μείνουν όλα πλιρωσ και καλά χαλαρωμζνα. 

Ψϊρα, γφριςε ξανά προσ τα πίςω. Ανζβα νοερά ςτο κεφάλι ςου, όμωσ αυτιν τθ φορά άρχιςε 

να κατεβαίνεισ από το ςβζρκο. Ξατζβα τϊρα από δφο γραμμζσ κατά μικοσ του ςβζρκου 

ςυμμετρικά, ταυτόχρονα, απ' τισ δυο γραμμζσ τθσ πλάτθσ ςου, από τθν ωμοπλάτθ ςου προσ 

τα κάτω καλφπτοντασ ολόκλθρθ τθν πλάτθ, φτάνοντασ ςτα τελευταία μζρθ του ςϊματόσ 

ςου. Χυνζχιςε με τα δυο ςου πόδια, φτάνοντασ ωσ τθν άκρθ των ποδιϊν. 

Χτο τζλοσ αυτισ τθσ άςκθςθσ, όταν τθν ζχεισ πλιρωσ κατανοιςει, κα πρζπει να αιςκανκείσ 

μια καλι εξωτερικι μυϊκι χαλάρωςθ. 
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ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Φυςική εςωτερική χαλάρωςη. 

Κυμιςου ξανά το πρϊτο μάκθμα και πραγματοποίθςε όλα τα ενδεδειγμζνα τμιματα, 

επαναλαμβάνοντάσ τα όςεσ φορζσ χρειάηεται για να ζχεισ τθν αίςκθςθ ενόσ καλοφ ελζγχου 

τθσ τεχνικισ. 

Ζνα βοικθμα είναι να προςπακιςεισ να χαλαρϊςεισ όλο και πιο γριγορα χωρίσ γι' αυτό να 

μειϊςεισ το βακμό τθσ χαλάρωςθσ. 

Είναι, φυςικά, απαραίτθτο πριν απ' όλα να χειρίηεςαι τθ χαλάρωςθ των μυϊν του 

προςϊπου, του λαιμοφ και του ςβζρκου και του ςϊματοσ γενικά. Θ χαλάρωςθ των χεριϊν 

και των ποδιϊν είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. Χυνικωσ ςκεφτόμαςτε το αντίκετο και 

αυτό μασ κάνει να χάνουμε ςθμαντικό χρόνο. 

Κυμιςου: πιο ςθμαντικό από τα μζρθ είναι το κεφάλι, ο λαιμόσ και ο ςβζρκοσ, το πρόςωπο 

και -φυςικά- γενικά ο κορμόσ. Κα δοφμε τϊρα τθν εςωτερικι χαλάρωςθ. Υάρε πάλι ςα 

ςθμείο αναφοράσ το κεφάλι Ψϊρα νιϊςε τα μάτια ςου, νιϊςε ζντονα το εξωτερικό των 

ματιϊν. Ψϊρα νιϊςε ταυτόχρονα τα δυο μάτια από το εςωτερικό. Δοκιμάηεισ τθν εςωτερικι 

και ςυμμετρικι αίςκθςθ των δυο ματιϊν, φτάνοντασ ωσ το εςωτερικό τουσ, χαλαρϊνοντάσ 

τα τελείωσ. 

Ψϊρα «πζςε» προσ το εςωτερικό του κεφαλιοφ... αφιςου να γλιςτριςεισ ςτο εςωτερικό του 

κεφαλιοφ χαλαρϊνοντάσ το τελείωσ. Χυνζχιςε ςαν να πζφτεισ από ζνα ςωλινα προσ τουσ 

πνεφμονεσ, νιϊςε ςυμμετρικά τουσ πνεφμονεσ από το εςωτερικό και χαλάρωςε τουσ. 

Πετά ςυνζχιςε να κατεβαίνεισ εςωτερικά προσ τθν κοιλιά χαλαρϊνοντασ όλεσ τισ εντάςεισ, 

ςυνζχιςε να κατεβαίνεισ εςωτερικά, χαλαρϊνοντασ από τα μζςα, από το κάτω μζροσ τθσ 

κοιλιάσ, ωσ το τζλοσ του κορμοφ και άφθςε τα όλα ςε τζλεια χαλάρωςθ. 

Τπωσ μπορείσ να παρατθριςεισ, ς' αυτό το δεφτερο τφπο χαλάρωςθσ δεν λιφκθκαν 

κακόλου υπόψθ τα χζρια και τα πόδια. 

εκινάμε από τα μάτια προσ το εςωτερικό, ζπειτα ςαν να πζφτουμε μζχρι το τζλοσ του 

κορμοφ. 

Επανζλαβε αρκετζσ φορζσ αυτι τθν άςκθςθ, ζτςι ϊςτε -ςτο τζλοσ τθσ- να μθν ζχει 

απομείνει κανζνασ εξωτερικόσ μυσ ςε ζνταςθ. Αυτοί οι εξωτερικοί μφεσ πρζπει να 

βρίςκονται ςε τζλεια χαλάρωςθ και φυςικά κα πρζπει να επιτευχκεί μια καλι εςωτερικι 

χαλάρωςθ. Αυτό κα μασ επιτρζψει να προχωριςουμε ςτισ επόμενεσ πιο πολφπλοκεσ 

αςκιςεισ. 
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ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Διανοητική χαλάρωςη 

Ξάνε ξανά τισ αςκιςεισ του μακιματοσ δφο και προςπάκθςε να μθ μείνεισ ς' ζνα ςθμείο 

περιςςότερο από κάποιο άλλο. Επανζλαβε, προςπακϊντασ να αυξιςεισ τθν ταχφτθτα των 

εςωτερικϊν μετατοπίςεων, χωρίσ να χακεί το βάκοσ. Αν νομίηεισ ότι μπορείσ να χειριςτείσ 

τισ αςκιςεισ, προδιακζςου για να προχωριςεισ. 

Χ' αυτό το μάκθμα νοφμερο τρία κα εργαςτοφμε με τθ διανοθτικι χαλάρωςθ. 

Ριϊςε ξανά το κεφάλι ςου. Εκεί βρίςκεται το τριχωτό μζροσ, πιο κάτω το κρανίο. Άρχιςε να 

«αιςκάνεςαι» το μυαλό ςου από μζςα. Ριϊςε το μυαλό ςου ςα να ιταν «ςε ζνταςθ». 

Χαλάρωςε αυτι τθν ζνταςθ προσ το εςωτερικό του μυαλοφ ςου και προσ τα κάτω, ςα να 

κατζβαινε θ χαλάρωςθ. 

Χυγκεντρϊςου. Ξατζβαςε τθν ζνταςθ, ςαν το ανϊτερο μζροσ του μυαλοφ ςου να γινόταν 

κάκε φορά πιο μαλακό, ευχάριςτο. Υάντα κατεβαίνοντασ, κατεβαίνοντασ προσ το κζντρο 

του μυαλοφ ςου, πιο κάτω από κζντρο, πολφ πιο κάτω, κάκε φορά λίγο πιο μαλακό, πιο 

χαλαρό. 

Επανζλαβε αυτι τθν άςκθςθ πολλζσ φορζσ μζχρι να καταλάβεισ ότι προοδευτικά τθ 

χειρίηεςαι  

 

ΜΑΘΘΜΑ 4 

 

Εμπειρία τησ ειρήνησ. 

Επανζλαβε το προθγοφμενο μάκθμα πολλζσ φορζσ μζχρι να μπορζςεισ να αιςκανκείσ τθ 

διανοθτικι χαλάρωςθ γριγορα. 

Λδοφ ζνασ τρόποσ για να δοκιμάςεισ τθν πρόοδό ςου: κάνε κάποια βιματα ςτο μζροσ που 

εργάηεςαι, άνοιξε και κλείςε κάποιεσ πόρτεσ, πάρε και τοποκζτθςε ςτο ίδιο μζροσ κάποια 

μικρά αντικείμενα. Επζςτρεψε ςτθ ςυνζχεια ςτο ςθμείο από το οποίο ξεκίνθςεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ. 

Ωποτίκεται ότι ξεκίνθςεσ να πραγματοποιείσ τισ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ, με τθν εςωτερικι 

αίςκθςθ τθσ διανοθτικισ χαλάρωςθσ, που μελετικθκε ςτο προθγοφμενο μάκθμα. 

Τταν χειρίηεςαι το μοντζλο που αναφζρκθκε, κα μπορείσ να αποπειρακείσ πιο περίπλοκεσ 

κακθμερινζσ εμπειρίεσ. 

Ιδθ χειρίηεςαι τισ τρεισ μορφζσ χαλάρωςθσ. Γνωρίηεισ τθ φυςικι εξωτερικι, τθ φυςικι 

εςωτερικι και τθ διανοθτικι χαλάρωςθ. Βρίςκεςαι τϊρα ςε κζςθ να εφαρμόςει σ αυτοφσ 

τουσ τφπουσ χαλάρωςθ σ ςτθν κακθμερινι ηωι με ζνα γριγορο και αποτελεςματικό τρόπο. 

Ζχεισ εργαςτεί, ωσ τϊρα, βαςικά με τουσ μφεσ και με τισ εςωτερικζσ αιςκιςεισ. Τμωσ ς' 

αυτό το μάκθμα κα μάκεισ μια εργαςία λίγο διαφορετικι. Κα μάκεισ να διευκφνεισ τισ 
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διανοθτικζσ εικόνεσ. Σι εικόνεσ είναι αυτζσ που κινθτοποιοφν εντάςεισ και, παρόμοια, 

αυτζσ οι εικόνεσ, μποροφν να κινθτοποιιςουν τθ χαλάρωςθ. 

Αν, για παράδειγμα, φανταςτεί σ μια πυρκαγιά, και φανταςτείσ ότι βρίςκεςαι εκεί, μπορείσ 

να αντιλθφκείσ εφκολα ότι οι μφεσ ςου τεντϊνονται Αντίκετα, ςτο μζτρο που αυτι θ 

πυρκαγιά «ςβινει» κα παρατθριςεισ επίςθσ πϊσ χαλαρϊνουν οι εξωτερικοί μφεσ, και 

επίςθσ κα αντιλθφκείσ τθ χαλάρωςθ των εςωτερικϊν ςου αιςκιςεων. 

Χ' αυτό το μάκθμα νοφμερο τζςςερα, κα αρχίςουμε να χειριηόμαςτε μια οριςμζνθ εικόνα 

πολφ χριςιμθ για τθν υπόλοιπθ εργαςία: κα πραγματοποιιςουμε τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ. 

εκίνθςε να φαντάηεςαι μια διάφανθ ςφαίρα που, κατεβαίνοντασ από ψθλά, μπαίνει ςτο 

κεφάλι ςου και τοποκετείται ςτο κζντρο του ςτικουσ, ςτο επίπεδο τθσ καρδιάσ. 

Ξάποια άτομα δεν μποροφν να φανταςτοφν καλά αυτι τθ ςφαίρα ςτθν αρχι. Ζτςι ι αλλιϊσ, 

αυτό δεν είναι μεγάλθ δυςκολία γιατί μποροφν να αιςκανκοφν μια ευχάριςτθ αίςκθςθ ςτο 

ςτικοσ, χωρίσ τθ ςτιριξθ τθσ ςφαιρικισ εικόνασ. Χωρίσ αμφιβολία, με τον καιρό, κα 

μποροφν να οπτικοποιιςουν ςωςτά αυτι τθ ςφαίρα που κατεβαίνει και τοποκετείται ςτο 

κζντρο του ςτικουσ. Οαμβάνοντασ υπόψθ αυτι τθν εικόνα, αφοφ θ ςφαίρα τοποκετθκεί 

ςτο αντίςτοιχο μζροσ, εξαπλϊνετε αργά, ςα να μεγάλωνε όλο και περιςςότερο, μζχρι τα 

όρια όλου του ςϊματοσ. Τταν θ αίςκθςθ που ξεκίνθςε ςτο κζντρο του ςτικουσ ζχει 

εξαπλωκεί ς' όλο το ςϊμα μζχρι τα όρια του, προκαλείται μια ηεςτι αίςκθςθ ειρινθσ και 

εςωτερικισ ενότθτασ, που τθν αφινουμε να δρα από μόνθ τθσ. Είναι ςθμαντικό αυτι θ 

αίςκθςθ να εξαπλωκεί μζχρι τα όρια όλου του ςϊματοσ, δθλαδι, εκπζμποντασ από το 

κζντρο του ςτικουσ κάκε φορά περιςςότερο προσ όλο το ςϊμα, μζχρι να επιτευχκεί ζνα 

είδοσ εςωτερικισ φωτεινότθτασ. Τταν αυτι ςυμπίπτει με τα όρια του ςϊματοσ, θ 

χαλάρωςθ ζχει ολοκλθρωκεί. 

Περικζσ φορζσ θ αναπνοι πλαταίνει, ςυνοδεφοντασ τισ κετικζσ ςυγκινιςεισ που 

παρουςιάηονται, ςυγκινιςεισ ευχαρίςτθςθσ, ςυγκινιςεισ ζμπνευςθσ. Τμωσ μθ δϊςεισ 

μεγάλθ προςοχι ςτθν αναπνοι, μόνο άφθςζ τθ να ςυνοδεφει τισ κετικζσ ςυγκινιςεισ. 

Χε άλλεσ περιπτϊςεισ εμφανίηονται κάποιεσ αναμνιςεισ και κάποιεσ εικόνεσ πολφ 

ηωντανζσ. Τμωσ εςφ κα ενδιαφερκείσ περιςςότερο για τθν αίςκθςθ τθσ αυξανόμενθσ 

ειρινθσ. 

Τταν θ αίςκθςθ, που ξεκίνθςε ςτο ςτικοσ, ζχει απλωκεί ςε όλο το ςϊμα μζχρι τα όρια του, 

τότε μπορείσ να χειριςτείσ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ άςκθςθσ. Σπότε κα εμφανιςτεί θ 

εμπειρία τθσ ειρινθσ. Ππορείσ να μείνεισ ς' αυτι τθν ενδιαφζρουςα κατάςταςθ για λίγα 

λεπτά. Ζπειτα, κάνε τθν αίςκθςθ να οπιςκοχωριςει αργά και τθν εικόνα μζχρι το ςτικοσ, 

κοντά ςτθν καρδιά. Από κει, οδιγθςζ τθ ξανά προσ το κεφάλι ςου, για να κάνεισ τθ ςφαίρα 

που χρθςιμοποίθςεσ από τθν αρχι τθσ άςκθςθ να εξαφανιςτεί. 

Πε αυτό τελειϊνει θ εμπειρία τθσ ειρινθσ. 

Κυμιςου: αν δεν ζχεισ χαλαρϊςει ςωςτά, ςφμφωνα με ό,τι ζχει εξθγθκεί ςτα προθγοφμενα 

μακιματα, αυτι θ ςθμαντικι εμπειρία τθσ ειρινθσ δεν μπορεί να εκδθλωκεί. 
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ΜΑΘΘΜΑ 5 

 

Ελεφθερεσ εικόνεσ. 

Υριν ςυνεχίςεισ ςου ςυςτινουμε να επαναλάβεισ ξανά το προθγοφμενο μάκθμα. 

Χτθ ςυνζχεια κα προχωριςουμε με τισ ελεφκερεσ εικόνεσ. 

Υροδιακζςου ςε τζλεια εξωτερικι, εςωτερικι και διανοθτικι χαλάρωςθ. Άφθςε λοιπόν να 

τρζξουν ελεφκερα οι εικόνεσ που εμφανίηονται. 

Υαρατιρθςε τισ εικόνεσ των καταςτάςεων τθσ κακθμερινισ ςου ηωισ. Εικόνεσ τθσ ςχζςθσ 

με άλλα άτομα, εικόνεσ τθσ δουλειάσ ςου, εικόνεσ των φίλων ςου, των ςυγγενϊν ςου. 

Υαρατιρθςε πϊσ κάποιεσ από αυτζσ ςου προκαλοφν δυςαρζςκεια, ςου προκαλοφν 

ιδιαίτερθ μυϊκι ζνταςθ. Ξράτθςε αυτζσ τισ εικόνεσ και, μετά τθν άςκθςθ, κράτθςε τισ 

κατάλλθλεσ ςθμειϊςεισ, χωρίσ να αποπειρακείσ να εργαςτείσ ακόμθ μ' αυτζσ τισ εικόνεσ. 

Απλά, άφθςζ τισ να τρζξουν ςτο μυαλό ςου και παρατιρθςε εκείνεσ που ςου προκαλοφν 

ιδιαίτερθ ζνταςθ. 

Επανάλαβε πολλζσ φορζσ αυτι τθν άςκθςθ ελεφκερων εικόνων. Επανάλαβζ το και ςυνζχιςε 

να κρατάσ ςθμειϊςεισ μζχρι να καταλάβει σ ποιεσ είναι οι εικόνεσ που προκαλοφν ζνταςθ 

ςε ςζνα και ςε ποια μζρθ του ςϊματοσ ςου εκφράηονται οι εντάςεισ με μεγαλφτερθ 

δφναμθ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 6 

 

Κατεφθυνςη εικόνων. 

Υροχϊρθςε όπωσ ςτο προθγοφμενο μάκθμα. Πετά από μια καλι χαλάρωςθ, άφθςε να 

τρζξουν ελευκζρα οι εικόνεσ. Υαρατιρθςε εκείνεσ που προκαλοφν ιδιαίτερθ μυϊκι ζνταςθ. 

Τταν εμφανίηεται ξεκάκαρα κάποια από αυτζσ τισ εικόνεσ, κράτθςζ τθ, οπτικοποίθςζ τθν 

καλά, και ανακάλυψε ςε ποια ςθμεία του ςϊματόσ ςου ζχει δθμιουργθκεί μυϊκι ζνταςθ. 

Ζπειτα, χωρίσ να ξεχνάσ αυτι τθν εικόνα, κράτθςζ τθ ςτο μυαλό ςου, χαλάρωςε τουσ μφεσ. 

Χαλάρωςζ τουσ τελείωσ μζχρι να μπορζςεισ να οπτικοποιιςεισ ξανά αυτζσ τισ εικόνεσ όμωσ 

ιδθ χωρίσ να αιςκάνεςαι κανζνα τφπο ζνταςθσ. 

Δοκίμαςε μια, δυο, τρεισ φορζσ. Άφθςε να τρζξουν οι εικόνεσ ςου. Υαρατιρθςε εκείνεσ που 

ςου προκαλοφν ιδιαίτερθ ζνταςθ, ςυγκράτθςε εκείνεσ τισ εικόνεσ που προκαλοφν ζνταςθ 

και άρχιςε να χαλαρϊνεισ βακιά, μζχρι που αυτζσ οι ίδιεσ εικόνεσ που προκαλοφν ζνταςθ 

και άρχιςε να χαλαρϊνεισ βακιά, μζχρι που αυτζσ οι ίδιεσ οι εικόνεσ να μθ ςου προκαλοφν 

ζνταςθ. 

Είναι ςθμαντικό να κάνεισ αυτι τθν άςκθςθ πολλζσ φορζσ. Τςο είναι δυνατό εφάρμοςε τθ 

ςτθν κακθμερινι ηωι, ι ς' αυτζσ τισ λίγεσ ςτιγμζσ εργαςίασ που πραγματοποιείσ πριν να 

πασ για φπνο κάκε βράδυ. 

Χ' αυτό το μάκθμα νοφμερο ζξι ζχεισ μάκει να κατευκφνεισ τισ εικόνεσ ςου. 
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ΜΑΘΘΜΑ 7 

 

Μετατροπή καθημερινϊν εικόνων ζνταςησ. 

Κα δουλζψουμε τϊρα τθ μετατροπι των κακθμερινϊν εικόνων. Αυτι θ πρακτικι βαςίηεται 

ςε όςα εξθγικθκαν για τθν ικανότθτα που ζχουν οι εικόνεσ να δθμιουργοφν μυϊκι ζνταςθ 

και επίςθσ για τθν ικανότθτά τουσ να βοθκοφν ςτθ χαλάρωςθ. Αν ζχεισ εργαςτεί ςτα 

προθγοφμενα μακιματα με ςωςτό τρόπο πάνω ςτισ εικόνεσ ςου, ζχεισ κατανοιςει απόλυτα 

αυτό το πράγμα. Γνωρίηεισ από εμπειρία ποιεσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςου 

δθμιουργοφν ιδιαίτερθ ζνταςθ. 

Ξράτθςε ςθμειϊςεισ πριν να ξεκινιςεισ αυτι τθν πρακτικι, για το ποιεσ είναι αυτζσ οι 

καταςτάςεισ. Γι' αυτό, ςκζψου όλα όςα κάνεισ ςτθν κακθμερινι ςου ηωι. Δεσ τισ ςχζςεισ 

που ζχεισ με άλλα άτομα, ςτθν εργαςία ςου, ςτο ςπίτι ςου, ςτθν κοινωνικι ηωι, με το 

αντίκετο φφλο, κλπ. 

Ωπάρχουν άτομα που ςου δθμιουργοφν ιδιαίτερθ δυςαρζςκεια, είτε επειδι εςφ βρίςκεςαι 

ςε κατάςταςθ αρχθγοφ ι υφιςταμζνου, ςε κατάςταςθ πατζρα, ι γιου, δαςκάλου ι μακθτι, 

κλπ. Χε διαφορετικζσ καταςτάςεισ, βρίςκεςαι με διαφορετικά άτομα, κάποια από τα οποία 

ςου προκαλοφν αυτι τθν ιδιαίτερθ ζνταςθ ι δυςαρζςκεια. Αν κυμθκείσ νοερά αυτζσ τισ 

καταςτάςεισ, κα μπορζςεισ να ςθμειϊςεισ αυτζσ που περιςςότερο ς' ενοχλοφν, ζτςι ϊςτε 

ςτθ ςυνζχεια να εξαφανίςεισ αυτζσ τισ ενοχλιςεισ. 

Αφοφ κάνεισ όλα αυτά, ξεκίνθςε μετά από μια βακιά χαλάρωςθ, να κυμάςαι αυτά τα 

άτομα, να φαντάηεςαι αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Ξράτθςε τισ εικόνεσ. Διατιρθςε τισ εικόνεσ, 

ςτισ οποίεσ βλζπεισ τον εαυτό ςου ςτισ δφςκολεσ καταςτάςεισ... και ξεκίνθςε ςιγά- ςιγά να 

χαλαρϊνεισ τουσ μφεσ. Τμωσ προςκζτοντασ τϊρα κάτι πολφ ςθμαντικό πρόςκεςε 

καινοφριεσ εικόνεσ που να μετατρζπουν τθν κατάςταςθ ςε ευχάριςτθ. 

Κα καταλάβεισ ότι δεν είναι δφςκολο να φανταςτείσ τϊρα αυτό το άτομο που ςου 

προκαλοφςε ζνταςθ, να το φανταςτείσ τϊρα ςε μια διαφορετικι ςχζςθ με ςζνα, ςε μια 

ειλικρινά καλφτερθ ςχζςθ. Υαρατιρθςε τα ευχάριςτα ςθμεία αυτοφ του ατόμου και άλλαξε 

τθν κατάςταςθ ςε μια πιο ικανοποιθτικι. 

Υαρατιρθςε καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ τα πράγματα είναι δφςκολα αλλά ανακάλυψε ότι 

ακόμθ και ς’ αυτζσ τισ καταςτάςεισ μποροφν να υπάρξουν κάποιεσ κετικζσ όψεισ. 

Ψάξε τθν καλι πλευρά των πραγμάτων. Ξάνε κετικζσ αυτζσ τισ εικόνεσ, κάνε τισ ευχάριςτεσ. 

Αν, μετατρζψεισ τισ καταςτάςεισ ι τισ εικόνεσ εκείνων των ατόμων ςε κάτι κετικό και, 

ταυτόχρονα, χαλαρϊςεισ ςε βάκοσ τουσ μφεσ ςου, κα ζχεισ κάνει ζνα μεγάλο βιμα. 

Επανζλαβε αυτι τθν άςκθςθ μετατροπισ κακθμερινϊν εικόνων ζνταςθσ, πολλζσ φορζσ, 

πριν περάςεισ ςτο επόμενο μάκθμα. 
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ΜΑΘΘΜΑ 8 

 

Μετατροπή βιογραφικϊν εικόνων ζνταςησ 

Κζμα αυτοφ του μακιματοσ, κα είναι θ μετατροπι βιογραφικϊν εικόνων, δθλαδι εικόνων 

που αφοροφν πρόςωπα, καταςτάςεισ, αντικείμενα, ςυνδεδεμζνα με αποφαςιςτικζσ ςτιγμζσ 

τθσ περαςμζνθσ ηωισ ςου. 

Κα πρζπει να αρχίςεισ να κάνεισ μια αναδρομι ςτθ ηωι ςου από τθν πρϊτθ παιδικι θλικία 

μζχρι ςιμερα. Υροδιακζςου τϊρα γι' αυτιν τθν εργαςία. Υάρε τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

εργαςίασ ζτςι ϊςτε να ςθμειϊςεισ ότι κυμάςαι και προχϊρθςε. 

εκινϊντασ από τθν πρϊτθ παιδικι θλικία. ςθμείωςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ 

διακρίνοντασ εκείνεσ που για ςζνα είναι ιδιαίτερα προβλθματικζσ. Ξάνε λοιπόν μια μικρι 

βιογραφία, δθλαδι μια μικρι βιογραφικι ιςτορία. Ξακϊσ τθ γράφεισ άρχιςε να κυμάςαι 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ, μερικζσ πολφ δφςκολεσ και δυςάρεςτεσ, άλλεσ όχι τόςο. Από 

παιδί, ςυνζχιςε με τθν εφθβεία ςου και με τον ίδιο τρόπο μζχρι τθ ςθμερινι ςτιγμι. 

Κα καταλάβεισ ότι αυτά τα πράγματα που ςυνζβθςαν ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ ςου και δεν 

ζχουν κατανοθκεί καλά, φαινομενικά ανικουν ςτο παρελκόν. Τμωσ δεν είναι ζτςι με 

κανζνα τρόπο. Αυτζσ οι εικόνεσ δφςκολων καταςτάςεων επθρεάηουν αυτι τθν ίδια ςτιγμι, 

ακόμθ κι αν δεν το αντιλαμβάνεςαι και, μερικζσ φορζσ, όταν κάτι ςε κάνει να κυμάςαι 

αυτζσ τισ καταςτάςεισ, εμφανίηονται μζςα ςου τεράςτιεσ εντάςεισ. 

Τπωσ καταλαβαίνεισ καλά, αυτό το μάκθμα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για το βάκοσ που 

ζχει θ εργαςία που πραγματοποιείσ. 

Ξράτθςε ςθμειϊςεισ από τθ ηωι ςου, ψάξε ςτθ μνιμθ ςου, ψάξε τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ 

και δεσ ότι αυτζσ οι καταςτάςεισ είναι μια εξαιρετικι πθγι ζνταςθσ και ενόχλθςθσ. 

Αφοφ πραγματοποιιςεισ τθ βιογραφία ςου, όπου ζχεισ κρατιςει ςθμειϊςεισ αυτϊν των 

ςυμβάντων, είςαι ςε κζςθ να αρχίςεισ τθν εργαςία. 

Ψϊρα που ιδθ γνωρίηεισ αυτζσ τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ τθσ ηωισ ςου, ξεκίνθςε με μια 

βακιά χαλάρωςθ και ανακάλεςε εκείνεσ τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ για να τισ μετατρζψεισ 

ςε ευνοϊκζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με ό,τι εξθγικθκε ςτο προθγοφμενο μάκθμα. 

Πετάτρεψζ τισ ςε ευνοϊκζσ, χαροφμενεσ εικόνεσ. Κετικοποίθςε εκείνεσ τισ δφςκολεσ 

καταςτάςεισ ςτθ ηωι ςου, και ταυτόχρονα, χαλάρωςε τελείωσ τουσ μφεσ. 

Ψο ξζρεισ ιδθ και μπορείσ να το κάνεισ. Πια, δυο, τρεισ, φορζσ ι περιςςότερεσ αν είναι 

απαραίτθτο. 

Υροχϊρθςε ζωσ ότου εκείνεσ οι δφςκολεσ καταςτάςεισ να χάςουν το αρνθτικό τουσ φορτίο 

και να μετατραποφν ςε ευνοϊκζσ εικόνεσ, προκαλϊντασ με αυτόν τον τρόπο βακιζσ και 

διαρκείσ χαλαρϊςεισ. 
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ΜΑΘΘΜΑ 9 

 

Ενοποιημζνη τεχνική χαλάρωςησ. 

Αυτι θ τεχνικι είναι αυτι που κα πρζπει να εγγραφεί ςωςτά και με ζνα βακφ τρόπο, ζτςι 

ϊςτε να είναι θ μοναδικι που κα εφαρμόηεισ ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Κυμιςου: αυτι θ τεχνικι κα είναι θ μοναδικι ςου χαλάρωςθ ςτισ δφςκολεσ καταςτάςεισ 

τθσ ηωισ. Γι' αυτό, μθν ξεκινιςεισ μ' αυτι μζχρι να ζχεισ τθν απόλυτθ βεβαιότθτα ότι 

μπορείσ να χειριςτείσ όλα όςα εξθγικθκαν ςτα προθγοφμενα μακιματα. 

Αν δεν είναι ζτςι δε κα μπορείσ να εφαρμόςεισ αυτόματα αυτι τθν τεχνικι και, ζτςι δεν κα 

πετφχεισ τα επικυμθτά αποτελζςματα. Γι' αυτό, ςυςτινεται να παραμείνεισ και να ξαναδείσ 

όλα όςα ζχουν γίνει μζχρι εδϊ, μελετϊντασ τισ δυςκολίεσ και τελειοποιϊντασ τθν εργαςία 

όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο. 

Υρζπει να χειρίηεςαι τζλεια τα προθγοφμενα μακιματα και, μόνο τότε, προδιακζςου να 

εργαςτείσ για να ενςωματϊςεισ αυτι τθν ολοκλθρωμζνθ τεχνικι χαλάρωςθσ. 

Κυμάςαι το μάκθμα νοφμερο 4 ςτο οποίο εξθγικθκε θ εμπειρία τθσ ειρινθσ; Γι' αυτό 

πρόκειται, όμωσ προχϊρθςε με τον τρόπο που κα εξθγιςουμε ςτθ ςυνζχεια. Χφίξε δυνατά 

τθν μπουνιά ςου. Χφίξε τθ γροκιά ςου, ανακάλεςε τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ και χαλάρωςε 

αμζςωσ τθν ζνταςθ του χεριοφ ςου ζτςι ϊςτε χαλαρϊνοντασ τθν ζνταςθ να εκδθλωκεί θ 

εμπειρία τθσ ειρινθσ. 

Εςφ πιζηεισ τθ μπουνιά ςου. Υάντα τθν ίδια μπουνιά ανακαλϊντασ τθν εμπειρία τθσ 

ειρινθσ, και χαλαρϊνεισ τθν ζνταςθ του χεριοφ ςου. Χαλαρϊνοντάσ τθν, θ εμπειρία τθσ 

ειρινθσ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί. 

Για να επιτευχκεί αυτό, πρζπει να επαναλάβει σ πολλζσ φορζσ αυτι τθν άςκθςθ, ζτςι ϊςτε 

θ εμπειρία τθσ ειρινθσ να μείνει ςυνδεδεμζνθ με αυτι τθ χειρονομία. Εςφ τεντϊνεισ και 

ανακαλείσ τθν εμπειρία και χαλαρϊνεισ, αμζςωσ, δθμιουργϊντασ τθν εςωτερικι αίςκθςθ 

τθσ χαλάρωςθσ. 

Ξάνε το πολλζσ φορζσ. Αφοφ εγγραφεί ςωςτά και μπορεί να επαναλθφκεί με ζνα πιο 

γριγορο τρόπο, εφάρμοςε τθν τεχνικι ςτθν κακθμερινι ηωι. Πθν τθν εφαρμόηεισ άχρθςτα 

αλλά ςε πραγματικά δφςκολεσ καταςτάςεισ, ςε εκείνεσ ςτισ οποίεσ είναι εφκολο να χάςει σ 

τθν θρεμία ςου. 

Υαρατιρθςε ότι κάκε δφςκολθ κατάςταςθ δθμιουργεί ζνταςθ. Εκμεταλλεφςου λοιπόν αυτι 

τθν ζνταςθ για να πιζςεισ το χζρι ςου μετατοπίηοντασ τθν ζνταςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ 

ςτθ μπουνιά ςου. Από εκεί χαλάρωςε και κα εκφραςτεί θ ολοκλθρωμζνθ χαλάρωςθ. Π' 

αυτό τον τρόπο κα επιτφχεισ αυτόματα να προςανατολίςει σ τθν υπερβολικι ζνταςθ. 

Αμζςωσ, κα χαλαρϊςεισ τελείωσ. 

Κυμιςου τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ, κυμιςου ότι ςε εκείνεσ τισ ςτιγμζσ χρθςιμοποίθςεσ ςαν 

ςτιριξθ τθν εικόνα τθσ διάφανθσ ςφαίρασ, και ότι, βαςιςμζνοσ ςε εκείνθ τθν εικόνα 

πζτυχεσ να κάνεισ βακιζσ χαλαρϊςει σ εξαπλϊνοντάσ τθ από το κζντρο του ςτικουσ ςου 

προσ τθν περιφζρεια μζχρι που να αγγίξει φωτεινά τα όρια του ςϊματόσ ςου. 
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Αν αιςκάνκθκεσ ςωςτά εκείνθ τθ διάχυςθ τθσ εικόνασ προσ τα όρια του ςϊματόσ ςου, τότε 

πζτυχεσ αυτι τθν εμπειρία τθσ χαλάρωςθσ τθσ βακιάσ ειρινθσ. 

Χ' αυτι τθν περίπτωςθ, δεν είναι απαραίτθτο να φανταςτείσ αυτι τθ ςφαίρα γιατί ιδθ 

εργάςτθκεσ αρκετά. Αυτό που χρειάηεται να πετφχεισ είναι θ αίςκθςθ ότι εξαπλϊνεται από 

το κζντρο του ςτικουσ ςου προσ τα όρια του ςϊματοσ, επιτυγχάνοντασ μια βακιά 

χαλάρωςθ, που φτάνει από το εςωτερικό προσ τουσ πιο εξωτερικοφσ μφεσ. 

Ζτςι ϊςτε, αν ςυςτζλλεισ αμζςωσ τουσ μφεσ του χεριοφ ςου τθν ίδια ςτιγμι που παράγεται 

μια ζνταςθ και ανακαλείσ τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ ςτο κζντρο του ςτικουσ ςου, 

χαλαρϊνοντασ τουσ μφεσ του χεριοφ ςου και εςφ κα χαλαρϊςεισ τελείωσ. Δθλαδι, κα 

περάςεισ τθ χαλάρωςθ από το κζντρο του ςτικουσ ςου προσ τθν περιφζρεια του ςϊματόσ 

ςου, επιτυγχάνοντασ μ' αυτό τον τρόπο τθν πλιρθ χαλάρωςθ. 

Δεν είναι δφςκολο να καταλάβεισ αυτό τον μθχανιςμό όμωσ είναι αρκετά δφςκολο να 

μπορζςει σ να τον εφαρμόςεισ αποτελεςματικά. Γι' αυτό, είναι απαραίτθτο να το 

επαναλάβεισ πολλζσ φορζσ, ςε πολλζσ καταςτάςεισ, μζχρι που να ενςωματωκεί μ' ζνα 

διαρκι τρόπο. 

 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

1. Ξάνε γριγορα και με ςυνζχεια τθν εξωτερικι, εςωτερικι και διανοθτικι χαλάρωςθ. 

Ζπειτα επανζλαβε τελειοποιϊντασ μόνο τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςεσ. 

2. Υραγματοποίθςε γριγορα τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ και ζπειτα τελειοποίθςε μόνο τισ 

δυςκολίεσ. 

3. Υραγματοποίθςε τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ (πάντα από πιο 

απλζσ ςε πιο πολφπλοκεσ καταςτάςεισ). 

4. ανακοίταξε τθν εργαςία κακθμερινϊν εικόνων ζνταςθσ τελειοποιϊντασ τισ δυςκολίεσ 

που ςυναντάσ. 

5. ανακοίταξε τθν εργαςία μετατροπισ βιογραφικϊν εικόνων ζνταςθσ τελειοποιϊντασ τισ 

δυςκολίεσ που ςυναντάσ. 

6. Υραγματοποίθςε τθν ενοποιθμζνθ τεχνικι χαλάρωςθσ ακολουκϊντασ τθ μζκοδο από 

τισ πιο απλζσ κακθμερινζσ καταςτάςεισ (με λιγότερθ ζνταςθ), ςτισ πιο περίπλοκεσ 

κακθμερινζσ καταςτάςεισ (με μεγαλφτερθ ζνταςθ). 
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ΨΤΧΟΦΤΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 

 

Θ ψυχοφυςικι γυμναςτικι αυξάνει τον ζλεγχο του εαυτοφ μασ ςτθν κακθμερινι ηωι. Είναι 

ζνα ςφςτθμα πρακτικϊν αυτοελζγχου και ολοκλθρωμζνθσ εξζλιξθσ. Χτοχεφει ςτθν 

εξιςορρόπθςθ μεταξφ μυαλοφ και ςϊματοσ. 

Ψο να μιλάμε για υγεία και δφναμθ με τθν καλφτερθ ζννοια, ςθμαίνει να μιλάμε για 

ιςορροπία. Για να επιτευχκεί αυτό, δεν υπάρχει τίποτε καλφτερο από τθν ταυτόχρονθ 

εξάςκθςθ του ςϊματοσ και του μυαλοφ. 

Αυτζσ οι εργαςίεσ δεν ζχουν ςα ςτόχο μια μυϊκι εξζλιξθ, μια αφξθςθ τθσ αντίςταςθσ ι τθσ 

ςωματικισ ευελιξίασ, όπωσ γενικά ςυμβαίνει ςτα ςπορ και τθ γυμναςτικι. Σφτε είναι 

τεχνικζσ που φτιάχνουν το ςϊμα. 

Σι αςκιςεισ αυτζσ επιτρζπουν ςτο άτομο, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ τεςτ, να κατανοιςει τα 

πιο αδφναμα ςθμεία του αυτοελζγχου του. Π' αυτόν τον τρόπο, αν και κα πρζπει να 

πραγματοποιιςει όλεσ τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ, κα απομονϊςει από αυτζσ μόνο όςεσ 

του φαίνονται πιο δφςκολεσ μζχρι που να μπορεί να τισ χειριςτεί Αυτό είναι το πιο 

ςθμαντικό ςθμείο. 

 

υςτάςεισ. 

1. Υραγματοποίθςε τισ εργαςίεσ μαηί με άλλα άτομα. 

2. Ψελειοποίθςε τισ τεχνικζσ που επζλεξεσ ςαν πιο δφςκολεσ και εξαςκιςου μ' αυτζσ μόνοσ 

και ςε κατάλλθλεσ ςτιγμζσ τθσ κακθμερινισ ςου ηωισ. Τταν γνωρίςεισ τι αςκιςεισ, κα 

κατανοιςεισ ποιεσ μπορεί να είναι αυτζσ οι ςτιγμζσ. 

3. Γράψε ςε ζνα τετράδιο ςθμειϊςεων όλεσ ςου τισ παρατθριςεισ μάκθμα προσ μάκθμα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

ωματικζσ ςτάςεισ και διανοητικζσ καταςτάςεισ. 

Αν ζχεισ παρατθριςει τισ ςτάςεισ ενόσ λυπθμζνου ατόμου κι ενόσ άλλου χαροφμενου, κα 

καταλάβεισ γριγορα τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε ςτάςεισ και διανοθτικζσ καταςτάςεισ. Τμωσ 

υπάρχει εδϊ ζνα ςθμείο πάρα πολφ ενδιαφζρον: ζτςι όπωσ θ διανοθτικι κατάςταςθ οδθγεί 

το ςϊμα ςε οριςμζνεσ ςτάςεισ, θ ςωματικι ςτάςθ κινθτοποιεί διανοθτικζσ καταςτάςεισ. 

Αυτό το φαινόμενο το μελετάμε από μια άλλθ γωνία, ςτθ Χαλάρωςθ. 

Διακρίνουμε δυο φαινόμενα όςον αφορά τισ ςωματικζσ ςτάςεισ: 1. τισ ςτατικζσ (πιο 

γενικζσ), όρκιοσ, κακιςτόσ, ξαπλωμζνοσ, 2. τισ δυναμικζσ (πιο γενικζσ): βιμα προσ τα 

μπροςτά, προσ τα πίςω, ςκυψίματα, αλλαγι βιματοσ και κινιςεισ μετάβαςθσ. 
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Σειρά 1. Σωματικι ςτατικι. 

Α. Χτάςου όρκιοσ, όπωσ ςυνικωσ. Φαντάςου μια γραμμι που περνά κάκετα από το κεφάλι 

ςου ωσ το ζδαφοσ. Κα καταλάβεισ αμζςωσ αν το κεφάλι ςου είναι τοποκετθμζνο 

άςχθμα, αν το ςτικοσ ςου πιζηεται, αν το υπογάςτριο είναι ζξω από τθ κζςθ του, ι το 

κάτω μζροσ τθσ κοιλιάσ ρουφθγμζνο (και γι' αυτό, οι γλουτοί εκτόσ γραμμισ). Πθν 

προςπακιςεισ να διορκϊςεισ τισ κακζσ ςτάςεισ. Απλά, παρατιρθςζ τισ και 

απομνθμόνευςε τισ λεπτομζρειζσ τουσ. Χτθ ςυνζχεια, ςχεδίαςε ςτο τετράδιό ςου, και 

όπωσ ακριβϊσ τθ φαντάηεςαι, τθ ςιλουζτα ςου ςτο προφίλ. Χθμείωςε τα ςθμεία που 

είναι τοποκετθμζνα άςχθμα και κατανόθςε τι πρζπει να διορκϊςεισ. Ψϊρα κάνε το: 

όρκιοσ διόρκωςε όλα τα ελαττϊματα. Κα δεισ ότι αυτό δεν είναι εφκολο μια και για 

χρόνια ζχεισ διαμορφϊςει άςχθμεσ ςυνικειεσ ςτισ ςτάςεισ ςου. Τταν νομίηεισ ότι ζχεισ 

υιοκετιςει τθ ςωςτι ςτάςθ, ςτάςου όρκιοσ και κόλλθςε τισ φτζρνεσ και τθν πλάτθ ςου 

ς' ζνα τοίχο. Υαρατιρθςε και ςυνζχιςε να διορκϊνεισ. 

Β. Ξάτςε ςε μια καρζκλα όπωσ ςυνικωσ. Χκζψου τθ φανταςτικι γραμμι και δεσ τα λάκθ 

τθσ ςτάςθσ. Ψϊρα διόρκωςε. Ψελικά, κόλλθςε τουσ γλουτοφσ και τθν πλάτθ ςου ςτθν 

πλάτθ τθσ καρζκλασ. Επανζλαβε αρκετζσ φορζσ. 

Γ. άπλωςε. Χαλάρωςε τουσ μφεσ. Υαρατιρθςε ποια μζρθ του ςϊματοσ ζχουν κακι κζςθ 

ι δθμιουργοφν εντάςεισ. Υρόςεξε τθ κζςθ του κεφαλιοφ και τθσ πλάτθσ ςου. Διόρκωςε. 

Επανζλαβε. 

 

Σειρά 2. Σωματικι δυναμικι. 

Α. Υερπάτθςε όπωσ ςυνικωσ. Υαρατιρθςε τα λάκθ τθσ κζςθσ. Ζπειτα περπάτθςε, 

προςπακϊντασ να διατθριςεισ τθ ςωςτι κζςθ που είδεσ ςτο προθγοφμενο μάκθμα. 

Β. Υερπάτθςε, κάκιςε και ςικω ξανά, για να ςυνεχίςεισ να περπατάσ. Ξάνε τα όλα αυτά 

όπωσ ςυνικωσ. Υραγματοποίθςε τισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ όμωσ με βάςθ τισ 

διορκϊςεισ που αντιςτοιχοφν. 

Γ. Διατθρϊντασ τθν κατάλλθλθ ςτάςθ, άνοιξε και κλείςε μια πόρτα. Υαρατιρθςε αν 

«ξεφεφγεισ» από τισ ςωςτζσ ςτάςεισ. Επανζλαβε. 

Δ. Υερπάτθςε. Χκφψε για να πάρεισ ζνα αντικείμενο από το ζδαφοσ. Υερπάτθςε. 

αναςκφψε για να αφιςεισ το αντικείμενο. Υαρατιρθςε αν «ξεφεφγεισ» από τισ ςωςτζσ 

ςτάςεισ. Επανζλαβε. 

Ε. Υερπάτθςε και ζπειτα χαιρζτθςε τουσ ςυμμετζχοντεσ. Χυηιτθςε λίγο μαηί τουσ. 

Υαρατιρθςε ςε ποιεσ ςτιγμζσ «ξεφεφγεισ» από τισ ςωςτζσ ςτάςεισ. Επανζλαβε. 

εκίνθςε ξανά το μάκθμα και πραγματοποίθςε ξανά ό,τι προτάκθκε ςτισ ςειρζσ 1 και 2. 

Ξράτθςε ςθμειϊςεισ των παρατθριςεϊν ςου. Χυμφϊνθςε με τουσ άλλουσ 

ςυμμετζχοντεσ για να διορκϊνεςτε αμοιβαία ςτα επόμενα μακιματα, όταν 

παρατθρείτε ςε οποιονδιποτε, κακζσ ςτάςεισ. 

Χθμαντικό: Υροςπάκθςε να, εφαρμόςεισ τισ λφςεισ ςτθν κακθμερινι ηωι μζχρι το επόμενο 

μάκθμα. 
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ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Εργαςία των κζντρων. Ανθρϊπινοι τφπο. Φυτικό κζντρο. 

Τταν ζνα άτομο υφίςταται ςυγκινθςιακζσ αλλαγζσ, πολλά πράγματα ςυγχζονται ςτο 

εςωτερικό του, μεταξφ άλλων, και θ αναπνοι του. Τταν κάποιοσ ςυγκινείται, θ καρδιά του 

ταράηεται και θ αναπνοι του γίνεται ψθλι, θ φωνι διακόπτεται και επίςθσ υπάρχουν 

αλλαγζσ ςτον τόνο. 

Σριςμζνεσ εςωτερικζσ καταςτάςεισ, όπωσ ςυνδζονται με ςωματικζσ ςτάςεισ, επίςθσ 

ςυνδζονται και με κακοριςμζνουσ αναπνευςτικοφσ τρόπουσ. 

Ξάποια άτομα που γνωρίηουν αυτζσ τισ ςχζςεισ, κατορκϊνουν να μεταβάλλουν τισ 

αρνθτικζσ τουσ ψυχικζσ καταςτάςεισ, παίρνοντασ κατάλλθλεσ ςτάςεισ και αλλάηοντασ τον 

τρόπο αναπνοισ. Δεν πρζπει να πιςτζψουμε ότι αυτζσ οι μεταβολζσ ςυμβαίνουν ςτθ 

ςτιγμι. Τλα ςυμβαίνουν με μια «κακυςτζρθςθ» κάποιων λεπτϊν... Ασ το εξθγιςουμε αυτό. 

Αν για κάποιο λόγο, θ ςυγκινθςιακι μου κατάςταςθ είναι άςχθμθ, αυτό κα προκαλζςει 

ςφγχυςθ ςτισ ιδζεσ μου, οι ςτάςεισ μου κα είναι λανκαςμζνεσ και θ αναπνοι μου 

ελαττωματικι. Ππορϊ να διορκϊςω τισ ςτάςεισ μου ςφμφωνα με όςα ξζρω. Υαρόλα αυτά, 

θ κακι κατάςταςθ κα ςυνεχίςει τθν τάςθ τθσ για ζνα διάςτθμα. Ζτςι λοιπόν, αν διατθριςω 

τθν κατάλλθλθ ςωματικι ςτάςθ, κα δω ότι ςε λίγεσ ςτιγμζσ, θ ψυχικι μου κατάςταςθ 

αρχίηει να μετατρζπεται ευνοϊκά. 

Ξάτι αντίςτοιχο κα ςυμβεί αν ελζγξω τθν αναπνοι μου. Υροθγουμζνωσ, χωρίσ αμφιβολία, 

κα πρζπει να παρατθριςω το ςυνθκιςμζνο τρόπο και να μάκω να τον μετατρζπω. 

Κα κατανοθκεί ςτθ ςυνζχεια ότι, αν πάρεισ τισ ςωςτζσ ςτάςεισ και μπορείσ να χειριςτεί σ 

ζνα καλό αναπνευςτικό ςφςτθμα, οι διανοθτικζσ, ςυγκινθςιακζσ και κινθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αρχίηουν να εξελίςςονται ιςορροπθμζνα. Αυτό είναι, χωρίσ αμφιβολία, μια 

μεγάλθ βοικεια, αλλά που χρειάηεται κάποιεσ εξθγιςεισ. 

Γενικά, λζμε ότι οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ρυκμίηονται από κζντρα των νεφρων και 

των αδζνων. Ζτςι, διακρίνουμε: 

Α. Διανοθτικό κζντρο: ρυκμίηει τθν επεξεργαςία των απαντιςεων που ςκεφτόμαςτε, τθ 

ςχζςθ ανάμεςα ςε διαφορετικά ερεκίςματα, τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα ςτοιχεία και τθ 

μάκθςθ.  

Β. Χυγκινθςιακό κζντρο: Φυκμίηει τα ςυναιςκιματα και τισ ςυγκινιςεισ ςαν απαντιςεισ ςε 

εςωτερικά και εξωτερικά φαινόμενα. 

Γ. Ξινθτικό κζντρο: ρυκμίηει τθν κινθτικότθτα του ατόμου και τισ ςωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Δ. Φυτικό κζντρο: ρυκμίηει τθν εςωτερικι δραςτθριότθτα του ςϊματοσ. 

Ψα κζντρα εργάηονται με διαφορετικι ταχφτθτα, το διανοθτικό είναι το πιο αργό ενϊ το 

φυτικό είναι το πιο γριγορο. Γενικά, μια φυτικι αλλαγι μεταβάλλει τθ λειτουργία των 

άλλων κζντρων που κα απαντιςουν ς' αυτι τθν αλλαγι λίγο πιο αργά. 
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Επίςθσ επθρεάηοντασ το κινθτικό κζντρο, μπορεί να μεταβλθκεί θ ςυγκινθςιακι και 

διανοθτικι δραςτθριότθτα. 

Τταν μιλάμε για διόρκωςθ ςωματικϊν ςτάςεων ςτθριηόμαςτε ς' αυτό το γεγονόσ. Τταν, 

αντίκετα, μιλάμε για κατάλλθλουσ τρόπουσ αναπνοισ, ςτθριηόμαςτε ςτο φυτικό κζντρο, 

ζτςι ϊςτε αυτό να μεταβάλει τθ δραςτθριότθτα των άλλων κζντρων. 

Ξάκε άτομο τείνει να εργάηεται περιςςότερο με ζνα κζντρο παρά με τα άλλα: γι' αυτό 

μποροφμε να μιλάμε για διανοθτικοφ σ, ςυγκινθςιακοφσ, κινθτικοφσ και φυτικοφσ (ι 

ενςτικτϊδεισ) ανκρϊπινουσ τφπουσ. 

Πε τισ εργαςίεσ αυτζσ, κζλουμε να επιτφχουμε τθν εξάςκθςθ όλων των κζντρων. 

εκινϊντασ από το φυτικό κζντρο, μάκθμα προσ μάκθμα, κα βάλουμε ςε κίνθςθ όλα τα 

άλλα. Ξάκε μελετθτισ κα μπορεί λοιπόν. να καταλάβει ποια είναι αυτά που λιγότερο 

ελζγχει και γι' αυτό, πάνω ςε ποια πρζπει να εργαςτεί με μεγαλφτερθ επιμονι. 

 

Σειρά 3. Φυτικό κζντρο. Πλιρθσ αναπνοι. 

Ξάκιςε ςωςτά ςε μια καρζκλα. Ξλείςε τα μάτια και χαλάρωςε τουσ μφεσ όςο καλφτερα 

μπορείσ. Ζκπνευςε όλο τον αζρα χωρίσ πίεςθ. Ζπειτα χαλάρωςε, άπλωςε τθν κοιλιά και, ς' 

αυτι τθ κζςθ, άρχιςε να αναπνζεισ, προςπακϊντασ θ αίςκθςθ ςου να είναι ότι «γεμίηεισ 

τθν κοιλιά ςου». Χυγκράτθςε τον αζρα κάποιεσ ςτιγμζσ και ζκπνευςε. Αυτό το μζροσ τθσ 

άςκθςθσ, το ονομάηουμε «χαμθλι αναπνοι». 

Αφοφ κάνεισ τισ προθγοφμενεσ αςκιςεισ, μετά από τθ χαμθλι αναπνοι βάλε μζςα το 

ςτομάχι, μ' αυτό κα ζχεισ τθν αίςκθςθ ότι ο αζρασ ανεβαίνει ςτο ςτικοσ (αίςκθςθ που 

ενιςχφεται ανοίγοντασ το κϊρακα, και ςπρϊχνοντασ τουσ ϊμουσ προσ τα πίςω). 

Χυγκράτθςε τον αζρα κάποιεσ ςτιγμζσ και ζκπνευςζ τον. Αυτό το μζροσ τθσ άςκθςθσ το 

ονομάηουμε «μζςθ αναπνοι». 

Ψελικά, από τθν κοιλιά ςτο ςτικοσ και από κει ςτο πιο ψθλό μζροσ του ςτικουσ, προσ το 

λαρφγγι (αυτό ενιςχφεται χαμθλϊνοντασ τουσ ϊμουσ και τεντϊνοντασ ελαφρά το λαιμό). 

Αυτό το μζροσ τθσ άςκθςθσ, το ονομάηουμε «υψθλι αναπνοι». 

Υραγματοποίθςε τϊρα τον πλιρθ κφκλο τθσ χαμθλισ, τθσ μζςθσ και τθσ υψθλισ αναπνοισ 

με τθν ίδια ειςπνοι, εκπνζοντασ τον αζρα ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ. 

Χυνκζτοντασ: Ξακιςμζνοσ ςωςτά κλείςε τα μάτια και χαλάρωςε τουσ μφεσ, ζπειτα 

πραγματοποίθςε τα εξισ: εκπνοι αζρα, άπλωμα τθσ κοιλιάσ, χαμθλι είςοδοσ του αζρα, 

άνοδοσ προσ το κζντρο του ςτικουσ, άνοδοσ ςτο ψθλό μζροσ, εκπνοι. 

Χτθν αρχι, θ άςκθςθ είναι αςυνεχισ, όμωσ με τθν επανάλθψθ επιτυγχάνεται ζνασ 

αρμονικόσ και ςυνεχόμενοσ κφκλοσ ειςόδου και εξόδου του αζρα ςτα τρία επίπεδα των 

πνευμόνων, που ζχουν εργαςτεί ολοκλθρωμζνα ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ. 

Φρόντιςε θ πλιρθσ αναπνοι να είναι κάκε ψϊρα πιο απαλι. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ για τισ 

δυςκολίεσ ςου και προςπάκθςε να δουλζψεισ με τθν άςκθςθ δυο ι τρεισ δορζσ τθν θμζρα, 

μζχρι το επόμενο μάκθμα. Χφμφωνα με τα αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν, κα μπορείσ να 

χρθςιμοποιείσ αυτό τον τρόπο αναπνοισ ςαν κακθμερινι άςκθςθ ςτο μζλλον, ι ακόμθ 

όταν κζλεισ να ιςορροπιςει σ τθ ςωματικι και διανοθτικι ςου κατάςταςθ. 
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ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Κζντρα, μζρη και υπομζρη. Κινητικό κζντρο. 

Ασ δοφμε πϊσ λειτουργοφν οι διαφορετικζσ όψεισ, τα διαφορετικά «μζρθ» του κινθτικοφ 

κζντρου. Τμωσ πριν, ασ δϊςουμε ζνα γενικό ςχιμα των κζντρων για να κατανοιςεισ πιο 

κακαρά το ςφςτθμά μασ. 

 Διανοθτικό μζροσ Χυγκινθςιακό μζροσ Ξινθτικό μζροσ 

ΔΛΑΡΣΘΨΛΞΣ Ξ. Αφθρθμζνεσ ςκζψεισ Διανοθτικζσ ςυνικειεσ 

(ενδιαφζροντα 

περιζργεια) 

Εικόνεσ 

ΧΩΓΞΛΡΘΧΛΑΞΣ Ξ. Υροαιςκιςεισ Χυγκινθςιακζσ 

ςυνικειεσ 

Υάκθ 

ΞΛΡΘΨΛΞΣ Ξ. Ξινθτικι φροντίδα Χυνικειεσ τθσ κίνθςθσ Αποκτθμζνα 

αντανακλαςτικά 

ΦΩΨΛΞΣ Ξ. Σργανικζσ τάςεισ Φυτικζσ ςυνικειεσ Πθ αποκτθμζνα 

αντανακλαςτικά 

Ζχουμε ιδθ δει το κινθτικό κζντρο, διορκϊνοντασ τθ ςωματικι ςτατικι και δυναμικι 

(ςειρζσ 1 και 2). 

Επίςθσ, γενικά, δουλζψαμε τον φυτικό «τόνο», μζςω τθσ πλιρουσ αναπνοισ. Τςον αφορά 

αυτό το κζντρο δε κα πραγματοποιιςουμε καμιά άλλθ πρακτικι μια και το γενικό του 

ςφςτθμα, είναι ακοφςιο. 

Κα κατανοιςουμε το μεταβολιςμό, τθν οργανικι αναςφνκεςθ, τθν άρνθςθ για οριςμζνεσ 

ουςίεσ, τθν ανάπτυξθ, κλπ., ςαν ακοφςιεσ λειτουργίεσ του φυτικοφ κζντρου. 

Για να ςυμπλθρϊςουμε το ςχιμα των κζντρων, κα ποφμε ότι ζτςι όπωσ κακζνα ζχει 

«μζρθ», κακζνα από αυτά περιλαμβάνει και «υπομζρθ». Κα δϊςουμε ζνα μόνο 

παράδειγμα. Γι' αυτό κα πάρουμε το διανοθτικό κζντρο. 

 

ΔΙΑΝΟΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

 Διανοθτικό Πζροσ Χυγκινθςιακό Πζροσ Ξινθτικό μζροσ 

Επιλζκτεσ Επιλογι αφθρθμζνων 

ςτοιχείων 

Επιλογι διανοθτικϊν 

ενδιαφερόντων 

Επιλογι εικόνων 

Αποδζκτεσ Διατιρθςθ ςτθ λογικι Διατιρθςθ διανοθτικϊν 

ενδιαφερόντων 

Διατιρθςθ εικόνων 

Ανυψωτζσ 

ενζργειασ 

Ενζργεια ςτθ ςκζψθ Ενζργεια διανοθτικϊν 

ενδιαφερόντων 

«Οάμψθ» ςτισ εικόνεσ 
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Αν, για παράδειγμα, φανταςτοφμε ζνα ςπίτι και θ εικόνα του ςπιτιοφ είναι αδφναμθ (δεν 

ζχει «λάμψθ»), είναι γιατί λείπει εξάςκθςθ ςτον ανυψωτι τθσ κινθτικότθτασ του 

διανοθτικοφ. 

Ψϊρα, αν θ «λάμψθ» είναι καλι, όμωσ θ εικόνα του ςπιτιοφ εμφανίηεται και εξαφανίηεται, 

λζμε ότι λείπει θ διατιρθςθ τθσ εικόνασ που, υποτίκεται, πρζπει να μζνει ςτακερι. Χε μια 

τζτοια περίπτωςθ, ο αποδζκτθσ τθσ κινθτικότθτασ του διανοθτικοφ, είναι αυτόσ που 

χρειάηεται εργαςία. 

Ψελικά, αν κζλοντασ να ανακαλζςουμε τθν εικόνα του ςπιτιοφ, εμφανίηεται άλλθ εικόνα, ι 

ακόμθ το ςπίτι ςυγχζεται με άλλο αντικείμενο, λζμε ότι λείπει εργαςία ςτον επιλζκτθ τθσ 

κινθτικότθτασ του διανοθτικοφ. 

Θ διόρκωςθ αυτϊν των ελλείψεων (που ςτθν πραγματικότθτα παράγονται από ζλλειψθ 

άςκθςθσ), πραγματοποιείται επαναλαμβάνοντασ ςε κανονικά διαλείμματα τθν ίδια άςκθςθ 

που χρθςίμεψε ςαν τεςτ, όμωσ τϊρα με το, ςτόχο να κάνουμε να εργαςτεί ςωςτά αυτό το 

μζροσ θ υπομζροσ, μζχρι που να αποκτιςει καινοφριεσ ςυνικειεσ. 

 

Σειρά 4. Κινθτικό μζροσ του κινθτικοφ κζντρου 

Αυτό το ςχιμα των υπομερϊν μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα κζντρα (με τθν προςαρμογι 

ςτθν κάκε περίπτωςθ). όμωσ οι παροφςεσ αςκιςεισ εργάηονται απλά ςε επίπεδο μερϊν.  

Α. Χου πετάνε από μικρι απόςταςθ και με μικρι δφναμθ, μια μαλακι μπαλίτςα. Απόφυγζ 

τθ. Ηιτθςε να επαναλθφκεί θ δραςτθριότθτα, αυξάνοντασ τθν ταχφτθτα. Υαρατιρθςε 

τθν ταχφτθτα ςου και τθν ακρίβειά ςου ςτο να αποφεφγεισ τθ μπαλίτςα. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ για το χειριςμό των ανακλαςτικϊν ςου. 

Β. Ξάκιςε ςτο πάτωμα. Ηιτθςε ςε κάποιον άλλο ςυμμετζχοντα, να τοποκετθκεί πίςω ςου, 

και ςε οποιαδιποτε ςτιγμι να χτυπιςει δυνατά τα χζρια του. Απάντθςε αμζςωσ ςτο 

κόρυβο, με το να ςθκωκείσ όρκιοσ όςο πιο γριγορα μπορείσ. Επανζλαβε. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ για τθν ταχφτθτα απάντθςθσ. 

Γ. Ψοποκετιςου ςε ςτάςθ να ξεκινιςεισ ζναν αγϊνα δρόμου (ςκυμμζνοσ: το ζνα πόδι 

λυγιςμζνο, το άλλο πιο πίςω τεντωμζνο, τα χζρια ςτο πάτωμα). Απάντθςε ςτο χτφπθμα 

των χεριϊν του ςυνεργάτθ όςο πιο γριγορα μπορείσ, πραγματοποιϊντασ το «ξεκίνθμα» 

μόνο, μια και ςτόχοσ τθσ άςκθςθσ δεν είναι ν' αρχίςεισ να τρζχεισ. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ 

για τθν ταχφτθτα τθσ απάντθςισ ςου. 

Δ. Τρκιοσ, κλείςε τα μάτια. Φζρε το αριςτερό πόδι μπροςτά από 'Ψο δεξί, ζτςι ϊςτε το 

τακοφνι του πρϊτου να αγγίξει το μπροςτινό μζροσ του δεφτερου. Επανζλαβε τθν ίδια 

δραςτθριότθτα με το άλλο πόδι, ζτςι ϊςτε να προχωριςεισ. Υροςπάκθςε να μθν 

ιςορροπιςεισ το ςϊμα απλϊνοντασ τα χζρια. Σράν επιτφχεισ ςτακερότθτα, 

πραγματοποίθςε τθν άςκθςθ πιο γριγορα και ζτςι προοδευτικά. Χαν ελάχιςτο, κα 

πρζπει να μπορζςεισ να μετακινθκεί σ ζνα δυο μζτρα χωρίσ ν' ανοίξεισ τα μάτια. 

Ξράτθςε ςθμειϊςεισ για τισ ελλείψεισ ςου ςτθν ιςορροπία. 
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Σειρά 5. Συγκινθςιακό μζροσ του κινθτικοφ κζντρου. 

Τπωσ είδαμε πριν, ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ, κάκε άτομο ζχει διαμορφϊςει κακζσ ςυνικειεσ 

ςτθ ςωματικι ςτατικι και δυναμικι. Υαρόλα αυτά, αν επαναλαμβάνει αςκιςεισ διόρκωςθσ 

και διατθρεί τισ καινοφριεσ ςτάςεισ που μάκαμε, οι λανκαςμζνεσ ςυνικειεσ μπορεί να 

ξεπεραςτοφν ικανοποιθτικά. 

Κα δοφμε τϊρα, πϊσ οι ςυνικειεσ των κζςεων και των κινιςεων, μποροφν να δουλευτοφν 

ζτςι ϊςτε να επιτφχουμε μια μεγαλφτερθ ευκολία, κυριαρχία και χάρθ ςτισ κινιςεισ. Αυτζσ 

οι πρακτικζσ ονομάηονται «κινθτικισ αντίφαςθσ». 

Α. Ξάκιςε όπωσ ςυνικωσ. Ψϊρα πάρε κζςεισ με τζτοιο τρόπο που καμιά από αυτζσ να μθ 

ςυμπίπτει με τισ ςυνθκιςμζνεσ. Ψροποποίθςε πολλζσ φορζσ αυτζσ τισ ςτάςεισ μζχρι 

που καμιά από αυτζσ να μθν επαναλαμβάνεται. Ζνα ενδιαφζρον βοικθμα είναι το να 

μιμθκείσ άλλα άτομα. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ των δυςκολιϊν ςου και τελειοποίθςε τθν 

άςκθςθ. 

Β. Τρκιοσ. Υερπάτθςε όπωσ ςυνικωσ. Ψϊρα περπάτθςε με ζνα τελείωσ αςυνικιςτο 

τρόπο. Χρθςιμοποίθςε το βοικθμα να μιμθκείσ π.χ., ζνα γζρο, ζνα ναυτικό, κλπ. 

Πελζτθςε τισ δυςκολίεσ του να αφιςεισ τισ ςυνικειεσ ςτθν κίνθςι ςου. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ και τελειοποίθςε επαναλαμβάνοντασ. 

Γ. 1. Ξάκιςε απζναντι από ζνα τραπζηι με τισ γροκιζσ κλειςτζσ και τουσ δείκτεσ 

τεντωμζνουσ (αυτοί ςτθρίηονται ςτο τραπζηι). 

2. Σ αριςτερόσ δείκτθσ ανεβαίνει και κατεβαίνει, κάκετα, χτυπϊντασ το τραπζηι. 

3. Σ δεξιόσ δείκτθσ μετακινείται πάνω ςτο τραπζηι από αριςτερά προσ τα δεξιά και 

αντίςτροφα. 

4. ΣΛ δυο κινιςεισ αποςυγχρονίηονται. Χτθ ςυνζχεια, επιταχφνονται και περιπλζκονται 

με διπλά και τριπλά χτυπθματάκια, κλπ. 

Δ. Ξακιςμζνοσ με τα χζρια πάνω ςτα πόδια. το αριςτερό χζρι πάει ςτθ μφτθ. Ψαυτόχρονα, 

το δεξί χζρι ςτο αριςτερό αυτί και τα δυο χζρια επιςτρζφουν πάνω ςτα πόδια. Δεξί χζρι 

ςτθ μφτθ, ταυτόχρονα αριςτερό χζρι ςτο δεξί αυτί, κλπ. Επανζλαβε επιταχφνοντασ τισ 

κινιςεισ κάκε φορά. 

Ε. Τρκιοσ. Ψο δεξί χζρι ακουμπά ςτθν κοιλιά. Ψο αριςτερό χζρι πάνω ςτο κεφάλι Ενϊ 

μετακινείται το δεξί χζρι προσ τθν κατεφκυνςθ των δεικτϊν του ρολογιοφ, το αριςτερό 

χζρι ανεβαίνει και κατεβαίνει πάνω ςτο κεφάλι τελείωσ κάκετα. Αντζςτρεψε ςτθ 

ςυνζχεια το γφρο του δεξιοφ χεριοφ και ςυνζχιςε όπωσ προθγουμζνωσ. Άλλαξα ςτθ 

ςυνζχεια τθν κζςθ των δυο χεριϊν και προχϊρθςε. Ψελικά, πραγματοποίθςε τθν ίδια 

άςκθςθ, ενϊ κινείσ το κεφάλι από αριςτερά προσ τα δεξιά και αντίςτροφα. 

Η. Τρκιοσ ςε ζνα πόδι. Ψο πόδι που μζνει χωρίσ ςτιριξθ, διαγράφει κυκλικζσ κινιςεισ, 

ενϊ και τα δυο χζρια ςθκϊνονται πλάγια ςτο οριηόντιο επίπεδο των ϊμων και ζπειτα 

πζφτουν. Χτθ ςυνζχεια, ςθκϊνονται ςτο ίδιο φψοσ, αλλά προσ τα μπροςτά. Αλλάηει το 

πόδι, κλπ. 

ΧΨ. Υραγματοποιϊντασ τθν προθγοφμενθ άςκθςθ, πρόςκεςε κυκλικζσ κινιςεισ του 

κεφαλιοφ, προςπακϊντασ να i διατθριςεισ τθν ιςορροπία ςου. Τταν μπορείσ και 
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χειρίηεςαι αυτι τθν άςκθςθ, επανζλαβε, όμωσ κλείνοντασ τα μάτια. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ για τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςεσ ςε κάκε μάκθμα αυτισ τθσ ςειράσ. 

Επανζλαβε διορκϊνοντασ. 

 

Σειρά 6. Διανοθτικό μζροσ του κινθτικοφ κζντρου. 

Αυτι είναι μια ςειρά που απαιτεί αρχικά πολφ προςοχι ςτισ κινιςεισ. Ζχει το ενδιαφζρον 

χαρακτθριςτικό να τελειοποιεί τθν αρμονία και το ρυκμό του ςϊματοσ ςτισ μετακινιςεισ. 

Α. Τρκιοσ και με ζνα βιβλίο πάνω ςτο κεφάλι. περπάτθςε αργά διατθρϊντασ πάντα τισ 

ςωςτζσ ςτάςεισ με τισ οποίεσ εργαςτικαμε προθγουμζνωσ. 

Β. Υερπάτθςε, κάκιςε. πάντα με το βιβλίο πάνω ςτο κεφάλι Χτάςου, με χάρθ και ταχφτθτα 

ςτισ κινιςεισ. 

Γ. Τρκιοσ, γφρνα γφρω από τον εαυτό ςου. Υερπάτθςε προσ τα μπροςτά και προσ τα 

πίςω. Πετακινιςου πλάγια κάποια βιματα δεξιά και ζπειτα προσ τα αριςτερά. Αφξθςε 

τθν ταχφτθτα ςτισ κι νιςεισ ςου. Επανζλαβε τθ ςειρά πολλζσ φορζσ. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ. 

Χθμαντικό: Χ' αυτό το μάκθμα. υπάρχουν τρεισ ςειρζσ με διάφορεσ αςκιςεισ κακεμιά. 

Χφνκεςε ςτο τετράδιό ςου τισ παρατθριςεισ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςειρά και τισ 

αςκιςεισ που ςου είναι πιο δφςκολεσ. Χχεδίαςε να κάνεισ πρακτικι αυτϊν των τελευταίων. 

μζχρι το επόμενο μάκθμα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 4 

 

Χαρακτηριςτικά τησ εργαςίασ των κζντρων. υγκινηςιακό κζντρο. 

Χτθ διάρκεια των μακθμάτων είδαμε κάποια γενικά χαρακτθριςτικά των κζντρων, ασ δοφμε 

τϊρα κάποια άλλα και ηθτιματα που δθμιουργοφνται ςε ςχζςθ με τθν εργαςία μεταξφ 

κζντρων. 

Θ ταχφτθτα των κζντρων χαμθλϊνει ςε ανοδικι ζννοια. Θ ταχφτθτα επίςθσ μειϊνεται ςε 

ςχζςθ αντίκετθ με τθν προςοχι. Ξατανοοφμε ςα «ανοδικι ζννοια» τθν ακολουκία που 

πθγαίνει από το φυτικό (πιο γριγορο), ςτο διανοθτικό. Αυτό ιςχφει επίςθσ για τα μζρθ 

όλων των κζντρων που πθγαίνουν από το κινθτικό (πιο γριγορο), ςτο διανοθτικό. 

Χ' αυτό το ςχιμα. το πιο αργό μζροσ (και επίςθσ το μζροσ που απαιτεί περιςςότερθ 

προςοχι), είναι το διανοθτικό του διανοθτικοφ κζντρου, και το πιο γριγορο. το κινθτικό του 

φυτικοφ κζντρου. 

Χφμφωνα με όςα είπαμε, όταν βάηουμε διανοθτικι προςοχι ςε μια ςυγκίνθςθ, αυτι πρζπει 

να κακυςτεριςει και όταν γίνεται το ίδιο με μια ςωματικι κίνθςθ, πρζπει να ςυμβεί το ίδιο. 

Χτθν πρακτικι δεν είναι τόςο απλό, μια και όπωσ κα δοφμε αργότερα, είναι τα «κατϊτερα» 

κζντρα, αυτά που ςυνικωσ κυβερνοφν τα «ανϊτερα» και όχι αντίςτροφα. Π' αυτι τθν 

ζννοια, πιο εφκολο είναι να μεταβάλλουμε ςυγκινιςεισ με κινθτικζσ αλλαγζσ (κατϊτερο 

κζντρο ςε ςχζςθ με το ςυγκινθςιακό), από το να το κάνουμε από τθ διανόθςθ. Επίςθσ 
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ςυμβαίνει οι αρνθτικζσ ςυγκινιςεισ, να μπλοκάρουν το διανοθτικό κζντρο ςτθν εργαςία του 

και το δυναμϊνουν όταν είναι κετικζσ.  

Ασ δοφμε παραδείγματα όςον αφορά τισ ταχφτθτεσ των κζντρων. 

Ζνα άτομο διαςχίηει το δρόμο απρόςεκτα. Εκείνθ τθ ςτιγμι, ζνα αυτοκίνθτο που τρζχει 

γριγορα, ςταματά λίγα εκατοςτά μακριά του. Αμζςωσ, αυτόσ πθδά προσ μια πλευρά ενϊ 

αιςκάνεται πιο ζντονεσ μυϊκζσ ςυςτολζσ ςτθν πλευρά που εκτζκθκε ςτον κίνδυνο. Επίςθσ 

αιςκάνεται μια ζνταςθ ςτο θλιακό πλζγμα. 

Πετά απ' αυτό, καταλαβαίνει ότι θ καρδιά του ταράηεται και θ αναπνοι του γίνεται 

γριγορθ. Ζνα «κρφο» διατρζχει τθ ςπονδυλικι του ςτιλθ και τα πόδια του τρζμουν 

(υπόλοιπα κινθτικισ και ςυγκινθςιακισ ςφγχυςθσ από τθν προθγοφμενθ εκφόρτιςθ 

αδρεναλίνθσ ςτο αίμα).  

Πόλισ ςτο τζλοσ αυτισ τθσ αλυςίδασ αντιδράςεων, που ξεκίνθςε με το πιδθμα προσ το 

πλάι (κινθτικι απάντθςθ), ςυνζχιςε με τθν αίςκθςθ του φόβου (ςυγκινθςιακι απάντθςθ), 

ςκζφτεται τι κα μποροφςε να του είχε ςυμβεί με ςυγκεχυμζνεσ, βιαςτικζσ και γριγορεσ 

εικόνεσ (διανοθτικι απάντθςθ ςτο κινθτικό του μζροσ). 

Ξλείνει όλθ θ διαδικαςία όταν ςκζφτεται τι είναι αυτό που πρζπει να κάνει δεδομζνθσ τθσ 

κατάςταςθσ (διανοθτικό, που μετατοπίηεται από το κινθτικό μζροσ ςτο ςυγκινθςιακό και το 

διανοθτικό του αντίςτοιχου κζντρου). Ξαι μ' αυτό, αρχίηει μια καινοφρια αλυςίδα 

αντιδράςεων, ι καλφτερα, παράγεται μια ςυνολικι παράλυςθ του ατόμου ςαν τα κζντρα 

να είχαν μείνει μπλοκαριςμζνα, χωρίσ φορτίο. 

Αν τθ ςτιγμι πριν το ατφχθμα, το ςεξουαλικό κζντρο (ιδιαίτερθ περίπτωςθ του φυτικοφ, 

ςαν ςυλλζκτθσ του και διανομζασ τθσ ενζργειασ από όλα τα άλλα κζντρα), ιταν ςε 

κινθτοποίθςθ, τότε κα είχε μείνει χωρίσ ενζργεια (κατανάλωςθ του φορτίου του από 

υπερδραςτθριότθτα των άλλων). 

Ψα κζντρα ζχουν κφκλουσ φόρτιςθσ και εκφόρτιςθσ που είναι ανόμοιοι, όμωσ που 

διαμορφϊνουν τον ιδιαίτερο βιορυκμό κάκε ατόμου. Αυτό παρατθρείται κακθμερινά, όταν 

αναγνωρίηουμε ότι υπάρχουν ϊρεσ πιο κατάλλθλεσ από άλλεσ για τθν εξάςκθςθ 

διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων. Επίςθσ ςε πιο μακριά διαςτιματα μποροφμε να δοφμε μια 

οριςμζνθ επανάλθψθ μεγαλφτερθσ και μικρότερθσ δραςτθριότθτασ ςε όλα τα άλλα κζντρα 

Π' αυτι τθν ζννοια, μποροφν να ακολουκθκοφν θμεριςιοι, μθνιαίοι μζχρι και ετιςιοι 

ρυκμοί. Ζνα κζντρο (και επίςθσ ζνα μζροσ και ζνα υπομζροσ του) μπορεί να εργαςτεί 

αρνθτικά (ρουφϊντασ ενζργεια από άλλο) ι κετικά (δίνοντασ ενζργεια ςε άλλο), μζχρι που 

τελικά να εκφορτιςτεί. 

Ξανζνα κζντρο δεν εργάηεται απομονωμζνο, αλλά ςε δομι με τα άλλα Π' αυτι τθν ζννοια, 

ςτθ λανκαςμζνθ εργαςία ενόσ κζντρου, κα αντιςτοιχεί μια κακι λειτουργία ςτα άλλα, 

δθλαδι ανάλογα με το αν το κζντρο εργάηεται ςε υπερφόρτιςθ (ξεχειλίηοντασ τα πιο 

κοντινά) ι με υπερβολικι εκφόρτιςθ (ρουφϊντασ από τα πιο κοντινά), ι μπλοκάροντασ το 

πζραςμα τθσ ενζργειασ των άλλων. 

Ψα ανϊτερα κζντρα μποροφν μόνο να δρουν πάνω ςτα κατϊτερα, με τα κινθτικά τουσ μζρθ. 

(Υ.χ. οι αφθρθμζνεσ ιδζεσ δεν μποροφν να κινθτοποιιςουν το ςυγκινθςιακό ι το κινθτικό 
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κζντρο). Αντίκετα, οι εικόνεσ μποροφν να δραςτθριοποιιςουν ςυγκινιςεισ, ςωματικζσ 

κινιςεισ και μερικζσ φορζσ να προκαλζςουν φυτικζσ αλλαγζσ. 

Κα περάςουμε τϊρα να εργαςτοφμε με το ςυγκινθςιακό κζντρο. 

 

Σειρά 7. Κινθτικό μζροσ του ςυγκινθςιακοφ κζντρου. 

Κα προςπακιςουμε να καταλάβουμε πϊσ απελευκερϊνονται μικρά πάκθ από κάποια 

ερεκίςματα και ζπειτα κα ανατρζξουμε ςε κάποια μζςα για να χειριηόμαςτε τζτοιου είδουσ 

εκφράςεισ. 

Α. Ψοποκετιςου απζναντι ςε ζναν άλλο ςυμμετζχοντα. Απαλά αυτόσ κα ςπρϊξει το 

κεφάλι ςου προσ τα πίςω, βάηοντασ το χζρι του ςτθ μζςθ του προςϊπου ςου. 

Υαρατιρθςε ότι αυτι θ μικρι ενόχλθςθ μπορεί να μετατραπεί ςε αγανάκτθςθ αν 

επαναλθφκεί πιο βίαια θ άςκθςθ. Τταν βρίςκεςαι ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο 

δυςαρζςκειασ ξεκίνθςε πάλι τθν άςκθςθ, αλλά τϊρα προςπακϊντασ να 

«αποςυνδζςεισ» ςυγκινθςιακά αυτόν που ςε προκαλεί μπροςτά ςου. 

Κα εξθγιςουμε τθν άςκθςθ αποςφνδεςθσ που ςτθ ςυνζχεια κα εφαρμοςτεί ςε όλθ 

αυτι τθ ςειρά. 

Ξοίταξε τον άλλο λίγο από ψθλά, προςπακϊντασ να τεντϊςεισ τουσ μφεσ που κινοφν τα 

αυτιά από πίςω, μζχρι που να πετφχεισ ο άλλοσ να πάρει χαρακτθριςτικά 

«αντικειμζνου». Ψϊρα προςπάκθςε ξανά. Επανζλαβε τθν άςκθςθ Α, ςυνδζοντασ και 

ζχοντασ τθ γνωςτι δυςάρεςτθ ςυγκίνθςθ. Επανζλαβε, όμωσ αποςφνδεςε. Χφγκρινε τισ 

δυο καταςτάςεισ. Ππορεί να τονιςτεί το αποτζλεςμα τθσ αποςφνδεςθσ, παίρνοντασ μια 

ςωςτι ςωματικι ςτάςθ και πραγματοποιϊντασ κάποιεσ γριγορεσ πλιρεισ αναπνοζσ. 

Επανζλαβε πολλζσ φορζσ τθν άςκθςθ μζχρι να αιςκανκείσ ότι τθν κατζχεισ, μια και 

μπορεί να ςου χρθςιμζψει πολφ ςτθν κακθμερινι ηωι, απζναντι ςε ιδιαίτερα 

ενοχλθτικζσ καταςτάςεισ. 

Β. Ηιτθςε ςτουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ, να ςε κριτικάρουν δθμόςια (δεν ζχει ςθμαςία αν 

οι εκτιμιςεισ είναι άδικεσ, μια και πρόκειται για το να εργαςτείσ μ' αυτζσ τισ 

ςυγκινθςιακζσ ενοχλιςεισ που κινθτοποιοφν πάκθ, μερικζσ φορζσ εκτόσ ελζγχου). 

Ριϊςε κάποια ενόχλθςθ, αποςφνδεςε. Επανζλαβε τθν άςκθςθ πολλζσ φορζσ. 

Γ. Ανζβα ςε μια καρζκλα και τραγοφδθςε ςτουσ παρόντεσ ζνα ρυκμό τθσ μόδασ ι ακόμθ 

απάγγειλε, ι ακόμθ τοποκετιςου ςε μια κατάςταςθ ςτθν οποία αιςκάνεςαι φόβο ι 

γελοιοποίθςθ απζναντι ςτο κοινό ςου. Υροςπάκθςε να αποςυνδζςεισ, επανζλαβε 

πολλζσ φορζσ. 

Δ. Υιάςε το χζρι κάποιου ςυμμετζχοντα και ηιτθςε του να προςπακιςει να ςε κάνει να 

γελά ςεισ. Αποςφνδεςε. Επανζλαβε πολλζσ φορζσ. 

Ωποτίκεται ότι οι αςκιςεισ αυτισ τθσ ςειράσ πραγματοποιοφνται ςε ζνα περιβάλλον ςχζςθσ 

που αποκλείει κάκε υπερβολι ι χοντράδα. Θ ιδζα ει ναι ςαφισ, δεν πρόκειται για το να 

ερεκίςουμε ζντονα πάκθ αλλά περιςςότερο να εργαςτοφμε με τισ ςυγκινθςιακζσ 

ενοχλιςεισ που βρίςκονται ςτθ βάςθ τουσ, με το βακμιαίο χειριςμό του ενδιαφζροντοσ 

ςυςτιματοσ τθσ αποςφνδεςθσ. 
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Δοφλεψε τθν αποςφνδεςθ ςτθν κακθμερινι ηωι μζχρι το επόμενο μάκθμα, κρατϊντασ 

ςθμειϊςεισ ςτο τετράδιο ςου για τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςεσ. 

 

Σειρά 8. Συγκινθςιακό μζροσ του ςυγκινθςιακοφ κζντρου. 

Κα εργαςτοφμε τϊρα προςπακϊντασ να μεταβάλλουμε τισ ςυγκινθςιακζσ ςυνικειεσ, μζςω 

πρακτικϊν "ςυγκινθςιακισ αντίφαςθσ". 

Α. Γνωρίηουμε ιδθ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε ψυχικι κατάςταςθ και ςωματικι κζςθ. Δοφλεψε, 

λοιπόν, παίρνοντασ μια ςτάςθ ολοκλθρωτικισ λφπθσ και πεσ τα πιο χαροφμενα 

πράγματα που ςου ζρχονται ςτο μυαλό. Διατιρθςε αυτι τθ κζςθ και προςπάκθςε να 

αιςκανκείσ χαρά. Ψϊρα προχϊρθςε αντίκετα. Επανζλαβε κάνοντασ αλλαγζσ. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ. 

Β. Ξάκιςε. Ψοποκζτθςε απζναντί ςου ζνα αντικείμενο που ςου είναι αδιάφορο. Φαντάςου 

το ςε ςχζςθ με κάτι τραγικό μζχρι που να νιϊςεισ κάποια αρνθτικά ςυναιςκιματα. 

Ζπειτα γριγορα φαντάςου το αντικείμενο ςε ςχζςθ με κάτι κωμικό. Υαρατιρθςε αν 

είςαι ικανόσ να παράγεισ με ςυνζχεια και τισ δυο ψυχικζσ καταςτάςεισ. Αν δεν είναι 

δυνατό, βοθκιςου παίρνοντασ τισ ςωματικζσ ςτάςεισ που ςυςχετίηονται μ' αυτζσ. 

Κυμιςου ότι υπάρχει μια τάςθ κάποιων ςτιγμϊν, ϊςπου θ ςτάςθ να κινθτοποιιςει τθν 

αντίςτοιχθ ςυγκίνθςθ. 

Επανζλαβε πολλζσ φορζσ, μζχρι που να μπορείσ με ευκολία να αλλάξεισ από τθν 

τραγικι ςτθν κωμικι οπτικι, όςον αφορά το ίδιο αντικείμενο. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Γ. Κυμιςου κάποια κατάςταςθ τθσ ηωισ ςου που χαρακτθρίηεται από ζνα δυνατό 

αρνθτικό ςυναίςκθμα. Υροςπάκθςε να τθ κυμθκείσ, όμωσ εφαρμόηοντασ τθν κωμικι 

οπτικι. Ενίςχυςε τθν εργαςία με μια ςωςτι κζςθ και πλιρθ αναπνοι. Επανζλαβε 

πολλζσ φορζσ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, πρζπει να προςπακιςεισ να νιϊςεισ τισ ίδιεσ 

αρνθτικζσ ςυγκινιςεισ που αυτζσ οι ςκθνζσ ανακάλεςαν ςε άλλεσ ςτιγμζσ. Πόλισ 

επιτφχεισ αυτι τθν κατάςταςθ, πρζπει να αλλάξεισ τθν οπτικι και να εργαςτείσ μζχρι 

που οι αρνθτικζσ ςυγκινιςεισ να χάςουν φορτίο. Κυμιςου: τθ ςτιγμι τθσ αλλαγισ 

οπτικισ, πάρε μια ςωςτι ςτάςθ και ανάπνευςε καλά. Επανζλαβε πολλζσ φορζσ, μζχρι 

που να βεβαιωκείσ ότι μπορείσ να ελζγχεισ αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Δοφλεψε μόνοσ ςου κάποια αρνθτικά ςυναιςκιματα που ςου είναι ενοχλθτικά κακϊσ 

ςχετίηονται με άτομα, τόπουσ, καταςτάςεισ, κλπ. Υροςπάκθςε να πραγματοποιείσ αυτι 

τθν άςκθςθ ακόμθ και μόνο μια φορά τθ μζρα μζχρι το επόμενο μάκθμα. 

 

Σειρά 9. Διανοθτικό μζροσ του ςυγκινθςιακοφ κζντρου. 

Αυτζσ οι αςκιςεισ κινθτοποιοφν το «προαιςκθτικό» μζροσ του ςυγκινθςιακοφ κζντρου, 

πράγμα που δεν είναι, φυςικά, τόςο απλό. Ζτςι λοιπόν εναλλάςςοντασ και με τουσ άλλουσ 

ςυμμετζχοντεσ, πραγματοποίθςε: 

Α. Υροςπάκθςε να καταλάβεισ κάποιο μζροσ τθσ ηωισ (από το οποίο δεν πρζπει να ζχεισ 

κανζνα προθγοφμενο ςτοιχείο) κάποιου ςυμμετζχοντα. Υερίγραψζ το ςτον 

ενδιαφερόμενο και ηιτα του ςτθ ςυνζχεια το βακμό ςτον οποίο πλθςίαςε θ διιγθςι 
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ςου τθν πραγματικι κατάςταςθ. Επανζλαβε τθν εμπειρία με άλλεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ, ι 

ακόμθ ςε ςχζςθ με καταςτάςεισ που το άλλο άτομο ςου ςυςτινει Επανζλαβε τθν 

άςκθςθ με άλλα άτομα. Αν όλοι οι παρόντεσ κάνουν αυτι τθν άςκθςθ, μπορεί να 

αποδειχκεί διαφορετικι προαιςκθτικι ικανότθτα ςε κακζνα. Κα ζχουμε λοιπόν, ςα 

ςφγκριςθ μια ιδζα τθσ δικισ μασ ικανότθτασ ς' αυτό το πεδίο. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ 

αφοφ τελειϊςει θ άςκθςθ και ςφγκρινε με άλλουσ. 

Β. Υροςπάκθςε να αντιλθφκείσ τι πράγμα αναπαριςτοφν οι άλλοι ςυμμετζχοντεσ, χωρίσ 

αυτοί να ςου πουν για τι πρόκειται ςε κάκε περίπτωςθ. Κα μποροφν να 

αναπαραςτακοφν ηϊα, αντικείμενα, πρόςωπα, ι ακόμθ και καταςτάςεισ, αλλά χωρίσ 

καμιά λζξθ. Ξάκε φορά που κάποιοσ κάνει τον «θκοποιό», οι υπόλοιποι κα 

προςπακοφν να μαντζψουν. Κα δεισ ς' αυτι τθν άςκθςθ, ξανά, τι ανόμοια 

προαιςκθτικι ικανότθτα (ι ποια ανόμοια προαιςκθτικι εξάςκθςθ) υπάρχει ανάμεςα 

ςτα διάφορα άτομα. Αυτό επίςθσ κα ςου χρθςιμζψει για να ςυγκρίνεισ και για να ζχεισ 

το δικό ςου μζτρο. Επανζλαβε τισ αςκιςεισ και κράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Χθμαντικό: Χ' αυτό το μάκθμα υπάρχουν τρεισ ςειρζσ αςκιςεων. Ενδιαφζρει ιδιαίτερα, να 

χειριηόμαςτε όλο και καλφτερα τθν τεχνικι τθσ αποςφνδεςθσ. Πε κάκε τρόπο, ςφνκεςε τα 

αποτελζςματα των τριϊν ςειρϊν και μελζτθςε ποιεσ είναι οι μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ. Ξάνε 

τισ δικζσ ςου προτάςεισ για το πϊσ κα εργαςτείσ με τθν αποςφνδεςθ και τθν οπτικι όςον 

αφορά τισ αρνθτικζσ ςυγκινιςεισ, τουλάχιςτον μζχρι το επόμενο μάκθμα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 5 

 

Διανοητικό κζντρο. 

Σειρά 10. Κινθτικά μζροσ του διανοθτικοφ κζντρου. 

Α. Ψοποκζτθςε ζνα αντικείμενο απζναντί ςου. Υαρατιρθςζ το επίμονα ςε όλεσ τισ 

λεπτομζρειζσ του, προςπακϊντασ να το απομνθμονεφςεισ τζλεια. Ξλείςε τα μάτια. 

Υροςπάκθςε να το ανακαλζςεισ με τθ μεγαλφτερθ δυνατι πιςτότθτα. Άνοιξε τϊρα τα 

μάτια και ςφγκρινε τθν εικόνα που κυμικθκεσ, με τθν εικόνα του αντικειμζνου που 

ζχεισ μπροςτά ςου. ανακλείςε τα μάτια. Υροςπάκθςε να κυμθκείσ πιςτά το 

αντικείμενο. Ψϊρα δεσ αν θ εικόνα ζχει αρκετι δφναμθ («λάμψθ»), αν διατθρείται 

ςτακερι ι εμφανίηεται και εξαφανίηεται, και, τελικά, αν είναι πάντα θ ίδια ι 

εμφανίηονται άλλεσ εικόνεσ ςτθ κζςθ τθσ προτεινόμενθσ. Επανζλαβε πολλζσ φορζσ τθν 

άςκθςθ και κράτθςε ςθμειϊςεισ των δυςκολιϊν ςτο ςχθματιςμό των εικόνων. 

Αν ςυμβαίνει να μθν εμφανίηονται οπτικζσ εικόνεσ ςτθν αναπαράςταςι ςου, 

κατανόθςε ότι είναι λόγω ζλλειψθσ εξάςκθςθσ. Επίςθσ, ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ, αυτό 

μπορεί να οφείλεται ςε κάποιο μπλοκάριςμα που παράχκθκε από κάποιο ςοβαρό 

ςυμβάν τθσ ηωισ ςου. Αυτό το είδοσ «τφφλωςθσ» εικόνων, μπορεί να διορκωκεί με τθ 

ςυνεχι πρακτικι αυτισ τθσ ίδιασ άςκθςθσ. Αν παρατθριςεισ τα όνειρα ςου κα δεισ ότι 

ς' αυτά εμφανίηονται εικόνεσ πολλζσ φορζσ, γι' αυτό, βρίςκεςαι ςε κατάςταςθ να 

μπορείσ να εργαςτείσ μ' αυτζσ. Επαναλαμβάνουμε ότι με τθν εξάςκθςθ, αυτά τα 

ελαττϊματα διορκϊνονται Θ απουςία οπτικϊν εικόνων ςυμπίπτει, μερικζσ φορζσ, με 
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τθν αίςκθςθ τθσ «ζλλειψθσ ςφνδεςθσ με τον κόςμο». Ζχει ςθμαςία λοιπόν, ο χειριςμόσ 

αυτισ τθσ πρακτικισ. Ζτςι ι αλλιϊσ, μποροφμε ν' αναγνωρίςουμε τθν επικράτθςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ εικόνων πάνω ςε άλλο, ςτα διάφορα άτομα. Ζτςι, υπάρχουν κάποιοι που 

είναι ζντονα ακουςτικοί ι κι αιςκθτικοί και θ τφφλωςθ τουσ ςε οπτικζσ εικόνεσ δεν τουσ 

δθμιουργεί κάποιο κακθμερινό πρόβλθμα. 

Β. Ψοποκζτθςε δυο αντικείμενα απζναντί ςου. Δοφλεψε με τον τρόπο που δείξαμε ςτθν 

προθγοφμενθ άςκθςθ. Χτθ ςυνζχεια, «ςβιςε» ζνα και άφθςε μόνο το άλλο ςτθν 

αναπαράςταςι ςου. Υροχϊρθςε κάνοντασ το αντίκετο. Χβιςε και τα δυο και 

διατθριςου για λίγο ςε ζνα είδοσ «κενοφ του μυαλοφ». ανάρχιςε τισ αναπαραςτάςεισ 

κάνοντασ εναλλαγζσ. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

 

Σειρά 11. Συγκινθςιακό μζροσ του διανοθτικοφ κζντρου. 

Κα πραγματοποιιςουμε κάποιεσ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ μποροφμε να δοφμε τθν κατάςταςθ 

του διανοθτικοφ μασ ενδιαφζροντοσ ι ςφνδεςθσ. Ωπάρχουν άτομα που τουσ ςτοιχίηει να 

ενδιαφερκοφν για διανοθτικά κζματα, υπάρχουν άλλα αντίκετα, που δεν μποροφν να 

αποςυνδεκοφν, να «αποκολλθκοφν» απ' αυτά. Ψελικά, υπάρχουν κάποιοι που μζνουν 

ςτακεροί ςε οριςμζνα κζματα με ζμμονο τρόπο. 

Α. Υάρε ζνα βιβλίο. Διάβαςε ςιωπθρά προςπακϊντασ να κατανοιςεισ όςο περιςςότερο 

μπορείσ. Ψϊρα διάβαςε χωρίσ να αντιλαμβάνεςαι το νόθμα, δθλαδι, ςα να πζρναγεσ 

απλά το βλζμμα ςου από τισ γραμμζσ, ανακάνε το, όμωσ με τθ βοικεια κάποιου άλλου 

ςυμμετζχοντα. Αυτόσ, κάκε τόςο, κα χτυπά τα χζρια του. Σπότε, κα ςυνδζεισ το νόθμα 

τθσ ανάγνωςθσ. Χτο επόμενο χτφπθμα, κα απαντάσ διαβάηοντασ ςε αποςφνδεςθ. 

Επανζλαβε και κράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Β. Υραγματοποίθςε τθν ακόλουκθ πρακτικι «διανοθτικισ αντίφαςθσ». Δυο ςυνεργάτεσ 

κα κακίςουν ςτο πλάι ςου ζχοντασ ο κακζνασ από ζνα βιβλίο που το κακζνα αςχολείται 

με διαφορετικό κζμα. κα αρχίςουν να διαβάηουν δυνατά ταυτόχρονα. Χ' αυτι τθν 

κατάςταςθ, προςπάκθςε να καταλάβεισ τθν ανάγνωςθ που λιγότερο ς' ενδιαφζρει, 

αποςυνδζοντασ τθν πιο ενδιαφζρουςα. Ζπειτα προχϊρθςε αντίκετα. ανάρχιςε, κλπ. 

Τλα αυτά κα μπορζςεισ να τα κάνεισ καλφτερα, αν ζνασ τρίτοσ ςυνεργάτθσ κάκε τόςο 

χτυπϊντασ τα χζρια του δείχνει μ' αυτό τον τρόπο, τθν αλλαγι του ενδιαφζροντοσ για 

τθ μια ι τθν άλλθ ανάγνωςθ. Επανζλαβε πολλζσ φορζσ. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Γ. Πε τον ίδιο τρόπο τθσ προθγοφμενθσ άςκθςθσ, μόνο που τϊρα κα προςπακιςεισ να 

καταλάβεισ τα δυο κείμενα ταυτόχρονα. Αφοφ τελειϊςει μια παράγραφοσ τθσ 

ταυτόχρονθσ ανάγνωςθσ, προςπάκθςε να ςχολιάςεισ δυνατά όλα όςα κυμάςαι Κα δεισ 

ότι θ προςοχι ςου κατευκφνκθκε μθχανικά προσ το πιο ενδιαφζρον κζμα. 

αναπροςπάκθςε μζχρι να πετφχεισ κάποιο ςυγχρονιςμό ςτθν προςοχι πάνω ςτισ δυο 

αναγνϊςεισ, ι τουλάχιςτον, μια οριςμζνθ εναλλαγι που να ςου επιτρζψει ςτθ ςυνζχεια 

να ανακαταςκευάςει σ τα δυο κείμενα χωρίσ να κυριαρχεί το ζνα πάνω ςτο άλλο. 

Επανζλαβε πολλζσ φορζσ και κράτθςε ςθμειϊςεισ. 
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Σειρά 12. Διανοθτικό μζροσ του διανοθτικοφ κζντρου. 

Κα βάλουμε τϊρα, ςε κίνθςθ, το μζροσ του κζντρου που αςχολείται με τισ διανοθτικζσ 

αφαιρζςεισ και τουσ λογικοφσ μθχανιςμοφσ. Σ καλφτεροσ τρόποσ για να το κάνουμε είναι 

αντιμετωπίηοντασ δυςκολίεσ φαινομενικά άλυτεσ. Αυτό μασ επιτρζπει να καταλάβουμε τθ 

δικι μασ τάξθ και να διορκϊςουμε τον τρόπο ςκζψθσ.  

Α. Χκζψου αυτι τθν κλαςςικι απορία. Ζνα βζλοσ που εκτοξεφτθκε ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι 

βρίςκεται εκεί που βρίςκεται ι εκεί που δε βρίςκεται Ψο δεφτερο είναι αδφνατο, μια και 

το βζλοσ βρίςκεται εκεί που βρίςκεται ςυνεπϊσ δεν κινείται. Χχολίαςε δυνατά ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ποιοσ είναι ο ςυλλογιςμόσ ςου. Άφθςε τουσ άλλουσ να κάνουν το ίδιο. 

Πθν αςχολείςαι τόςο με τθ λφςθ αλλά για τθν τάξθ και τθν ακρίβεια των κρίςεων και 

των ςυλλογιςμϊν. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Β. Χκζψου αυτό το παράδοξο τθσ μοντζρνασ λογικισ «Χτθ μια πλευρά ενόσ χαρτιοφ 

υπάρχει μια πρόταςθ που λζει: Ι πρόταςθ τθσ άλλθσ πλευράσ, είναι αλθκινι'. 

Γυρίηοντασ το χαρτί διαβάηεισ: Ι πρόταςθ τθσ άλλθσ πλευράσ, είναι ψεφτικθ'.» Χκζψου 

αυτζσ τισ ερωτιςεισ και απάντθςε: Ππορεί και οι δυο προτάςεισ να είναι ψεφτικεσ; 

Ππορεί να είναι αλθκινζσ; Είναι θ μια αλθκινι και θ άλλθ ψεφτικθ; Είναι όλο το 

παράδοξο ψεφτικο; Είναι όλο το παράδοξο αλθκινό; Δεν ζχει ςθμαςία θ λφςθ. Χυηιτθςε 

δυνατά. Επζτρεψε ςε κάκε ςυμμετζχοντα να κάνει το ίδιο. Υαρατιρθςε τθν ακρίβεια 

και τθν τάξθ των κρίςεων και των ςυλλογιςμϊν. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ. 

Χθμαντικό: Χ' αυτό το μάκθμα υπάρχουν τρεισ ςειρζσ αςκιςεων. Είναι ενδιαφζρον πάνω 

απ' όλα να τελειοποιιςεισ το ςφςτθμα των εικόνων ςου, ζτςι ϊςτε αν εκεί ζχεισ ςυναντιςει 

δυςκολίεσ, κα πρζπει να προςπακιςεισ να τισ, ξεπεράςεισ επαναλαμβάνοντασ τισ αςκιςεισ 

που προτείνονται ςτθ ςειρά ν. 10. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 6 

 

Σελειοποίηςη τησ προςοχήσ. 

Πια καλι διάκεςθ για μάκθςθ, μια καλι μνιμθ, μια αφξθςθ τθσ διάρκειασ των προτάςεων 

και, τελικά, θ αφξθςθ τθσ ικανότθτασ αλλαγισ, εξαρτϊνται από τθν προςοχι. 

Θ ςειρά αςκιςεων που δίνουμε ςτθ ςυνζχεια ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία. Βαςίηεται ςτθν 

εργαςία προςοχισ χρθςιμοποιϊντασ κινθτικζσ αςκιςεισ «πρόφαςθ», δθλαδι, αςκιςεισ 

που δεν ζχουν από μόνεσ τουσ ςθμαςία, αλλά ςτο μζτρο που επιτρζπουν τθν άςκθςθ τθσ 

προςοχισ. 

Γενικά, οι αςκιςεισ «πρόφαςθ», δεν ζχουν χρθςιμότθτα από μόνεσ τουσ. Υροκαλοφν 

ςωματικι κοφραςθ και ςυγκινθςιακι ενόχλθςθ, μια και θ επανάλθψθ υλικϊν 

δραςτθριοτιτων από τισ οποίεσ δεν επιτυγχάνεται τίποτε ορατό, είναι ςίγουρα 

αποκαρρυντικι. Χωρίσ αμφιβολία, αυτζσ οι πρακτικζσ ζχουν πολφ νόθμα αν τισ 

δουλεφουμε για να τελειοποιιςουμε τθν προςοχι. Αυτι θ ικανότθτα κα τελειοποιείται ςτο 

μζτρο που υπεριςχφει τθσ κινθτικισ κοφραςθσ και τθσ ςυγκινθςιακισ ενόχλθςθσ. 
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Ασ δϊςουμε ζνα παράδειγμα. Αν ζνα άτομο ανοίξει ζνα βακφ λάκκο και ςτθ ςυνζχεια τον 

κλείςει, πραγματοποιεί μια εργαςία υλικά άχρθςτθ. Γνωρίηοντασ τθν άςκθςθ, αυτό το 

άτομο δε κα ενδιαφερκεί ιδιαίτερα για τθν τζλεια εκτζλεςθ αυτισ τθσ ι εργαςίασ. Χωρίσ 

αμφιβολία, το εραςιτεχνικό ςπορ και θ γυμναςτικι, εργάηονται ςχεδόν μ' αυτό τον τρόπο 

ακόμθ και όταν υπάρχουν άλλα κίνθτρα ςτθ μζςθ: ςυναγωνιςμόσ, φυςικό κζρδοσ, κλπ. 

Χτισ εργαςίεσ «πρόφαςθ» δεν υπάρχει φυςικό κζρδοσ ορατό, οφτε υπάρχει το κίνθτρο του 

ςυναγωνιςμοφ. Αν το δοφμε απζξω, κάποιοσ που πραγματοποιεί αυτζσ τισ αςκιςεισ, δείχνει 

μια παράλογθ ςυμπεριφορά. Ενϊ δε ςυμβαίνει το ίδιο για κάποιον που πραγματοποιεί ζνα 

ςπορ ι οποιοδιποτε τφπο γυμναςτικισ. 

 

Σειρά 13. Απλι προςοχι. 

Υάρε πολλά και διάφορα αντικείμενα από το δωμάτιο και μετάφερζ τα ςε ζνα μόνο ςθμείο 

ι αφινοντάσ τα απλά ι τακτοποιϊντασ τα όςο το δυνατό πιο τζλεια. Αφοφ γίνει αυτό, 

επίςτρεψζ τα ακριβϊσ ςτο ςθμείο απ' όπου τα πιρεσ. Επανζλαβε αυτι τθν εργαςία πολλζσ 

φορζσ. Υαρατιρθςε πϊσ θ επανάλθψθ και θ κοφραςθ δυςχεραίνουν τθν εργαςία ςου και 

πϊσ χάνεισ τθν προςοχι ςου, ςτο μζτρο που περνά ο χρόνοσ, ςτθν εκτζλεςθ των τζλειων 

κινιςεων. 

Αυτό είναι το ςχιμα μιασ άςκθςθσ «πρόφαςθ». Κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε 

άλλο όπωσ αυτό που αναφζρκθκε πριν (του λάκκου). Φυςικά, αν ζχουμε ζνα μεγάλο υλικό 

από αυτά τα βοθκιματα, θ εργαςία κα γίνει πιο ενδιαφζρουςα. Επίςθσ μπορεί να 

ςυνειςφζρει ς' αυτό, το περιβάλλον ςτο φπαικρο όπου μποροφν να πραγματοποιθκοφν 

πολλζσ πρακτικζσ. 

Υαίρνοντασ ςαν βάςθ οποιαδιποτε εργαςία πρόφαςθ εφαρμόηοντασ ςτο μζγιςτο βακμό τισ 

ςωςτζσ ςτάςεισ που μάκαμε προθγουμζνωσ, ενϊ θ προςοχι αφιερϊνεται αποκλειςτικά 

ςτθν εργαςία που πραγματοποιείται Για να υπάρχει πάντα θ προςοχι, κα αποφευχκοφν οι 

ρυκμικζ σ ι μονότονεσ κινιςεισ που κα οδθγοφςαν ςτο να ςκεφτοφμε άλλα πράγματα. 

Ξατανοείται ότι το να πριονίηουμε, π.χ., είναι μια μονότονθ άςκθςθ, ακατάλλθλθ ςαν 

εργαςία πρόφαςθ. 

 

Σειρά 14. Διαίρεςθ προςοχισ. 

Υραγματοποίθςε διάφορεσ εργαςίεσ πρόφαςθ, πάντα ςε τζλεια ςωματικι ςτάςθ, όμωσ 

προςζχοντασ ταυτόχρονα τθν αίςκθςθ του δεξιοφ ποδιοφ και αυτό που κάνεισ. Επανζλαβε, 

όμωσ με το αριςτερό πόδι ξανά, όμωσ με το δεξί χζρι τελικά, με το αριςτερό χζρι ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ, με τθν ίδια εργαςία πρόφαςθ. 

 

Σειρά 15. Κατευκυνόμενθ προςοχι. 

Χε τζλεια ςωματικι ςτάςθ, πραγματοποίθςε πολλζσ φορζσ τθν ίδια εργαςία πρόφαςθ, 

προςπακϊντασ κάκε φορά να δίνεισ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτισ κινιςεισ ςου. Π' αυτό τον 

τρόπο τθ μεγαλφτερθ κοφραςθ και τθν κατά ςυνζπεια μείωςθ τθσ ικανότθτασ τθσ προςοχισ, 

κα τθν αντιμετωπίςεισ με μια μεγαλφτερθ κατεφκυνςθ τθσ προςοχι. Φυςικά, μιλάμε για 
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λογικζσ προςπάκειεσ και όχι για προςπάκειεσ πάνω από τα όρια που οδθγοφν ςε ζναν 

τελείωσ αρνθτικό πόνο. Χ' αυτζσ τισ αςκιςεισ, ο πόνοσ δεν είναι δθμιουργικόσ, αλλά 

παραμορφωτικόσ. Επανζλαβε πολλζσ φορζσ τθν άςκθςθ, κατευκφνοντασ αυξανόμενα τθν 

προςοχι ςου. Τταν ο μθχανιςμόσ τθσ προςοχισ δεν απαντά κατάλλθλα, ξεκουράςου. 

Ζπειτα, ξανάρχιςε. 

Χθμαντικό: Υροςπάκθςε ςτθν κακθμερινι ηωι να εφαρμόςεισ αυξανόμενθ προςοχι ςτθν 

κακθμερινι ςου εργαςία. Π' αυτι τθν ζννοια, ακόμθ και οι κακθμερινζσ ςου αςχολίεσ 

μποροφν να μετατραποφν ςε ενδιαφζρουςεσ εργαςίεσ πρόφαςθ, χριςιμεσ για τθν αφξθςθ 

τθσ προςοχισ. 

 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

1. Πελζτθςε όλεσ τισ ςθμειϊςεισ που κράτθςεσ μάκθμα προσ μάκθμα. Υαρατιρθςε αν 

επαναλαμβάνονται οι δυςκολίεσ ςτα ίδια μζρθ των διαφορετικϊν κζντρων, π.χ., ςτα 

ςυγκινθςιακά. 

2. Ξάνε ζνα πλαίςιο με τα τζςςερα κζντρα που μελετιςαμε, όπου το κακζνα να 

εμφανίηεται χωριςμζνο ςτα τρία του μζρθ. Χφνκεςε ςε κάκε λευκό χϊρο τισ 

παρατθριςεισ ςου. 

3. Οαμβάνοντασ υπόψθ ςου το πλαίςιο, βγάλε ςυμπεράςματα για τισ δυςκολίεσ ςου. 

4. Ξοίταξε τϊρα τθ μεγαλφτερθ δυςκολία που ανακάλυψεσ ςτθ διάρκεια όλων των 

μακθμάτων και προςπάκθςε να εργαςτείσ πάνω ς’ αυτι μζχρι να ξεπεραςτεί Κα πρζπει 

να κακορίςεισ διαςτιματα και να οργανϊςεισ ζνα οριςμζνο ωράριο για να εξαςκθκείσ, 

με βάςθ τισ ίδιεσ αςκιςεισ που χρθςιμοποίθςεσ ςαν τεςτ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ 

 

Πε τθν αυτογνωςία κα μελετιςουμε τα αρνθτικά μασ χαρακτθριςτικά και, επίςθσ, κα 

ανακαλφψουμε ιδιότθτεσ που πρζπει να ενδυναμωκοφν. Ψο μεν και το δε δεν είναι 

ςυνικωσ πολφ ςαφι για τθν πλειοψθφία των ατόμων, μια και δεν ζχουν αςχολθκεί με τθ 

μελζτθ του εαυτοφ τουσ μζςω κάποιου καλοφ ςυςτιματοσ. 

Θ αυτογνωςία είναι ζνα εργαλείο πρωταρχικισ ςθμαςίασ μια και ωκεί προσ τθ κετικι και 

ςυνειδθτι αλλαγι. Φυςικά, αυτζσ οι εργαςίεσ ςυνοδεφονται και από απογοθτεφςεισ μια 

και κάνουν εμφανείσ πολλζσ ελλείψεισ, που κεωροφνταν, μζχρι αυτι τθ ςτιγμι, ςαν 

αξιόλογα χαρίςματα. 

Δεν πρζπει να πιςτεφουμε ότι, για να γνωρίςουμε τον εαυτό μασ, πρζπει να κακίςουμε να 

διαλογιςτοφμε. Για να γνωρίςουμε τον εαυτό μασ, είναι απαραίτθτο να τον μελετιςουμε ςε 

ςχζςθ με καταςτάςεισ, όςο είναι δυνατό, τθσ κακθμερινισ ηωισ. Γι' αυτό, είναι καλό να 

δοφμε τα πράγματα που μασ ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν, ςε ποια ςθμερινι κατάςταςθ 

ηοφμε και τι επικυμοφμε να επιτφχουμε ςτο μζλλον. Είναι πολλά τα άτομα που δε κα 

μποροφςαν να απαντιςουν ςοβαρά αν ρωτιόντουςαν γι' αυτά τα κζματα δεν ξζρουν καλά 

ποια πράγματα ζχουν επθρεάςει ςοβαρά τθ ηωι τουσ, δεν καταλαβαίνουν ςε τι κατάςταςθ 

ηουν, οφτε ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα για το τι επικυμοφν να επιτφχουν ςτο μζλλον. 

Κα αςχολθκοφμε με όλα αυτά τα ηθτιματα, ακολουκϊντασ μια πρωτότυπθ μζκοδο ςτθν 

οποία το πιο ςθμαντικό μζροσ μζνει ςτα χζρια του μελετθτι. Από τθν πλιρθ 

πραγματοποίθςθ των αςκιςεων που προτείνουμε, κα εξαρτθκεί θ πρόοδόσ του. 

 

υςτάςεισ. 

1. Θ αυτογνωςία ζχει ταξινομθκεί ζτςι ϊςτε να μθν περνάμε από το ζνα μάκθμα ςτο 

επόμενο, μζχρισ ότου το πρϊτο να ζχει κατανοθκεί και δουλευτεί τζλεια. 

2. Ψο να κατανοιςουμε κάκε μάκθμα, ςθμαίνει να πραγματοποιιςουμε ειλικρινά τισ 

αςκιςεισ που προτείνονται και να βγάλουμε ςυμπεράςματα. 

3. Αυτά τα ςυμπεράςματα, πρζπει να υπάρχουν ςε ζνα τετράδιο ι βιβλίο ςθμειϊςεων, 

και να περιλαμβάνουν κάκε άςκθςθ, κάκε ανακάλυψθ που πραγματοποιείται και κάκε 

πρόταςθ που κακορίηεται για να μεταβάλλουμε τισ όψεισ που κεωροφμε αρνθτικζσ. 

4. Χτο τετράδιο των ςθμειϊςεων, κα υπάρχει θ αυτοεξζταςθ μάκθμα προσ μάκθμα, και 

αυτό κα επιτρζψει να ζχουμε τθ ςυνζχεια τθσ προόδου που πραγματοποιείται Από το 

άλλο μζροσ, τα αποτελζςματα ενόσ μακιματοσ, ςτθ ςυνζχεια δουλεφονται ςε 

αντιπαράκεςθ με τα αποτελζςματα άλλου και τελικά, ςτθν τελικι ςφνκεςθ, 

εργαηόμαςτε ςυνδυάηοντασ ιδιαίτερα αποτελζςματα. 

5. Υρζπει να εργαηόμαςτε πάντα με άλλα άτομα, μια και είναι πολλζσ οι αςκιςεισ που 

απαιτοφν το ςθμείο οπτικισ άλλων ςυμμετεχόντων. 
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ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

Ανάλυςη τησ κατάςταςησ. Εντάςεισ και κλίματα. 

Αναρωτιςου: «Χε τι κατάςταςθ ηω;». Ξάνε το, αλλά με τάξθ. 

Υεριζγραψε με ςαφινεια τθν κατάςταςι ςου ςε ςχζςθ με: θλικία, φφλο, εργαςία, 

οικογζνεια, υγεία και φιλίεσ. Χε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, διάκρινε τισ πιο δυςάρεςτεσ 

εντάςεισ που ζχεισ. 

Χκζψου τϊρα, ςε τι «διανοθτικά» κλίματα ηεισ. Ξατανόθςε ςαν «κλίματα», τισ πιο ςφαιρικζσ 

αιςκιςεισ και, κάποιεσ φορζσ, τισ πιο παράλογεσ που ζχεισ: παράδειγμα. κλίμα 

εγκατάλειψθσ, βίασ, μοναξιάσ, αδικίασ, καταπίεςθσ, αναςφάλειασ, κλπ. 

Υροχϊρθςε ζνα βιμα ακόμθ. Αν ζχεισ περιγράψει με ςαφινεια τθ ςθμερινι ςου 

κατάςταςθ ςε ςχζςθ με τθν θλικία, φφλο, εργαςία, κλπ. και ζχεισ ανακαλφψει ςε κάκε 

περίπτωςθ, τισ εντάςεισ που δρουν, κάνε το ίδιο με τα κλίματα. 

Χυηιτθςε όλα αυτά με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ και προδιακζςου να πραγματοποιιςεισ 

τθν ακόλουκθ άςκθςθ: 

 

Άςκθςθ 1. 

Άνοιξε τετραγωνάκια ςτο τετράδιό ςου, γράφοντασ ςτθ ςυνζχεια, τισ καταςτάςεισ τθσ ηωισ 

ςου και πλάι ςτθν κακεμιά, κάνε πολφ ςφντομεσ και ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ. Αφοφ 

ςυμπλθρωκεί το πλαίςιο, ςφνκεςε. 

Κα δϊςουμε ςτθ ςυνζχεια ζνα παράδειγμα. 

Θλικία: 

50 χρονϊν. Εκνευριςμόσ καταλαβαίνοντασ το βακμιαίο χάςιμο ενζργειασ. 

Φόβοσ μιπωσ χάςω τθ δουλειά μου. κλίψθ απζναντι ςτο μζλλον. 

Χυμφιλίωςθ λόγω τθσ εμπειρίασ που απόκτθςα. Απογοιτευςθ επειδι δεν 

εκμεταλλεφτθκα κάποιεσ ευκαιρίεσ, κλπ. 

Φφλο: 

Κθλυκό. Απακισ κατανόθςθ του γάμου. Ζνταςθ για να πετφχω τα παιδιά 

μου να κάνουν ό,τι δεν μπόρεςα να κάνω. Ξλίμα ανάγκθσ ακακόριςτθσ 

ςτιριξθσ, ίςωσ ςτον άντρα μου, κλπ. 

Δουλειά: 

Ξαλοπλθρωμζνθ. Φόβοσ να αντικαταςτακϊ από τουσ κατωτζρουσ. Βία από 

τθν ζλλειψθ αναγνϊριςθσ των ικανοτιτων μου. Ακακόριςτο κλίμα «τοίχων 

που κλείνουν», κλπ. 

Σικογζνεια: 

Χπίτι χωρίσ οικειότθτα από τισ φιλίεσ των παιδιϊν μου και του άντρα μου. 

Ανάγκθ να ηιςω) πιο μακριά από το αςτικό κζντρο. Ξλίμα αςφυξίασ που 

δικαιολογείται από το πρόβλθμα του «νζφουσ». Φόβοσ για τθ μόλυνςθ και 

τθ ρυπαρότθτα, κλπ. 

Ωγεία: 

Είμαι θ πιο δυνατι τθσ οικογζνειασ, αυτό μου δθμιουργεί ζνταςθ επειδι 

ζχω μεγαλφτερεσ υπευκυνότθτεσ για τουσ άλλουσ. Αδικαιολόγθτο αίςκθμα 

ενοχισ για τθν ευαιςκθςία των άλλων. Φόβοσ για μια μοιραία αρρϊςτια και 

ςυγκεχυμζνο ςυναίςκθμα για τθ ςτιριξθ που κα είχα ςε περίπτωςθ 

αρρϊςτιασ, κλπ. 
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Φιλίεσ: 

Οίγεσ, εκτόσ από αυτζσ των άλλων μελϊν τθσ οικογζνειασ που κριτικάρω. 

Ψυπικζσ ςυγκεντρϊςεισ με μζλθ τθσ επιχείρθςθσ. Ψυχρι ςυμμετοχι με 

κάποιουσ γνωςτοφσ ςε οριςμζνεσ κρθςκευτικζσ τελετζσ (γάμοι και κθδείεσ). 

Άρνθςθ για τισ ςυγκεντρϊςεισ των γενεκλίων ι τθσ Υρωτοχρονιάσ. Ξλίμα 

νοςταλγίασ για τισ χαμζνεσ φιλίεσ τθσ νιότθσ μου, κλπ. 

Χφνκεςθ: 

Εκνευριςμόσ με τον εαυτό μου επειδι δεν ζκανα άλλο τφπο ηωισ. Εντάςεισ 

από ζλλειψθ αναγνϊριςθσ προσ το άτομό μου. Ξλίματα φόβου για το 

μζλλον. Απελπιςία και ςφγχυςθ ςυναιςκθμάτων απζναντι ςε μια μοιραία 

αρρϊςτια. Χυμβιβαςμόσ από τθν αποκτθμζνθ εμπειρία και από κάποιεσ 

επιτυχίεσ. Κα ικελα να ξεπεράςω τθ μνθςικακία προσ πολλά πράγματα και 

άτομα του παρελκόντοσ. Επίςθσ χρειάηομαι να ςκορπίςω το φόβο για το 

μζλλον που γίνεται κάκε μζρα μεγαλφτεροσ, κλπ. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ άςκθςθ και κρατιςεισ ςθμειϊςεισ, βγάλε ςυμπεράςματα για τθ 

ςθμερινι ςου κατάςταςθ και διαμόρφωςε χριςιμεσ προτάςεισ. Υαρατιρθςε ότι ο 

καλφτεροσ τρόποσ για να εξελίξεισ τθν κατάςταςι ςου, δεν είναι πολεμϊντασ τουσ 

αρνθτικοφσ παράγοντεσ, αλλά διευρφνοντασ τουσ κετικοφσ που ανακάλυψεσ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Αυτοβιογραφία. 

Αν ζχεισ κατανοιςει και εξαςκιςει το μάκθμα ν.1, δε κα ζχεισ δυςκολίεσ να αναγνωρίςεισ 

ότι πολλζσ όψεισ τθσ ςθμερινισ ςου κατάςταςθσ, κακορίηονται από τθν περαςμζνθ ςου 

ηωι. Δθλαδι, ότι θ προςωπικι ςου ιςτορία δεν είναι ζνα πράγμα μικρισ ςθμαςίασ. Ψο 

παρελκόν ςου επθρεάηει το ςιμερα, αρχικά γιατί θ ςθμερινι κατάςταςθ είναι 

διαμορφωμζνθ μ' αυτό τον τρόπο, χάρθ ς' ό,τι ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί. Δεφτερον, το 

παρελκόν ςου δρα όχι μόνο πάνω ςτα γεγονότα αλλά επίςθσ και ςτθ μνιμθ ςου. 

Υολλά πράγματα του παρελκόντοσ ςυνεχίηουν να επθρεάηουν ςαν αναμνιςεισ, και ζτςι, 

πολυάρικμοι φόβοι, αναςφάλειεσ, κλπ., είναι αποτζλεςμα δυςάρεςτων εμπειριϊν του 

παρελκόντοσ που ςυνεχίηουν να δρουν επθρεάηοντασ τθ ςθμερινι ςτιγμι. 

Χχεδόν όλα τα άτομα ξεπερνοφν φάςεισ τθσ ηωισ τουσ, όμωσ επίςθσ υπάρχουν καταςτάςεισ 

(πολλζσ από αυτζσ πολφ οδυνθρζσ) που αυτά τα άτομα. δεν ζχουν κατανοιςει 

ολοκλθρωτικά. Υροτίμθςαν να μθν επιςτρζψουν ςτο παρελκόν τουσ. 

ζρουμε ότι αν δε μελετθκοφν οι εμπειρίεσ του παρελκόντοσ που δεν κατόρκωςαν να 

ενςωματωκοφν, ςυνεχίηουν να μασ πιζηουν κακϊσ ςυνοδεφονται από ενοχλθτικά κλίματα. 

Δεν είναι ευχάριςτο να κυμόμαςτε οριςμζνα ατυχιματα ι δυςάρεςτεσ βιογραφικζσ 

καταςτάςεισ, όμωσ πρζπει να καταλάβουμε ότι πρζπει να δουλζψουμε αυτζσ τισ 

αναμνιςεισ προςπακϊντασ να τισ εντάξουμε ςτο ςφνολο τθσ ηωισ. Χτθ ςυνείδθςθ δεν 

μπορεί να υπάρχουν «νθςίδεσ». αλλά όλα πρζπει να επικοινωνοφν λογικά μεταξφ τουσ. Π' 

αυτό τον τρόπο, ςου προτείνουμε να ςυνδζςεισ τα ςτοιχεία που κυμάςαι από το παρελκόν 

ςου (ακόμθ και τα πιο δυςάρεςτα), ζτςι ϊςτε αυτζσ οι «νθςίδεσ» να εξερευνθκοφν επίςθσ 

και να ενςωματωκοφν ςτο ζδαφοσ τθσ χριςιμθσ εμπειρίασ. Θ μελζτθ τθσ αυτοβιογραφίασ 
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χρειάηεται κάποιο χρόνο. Χτο μζτρο που προχωρά κα δοφμε ότι θ μια μετά τθν άλλθ 

εμφανίηονται αναμνιςεισ που ιδθ κεωροφςαμε ξεχαςμζνεσ εδϊ και καιρό. Επίςθσ κα 

μείνουν κάποια κενά που κα είναι απαραίτθτο να γεμίςουμε με τθ βοικεια ςυγγενϊν ι 

φίλων που κα μποροφςαν να κυμθκοφν τα ςυμβάντα που ψάχνουμε. 

Υραγματοποίθςε τθν εργαςία ςου με βάςθ το ακόλουκο ςχιμα. 

 

Άςκθςθ 2 

Α. Γράψε ςτο τετράδιο ςου μια μακριά διιγθςθ τθσ ηωισ ςου. 

Β. Ψαξινόμθςε ςτθ ςυνζχεια τθ βιογραφία ςου ςε κολϊνεσ και χρόνο με χρόνο. 

Γ. Ψοποκζτθςε ζπειτα, ςτο πλάι του βιογραφικοφ ςτοιχείου, τα τρία ακόλουκα ςτοιχεία 

που μπορείσ να κυμθκείσ: 

1. Ατυχιματα. Κεωροφμε ςαν ατυχιματα αρρϊςτιεσ ι ακοφςιεσ καταςτάςεισ που 

είχαν ςθμαςία ι προκάλεςαν αλλαγζσ. Επίςθσ πρζπει να κεωριςουμε ατυχιματα 

τουσ παράγοντεσ που προκάλεςαν τθ λοξοδρόμθςθ προοπτικϊν κάποιασ ςθμαςίασ. 

2. Επαναλιψεισ. Είναι παρόμοιεσ καταςτάςεισ που ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ 

εμφανίηονται πάνω από μια φορά. Αυτζσ δίνονται, λογικά, με τθ ςφγκριςθ 

διαφορετικϊν χρόνων μεταξφ τουσ. 

3. Αλλαγζσ φάςθσ. Υαράγονται ςτο πζραςμα για παρ. από τθν παιδικι ςτθν εφθβικι 

θλικία, ι από τθν εφθβικι ςτθν ωριμότθτα. Χυνικωσ είναι μετατροπζσ ςτο ςτυλ 

ηωισ που υπιρχε μζχρι αυτι τθ ςτιγμι. Περικζσ φορζσ, επίςθσ δθμιουργοφνται 

ριηικζσ αλλαγζσ ςτα ηωτικά ενδιαφζροντα. Ξάκε άτομο μπορεί να αναγνωρίςει 

πραγματικζσ «αλλαγζσ φάςθσ» ςε οριςμζνεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ του. Αυτζσ οι 

αλλαγζσ μπορεί να είναι απότομεσ ι βακμιαίεσ και αυτό είναι που ψάχνουμε ς' 

αυτό το ςθμείο. 

Δ. Υραγματοποίθςε, τελικά, τθ βιογραφικι ςφνκεςθ προςπακϊντασ να ςυνκζςεισ και να 

αποςπάςεισ τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία από όλο το υλικό. 

Κα δϊςουμε ζνα μικρό παράδειγμα όςων εξθγιςαμε. 

Πε βάςθ μια πλατιά διιγθςθ τθσ ηωισ ςου (και όςο πιο εκτεταμζνθ καλφτερα), μπορεί να 

οργανωκεί ζνασ πίνακασ αυτοφ του τφπου: 

ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΩΘ ΤΜΒΑΝΣΑ 

1940 1 Γζννθςθ ςτο χ. Δεν υπάρχουν αναμνιςεισ 

1941 2 Αλλαγι ςπιτιοφ. Κάνατοσ μεγαλφτερου αδερφοφ. Ατφχθμα 

κεφάλι. 

1942 3 Υζςιμο από ςκάλεσ. Γεννιζται αδελφι. Σ πατζρασ ταξιδεφει. 

Επανάλθψθ. 

1943 4 Φυγι, ςφγχυςθ, δεν υπάρχουν αναμνιςεισ. 

1944 5 Σ άνκρωποσ κάτω από το δζντρο. Θ πυρκαγιά. Θ μθτζρα μου 

κλαίει. «Ψα ροφχα μου δεν είναι εδϊ.» Ψο τρζνο δεν ιρκε. 

Αλλαγι φάςθσ. 
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Αφοφ τοποκετιςεισ τθ βιογραφία ςου ςε πίνακα. μζχρι τθ ςθμερινι ςτιγμι, κα πρζπει να 

απομονϊςεισ τα ατυχιματα, τισ επαναλιψεισ και τισ αλλαγζσ φάςθσ που υπάρχουν. 

Ψϊρα μπορείσ να κάνεισ μια πολφ ςυνκετικι διιγθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τα πιο 

κακοριςτικά ςτοιχεία και τουσ παράγοντεσ ατυχιματοσ, επαναλιψεισ και αλλαγζσ φάςθσ. 

Υρζπει να δουλευτεί θ ςφνκεςθ πολλζσ φορζσ, μζχρι να επιτευχκεί μια λογικι δομι που να 

επιτρζπει να κατανοιςουμε πϊσ διαμορφϊκθκε θ ςθμερινι κατάςταςθ και πϊσ κα 

εξελιχκεί ζνα πικανό μζλλον, ακολουκϊντασ τάςεισ που προζρχονται από το παρελκόν. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Ρόλοι.  

Πθν ξεκινιςεισ αυτό το μάκθμα αν δεν ζχεισ ςυμπλθρϊςει τθ μελζτθ τθσ αυτοβιογραφίασ. 

Κα δοφμε τϊρα, τα «χαρτιά» (ρόλουσ) που κάποιοσ πρζπει να αναπαριςτά ςε διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

Αυτά τα «χαρτιά» είναι ςθμαντικά γιατί επιτρζπουν να αποταμιεφεται ενζργεια (μια και 

είναι κωδικοποιθμζνα ςυςτιματα ςυμπεριφοράσ) και διευκολφνουν τθν προςαρμογι ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον. Περικζσ φορζσ αυτοί οι ρόλοι είναι διαμορφωμζνοι άςχθμα, ι 

ακόμθ δεν ζχουμε κατάλλθλουσ ρόλουσ για καινοφριεσ καταςτάςεισ. Ψελικά, μπορεί να 

υπάρχει ςφγχυςθ ρόλων όταν υιοκετοφμε τθ ςυμπεριφορά μιασ κατάςταςθσ ςε άλλθ ςτθν 

οποία δεν αντιςτοιχεί. 

Ψα πολφ νεαρά άτομα ζχουν λίγουσ ρόλουσ και, αντίκετα, τα μεγαλφτερθσ θλικίασ άτομα, 

μπορεί να ζχουν ζνα καλό ρεπερτόριο από αυτοφσ, όμωσ πολλοί μπορεί να είναι 

διαμορφωμζνοι άςχθμα ι να ςυγχζονται ςτισ διάφορεσ καταςτάςεισ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ 

διόρκωςθ ρόλων απαιτεί μια επίμονθ εργαςία μια και αυτι θ ςυμπεριφορά ζχει ριηϊςει 

κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. 

Τταν ολοκλθρϊςεισ τθ μελζτθ των ρόλων ςου, κα είναι καλό να τουσ ξανακοιτάξεισ με 

προςοχι και να κακορίςεισ τισ ςχζςεισ που κα ςου επιτρζψουν να κατανοιςεισ καλφτερα 

τθ ςθμερινι ςου κατάςταςθ και τθ ςυμπεριφορά ςου ςαν απάντθςθ ς' αυτι. κυμιςου ότι ο 

ρόλοσ του δαςκάλου που, π.χ., ζχει ζνα άτομο, δε μασ λζει πάρα πολλά εκτόσ κι αν εξθγθκεί 

με ποιο τρόπο πραγματοποιείται Δθλαδι, μπορϊ να είμαι ζνασ καλόσ ι κακόσ δάςκαλοσ, 

μπορεί να ζχω μια δεςποτικι ςυμπεριφορά ι ευχάριςτθ ςυμπεριφορά, μπορϊ να είμαι 

πειςτικόσ, απαιτθτικόσ ι καλοςυνάτοσ, κλπ. 

Χυμβαίνει, τελικά ότι παρά τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ που εκπλθρϊνω ςτθν κακθμερινι 

ηωι, όλοι αυτοί μπορεί να περιοριςτοφν ςε μια οριςμζνθ βαςικι ςυμπεριφορά που εξθγεί 

ςε μεγάλο μζτρο γιατί κάποιοι από αυτοφσ είναι διαμορφωμζνοι άςχθμα, ι γιατί άλλοι 

είναι ςυγχυςμζνοι, ι γιατί κάποιουσ άλλουσ μου είναι τόςο δφςκολο να τουσ χειριςτϊ. Αυτό 

το ςθμείο τθσ βαςικισ ςυμπεριφοράσ πρζπει να κακοριςτεί ςτο τζλοσ αυτισ τθσ εργαςίασ 

και ςαν ςφνκεςι τθσ. 
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Άςκθςθ 3  

Κα δϊςουμε τθν άςκθςθ ςαν παράδειγμα για να τθ ςυμπλθρϊςεισ ςτθ ςυνζχεια με τα δικά 

ςου ςτοιχεία. 

Δουλειά: Φόλοσ του ενεργθτικοφ αρχθγοφ, κλπ. Φόλοσ του υφιςτάμενου που κινείται με 

επιφφλαξθ, κλπ. 

Σικογζνεια: Φόλοσ του αυςτθροφ πατζρα που μοιάηει μ' αυτόν του αρχθγοφ ςτθ δουλειά, 

κλπ. 

Φιλίεσ: Φόλοσ του αρχθγοφ με τισ φιλίεσ χαμθλότερθσ κοινωνικισ κζςθσ. Τ Φόλοσ του 

ςυμβοφλου, με αυτζσ τθσ υψθλότερθσ «κοινωνικισ κζςθσ» κλπ. 

Αντίκετο φφλο: Φόλοσ του ανζμελου νεαροφ, κλπ. 

Ξαινοφριεσ καταςτάςεισ: Φόλοσ του ςιωπθροφ παρατθρθτι και δθκτικοφ κριτι, κλπ. 

Δφςκολεσ καταςτάςεισ: Φόλοσ του ςυνοδοφ, ποτζ του αρχθγοφ, κλπ. 

Βαςικι ςυμπεριφορά: Αςφάλειασ που αναπλθρϊνεται άςχθμα. Φόβοσ για τισ ερωτιςεισ. 

Αντικατάςταςθ των ερωτιςεων με τθν υιοκζτθςθ ςυμπεριφορϊν γοθτείασ. 

Υρζπει να βγει θ βαςικι ςυμπεριφορά από τισ ςυμπτϊςεισ ςτον τρόπο που παίηουμε τουσ 

ρόλουσ. Κα πρζπει επίςθσ να εξθγιςουμε ςε ποιεσ περιπτϊςεισ εμφανίηονται οι άςχθμα 

διαμορφωμζνοι ρόλοι, οι ςυγχυςμζνοι ρόλοι, και άλλοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουμε 

απάντθςθ. Ψελικά, κα είναι απαραίτθτο να ςυγκρίνουμε αυτι τθν εργαςία με τθν άςκθςθ 1. 

Πθν ξεχάςεισ να ςθμειϊςεισ ςτο τετράδιό ςου όλεσ τισ παρατθριςεισ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 4 

 

Κφκλοι αξιϊν. 

Σ κακοριςμόσ των αξιϊν ζχει ςθμαςία γιατί εξθγεί τι τφπο αξιολογιςεων κάνει κάκε άτομο 

για τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ηει και ποια τοποκζτθςθ προςπακεί να επιτφχει ς' αυτό το 

ςφςτθμα αξιολογιςεων. Αν, για παράδειγμα, θ πιο διακεκριμζνθ αξία για κάποιον ιταν 

αυτι τθσ «φιλίασ» και αυτι με τθ μικρότερθ ςθμαςία ιταν θ γνϊςθ, κα μποροφςε να 

πραγματοποιιςει μια ςκάλα αξιϊν ςτθν οποία οι δυο αξίεσ που αναφζρκθκαν κα 

βρίςκονταν ςτα άκρα και οι άλλεσ κα ταξινομοφνταν βακμιαία ανάμεςα ς' αυτζσ. 

 

Άςκθςθ 4 

Υραγματοποίθςε τθ ςκάλα ςου ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ. Χτο μικρότερο (που είναι ο πιο 

ςθμαντικόσ), τοποκζτθςε τθν πιο μεγάλθ αξία και ςτο μεγαλφτερο τθ λιγότερο 

ενδιαφζρουςα. Υαράδειγμα ςτο ςχιμα τθσ επόμενθσ ςελίδασ. 

Αυτζσ οι αξίεσ που τοποκετιςαμε ςτο παράδειγμα, κα αλλάξουν ανάλογα με τισ εκτιμιςεισ 

ςου. Τταν ζχεισ κάποια απορία, φαντάςου ποια κα ςου δθμιουργοφςε μεγαλφτερο 

πρόβλθμα ςε περίπτωςθ που ζλειπε: αυτι κα είναι λοιπόν, θ πιο ςθμαντικι. 
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Χου ςυςτινουμε να πραγματοποιιςεισ αυτι τθν άςκθςθ πολλζσ φορζσ, αλλάηοντασ τθν 

τάξθ των αξιϊν (ι ακόμθ τοποκετϊντασ άλλεσ καινοφριεσ), μζχρι που να ζχεισ τθν αίςκθςθ 

ενόσ ςωςτοφ ςχθματιςμοφ. 

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ άςκθςθ, ςφγκρινζ τθ με τθν ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ ςου κατάςταςθσ 

(παρ. 1) και με τθ μελζτθ των ρόλων (παρ. 3). Αυτι τθ ςτιγμι, κα αρχίςουν να εμφανίηονται 

ςχζςεισ ςτισ οποίεσ πράγματα τόςο διαφορετικά φαινομενικά. Κα αποκτιςουν ενότθτα, 

εξθγϊντασ μεγάλο μζροσ από τθ ςυμπεριφορά ςου, από τισ ςθμερινζσ ςου αντιφάςεισ, και 

επίςθσ δίνοντασ ςου μια καινοφρια προοπτικι για να ενδυναμϊςει σ τα κετικά ςου 

χαρακτθριςτικά. 

Υροςπάκθςε να ςυηθτιςεισ τισ ςχζςεισ που κακόριςεσ με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 5 

 

Εικόνα του εαυτοφ μασ. 

Ζνα πράγμα είναι θ εικόνα ι εντφπωςθ που κάποιοσ κζλει να προκαλζςει ςτουσ άλλουσ (και 

αυτό ςε μεγάλο βακμό εμφανίηεται ςτον τρόπο με τον οποίο ερμθνεφονται οι ρόλοι) και 

άλλο πράγμα είναι θ εντφπωςθ, ι εικόνα που ζχει κάποιοσ για τον εαυτό του. Είναι ςα να 

αναρωτιζμαι: «Ψι ςκζφτομαι εγϊ για το άτομό μου;». Κυμιςου, δεν είναι το ίδιο το να 

αναρωτιζςαι αυτό, με το να αναρωτιζςαι τι εντφπωςθ κζλω να προκαλζςω ςτουσ άλλουσ. 

Σ καλφτεροσ τρόποσ για να καταλάβουμε τθν εικόνα του εαυτοφ μασ ςυνίςταται ςτο να 

προχωριςουμε περιορίηοντασ. Τταν περιορίηεισ, ς' αυτι τθ μελζτθ, κάποια ιδιότθτα ι 

χάριςμα και κατανοείσ τι πρόβλθμα κα ςου δθμιουργοφςε αυτό το πράγμα, κα αντιλθφκείσ 

ότι θ εικόνα του εαυτοφ ςου ζχει δυνατά φορτία αναπλιρωςθσ που δουλεφουν ζτςι για να 

ςου δϊςουν μια οριςμζνθ αςφάλεια ςτθ ηωι. Θ εικόνα του εαυτοφ ςου είναι χριςιμθ για 

να αυτοεπιβεβαιϊνεςαι, αλλά πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι θ ρίηα τθσ, μερικζσ φορζσ, 

βρίςκεται ςε ελλείψεισ ι ελαττϊματα που αναπλθρϊνονται. 

  

Άςκθςθ 5. 

Αναρωτιςου: «Υοιο κα ιταν για μζνα το μεγαλφτερο χάςιμο όςον αφορά τισ ιδιότθτζσ 

μου;» και ζπειτα δεσ: «ίςωσ θ εξυπνάδα, ι θ γνϊςθ, ι θ ομορφιά, ι θ υγεία, ι θ καλοςφνθ, 

ι θ ευαιςκθςία κλπ. 

Γνωρίηοντασ το ςφςτθμα εργαςίασ οργάνωςε μια ςκάλα ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ όπωσ ςτο 

προθγοφμενο μάκθμα, τοποκετϊντασ ςτο μικρότερο κφκλο τθν πιο ςθμαντικι ιδιότθτα και 

ζπειτα, βακμιαία, τισ λιγότερο ςθμαντικζσ. 

Χίγουρα κα πρζπει να αλλάξεισ μερικά ι ςυνολικά τισ ιδιότθτεσ που υπάρχουν ςτο 

παράδειγμα που δίνουμε με το ςχιμα τθσ επόμενθσ ςελίδασ. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ άςκθςθ, αναρωτιςου αν πραγματικά προςπακείσ να 

τελειοποιιςεισ αυτζσ τισ ιδιότθτεσ που τόςο εκτιμάσ. Ανάλογα με τισ απαντιςεισ ςου κα 
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ζχεισ ζνα ενδιαφζρον μζτρο του ςυμβιβαςμοφ ςου ι τθσ ικανοποίθςισ ςου με τθν εικόνα 

του εαυτοφ ςου. 

Χφγκρινε αυτι τθν άςκθςθ με το ν. 4 και προςπάκθςε να κακορίςεισ αντιςτοιχίεσ ανάμεςα 

ςτθν εικόνα του εαυτοφ ςου και τουσ κφκλουσ αξιϊν. Βρεσ ςχζςεισ, δεσ πϊσ αναπλθρϊνεισ 

τισ ελλείψεισ ςου και προςπάκθςε να ςυηθτιςεισ όλα αυτά με τα άτομα που κάνουν τθν 

ίδια εργαςία. 

Τταν ζχεισ τελειϊςει τθν εργαςία, φτιάξε ςτο τετράδιό ςου λφςεισ ι ςυςτάςεισ για να 

διορκϊςεισ ι να βελτιϊςεισ τθν εικόνα του εαυτοφ ςου. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 6 

 

Ονειροπόλημα και πυρήνασ του ονειροπολήματοσ. 

Χίγουρα κα ζχεισ αντιλθφκεί ότι υπάρχουν ςτιγμζσ ςτθν κακθμερινι ηωι ςτισ οποίεσ 

φαίνεται ςα να ονειρευόμαςτε ξφπνιοι. Τταν πεινάμε μερικζσ φορζσ «ονειρευόμαςτε» 

ξφπνιοι οριςμζνεσ τροφζσ. Αυτό ιςχφει ςχεδόν πάντα όταν παρουςιάηονται ανάγκεσ ι 

επικυμίεσ και μεςολαβοφν κάποιεσ άλλεσ περιςτάςεισ που κα ςχολιάςουμε αργότερα. Αυτά 

τα όνειρα με ανοιχτά μάτια τα ονομάηουμε «ονειροπολιματα». Γενικά τα ονειροπολιματα 

χρθςιμεφουν για να αναπλθρϊςουμε ελλείψεισ ι να λφςουμε δυςκολίεσ φανταςτικά. Π' 

αυτά, παράγεται μια ςτιγμιαία μείωςθ των ενοχλθτικϊν εντάςεων. Ψϊρα, όταν πρόκειται 

για ςτιγμιαίεσ δυςκολίεσ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ πείνασ και το ονειροπόλθμα τθσ 

τροφισ), λζμε ότι δρουν δευτερεφοντα αναπλθρωτικά, περιςταςιακά ονειροπολιματα. 

Τμωσ αν θ περίπτωςθ τθσ πείνασ ιταν για κάποιον κάτι ςυνεχζσ, ι ακόμθ θ οικονομικι 

κατάςταςθ ζβαηε το άτομο αντιμζτωπο με τθν απειλι τθσ πείνασ κακθμερινά, τζτοια 

ονειροπολιματα κα γίνονταν πρωταρχικά. 

Χτθ μελζτθ μασ, ζχουν ςθμαςία τα πρωταρχικά ονειροπολιματα, μια και αυτά τείνουν να 

κατευκφνουν πολλζσ από τισ δραςτθριότθτζσ μασ, ενϊ ταυτόχρονα ςυνειςφζρουν ςτθν 

εκφόρτιςθ διαρκϊν εντάςεων. 

Σι καλφτεροι τρόποι ανίχνευςθσ των πρωταρχικϊν ονειροπολθμάτων ςυνίςτανται ςτο να 

προςζξουμε αυτζσ τισ εικόνεσ, αυτζσ τισ αφθρθμζνεσ εικόνεσ που ςχθματίηονται όταν 

κάποιοσ είναι ζτοιμοσ να κοιμθκεί ι να ξυπνιςει, δθλαδι ςτο επίπεδο ςυνείδθςθσ του 

«μιςοξφπνιου». Τμωσ επίςθσ εμφανίηονται αυτζσ οι εικόνεσ και μποροφμε να τισ 

ανιχνεφςουμε εφκολα ςτο επίπεδο τθσ «αφφπνιςθσ» (του ξφπνιου), όταν αιςκανόμαςτε 

κοφραςθ. Θ ανίχνευςθ των πρωταρχικϊν ονειροπολθμάτων ςτο επίπεδο ςυνείδθςθσ του 

φπνου, είναι πιο δφςκολθ γιατί εκεί οι εικόνεσ που εμφανίηονται ςαν «όνειρα» μερικζσ 

φορζσ είναι τα ίδια τα πρωταρχικά ονειροπολιματα και μερικζσ φορζσ είναι δευτερεφοντα 

ονειροπολιματα κατάςταςθσ (αναπλθρϊςεισ δίψασ, πείνασ, ηζςτθσ, κακϊν κζςεων του 

ςϊματοσ, κλπ.). 

Ωπάρχουν άλλοι τρόποι για να πραγματοποιθκοφν αυτζσ οι ανιχνεφςεισ και είναι αυτοί που 

κα δοφμε τϊρα ςαν αςκιςεισ. 
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Άςκθςθ 6. 

Ξράτθςε ςθμειϊςεισ των εικόνων ι των ονειροπολθμάτων που επαναλαμβάνονται ςυχνά 

ςτο μιςοξφπνιο, ι ςε αφφπνιςθ όταν είςαι κουραςμζνοσ. 

 

Άςκθςθ 7. 

Ψοποκζτθςε ςε ζνα μζτρο απόςταςθ ζνα αναμμζνο κερί Φρόντιςε το δωμάτιο να φωτίηεται 

μόνο από αυτι τθν πθγι φωτόσ. Άφθςε το βλζμμα ςου ςτθ φλόγα του κεριοφ για περίπου 

δζκα λεπτά. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ των εικόνων και ζπειτα γράψε μια ςφντομθ ιςτορία με 

βάςθ αυτζσ τισ εικόνεσ που μποροφν, ι όχι, να ζχουν ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. 

 

Άςκθςθ 8. 

Οιϊςε ζνα κομμάτι μολυβιοφ και, ς' αυτι τθν κατάςταςθ, ρίξε το γριγορα ςε κρφο νερό. Ψ ο 

μολφβι κα πάρει αμζςωσ παράξενεσ μορφζσ. Ψοποκζτθςε το αντικείμενο ςε ζνα τραπζηι ςε 

περίπου πενιντα εκατοςτά απόςταςθ. Υζρνα το βλζμμα ςου, χωρίσ πίεςθ, μζχρι να βρεισ 

«φιγοφρεσ», για τισ οποίεσ κα γράψει σ μια διιγθςθ ςαν να επρόκειτο για ζνα παραμφκι. 

 

Άςκθςθ 9. 

Ψοποκζτθςε μικρά κομμάτια βαμβάκι πάνω ςε ζνα μαφρο φφαςμα περίπου είκοςι 

εκατοςτϊν πλάτοσ. Υζρνα το βλζμμα ςου μζχρι να ανακαλφψεισ «φιγοφρεσ». Ξάνε τθ 

γραπτι διιγθςθ... διθγιςου τθν ιςτορία που όλα αυτά ςου υποβάλλουν. 

Αφοφ πραγματοποιιςεισ τισ τζςςερισ αςκιςεισ, δεσ ποιεσ εικόνεσ επαναλαμβάνονται Σι 

επαναλαμβανόμενεσ εικόνεσ κα είναι τα διαρκι πρωταρχικά ονειροπολιματα. Αν δε 

βρικεσ επαναλιψεισ πρζπει να επιμείνει σ ςτθν άςκθςθ μζχρι που να εμφανιςτοφν. 

Ψα πρωταρχικά ονειροπολιματα που πζτυχεσ να κακορίςεισ. πρζπει να μελετθκοφν ςε 

ςχζςθ με τθ ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν οποία ηεισ. Π' αυτι τθν ζννοια, κα πρζπει να 

αναρωτθκείσ τι είναι αυτό που αναπλθρϊνουν αυτά τα ονειροπολιματα που ανακάλυψεσ 

ςτθν ανίχνευςθ. 

Χφγκρινε, ςτθ ςυνζχεια, τισ διθγιςεισ (όχι πια τισ εικόνεσ που επαναλαμβάνονται). Αυτζσ 

μπορεί να είναι διαφορετικζσ αλλά αποκαλφπτουν ζνα κοινό διανοθτικό κλίμα. Αυτό το 

κοινό κλίμα, που ςίγουρα κα ςυμπίπτει με το διανοθτικό κλίμα ςτο οποίο ςυνικωσ ηεισ, κα 

αποκαλφψει τον πυρινα του ονειροπολιματοσ. 

Σ κακοριςμόσ του πυρινα του ονειροπολιματοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία μια και αυτόσ ο 

πυρινασ, αντανακλά το βαςικό πρόβλθμα ςτο οποίο ηοφμε. 

Σ πυρινασ του ονειροπολιματοσ είναι το βαςικό διανοθτικό κλίμα, που κάνει να 

εμφανίηονται αναπλθρωτικά πρωταρχικά ονειροπολιματα (ςαν εικόνεσ που εκφορτίηουν 

τισ μεγαλφτερεσ εςωτερικζσ εντάςεισ και, ταυτόχρονα, αυτζσ οι εικόνεσ προςανατολίηουν 

τθ ςυμπεριφορά ςτον κόςμο). 

Σ πυρινασ του ονειροπολιματοσ, μπορεί να κακορίςει τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ ενόσ 

ατόμου για πολφ καιρό, μζςω των εικόνων (πρωταρχικά ονειροπολιματα) που 
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εμφανίηονται για να τον αναπλθρϊςουν. Αντίςτροφα, όταν από αλλαγι τθσ ηωτικισ φάςθσ 

(παιδικι, εφθβικι θλικία, κλπ.) ι από ατφχθμα, ι από απότομθ αλλαγι τθσ κατάςταςθσ, 

αλλάηει ο πυρινασ του ονειροπολιματοσ, επίςθσ αλλάηουν τα αναπλθρωτικά πρωταρχικά 

ονειροπολιματα και μ' αυτό αλλάηει θ κατεφκυνςθ των δραςτθριοτιτων του ανκρϊπου. 

Ωπάρχουν άτομα που ο πυρινασ τουσ (το βαςικό διανοθτικό τουσ κλίμα) ζχει μείνει 

ςτακερό ςε μια πολφ αρχικι φάςθ τθσ ηωισ τουσ. Χ' αυτά παρατθροφμε αυτά τα 

χαρακτθριςτικά μιασ άλλθσ εποχισ που δεν είναι αυτι ςτθν οποία ηουν. Αντίκετα, όταν ςε 

λίγο χρόνο, βλζπουμε μια μεγάλθ αλλαγι ςε ζνα άτομο, μια ςυμπεριφορά ςχεδόν αντίκετθ 

από αυτι που γνωρίηαμε, μποροφμε να υποκζςουμε ότι εξαφανίςτθκε ζνασ πυρινασ και 

εμφανίςτθκε άλλοσ διαφορετικόσ ςτθ κζςθ του. Άλλαξε ςυνεπϊσ, το ςφςτθμα πρωταρχικϊν 

ονειροπολθμάτων και, γι' αυτό, θ ςυμπεριφορά του και θ εςτία τθσ πραγματικότθτασ. 

Θ ςωςτι μελζτθ αυτοφ του μακιματοσ με τισ αςκιςεισ που προτείνονται, ζχει μεγάλθ 

ςθμαςία. Υολλζσ ανακαλφψει σ που ζγιναν εδϊ, κα επιτρζψουν να δομιςουμε με ζνα 

λογικό τρόπο τα ςυμπεράςματα των προθγοφμενων μακθμάτων. 

 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Σργάνωςε τθν παρακάτω κάρτα: (δεσ πίνακα). 

Είναι καλό οι παρατθριςεισ που γράφονται ςτθν κάρτα να είναι ακριβείσ και απλζσ.  

Πε τθν κάρτα ςυμπλθρωμζνθ, πάρε κακζνα από τα ςθμεία και ςφγκρινζ το με τα άλλα 

εννιά. Χθμείωςε ςτο τετράδιό ςου τα αποτελζςματα. 

ΚΑΡΣΑ ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ 

Χθμερινι κατάςταςθ (ςφνκεςθ):………………………………………………………………………………………….… 

Φόλοι (βαςικι ςυμπεριφορά):……………………………………………………………………………………………….. 

Ξφκλοι αξιϊν (αναπλθρϊςεισ):……………………………………………………………………………………………… 

Εικόνα του εαυτοφ μασ (αναπλθρϊςεισ):…………………………………………………............................. 

Υρωταρχικά ονειροπολιματα (αναπλθρϊςεισ):……………………………………………………………………. 

Υυρινασ του ονειροπολιματοσ (βαςικι αναπλιρωςθ):…………………………………....................... 

Βιογραφία (ατυχιματα):……………………..…………………………………………………………………………………. 

Βιογραφία (επαναλιψεισ):…………………………………………………………………………………………………….. 

Βιογραφία (αλλαγζσ φάςθσ): ………………………………………………………………………………………………… 

Βιογραφία και πυρινασ (ςχζςεισ):…………………………………………………………................................. 

 

Ψϊρα βρίςκεςαι ςε κζςθ να αποπειρακείσ κάποια αλλαγι που αναφζρεται ςε τάςεισ και 

μελλοντικζσ προοπτικζσ. Για να το κατανοιςεισ ςυνκετικά αυτό, κα οργανϊςουμε μια 



46 
 

δεφτερθ κάρτα που κα πρζπει να δουλευτεί πάντα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ (βλζπε 

πλαίςιο). 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ 

Ηωτικζσ προοπτικζσ ςε μικρό διάςτθμα…………………………………………………………………………………. 

Ηωτικζσ προοπτικζσ ςε μζςο διάςτθμα………………………………………………………………………………….. 

Ηωτικζσ προοπτικζσ ςε μακρφ διάςτθμα………………………………………………………………………………… 

Αιτίεσ των προοπτικϊν (ςχζςθ με προθγοφμενθ κάρτα)………………………………………………………… 

Υικανζσ λοξοδρομιςεισ των προοπτικϊν (με βάςθ τθν προθγοφμενθ κάρτα) ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Απαραίτθτεσ διορκϊςεισ των προοπτικϊν…………………………………………………………………………….. 

Υαρατθριςεισ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ξατανοϊντασ τα ονειροπολιματα και τισ προοπτικζσ ςαν ανεπάρκειεσ που 

αναπλθρϊνονται, πολλά άτομα απογοθτεφονται με τον εαυτό τουσ. Θ αυτογνωςία 

προτείνει το πλθςίαςμα ςτουσ αρνθτικοφσ παράγοντεσ, όμωσ πάνω απ όλα προςπακεί να 

ενδυναμϊςει ενδιαφζρουςεσ ιδιότθτεσ που μπορεί να «αςφυκτιοφν» ακριβϊσ από 

φανταςτικζσ αναπλθρϊςεισ. Χυμβαίνει γενικά, οι εικόνεσ ι οι προοπτικζσ που βαςίηονται 

ςε αναπλθρωτικά ονειροπολιματα, να προκαλοφν μια οριςμζνθ χαλάρωςθ και ο άνκρωποσ 

επιμζνει ς' αυτά γι' αυτό το λόγο. Τμωσ θ πραγματικότθτα προχωρά πιο πζρα και κακϊσ ο 

χρόνοσ περνά, τα ονειροπολιματα δεν αντιςτοιχοφν πια ςτθν κατάςταςθ που ςτον κακζνα 

τυχαίνει να ηει Αυτό δθμιουργεί οδφνθ και αντίφαςθ. 

Πια καλι εργαςία αυτογνωςίασ, δεν μασ οδθγεί απλά ςτθν κατάςταςθ του να 

κατανοιςουμε βαςικζσ ελλείψεισ, αλλά ωκεί ςτθ διαμόρφωςθ προτάςεων για ακριβείσ 

αλλαγζσ. 
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Περίληψη προηγοφμενων εργαςιϊν 

  

Χτθ χαλάρωςθ εργαςτικαμε με τθν εξωτερικι, τθν εςωτερικι και τθ διανοθτικι χαλάρωςθ. 

Ζπειτα ςυνεχίςαμε το ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ, όπωσ ςτθν εμπειρία τθσ ειρινθσ 

και τθ μετατροπι κακθμερινϊν εικόνων ζνταςθσ, και τθ μετατροπι βιογραφικϊν εικόνων 

ζνταςθσ. 

Χτθν ψυχοφυςικι γυμναςτικι εργαςτικαμε με βάςθ ςωματικζσ ςτάςεισ. 

Υραγματοποιικθκαν ςειρζσ αςκιςεων που προορίηονταν ςτο να κινθτοποιιςουν το 

φυτικό, κινθτικό, ςυγκινθςιακό και διανοθτικό κζντρο προςπακϊντασ, ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ, να διακρίνουν δυςκολίεσ ς' αυτά τα κζντρα και ςτα μζρθ τουσ. 

Υραγματοποιικθκαν επίςθσ τεχνικζσ τελειοποίθςθσ τθσ προςοχισ και, ςα γενικόσ κανόνασ, 

ςυςτικθκε να ξεπεράςουμε τισ δυςκολίεσ που διακρίναμε, επαναλαμβάνοντασ, εκείνεσ τισ 

αςκιςεισ που χρθςίμεψαν για να τισ αντιλθφκοφμε. 

Χτθν αυτογνωςία πραγματοποιικθκαν μελζτεσ πάνω ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, τουσ 

ρόλουσ, τουσ κφκλουσ αξιϊν και τθν εικόνα του εαυτοφ μασ, δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν 

πραγματοποίθςθ τθσ αυτοβιογραφίασ και τθ μελζτθ και εργαςία πάνω ςτα 

ονειροπολιματα. 

Υριν μποφμε ςτο δφςκολο κζμα τθσ Ψεχνικισ, ςυςτινουμε να επιςτρζψουμε ςτα ιδθ 

γνωςτά μακιματα και, ςτθ ςυνζχεια, να πραγματοποιιςουμε μια γραπτι περίλθψθ. Αυτζσ 

οι εργαςίεσ κα μασ επιτρζψουν να ταξινομιςουμε όςα καταλάβαμε και να μποφμε ςτθν 

επόμενθ φάςθ. 

 

Περίλθψθ. 

1. Επανζλαβε γριγορα τισ πρακτικζσ χαλάρωςθσ, ζτςι ϊςτε να κατανοθκοφν όλεσ οι 

τεχνικζσ τθσ και να μπορείσ να τισ εφαρμόςεισ όποτε κζλεισ. Χε περίπτωςθ που 

ςυναντιςεισ κάποια ιδιαίτερα δφςκολθ, παρζμεινε ς' αυτι και δοφλεψε μζχρι να 

μπορείσ να τθν χειριςτείσ πλιρωσ. 

2. Επανζλαβε γριγορα τισ τεχνικζσ ψυχοφυςικισ γυμναςτικισ και παρατιρθςε αν ζχεισ 

εργαςτεί ςωςτά. Πια καλι ζνδειξθ κα είναι αν ζχεισ πετφχει να ενςωματϊςεισ ςωςτζσ 

ςτάςεισ και αν ζχεισ ξεπεράςει τθν αρχικι δυςκολία που διζκρινεσ. Α ν δε ςυμβεί αυτό, 

κα είναι καλό να επιμείνεισ ςτα ςθμεία που αναφζρκθκαν, μζχρι να τα χειρίηεςαι. 

3. Υάρε τθν κάρτα αυτογνωςίασ και ςφγκρινζ τθ με αυτι των προοπτικϊν. ανακοίταξε τισ 

προτάςεισ αλλαγισ που ζχεισ φτιάξει. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ περίλθψθ, απάντθςε νοερά ς' αυτι τθν ερϊτθςθ: «Γιατί επικυμϊ 

να ςυνεχίςω αυτό τον τφπο εργαςίασ;» 
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Γραπτή περίληψη. 

1. Απάντθςε με ακρίβεια: 

α) Χε τι χρθςιμεφει θ χαλάρωςθ; 

β) Χε τι χρθςιμεφει θ ψυχοφυςικι γυμναςτικι; 

γ) Χε τι χρθςιμεφει θ αυτογνωςία; 

Χυμβουλζψου τα υλικά για να δεισ τθν ακρίβεια των απαντιςεων. 

2. Απάντθςε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

α) Χε τι (τεχνικζσ) διαφζρει το δικό μασ ςφςτθμα χαλάρωςθσ από άλλα ςυςτιματα και 

γιατί;  

β) Χε τι διαφζρει θ δικι μασ ψυχοφυςικι γυμναςτικι από τθ ςυνθκιςμζνθ γυμναςτικι 

και τα ςπορ και γιατί;  

γ) Χε τι διαφζρει θ δικι μασ αυτογνωςία από άλλα ςυςτιματα και γιατί;  

3. Απάντθςε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

α) Ψι τφποι εντάςεων υπάρχουν; 

β) Χε ποιο ςθμείο αιςκανόμαςτε τισ εντάςεισ και με ποιο τρόπο; 

γ) Ψι λειτουργία εκπλθρϊνουν οι εικόνεσ; 

δ) Ψι ςχζςθ υπάρχει ανάμεςα ςε ςωματικι ςτάςθ και ψυχικι κατάςταςθ; 

ε) Ψι ςχζςθ υπάρχει ανάμεςα ςε αναπνοι και ψυχικι κατάςταςθ; 

ςτ) Υϊσ εργάηεται κάκε κζντρο; 

η) Υϊσ εργάηονται τα κζντρα ςε ςχζςθ; 

θ)  Γιατί είναι ςθμαντικι θ αφξθςθ τθσ προςοχισ; 

κ) Χε τι διαφζρει μια ζνταςθ από ζνα κλίμα; 

ι) Ψι είναι ζνασ ρόλοσ; 

ια) Ψι είναι μια αξία; 

ιβ) Ψι είναι θ εικόνα του εαυτοφ μασ; 

ιγ) Ψι είναι τα ονειροπολιματα και ποια λειτουργία εκπλθρϊνουν; 

ιδ) Ψι είναι τα επίπεδα ςυνείδθςθσ; 

ιε) Γιατί τα βιογραφικά ςυμβάντα επθρεάηουν το παρόν; 

ιςτ) Γιατί οι προοπτικζσ επθρεάηουν το παρόν; 

Χυμβουλζψου τα υλικά για να δεισ τθν ακρίβεια των απαντιςεων. 
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Ειςαγωγή ςτην Σεχνική. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ περίλθψθ των προθγοφμενων εργαςιϊν, είςαι ςε κζςθ να 

ξεκινιςεισ τθν Ψεχνικι. 

Χε τι χρθςιμεφει θ Ψεχνικι; Θ Ψεχνικι χρθςιμεφει για να περιορίςει τα ενοχλθτικά φορτία 

των περιεχομζνων που δθμιουργοφν ζνταςθ ςτθ ςυνείδθςθ, μζςω του ςυςτιματοσ που 

ονομάηεται «κάκαρςθ». Χρθςιμεφει, επίςθσ, για να ρυκμίςει τθν ψυχικι λειτουργία. μζςω 

του ςυςτιματοσ που ονομάηεται «μεταφορά». Ξαι, τελικά, είναι χριςιμθ για εκείνα τα 

άτομα που κζλουν να μετατρζψουν μια ιδιαίτερθ κατάςταςθ τθσ ηωισ τουσ, δίνοντασ 

καινοφριο προςανατολιςμό ςτο νόθμά τθσ, μζςω του ςυςτιματοσ που ονομάηεται 

«αυτομεταφορά». 

Θ Ψεχνικι μπορεί να κακοριςτεί ςαν το ςφνολο των τεχνικϊν που ςτοχεφει ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

ψυχικισ λειτουργίασ, ζτςι ϊςτε θ ςυνείδθςθ να βρεκεί ςτισ ςυνκικεσ να διευρφνει τισ 

δυνατότθτζσ τθσ. 

Θ λειτουργία τθσ Ψεχνικισ δεν είναι κεραπευτικι, μια και δεν προςπακεί να λφςει 

προβλιματα ψυχικϊν ανωμαλιϊν. Αυτόσ ο τομζασ αντιςτοιχεί ςτθν Ψυχιατρικι. 

Θ Ψεχνικι ξεκινά από το ότι κάκε ανκρϊπινο ον ζχει ςφγχυςθ εςωτερικά. Αυτι θ ςφγχυςθ 

δεν αναφζρεται ςτισ λειτουργίεσ τθσ ςυνείδθςθσ, γιατί ςε μια τζτοια περίπτωςθ κα 

παρουςιαηόταν το πακολογικό φαινόμενο που δεν ενδιαφζρει τθν Ψεχνικι. Θ ςφγχυςθ 

αναφζρεται ςτα περιεχόμενα (τθσ βιογραφίασ, των καταςτάςεων, των ηωτικϊν προοπτικϊν, 

κλπ.). Ψο να ενςωματϊνουμε περιεχόμενα ςθμαίνει να δίνουμε ςυνοχι ςτον εςωτερικό 

κόςμο και, ςυνεπϊσ, ςυνοχι ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ςτον κόςμο. 

Δεν είναι λογικό να ςκεφτόμαςτε προσ μια κατεφκυνςθ, να αιςκανόμαςτε προσ άλλθ και να 

δροφμε προσ άλλθ διαφορετικι. Χωρίσ αμφιβολία, αυτό ςυμβαίνει κακθμερινά. Δεν 

πρόκειται για πακολογικά ςυμβάντα αλλά για ςυνθκιςμζνα φαινόμενα που δεν είναι όμωσ 

γι' αυτό λιγότερο επίπονα. 

Για να ςκεφτόμαςτε, να αιςκανόμαςτε και να δροφμε προσ τθν (δια κατεφκυνςθ. κα είναι 

απαραίτθτο αρχικά, να επιτφχουμε μια εξιςορρόπθςθ των φορτίων των περιεχομζνων τθσ 

ςυνείδθςθσ και, δεφτερον, μια αναδιοργάνωςθ αυτϊν των περιεχομζνων. 

Τλθ θ εργαςία τθσ Ψεχνικισ ςτοχεφει ςτθ ςυνοχι, ανοίγοντασ δυνατότθτεσ ςτθν εξζλιξθ του 

νου. 

ΧΩΧΨΑΧΕΛΧ. 

1. Πελζτθςε κάκε μάκθμα μαηί με άλλα άτομα και πραγματοποίθςε ςυνολικζσ 

«παιδαγωγικζσ» πρακτικζσ. 

2. Αφοφ μελετθκεί και ςυηθτθκεί κάκε μάκθμα, πραγματοποίθςε τθν εργαςία μόνο μαηί 

με άλλο άτομο. Αυτό είναι ζνα ςθμαντικό ςθμείο: να μελετάμε, να ςυηθτάμε, και επίςθσ 

να πραγματοποιοφμε ςυνολικζσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ, ποτζ όμωσ πραγματικζσ και 

βακιζσ πρακτικζσ με παραπάνω από δυο άτομα. Αυτοί οι δυο ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν 

το χαρακτιρα του 'οδθγοφ» και του «ατόμου». 
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3. Θ κατάςταςθ του οδθγοφ και του ατόμου πρζπει να εναλλάςςεται ςε κάκε πρακτικι 

ζτςι ϊςτε και οι δυο ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν και να χειρίηονται τισ τεχνικζσ που 

προτείνονται. 

4. Χτο μζτρο του δυνατοφ, κατά τθ διάρκεια όλων των μακθμάτων πρζπει να εργάηονται 

τα ίδια άτομα. 

5. Υρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων και να υπάρχει μια πλιρθσ 

και κοινι εμπιςτοςφνθ ςε ό,τι πραγματοποιθκεί ςτα μακιματα. 

6. Δε κα ξεκινιςουμε ζνα καινοφριο μάκθμα, ζωσ ότου δεν κατανοιςουμε πλιρωσ το 

προθγοφμενο. Χυνεπϊσ, ςε κάκε μάκθμα κα αντιςτοιχεί ζνα ανόμοιοσ αρικμόσ ςειρϊν 

εργαςίασ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΚΑΘΑΡΘ 

 

ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

Ανίχνευςη κάθαρςησ  

Τταν ζνα περιεχόμενο τθσ ςυνείδθςθσ (για παράδειγμα, μια εικόνα, ανάμνθςθ, μια ιδζα) 

αποκτά τόςθ ζνταςθ ι τόςο «φορτίο» που ξεχωρίηει από τα υπόλοιπα περιεχόμενα, 

εκφορτίηεται ςυνικωσ δίνοντασ παλμοφσ ςτα αντίςτοιχα κζντρα. Αυτά τα κζντρα μπαίνουν 

ςε κίνθςθ και κινθτοποιοφν ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ προσ τον εξωτερικό κόςμο. 

Γενικά, κάκε δραςτθριότθτα ζχει ςαν ςυνζπεια μια εκφόρτιςθ. Τμωσ οι φυςιολογικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το κφκλωμα: ανάγκθ-

ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ. Χάρθ ς' αυτό το κφκλωμα που τισ εντάςεισ ςτισ ςτιγμζσ ανάγκθσ 

και τισ μειϊνει ςτισ ςτιγμζσ ικανοποίθςθσ, κάκε ηωντανό ον προχωρά προσ τισ πθγζσ τθσ 

εφοδιαςμοφ και οπιςκοχωρεί μπροςτά ςτουσ κινδφνουσ, προςτατεφοντασ τθν ακεραιότθτά 

του. Επίςθσ προςανατολίηεται προσ αυτό που του επιτρζπει να αναπαράγει, να εξαπλϊνει 

τθ δομι του. Αυτοί οι μθχανιςμοί εξθγικθκαν από παλιά ςαν τα «ζνςτικτα» ατομικισ 

ςυντιρθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ του είδουσ. 

Ψο ςφςτθμα ζνταςθ-ζλλειψθ ικανοποίθςθσ και χαλάρωςθ-ικανοποίθςθ αναπαράγεται, ςε 

οργανικό επίπεδο το, φυςικό φαινόμενο ανιςορροπία-αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ. 

Χτο ανκρϊπινο ον εκδθλϊνονται κακαρτικζσ εκφορτίςεισ όπωσ γζλιο, κλάμα επικοινωνία 

προβλθμάτων, καλλιτεχνικι δθμιουργία, φυςικι δραςτθριότθτα ανιδιοτελισ κλπ. Τλεσ 

αυτζσ οι εκδθλϊςεισ δεν φαίνεται να είναι ςτθν άμεςθ υπθρεςία των ενςτίκτων και 

ςυμπλθρϊνουν, χωρίσ αμφιβολία, με ζνα ςθμαντικό χαρτί αποκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ 

ιςορροπίασ. 

Για πολυάρικμουσ λόγουσ, διάφορα κανάλια κακαρτικισ εκ φόρτιςθσ μπορεί να βρεκοφν 

μπλοκαριςμζνα ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, θ ςυςςωρευμζνθ 

ζνταςθ ψάχνει άλλουσ δρόμουσ ζκφραςθσ, και ζμμεςα αποκακίςταται θ ιςορροπία. Τμωσ 

αν οι ςυςςωρευμζνεσ εντάςεισ αυξθκοφν ςε ςχζςθ με τισ εκφορτίςεισ (άμεςεσ ι ζμμεςεσ), 

όλθ θ δομι αρχίηει να κινδυνεφει... Υολλζσ αρρϊςτιεσ είναι ςωματοποιιςεισ ι εςωτερικζσ 

εκριξεισ που προκαλοφνται από το μπλοκάριςμα των εξωτερικϊν δρόμων κάκαρςθσ. Άλλεσ 

γενικευμζνεσ εκριξεισ μποροφν να εκφραςτοφν προσ το εξωτερικό, ςαν πράξεισ βίασ. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα κάκαρςθσ ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία 

για τθ ηωι. 

 

Άςκθςθ 1. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να διθγθκεί διάφορα αςτεία. Σ οδθγόσ κρατά ςθμειϊςεισ από τισ 

διθγιςεισ. 
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Αςκιςει 2. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να διθγθκεί ιςτορικά ςυμβάντα. Ξρατά ςθμειϊςεισ. 

 

Άςκθςθ 3. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να περιγράψει χαροφμενα ςυμβάντα τθσ ηωισ του. Ξρατά 

ςθμειϊςεισ. 

 

Άςκθςθ 4. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να ςχολιάςει ςοβαρά ι λυπθρά γεγονότα τθσ ηωισ του. Ξρατά 

ςθμειϊςεισ. 

Αφοφ πραγματοποιθκοφν οι τζςςερισ αςκιςεισ, παίρνει το υλικό με τισ ςθμειϊςεισ και ηθτά 

ςτο άτομο να εξθγιςει ποια είναι τα κοινά ςτοιχεία ςτισ διάφορεσ διθγιςεισ που του 

δθμιοφργθςαν: 

a) μυϊκι ζνταςθ και γιατί; 

b) χαλάρωςθ και γιατί; 

c) μπλοκάριςμα (δθλαδι, λικθ, ι απόκρυψθ, ι ςιωπι) και γιατί; 

d) αλλαγζσ ςτον τόνο τθσ φωνισ, αναπνευςτικζσ αλλαγζσ, αλλαγζσ ςωματικισ 

ςτάςθσ... και γιατί; 

Αφοφ πραγματοποιθκοφν όλα αυτά, ηθτείται ςτο άτομο να ςυνκζςει, με λίγα λόγια, όλα 

όςα του δθμιουργοφν ζνταςθ και όςα το χαλαρϊνουν. 

Ψελικά, ςυςτινεται ςτο άτομο να εκφραςτεί ελεφκερα ςχολιάηοντασ γεγονότα ι 

ονειροπολιματα που απελευκερϊνουν τισ εντάςεισ του. Χε αυτι τθ ςτιγμι, ιδθ 

κακοδθγείται μια πρϊτθ και ςτοιχειϊδθσ κάκαρςθ. 

Χφμφωνα με το ςτυλ αυτϊν των μακθμάτων, ο οδθγόσ κα αλλάξει το ρόλο του με το άτομο, 

Χ' αυτζσ τισ εργαςίεσ κα αφιερωκοφν τόςεσ ςειρζσ μακθμάτων όςεσ είναι απαραίτθτεσ. 

Ξάκε ςειρά δεν πρζπει να διαρκεί πάνω από μια ϊρα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Ανίχνευςη κάθαρςησ (εμβάθυνςη). 

Χτο προθγοφμενο μάκθμα, οδθγόσ και άτομο ιρκαν ςε μια πρϊτθ επαφι. 

Σι προτεινόμενεσ αςκιςεισ είχαν ςα ςτόχο να εμφανίςουν εντάςεισ που ςυνδζονταν με 

κακοριςμζνα κζματα. Επίςθσ προςπακιςαμε να πετφχουμε μια ςτοιχειϊδθ κάκαρςθ, 

ηθτϊντασ ςτο άτομο να εκφραςτεί ελεφκερα, με τθ διιγθςθ γεγονότων ι ονειροπολθμάτων 

του. 
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Κα προχωριςουμε τϊρα ςε πιο ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ, ακολουκϊντασ πάντα τθν ιδζα να 

διακρίνουμε προβλιματα (ανίχνευςθ) και ζπειτα να εκφορτϊςουμε τισ εντάςεισ που 

εμφανίςτθκαν. 

Υρζπει να κατανοθκεί το εξισ: δε μασ ενδιαφζρει να ελευκερϊςουμε φορτία που 

ςχετίηονται με περιςταςιακζσ (ςτιγμιαίεσ) εντάςεισ, αλλά εκείνα που ςυνδζονται με 

διαρκείσ εντάςεισ. Αυτζσ οι εντάςεισ αν και προκαλοφνται από διάφορεσ αιτίεσ, ςυνικωσ 

ςυνδζονται με τρία κεντρικά κζματα: χριμα, ςεξ και εικόνα του εαυτοφ μασ. 

κα δοφμε τϊρα αμζςωσ ζνα πλιρεσ ςφςτθμα ζρευνασ κάκαρςθσ που δε χρειάηεται 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ για τθν πραγματοποίθςι του. 

Θ βάςθ του ςυςτιματοσ είναι θ λίςτα των λζξεων-ερεκιςμάτων. 

Σ οδθγόσ λζει λζξεισ, ςτισ οποίεσ το άτομο πρζπει να απαντιςει με άλλεσ, όςο το δυνατό 

πιο γριγορα και χωρίσ να εκλογικεφει, δθλαδι με απλό ςυνδυαςμό ιδεϊν. Υαραδείγματα 

εκλογίκευςθσ είναι οι λζξεισ-απάντθςθ που κακορίηουν, περιγράφουν ι επαναλαμβάνουν 

το προτεινόμενο ερζκιςμα. Π' αυτι τθν ζννοια, αν ο οδθγόσ λζει «καρζκλα» και το άτομο 

απαντά «κάκιςμα», γίνεται μια εκλογίκευςθ που δε χρθςιμεφει και πολφ ςτθν ζρευνα. 

Σι λζξεισ-ερζκιςμα είναι, αρχικά, ουδζτερεσ. Δθλαδι, λζξεισ που αναφζρονται ςε 

αντικείμενα ι εργαλεία τθσ κακθμερινισ ηωισ, π.χ.: τραπζηι, καρζκλα, πόρτα, παράκυρο, 

κρεβάτι, κουηίνα, αυτοκίνθτο, πόλθ, εργοςτάςιο, παιχνίδι, κλπ. 

Χτθ ςυνζχεια, ο οδθγόσ κα αντικαταςτιςει κάποιεσ ουδζτερεσ λζξεισ με άλλεσ που 

ςχετίηονται με τα κεντρικά κζματα που αναφζρκθκαν πριν, Υ.χ.: τραπζηι, χριμα, πόρτα, 

ζρωτασ, πατζρασ, μθτζρα, αυτοκίνθτο, γελοίοσ, εργοςτάςιο, κάνατοσ, μωρό, κλπ. 

Ψισ λζξεισ που ςχετίηονται με τα κεντρικά κζματα ι που ςχετίηονται με τθ ηωι ι τθν 

ακεραιότθτα του ατόμου (π.χ.: «κάνατοσ», «αρρϊςτια», «ατφχθμα», κλπ.), τισ ονομάηουμε 

«ςθμαντικζσ», ανεξάρτθτα από το αν είναι ερζκιςμα ι απάντθςθ. 

Κα δϊςουμε τϊρα, κάποιεσ ςυςτάςεισ. 

Σ οδθγόσ κα χρθςιμοποιιςει ζνα ρεπερτόριο λζξεων ςαφζσ και με καλό τόνο. 

Σ οδθγόσ κα κρατιςει ςθμειϊςεισ από τισ ςθμαντικζσ απαντιςεισ, είτε επειδι ςχετίηονται 

με τα κεντρικά κζματα, ι λόγω του ςυγκινθςιακοφ τουσ φορτίου. Για παράδειγμα, απζναντι 

ςτθ λζξθ «καρζκλα», θ απάντθςθ «αγαπθμζνοσ», ι ακόμθ κάποιο επιφϊνθμα όπωσ «Α!» ι 

κάποια παράξενθ απάντθςθ όπωσ «δεν μπορϊ», κλπ. 

Ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να δϊςουμε προςοχι ςτισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

1. Αφξθςθ τθσ μυϊκισ ζνταςθσ μπροςτά ςτθ λζξθ ερζκιςμα ι όταν δίνεται θ απάντθςθ. 

2. Αλλαγι ςτον τόνο τθσ φωνισ. 

3. Αναπνευςτικι αλλαγι. 

4. Αλλαγι ςτθ ςωματικι ςτάςθ. 

5. Ωπερβολικι αργοπορία ςτθν απάντθςθ. 

6. Δυςκολία ςτο να κυμθκοφμε λζξεισ για να απαντιςουμε ςτο ερζκιςμα. 

7. Απαντιςεισ ςυγκινθςιακά φορτιςμζνεσ. 
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Θ περίπτωςθ 5, ςυμπίπτει ςχεδόν πάντα με το ότι το άτομο αντικακιςτά τθν πρϊτθ λζξθ 

που του ζρχεται ςτο μυαλό, με άλλθ. Θ περίπτωςθ 6, δείχνει μπλοκάριςμα εικόνων. Θ 

περίπτωςθ 7, ζχει χαρακτιρα κάκαρςθσ. 

Χτισ επόμενεσ αςκιςεισ, ο οδθγόσ κα πει ουδζτερεσ λζξεισ, όμωσ ιδθ παρεμβάλλοντασ 

λζξεισ (ερζκιςμα, ι απαντιςεισ του ατόμου που παίρνονται ςαν καινοφριο ερζκιςμα) που 

φάνθκαν πριν ςα ςθμαντικζσ. 

Χτθ ςυνζχεια, θ λίςτα κα περιλαμβάνει δυο λζξεισ μαηί, ςτισ οποίεσ το άτομο κα απαντά 

επίςθσ με άλλεσ δυο. 

Ψελικά, ο οδθγόσ κα λζει ολόκλθρεσ φράςεισ οργανωμζνεσ με βάςθ ςθμαντικζσ λζξεισ και 

κα ηθτά ςτο άτομο να απαντιςει επίςθσ με φράςεισ. 

Θ ζρευνα φτάνει ςε ζνα ενδιαφζρον επίπεδο όταν ο οδθγόσ μιλά κάκε φορά λιγότερο και 

το άτομο κάκε φορά περιςςότερο, ζτςι ϊςτε από τθν απλι ζρευνα περνά ςε μια 

ςυγκινθςιακά φορτιςμζνθ διιγθςθ. Χε μια τζτοια περίπτωςθ ανοίγονται δυνατότθτεσ 

κάκαρςθσ που επιτρζπουν εμφανείσ εκφράςεισ όπωσ το γζλιο, το κλάμα, θ ζκρθξθ κυμοφ 

κλπ. Σ οδθγόσ λζει μια λίςτα λζξεων ερεκιςμάτων, ςτισ οποίεσ το άτομο απαντά. 

 

Άςκθςθ 2. 

Σ οδθγόσ παρεμβάλλει ςθμαντικζσ λζξεισ, που ςχετίηονται με τα κεντρικά κζματα και/ι 

ςθμαντικζσ λζξεισ που το άτομο είπε ςαν απαντιςεισ ςτθν προθγοφμενθ άςκθςθ. 

 

Άςκθςθ 3. 

Σ οδθγόσ λζει μια λίςτα διπλϊν λζξεων, και το άτομο απαντά επίςθσ με δυο λζξεισ.  

 

Άςκθςθ 4. 

Σ οδθγόσ λζει ςθμαντικζσ φράςεισ και ηθτά ςτο άτομο να απαντιςει επίςθσ με φράςεισ. 

 

Άςκθςθ 5. 

Σ οδθγόσ λζει ςθμαντικζσ φράςεισ και ηθτά ςτο άτομο να εκφραςτεί χωρίσ καμιά 

προκατάλθψθ και χωρίσ να εκλογικεφει. Αφοφ πραγματοποιθκοφν οι αςκιςεισ, ο οδθγόσ κα 

ςυνεργαςτεί με το άτομο ζτςι ϊςτε αυτό να ερμθνεφςει τα ςθμαντικά φαινόμενα. Σ οδθγόσ 

κα φροντίςει να κάνει το άτομο μια λογικι ςφνκεςθ των βαςικϊν του προβλθμάτων. 

Αν ςτο τζλοσ των εργαςιϊν, το άτομο αιςκάνεται μια ανακοφφιςθ των εντάςεων του, θ 

κάκαρςθ ζχει λειτουργιςει. Χίγουρα κα υπάρχουν κακάρςεισ πιο βακιζσ και άλλεσ 

λιγότερο, γι' αυτό ςυςτινεται να πραγματοποιθκοφν διάφορεσ ςειρζσ. 

Σι δυο ςυμμετζχοντεσ κα αλλάξουν ρόλουσ τελειϊνοντασ τθ ςειρά των αςκιςεων. 

Υαρατθριςτε ότι με βάςθ το ςχιμα που εξθγικθκε, μποροφν να δθμιουργθκοφν τεχνικζσ 

εφαρμόςιμεσ ςτθν κακθμερινι ηωι με εκείνα τα άτομα που εκδθλϊνουν μεγάλεσ 



56 
 

εςωτερικζσ εντάςεισ και προβλιματα. γενικά, επικοινωνίασ. Ασ δοφμε ζνα κακθμερινό 

παράδειγμα ζρευνασ κάκαρςθσ με ζνα άτομο που δε γνωρίηει αυτά τα κζματα. 

 

Ερευνά ανατροφοδότθςθσ. 

Σ οδθγόσ ηθτά από το άτομο να απαντιςει ςε κάκε λζξθ που ακοφει, με άλλθ διαφορετικι, 

και αν λζγονται διάφορεσ λζξεισ, θ απάντθςθ κα πρζπει επίςθσ να είναι με διάφορεσ λζξεισ. 

Ψελικά, αν ο οδθγόσ δϊςει ερεκίςματα με φράςεισ, το άτομο κα απαντιςει επίςθσ με 

φράςεισ. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να απαντιςει άμεςα, χωρίσ προκαταλιψεισ και χωρίσ 

εκλογικεφςεισ. 

Αμζςωσ, ο οδθγόσ λζει μια λζξθ ςτθν τφχθ..., το άτομο απαντά και ο οδθγόσ, παίρνοντασ τθν 

απάντθςθ του ατόμου, του τθν ξαναλζει, ζτςι ϊςτε μ' αυτό τον τρόπο το ίδιο το άτομο 

αρχίηει να φτιάχνει ζνα είδοσ επιχειριματοσ κάκαρςθσ μζχρι να φτάςει ςτθ διιγθςθ όπου 

μιλά μόνο αυτό. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Κάθαρςη. χήμα τησ ςυνείδηςησ. Βαθιά κάθαρςη. 

Χε άλλα κεφάλαια είδαμε τθ λειτουργία των κζντρων απάντθςθσ και τθ λειτουργία τθσ 

εικόνασ ςαν κινθτιρια δφναμθ δραςτθριοτιτων. 

Κα οργανϊςουμε, τϊρα, τα εξισ ςχιματα: 

Ψο ςχιμα Λ δείχνει ζνα απλό ςφςτθμα, όπου τα ερεκίςματα φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ και 

αυτι δρα δίνοντασ απάντθςθ.  

Ψο ςχιμα ΛΛ κεωρεί ιδθ ότι τα ερεκίςματα μπορεί να είναι εξωτερικά από το ςϊμα και 

επίςθσ εςωτερικά. Ψα ερεκίςματα λαμβάνονται από τισ αιςκιςεισ ςαν εντυπϊςεισ και 

φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ ςαν αντιλιψεισ (δθλαδι, ςαν δομθμζνεσ εντυπϊςεισ). Θ 

ςυνείδθςθ λειτουργεί με εικόνεσ που φζρνουν ενζργεια ςτα κζντρα, παράγοντασ τισ 

εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ απαντιςεισ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Ψο ςχιμα ΛΛΛ είναι πιο περίπλοκο. Χ' αυτό γίνεται διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε δυο 

ςυςτιματα αιςκιςεων: τισ εξωτερικζσ (όραςθ, ακοι, όςφρθςθ, γεφςθ και αφι) και τισ 

εςωτερικζσ (ςυναιςκθςία: πόνοσ, κερμοκραςία, μυϊκι ζνταςθ, κλπ. και κιναιςκθςία: κζςθ 

και κινιςεισ του ςϊματοσ). 

Ψα ερεκίςματα που προζρχονται από τα εξωτερικά και εςωτερικά μζςα φτάνουν ςτθ 

ςυνείδθςθ ςαν αντιλιψεισ, και ταυτόχρονα εγγράφονται ςτθ μνιμθ. Πε τθ ςειρά τθσ, θ 

μνιμθ φζρνει ερεκίςματα ςτθ ςυνείδθςθ (αναμνιςεισ). Θ ςυνείδθςθ ςτζλνει εικόνεσ που 

δρουν πάνω ςτα κζντρα, και αυτά δίνουν εξωτερικζσ απαντιςεισ (κινθτικζσ), ι εςωτερικζσ 

(φυτικζσ). 
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Ξάκε απάντθςθ που δίνει ζνα κζντρο διακρίνεται από τισ εςωτερικζσ αιςκιςεισ και τθ 

ςυνείδθςθ. Χάρθ ς' αυτό γνωρίηει τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται 

(ανατροφοδότθςθ τθσ απάντθςθσ), και που, επίςθσ, εγγράφονται ςτθ ςυνείδθςθ. Αυτό 

ακριβϊσ το ςτοιχείο, είναι θ βάςθ τθσ μάκθςθσ που τελειοποιείται ςτο μζτρο που 

επαναλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ. 

Αν για κάποιο λόγο μπλοκαριςτοφν παλμοί που κα ζπρεπε να φτάςουν από τισ αιςκιςεισ, ι 

από τθν απάντθςθ των κζντρων, ι από τθ μνιμθ, ςτθ ςυνείδθςθ δθμιουργοφνται 

ςυγχφςεισ. Αυτό επίςθσ ςυμβαίνει όταν οι παλμοί που φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ είναι 

υπερβολικοί. 

Τλοι οι παλμοί που διατρζχουν το κφκλωμα μποροφν να εργαςτοφν με εναλλαςςόμενθ 

ζνταςθ: μερικζσ φορζσ κανονικι (μεταξφ ορίων), μερικζσ φορζσ με πολφ αδφναμθ ενζργεια 

(χαμθλό όριο), μερικζσ φορζσ με. υπερβολικι (ανϊτατο όριο ανοχισ), μερικζσ φορζσ 

κακόλου (μπλοκάριςμα). Τταν οι παλμοί που προζρχονται από τθ ςυνείδθςθ φτάνουν ςε 

ζνα κζντρο και ς' αυτό μπλοκάρεται θ απάντθςθ υπερφορτίηοντασ το με ενζργεια, τα 

φορτία μετατοπίηονται ςε άλλα κζντρα, δθμιουργϊντασ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ (π.χ.: 

κινθτικζσ απαντιςεισ που μπλοκάρονται, υπερφορτίηουν το φυτικό κζντρο που δίνει 

ακατάλλθλεσ εςωτερικζσ απαντιςεισ, δθμιουργϊντασ οργανικζσ δυςλειτουργίεσ ι 

ςωματοποιιςεισ. Ξάτι ανάλογο μπορεί να ςυμβεί αν μπλοκαριςτοφν οριςμζνεσ 

ςυγκινθςιακζσ απαντιςεισ που κα ζπρεπε να καταλιξουν να εκφραςτοφν κινθτικά). 

Θ λειτουργία που εκπλθρϊνει θ κάκαρςθ είναι το να δίνει δυνατότθτα για 

ξεμπλοκαρίςματα και, γι' αυτό, να μειϊνει τα φορτία που αναφζραμε που βάηουν ςε 

κίνδυνο το κφκλωμα. 

Τταν εργαςτικαμε με τθν ψυχοφυςικι γυμναςτικι είδαμε ότι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, 

ζνα κζντρο λειτουργεί αντικακιςτϊντασ ζνα άλλο, κακϊσ και ζνα μζροσ αντικακιςτϊντασ το 

αντίςτοιχο. Εκεί επίςθσ παρατθριςαμε ότι θ εξάςκθςθ των κζντρων ςε διάφορα άτομα 

ιταν ανόμοια. Πε τισ γνωςτζσ αςκιςεισ, προςπακιςαμε να δραςτθριοποιιςουμε κζντρα 

και μζρθ με δυςκολίεσ ςτθ λειτουργία τουσ.  

Θ ψυχοφυςικι γυμναςτικι χρθςίμευςε για να διακρίνουμε προβλιματα απάντθςθσ και για 

να προςανατολίςουμε τθν ενζργεια προσ τα κατάλλθλα ςθμεία εκφόρτιςθσ. Χ' αυτι τθν 

τελευταία περίπτωςθ, είναι προφανισ θ λειτουργία τθσ κάκαρςθσ. 

Ψϊρα πρζπει να αναρωτθκοφμε: τι ςυμβαίνει όταν οι παλμοί μπλοκάρονται πριν να 

φτάςουν ςτα κζντρα; Είναι ςαφζσ ότι ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πρζπει να ενεργιςουμε ςε 

επίπεδο εςωτερικϊν αιςκιςεων (περίπτωςθ ενοδςωμικϊν αναιςκθςιϊν, ι όταν χάνεται θ 

αντίλθψθ περιοχϊν του ςϊματοσ), ι ςε επίπεδο ςχθματιςμοφ εικόνων (περίπτωςθ 

απουςίασ, αντικατάςταςθσ, τι κακισ τοποκζτθςθσ ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ τθσ 

ςυνείδθςθσ). Τλεσ αυτζσ οι περιπτϊςεισ κα μελετθκοφν ςτα αντίςτοιχα μακιματα τθσ 

μεταφοράσ. 

Εργαςτικαμε επίςθσ πάνω ςτθ χαλάρωςθ, προςπακϊντασ να μειϊςουμε φορτία που, όταν 

μετατρζπονται ςε εςωτερικζσ εντυπϊςεισ, δίνουν κζςθ ςε καινοφριουσ παλμοφσ που 

εμποδίηουν τθν καλι λειτουργία του κυκλϊματοσ. Τμωσ είναι ςαφζσ ότι οριςμζνεσ πθγζσ 

ζνταςθσ είναι απομακρυςμζνεσ από τα ςθμεία όπου δρουν αυτζσ οι εντάςεισ. Ζτςι, ζνα 

περιεχόμενο τθσ μνιμθσ μπορεί να εκδθλωκεί ςαν ζμμονθ εικόνα που αυξάνει τθ 
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ςυγκινθςιακι και κινθτικι ζνταςθ. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, θ χαλάρωςθ δρα μειϊνοντασ 

τα φορτία ςε οριςμζνα ςωματικά ςθμεία και, επίςθσ, μετατοπίηοντασ τθν προςοχι από τισ 

ενοχλθτικζσ εικόνεσ προσ εικόνεσ που μποροφμε να ελζγξουμε... Ζτςι ι αλλιϊσ, τα φορτία 

που μετατοπίςτθκαν απαιτοφν ζνα άνοιγμα κάκαρςθσ. 

 

Βακιά κάκαρςθ. 

Θ κάκαρςθ ςαν τεχνικι ςυςτινεται ςε περιπτϊςεισ ανθςυχίασ γενικά, άγχουσ, ζλλειψθσ 

επικοινωνίασ και οποιουδιποτε τφπου μπλοκαρίςματοσ. 

Περικζσ φορζσ αρκεί να εφαρμοςτεί μια ζρευνα κάκαρςθσ, αλλά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

κα είναι απαραίτθτο να φτάςουμε ςε μια βακιά κάκαρςθ. 

Υριν να μποφμε ςτο κζμα, πρζπει να κυμθκοφμε ότι υπάρχουν πολυάρικμεσ μορφζσ 

εμπειρικϊν κακάρςεων: όταν κλαίμε, όταν γελάμε, όταν τρζχουμε, όταν φωνάηουμε, και 

όταν πραγματοποιοφμε οποιοδιποτε τφπο δραςτθριοτιτων που εκφορτίηουν εντάςεισ και 

εγγράψουν ςα ςυνζπεια αιςκιςεισ ανακοφφιςθσ. Αναμφίβολα, μασ ενδιαφζρει να 

χειριηόμαςτε ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ (ζρευνασ ι βακιάσ κάκαρςθσ), που οδθγοφν άμεςα 

ςτα προβλιματα, είτε αυτά είναι τωρινά, βιογραφικά, ι μζχρι και φανταςτικά. Εκεί όπου 

υπάρχουν αυτοί οι «πυρινεσ», κα πρζπει να φτάςουμε μζχρι αυτοφσ και να 

απελευκερϊςουμε τα φορτία τουσ με τον πιο απλό και γριγορο τρόπο. 

Χ' αυτό το μάκθμα κα εργαςτοφμε με τα επόμενα βιμα τα: 

1. Εςωτερικι εξζταςθ 

2. Χαλάρωςθ 

3. Ανάπτυξθ τθσ κάκαρςθσ 

4. Εκφόρτιςθ 

5. Χφνκεςθ. 

Βιμα 1: Ηθτείται ςτο άτομο να εξεταςτεί εςωτερικά. προςπακϊντασ να βρει εκείνα τα 

προβλιματα που περιςςότερο κα του ςτοίχιηε να επικοινωνιςει Πετά από αυτι τθν 

πρόταςθ αφινουμε το άτομο μόνο του για λίγα λεπτά. 

Βιμα 2: Σ οδθγόσ τοποκετείται ςτο πλάι του ατόμου, ςυςτινοντάσ του να 

πραγματοποιιςει μια καλι εξωτερικι μυϊκι χαλάρωςθ. 

Βιμα 3: Σ οδθγόσ βάηει ςε πρακτικι όλεσ τισ τεχνικζσ τθσ ζρευνασ κάκαρςθσ, μζχρι να 

φτάςει θ ςτιγμι που ο ίδιοσ ςωπαίνει και το άτομο αρχίηει να εκφράηεται ελεφκερα. 

Βιμα 4: Ψο άτομο επιτυγχάνει να εξωτερικεφςει εκείνα τα προβλιματα που ςτθν εςωτερικι 

εξζταςθ κεϊρθςε αδφνατο να εκφράςει. 

Βιμα 5: οδθγόσ και άτομο ςυνκζτουν ό,τι ςυνζβθ, δίνοντασ ςυνοχι ςε όλθ τθ διαδικαςία. 

Χυςτάςεισ. 

1. Είναι καλό ο τόποσ εργαςίασ να είναι ςιωπθλόσ και να υπάρχει θμίφωσ. Είναι 

ςθμαντικό να μθν υπάρχει δυνατότθτα διακοπϊν από άλλα άτομα. 

2. Σι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κακίςουν ο ζνασ ςτο πλάι του άλλου ζτςι ϊςτε το 

άτομο να μθν ζχει τθν αίςκθςθ ότι παρατθρείται από τον οδθγό. 
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3. Σ οδθγόσ κα προςζξει ζτςι ϊςτε οι εκφράςεισ του να είναι ειλικρινείσ και 

ευχάριςτεσ, προςπακϊντασ να υπάρχει μια φιλικι επικοινωνία Χε καμιά περίπτωςθ 

ο οδθγόσ δε κα επικρίνει ι κατακρίνει το άτομο. 

4. Σ οδθγόσ ποτζ δε κα αναφζρει το όνομα του ατόμου. 

5. Σ οδθγόσ κα κρατιςει ςθμειϊςεισ των ενδείξεων που παρουςιάηονται. 

 

Παρατθριςεισ 

Πια από τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται με τα άτομα που είναι πολφ 

μπλοκαριςμζνα, είναι το επιχείρθμα ότι «δεν ζχουν προβλιματα που δεν μποροφν να 

εκφράςουν». Αυτό μερικζσ φορζσ είναι ψζμα για το ίδιο το άτομο. Χε μια τζτοια περίπτωςθ 

κα πρζπει να προχωριςουμε ςε διάφορεσ ςειρζσ μακθμάτων ςτο μζτρο που αυξάνεται θ 

εμπιςτοςφνθ ανάμεςα ςτουσ δυο ςυμμετζχοντεσ. Αυτι θ επιχειρθματολογία επίςθσ 

αντιςτοιχεί ςε μια ζλλειψθ πίςτθσ ςτθν επιτυχία τθσ τεχνικισ ι ςτθν ικανότθτα του οδθγοφ. 

Είναι ςαφζσ ότι όςο πιο ζντονο είναι το πρόβλθμα επικοινωνίασ του ατόμου, τόςο πιο 

αυςτθρό κα είναι ςτθν κριτικι του απζναντι ςτον οδθγό και τόςο μεγαλφτερθ θ 

εκλογίκευςθ που κα κάνει. 

Χε μερικζσ περιπτϊςεισ, το άτομο ςκζφτεται ότι είναι μεγαλφτεροσ ο κίνδυνοσ από το 

αποτζλεςμα. ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ, όμωσ χωρίσ αμφιβολία θ 

κάκαρςθ επθρεάηει τθν εικόνα που ζχει για τον εαυτό του το άτομο ι καλφτερα τθν εικόνα 

που εκδθλϊνει προσ τουσ άλλουσ. 

Επίςθσ μπορεί να ςυμβεί, πραγματικά, το άτομο να μθν, καταλαβαίνει τα βακιά του 

προβλιματα λόγω του ςυςτιματοσ εντάςεων που μπλοκάρουν τα περιεχόμενά του. Χε μια 

τζτοια περίπτωςθ, τα μεγαλφτερα προβλιματα ςυνικωσ αντικακίςτανται από δυςκολίεσ 

μικρισ ςθμαςίασ. 

Ζνασ άλλοσ περιοριςμόσ ςε άλλα άτομα είναι θ χριςθ ερμθνειϊν που προθγοφνται τθσ 

εργαςίασ τθσ κάκαρςθσ μζςω των οποίων εκλογικεφουν τα προβλιματα ςφμφωνα με 

κεωρθτικά ςχιματα. 

Σι δυςκολίεσ που αναφζρκθκαν κα αποφευχκοφν αν ο οδθγόσ διαςαφθνίςει το άτομο, 

αποφεφγοντασ κάκε ςτιγμι τθ ςυηιτθςθ. Ακριβϊσ, αυτζσ οι παρατθριςεισ που εκκζςαμε, 

μποροφν να ςχολιαςτοφν ελεφκερα ςτο άτομο πριν να ξεκινιςει τθν εργαςία. 

Χτθν εςωτερικι εξζταςθ, το άτομο κα προςπακιςει να κακορίςει πολφ καλά όλα τα 

προβλιματα που του φαίνεται αδφνατο ι πολφ δφςκολο να εκφράςει ςτον οδθγό, όμωσ 

επίςθσ κα λάβει υπόψθ του εκείνα που δυςκολεφουν τθν επικοινωνία του με άλλα άτομα. 

Πε τθν κατάςταςθ τθσ εξωτερικισ χαλάρωςθσ ςτοχεφουμε ςτο να μπορζςει το άτομο να 

διακρίνει κάκε δυςκολία που εμφανίηεται μια και αυξάνει θ μυϊκι ζνταςθ. Επίςθσ, αυτό κα 

χρθςιμζψει ςαν ζνδειξθ για τον οδθγό. Ψελικά, κα χρθςιμζψει για να μειϊςει 

δευτερεφοντεσ παλμοφσ που μπορεί να ανατροφοδοτιςουν το κφκλωμα, ςυνειςφζροντασ 

ςτο μπλοκάριςμα. 

Χτθν ανάπτυξθ, ο οδθγόσ δε ηθτά ςτο άτομο να επικοινωνιςει τα προβλιματα που διάκρινε 

ςτθν εςωτερικι εξζταςθ, αλλά πλθςιάηει με τισ τεχνικζσ τθσ ζρευνασ τθσ κάκαρςθσ. Αλλά 
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ςυμβαίνει, ςτο μζτρο που προχωρά θ διαδικαςία, το άτομο να προςανατολίηεται προσ τα 

προβλιματα που κακορίςτθκαν προθγουμζνωσ ςτθν εξζταςθ. Επίςθσ ςυμβαίνει, μερικζσ 

φορζσ, το άτομο να ανακαλφπτει ςτθν ανάπτυξθ, προβλιματα πιο βακιά από αυτά που 

κακορίςτθκαν ςτθν εξζταςθ, κατανοϊντασ τα πρϊτα ςαν εκλογικεφςεισ ι μετατοπίςεισ από 

τα βακιά κζματα. Υαρόλα αυτά, χάρθ ςτα κζματα που κακορίςτθκαν ςτθν εξζταςθ το 

άτομο κατόρκωςε να ςυνδεκεί με άλλα μεγαλφτερου ενδιαφζροντοσ. 

Είναι πολυάρικμεσ οι δυςκολίεσ που μπορεί να υπάρξουν. Υολλζσ από αυτζσ κα 

κατανοθκοφν ςτα μακιματα τθσ μεταφοράσ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

 

ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

Ειςαγωγή ςτη μεταφορά. 

Χτο προθγοφμενο μάκθμα εμφανίςτθκε θ ερϊτθςθ: «τι ςυμβαίνει όταν οι παλμοί 

μπλοκάρονται πριν φτάςουν ςτα κζντρα;» Ασ πάρουμε τθν περίπτωςθ μιασ ενοδςωμικισ 

αναιςκθςίασ. Ψο άτομο εξθγεί ότι δεν αιςκάνεται ζνταςθ ςτο ςεξ, εμφανίηοντασ 

ςυμπτϊματα ανικανότθτασ. Ασ πάρουμε άλλθ περίπτωςθ, ςτθν οποία μια δυνατι 

κατάςταςθ ςφγκρουςθσ, αντί να ενταχκεί ι να εκφορτιςτεί με κάκαρςθ, ξεχνιζται. Ασ 

πάρουμε, τελικά, τθν περίπτωςθ μιασ ςυνεχοφσ καταπιεςτικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία το 

άτομο δεν αιςκάνεται εντάςεισ που να μπορεί να διορκϊςει μζςω τθσ χαλάρωςθσ ι μζςω 

κακάρςεων. 

Αυτζσ οι περιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν, και άλλεσ πιο περίπλοκεσ, είναι που κάνουν 

απαραίτθτο το να αςχολθκοφμε με πιο δφςκολεσ εργαςίεσ, τισ εργαςίεσ «μεταφοράσ». 

Θ μεταφορά ζχει ςαν αντικείμενο τθν ενςωμάτωςθ περιεχομζνων. Δεν προχωρά όπωσ θ 

κάκαρςθ, εκφορτίηοντασ εντάςεισ προσ τθν περιφζρεια, αλλά μετατοπίηοντασ φορτία 

κάποιων περιεχομζνων ςε άλλα, ζτςι ϊςτε να ιςορροπθκεί ζνα ςφςτθμα ιδεοποίθςθσ, μια 

διανοθτικι «ςκθνι». 

Χτθν πραγματικότθτα, θ ςυνείδθςθ εργάηεται μεταφζροντασ φορτία κάποιων περιεχομζνων 

ςε άλλα, ςυνεχϊσ. Χυμβαίνει, χωρίσ αμφιβολία, οριςμζνα περιεχόμενα για κάποιουσ 

λόγουσ να μζνουν απομονωμζνα δθμιουργϊντασ αποςυνδζςεισ... 

Θ ανκρϊπινθ ηωι, από το ψυχολογικό ςθμείο οπτικισ, κα ζπρεπε να είναι μια ςυνεχισ 

ενςωμάτωςθ περιεχομζνων. Π' αυτι τθν ζννοια, θ μεταφορά ςαν τεχνικι ςτοχεφει ςτθν 

εκπλιρωςθ τθσ φυςιολογικισ διαδικαςίασ, που ζχει προςβλθκεί από ατυχθματικζσ 

αποςυνδζςεισ. 

Τπωσ ακριβϊσ υπάρχουν φυςικζσ εκφράςεισ κάκαρςθσ, επίςθσ υπάρχουν δραςτθριότθτεσ 

μεταφοράσ που εκπλθρϊνονται κατά τθ διάρκεια των ονείρων, ςτα ονειροπολιματα, ςτθν 

καλλιτεχνικι, ερωτικι και κρθςκευτικι άςκθςθ. 

Δεν κακορίηουμε εδϊ αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ με τθ μεταφορά, αλλά εξθγοφμε ότι, ς' 

αυτζσ, ςυμβαίνουν μεταφορζσ. 

Χτο παράδοξο φπνο (ι φπνο με εικόνεσ), γίνονται μεταφορζσ (εντάξεισ, ταξινομιςεισ 

περιεχομζνων), όμωσ επίςθσ αναταξινομοφνται ςτθ μνιμθ τα ςτοιχεία τθσ θμζρασ. Επίςθσ, 

χαλαρϊνουν οι εντάςεισ και το ςϊμα ξεκουράηεται. Σ φπνοσ, εξάλλου, εκπλθρϊνει 

πολυάρικμεσ λειτουργίεσ, μια από τισ οποίεσ είναι αυτι τθσ μεταφοράσ. 

Υολλά φαινόμενα κάκαρςθσ, χαλαρϊνοντασ υπερφορτίςεισ, επιτρζπουν μεταφορζσ. 

Αντίκετα, φαινόμενα μεταφοράσ απελευκερϊνουν υπολείμματα υπερφορτίςεων που 

εκφράηονται με κακάρςεισ. Αν και πρόκειται για διαφορετικζσ λειτουργίεσ, δρουν ςυχνά ςε 

ςυγχρονιςμό. 
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Κα δοφμε αργότερα, ότι ςτισ περιπτϊςεισ υπερβολικισ ζνταςθσ κα πρζπει να 

προκαλζςουμε εκφορτίςεισ κάκαρςθσ πριν να ξεκινιςουμε μια εργαςία μεταφοράσ. Επίςθσ 

κα κατανοιςουμε, ςε ποια περίπτωςθ μια κάκαρςθ κα είναι ακατάλλθλθ επειδι κα 

ςτεριςει από το φορτίο περιεχόμενα που κζλουμε να εντάξουμε. 

 

Ι. Εντάςεισ και κλίματα. Οι παλμοί και οι μετατροπζσ τουσ. 

Χτθν αυτογνωςία κάναμε μια πρϊτθ διάκριςθ ανάμεςα ςε ζνταςθ και κλίμα, εξθγϊντασ το 

δεφτερο ςαν μια ςυνολικι και ακακόριςτθ αίςκθςθ. Θ ζνταςθ, αντίκετα, εξθγικθκε ςε 

ςχζςθ με εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ μφεσ και, μερικζσ φορζσ, με διανοθτικζσ εικόνεσ. 

Χτθν εργαςία αυτι αναφζρκθκαν κλίματα εγκατάλειψθσ, βίασ, μοναξιάσ, αδικίασ, 

καταπίεςθσ, αναςφάλειασ, κλπ. 

Ζτςι όπωσ μελετϊντασ τισ τεχνικζσ κάκαρςθσ δε δϊςαμε προςοχι ςτισ περιςταςιακζσ, αλλά 

ςτισ διαρκείσ, δουλεφοντασ τϊρα με τισ τεχνικζσ μεταφοράσ, κα δοκεί προςοχι ςτα 

«ςτακερά κλίματα» (διαρκι) που δρουν ςα ςυγκινθςιακό φόντο ςτθν κακθμερινι ηωι, 

απαςχολϊντασ το κεντρικό πεδίο τθσ ςυνείδθςθσ μόνο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. 

Ψα κλίματα δεν ζχουν ακριβι χαρακτιρα, αλλά ςυγκεχυμζνο. Περικζσ φορζσ, λείπουν 

οπτικζσ εικόνεσ και προκαλοφνται από ςυναιςκθτικζσ εγγραφζσ (εςωτερικζσ αιςκιςεισ), 

που παράγονται από μια λειτουργικι απορφκμιςθ, ι από ζνα ςφνολο παλμϊν τθσ μνιμθσ, 

ι τθσ ςυνείδθςθσ. Αυτά τα δυο τελευταία, αν μετατραποφν ςε ςυναιςκθτικζσ εικόνεσ, 

δρουν πάνω ςτο φυτικό, ςεξουαλικό ι ςυγκινθςιακό κζντρο, τα οποία δίνουν εςωτερικι 

απάντθςθ, προκαλϊντασ ζνα καινοφριο ςφνολο αιςκιςεων (ανατροφοδότθςθ παλμϊν), 

Ξακϊσ αυτζσ οι εγγραφζσ προκλικθκαν από ςυναιςκθςία, φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ 

ςυγκεχυμζνεσ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ των αιςκιςεων που δθμιουργοφνται από λειτουργικι 

απορφκμιςθ) και εκεί μεταφράηονται ςε άλλεσ εικόνεσ (οπτικζσ, ακουςτικζσ, κλπ.), που 

αντιςτοιχοφν ςτισ εξωτερικζσ αιςκιςεισ. 

Π' αυτό τον τρόπο, τόςο μια οργανικι απορφκμιςθ, όςο και μια ςεξουαλικι ι 

ςυγκινθςιακι υπερφόρτιςθ, μποροφν να μετατραποφν ςε εικόνεσ π.χ. οπτικζσ, χάρθ ςτο 

φαινόμενο μετάφραςθσ, όμωσ πάντα ςυνοδευόμενεσ από ζνα ςυγκεχυμζνο ςυγκινθςιακό 

κλίμα, που αντιςτοιχεί ςτουσ παλμοφσ του ενδοςϊματοσ. 

Θ μετάφραςθ ςυν αιςκθτικϊν παλμϊν ςε εικόνεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ εξωτερικζσ 

αιςκιςεισ είναι μεγαλφτερθ, ςτο μζτρο που κατεβαίνει το επίπεδο ςυνείδθςθσ. Χτθν 

πραγματικότθτα, εκείνοι οι ςυν αιςκθτικοί παλμοί που ςε αφφπνιςθ φτάνουν ςτθ 

ςυνείδθςθ μόνο ςα ςυγκεχυμζνα κλίματα, ςε βακφ φπνο εμφανίηονται μεταφραςμζνοι, μια 

και κατεβαίνοντασ το επίπεδο αποςυνδζονται από τον εξωτερικό κόςμο οι αντίςτοιχεσ 

αιςκιςεισ, διευρφνοντασ το όριο αντίλθψθσ των εςωτερικϊν αιςκιςεων. 

Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα. Σι αιςκιςεισ που ςε αφφπνιςθ μεταφράηονται ςα «μοφδιαςμα» 

από τθν κακι κζςθ ενόσ χεριοφ, ςτα όνειρα μπορεί να εμφανίηονται μεταφραςμζνεσ ςαν 

μυρμιγκια που περπατοφν πάνω ςτο χζρι. Αυτζσ οι εικόνεσ κα χρθςιμζψουν ςτον 

κοιμιςμζνο για να διορκϊςει τθ ςτάςθ του χωρίσ να ξυπνιςει, όμωσ επίςθσ κα δϊςουν 

κζςθ ςε μια μακριά αλυςίδα ςυνδυαςμϊν, προκαλϊντασ ζνα λίγο-πολφ περίπλοκο ονειρικό 

κζμα. 
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Πια αφξθςθ ςτα ςτομαχικά οξζα, μπορεί να μεταφραςτεί ςε εικόνεσ πυρκαγιάσ, ζνα 

αναπνευςτικό πρόβλθμα, ςαν το κάψιμο του κοιμιςμζνου, ζνα καρδιακό πρόβλθμα, ςε ζνα 

χτφπθμα με βζλοσ, θ μεγάλθ ποςότθτα αερίων, ςε μια πτιςθ με αερόςτατο και μια 

ςεξουαλικι υπερφόρτιςθ, ςε οπτικζσ, ακουςτικζσ εικόνεσ και εικόνεσ αφισ που 

αναφζρονται ςτο αντίκετο φφλο. 

Επίςθσ τα ερεκίςματα που προζρχονται από τον εξωτερικό κόςμο μπορεί να 

παραμορφωκοφν ςτο επίπεδο του φπνου, χωρίσ γι' αυτό να μεταφραςτοφν από τθ μια 

αίςκθςθ ςτθν άλλθ. Για παράδειγμα: το χτφπθμα του τθλεφϊνου κα είναι ο ιχοσ καμπάνασ 

ςτον άνεμο, κάποιοσ που χτυπά τθν πόρτα κα είναι ο γζροσ παπουτςισ κάποιου 

παραμυκιοφ και τα ςεντόνια που μπλζκονται ςτα πόδια ζνασ λαςπότοποσ γεμάτοσ εμπόδια, 

όμωσ με χαρακτθριςτικά αφισ παρόμοια με αυτά του ερεκίςματοσ. 

Ζχουμε αναφζρει δυο μετατροπζσ διαφορετικϊν παλμϊν: μια που ονομάηεται 

«μετάφραςθ» και μια άλλθ «παραμόρφωςθ». 

Άλλθ ςθμαντικι περίπτωςθ ςτθ μετατροπι παλμϊν είναι αυτι τθσ «απουςίασ», όπωσ αυτό 

που ςυμβαίνει ςτισ ενοδςωμικζσ αναιςκθςίεσ, απουςία μελϊν ι οργάνων, ι ελλείψεισ ςε 

κάποια εξωτερικι αίςκθςθ, που τισ αιςκανόμαςτε ςαν κλίματα «χαςίματοσ τθσ 

ταυτότθτασ», «αποκοπισ από τον κόςμο», κλπ. Χτα χαμθλά επίπεδα ςυνείδθςθσ, αυτζσ οι 

απουςίεσ ερεκιςμάτων μπορεί επίςθσ να αναπλθρωκοφν με παραμορφϊςεισ ι 

διαφοροποιθμζνεσ μεταφράςεισ, ανάλογα με τισ αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν που εκπλθρϊνουν 

μια καλφτερθ λειτουργία για τθν ψυχικι οικονομία. 

 

ΙΙ. Αντίλθψθ και αναπαράςταςθ. Αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν. 

Τταν κάποιοσ βλζπει ζνα αντικείμενο, το αναγνωρίηει ι αντιλαμβάνεται ότι είναι καινοφριο. 

Αυτό είναι δυνατό χάρθ ςτο ότι ςτθν είςοδο του παλμοφ (που πάει ςτθ μνιμθ και τθ 

ςυνείδθςθ), αντιςτοιχεί μια γριγορθ ανάλυςθ ςτθ μνιμθ. Αυτι θ ανάλυςθ προκαλείται 

από τθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτουσ παλμοφσ που φτάνουν και αυτοφσ που ζχουν από πριν 

εγγραφεί. Θ μνιμθ, λοιπόν, ςτζλνει ςτθ ςυνείδθςθ ζνα πλιρεσ ςιμα και θ ςυνείδθςθ 

«αναγνωρίηει» το αντικείμενο. 

Τπωσ οι παλμοί που ξεκινοφν ςε αιςκθτιρια όργανα (αιςκιςεισ) φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ 

δομθμζνοι ςαν αντιλιψεισ, θ μνιμθ ςτζλνει ςτοιχεία ςτθ ςυνείδθςθ που δομοφνται ςαν 

αναπαραςτάςεισ. Θ ςυμφωνία ανάμεςα ςε αντίλθψθ και αναπαράςταςθ, επιτρζπει ςτθ 

ςυνείδθςθ να αναγνωρίηει το ερζκιςμα, ι να μθν το αναγνωρίηει ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ. 

Αν θ αντίλθψθ ενόσ αντικειμζνου ςυμβαίνει για πρϊτθ φορά, θ μνιμθ ςτζλνει, ζτςι ι 

αλλιϊσ, ελλιπι ςτοιχεία που επιτρζπουν ςτθ ςυνείδθςθ να τοποκετιςει το αντικείμενο 

λόγω ομοιότθτασ, ςυνάφειασ ι αντίκεςθσ, ανάλογα με κατθγορίεσ. 

Αντικειμζνων -θ μζρθ- άλλων αντικειμζνων. Χ' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το άτομο κα πει ότι το 

καινοφριο αντικείμενο μοιάηει με άλλα ς' αυτά ι εκείνα τα χαρακτθριςτικά και ότι δε κα 

μποροφςε να πρόκειται για άλλο τφπο αντικειμζνων, κλπ. 

Χε κάκε αντίλθψθ αντιςτοιχεί μια αναπαράςταςθ. Σι αναπαραςτάςεισ ξεκινοφν ςε τρζνα 

παλμϊν από τθ μνιμθ. Ψα τρζνα παλμϊν τα ονομάηουμε «αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν», 
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διακρίνοντασ ςτθ ςυνείδθςθ τα πρωταρχικά που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το προτεινόμενο 

αντικείμενο. Επίςθσ όμωσ δρουν και άλλα που χρθςιμεφουν ςτθ δυναμικι τθσ ςυνείδθςθσ. 

Πε άλλο τρόπο. θ ςυνείδθςθ κα λειτουργοφςε μόνο «φωτογραφικά», με βάςθ τθν 

αναγνϊριςθ και τθ μθ αναγνϊριςθ των παλμϊν που φτάνουν ς' αυτι. Χτθν 

πραγματικότθτα, θ ςυνείδθςθ εργάηεται ςε ακολουκία, όχι με «ςτατικζσ» φωτογραφίεσ. 

Ασ υποκζςουμε, τϊρα, ότι θ μνιμθ ερεκίηεται από παλμοφσ που φτάνουν από εςωτερικζσ 

αιςκιςεισ (ςυναιςκθτικζσ), ενϊ ταυτόχρονα φτάνουν ερεκίςματα από τον εξωτερικό κόςμο 

(από εξωτερικζσ αιςκιςεισ). Θ μνιμθ κα ςτείλει τα ανάλογα ςτοιχεία ςτθ ςυνείδθςθ και κα 

προκλθκοφν οι αντίςτοιχεσ αναγνωρίςεισ. Είναι ςαφζσ ότι αν το άτομο, ενϊ δρα ςτον 

κόςμο, λαμβάνει από το ενδόςωμά του παλμοφσ που αντιςτοιχοφν ςε μια φυτικι 

απορφκμιςθ, κα αποκτιςει μια ςχετικά «κλιματιςμζνθ» αναγνϊριςθ του κόςμου. Ψα 

παραδείγματα είναι ςαφι: ζνα άτομο με πρόβλθμα ςτο ςυκϊτι δε βλζπει με ευχαρίςτθςθ 

ζνα τεράςτιο πίνακα, ζνασ ερεκιςμόσ των οργάνων διαμορφϊνει ζνα κόςμο εκνευριςμοφ, 

μια βακιά ςυςτολι ςυςτζλλει τθν αντίλθψθ του κόςμου. 

Π' αυτό τον τρόπο, πολυάρικμεσ αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν; που εμφανίηονται ςτθ ςυνείδθςθ 

υποκινοφνται από παλμοφσ τόςο εξωτερικοφσ όςο και εςωτερικοφσ που φτάνουν ςτθ 

μνιμθ. 

Ζχουμε πει ότι οι ςυνδυαςμοί ςυνικωσ γίνονται από ομοιότθτα, ςυνάφεια και αντίκεςθ. ασ 

δοφμε τισ περιπτϊςεισ. Αν λζγοντασ: «βουνό» ςυνδυάηω με «κτίριο», αντιλαμβάνομαι ότι 

δρα θ ομοιότθτα, αν απαντιςω «χιόνι», λειτοφργθςε θ ςυνάφεια, και αν απαντιςω 

«λιβάδι», θ αντίκεςθ. 

Χτθν ομοιότθτα, οι αναπαραςτάςεισ δρουν με παρομοίωςθ, ςτθ ςυνάφεια, με γειτνίαςθ, ι 

ανάλογα μ' αυτό που βρίςκεται ι βρζκθκε ςε επαφι με το προτεινόμενο αντικείμενο και 

ςτθν αντίκεςθ ανάλογα μ' αυτό που αντιτίκεται ςτο αντικείμενο. 

Χάρθ ς' αυτοφσ τουσ δρόμουσ ςυνδυαςμϊν, θ ςυνείδθςθ μπορεί να κακορίςει ςχζςεισ 

διαφοροποίθςθσ, ςυμπλιρωςθσ και ςφνκεςθσ (ακόμθ κι αν απαιτείται για τισ πιο 

περίπλοκεσ δραςτθριότθτεσ, θ κινθτοποίθςθ των μθχανιςμϊν αφαίρεςθσ). Σι ςχζςεισ που 

αναφζρκθκαν χρθςιμεφουν τόςο ςτθ λογικι όςο και ςτθ φανταςτικι εργαςία. 

Αν οι αλυςίδεσ ει ναι ελεγχόμενεσ, μιλάμε για «κατευκυνόμενεσ εικόνεσ» και αν πρόκειται 

για τρζνα αναπαραςτάςεων χωρίσ ζλεγχο, μιλάμε για «ελεφκερεσ εικόνεσ». 

Αν κυμθκϊ με τθ ςειρά τα αντικείμενα του ςπιτιοφ μου, προχωρϊ με κατευκυνόμενθ 

αναπαράςταςθ. Τταν αφαιροφμαι ι αφινω τουσ ςυνδυαςμοφσ να γίνουν ελεφκερα 

προχωρϊ με ελεφκερθ αναπαράςταςθ. 

 

ΙΙΙ. Συνδυαςμοί και επίπεδα ςυνείδθςθσ. 

Χτο μζτρο που κατεβαίνει το επίπεδο ςυνείδθςθσ, οι κατευκυνόμενοι ςυνδυαςμοί 

μειϊνονται και αυξάνονται οι ελεφκεροι ςυνδυαςμοί Θ ςφγκριςθ ςτοιχείων δυςχεραίνει 

και, γενικά, θ προςοχι δεν κατευκφνει πια τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυνείδθςθσ. Ξατά 

ςυνζπεια. μειϊνεται θ κριτικι και θ αυτοκριτικι. 

Ξακϊσ πζφτει το επίπεδο, μπλοκάρονται οι μθχανιςμοί (αντιςτρεψιμότθτασ και, 

ανεβαίνοντασ ξεμπλοκάρονται. 
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Είναι οι μθχανιςμοί αντιςτρεψιμότθτασ αυτοί που επιτρζπουν ςτθ ςυνείδθςθ να 

κατευκφνει τισ δραςτθριότθτεσ με ζνα λιγότερο ι περιςςότερο «εκοφςιο» τρόπο. 

Τταν θ ςυνείδθςθ κατευκφνει δραςτθριότθτεσ προσ τισ πθγζσ των παλμϊν, δρα θ 

αντιςτρεψιμότθτα Ψζτοια είναι θ περίπτωςθ τθσ υπενκφμιςθσ (προςοχι + μνιμθ), 

διαφορετικι από τθν απλι κφμθςθ, ςτθν οποία οι παλμοί φτάνουν από τθ μνιμθ ςτθ 

ςυνείδθςθ χωρίσ καμιά εργαςία προςοχισ.  

Άλλθ περίπτωςθ αντιςτρεψιμότθτασ είναι αυτι τθσ ςφλλθψθσ, (προςοχι + αντίλθψθ), 

διαφορετικι από τθν απλι αντίλθψθ ςτθν οποία τα ςτοιχεία φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ, χωρίσ 

αυτι να κατευκφνεται προσ τθν πθγι του ερεκίςματοσ. 

Σι δραςτθριότθτεσ που ονομάηονται «λογικζσ» είναι κακαρά δραςτθριότθτεσ τθσ 

αφφπνιςθσ και, φυςικά, αντιςτοιχοφν ςτθν εργαςία αντιςτρεψιμότθτασ. 

Σι τυπικά «παράλογεσ» δραςτθριότθτεσ του επιπζδου του φπνου επιβάλλονται ςτθ 

ςυνείδθςθ με όλθ τθ δφναμθ υποβολισ των εικόνων τουσ (απουςία κριτικισ), χάρθ ςτο 

μπλοκάριςμα τθσ αντιςτρεψιμότθτασ. 

Χτο ενδιάμεςο επίπεδο του μιςοξφπνιου (ςε κατάςταςθ κοφραςθσ, όταν ξυπνάμε ι όταν 

μπαίνουμε ςτον φπνο), επιμερίηονται οι δραςτθριότθτεσ αντιςτρεψιμότθτασ. 

Ωπάρχουν άλλεσ περιπτϊςεισ επιμεριςμοφ τθσ αντιςτρεψιμότθτασ και είναι αυτζσ που 

εκδθλϊνονται ςτισ εκτόσ ελζγχου καταςτάςεισ ςυνείδθςθσ (δυνατι υποβολι, φπνωςθ, 

παραίςκθςθ κλπ.) ακόμθ και όταν το επίπεδο είναι αυτό τθσ αφφπνιςθσ. Αυτζσ οι 

καταςτάςεισ ζχουν οδθγιςει ςε μεγάλθ ςφγχυςθ τθν κλαςςικι Ψυχολογία, πιςτεφοντασ για 

παράδειγμα ότι θ φπνωςθ ιταν μια ιδιαίτερθ κατάςταςθ φπνου, ότι οι παραιςκιςεισ ιταν 

απλζσ προςποιιςεισ κλπ. 

Χτθ ςυγχυςμζνθ κατάςταςθ τθσ «ςυγκινθμζνθσ ςυνείδθςθσ», επίςθσ επιμερίηονται 

μθχανιςμοί αντιςτρεψιμότθτασ, ενϊ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουν να 

πραγματοποιοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ αφφπνιςθσ. 

 

IV. Πεδίο Αναπαράςταςθσ. 

Τταν αντιλαμβανόμαςτε οπτικά ζνα αντικείμενο το βλζπουμε τοποκετθμζνο ςε ζνα 

οριςμζνο ςθμείο του χϊρου. Πποροφμε να εκτιμιςουμε το φψοσ του, το πλάτοσ του και 

επίςθσ τον όγκο του. Από το άλλο μζροσ, το ςϊμα που αντιλαμβανόμαςτε βρίςκεται πιο 

κοντά ςε μασ από άλλα αντικείμενα, ι αντίκετα. Θ οπτικι αντίλθψθ είναι πολφ περίπλοκθ. 

Ξάκε αντικείμενο που αντιλαμβανόμαςτε ζχει για μασ χρϊμα και ζκταςθ. Αυτζσ οι δυο 

κατθγορίεσ είναι αδιαχϊριςτεσ και διαμορφϊνουν μια δομι. 

Πε τον ίδιο τρόπο, ςτθν οπτικι αναπαράςταςθ δεν υπάρχει χρϊμα χωρίσ ζκταςθ, οφτε το 

αντίκετο. Αν φανταςτοφμε ζνα διαφανζσ γυαλί π.χ., και μζςα απ' αυτό ζνα οριςμζνο 

αντικείμενο, το «γυαλί» (εκτόσ από τθ «διαφάνειά» του) είναι ελαφρά γκριηαριςμζνο, 

πράγμα που επιτρζπει να το αντιλθφκοφμε ςαν γυαλί. Αν, από το άλλο μζροσ, 

φανταςτοφμε ζνα κόκκινο λεκζ, μποροφμε να του δϊςουμε τζτοιο πλάτοσ που να μθ γίνουν 

αντιλθπτά τα όριά του, ι ακόμθ μποροφμε να αναπαραςτιςουμε ζνα πολφ μικρό «λεκζ». 

Ξαι ςτισ δυο περιπτϊςεισ αντιλαμβανόμαςτε τθν ζκταςι του. 
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Χτθν αντίλθψι, τα ςϊματα μετατοπίηονται ι παραμζνουν ςε ζνα δεδομζνο ςθμείο, 

ανεξάρτθτα από τισ διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ του παρατθρθτι. Ψο ίδιο ςυμβαίνει με το 

χρϊμα (διατθροφν το χρϊμα τουσ ι το μεταβάλλουν ανεξάρτθτα). Σ παρατθρθτισ και το 

αντικείμενο κα μποροφν να αλλάξουν τθ κζςθ τουσ και οι μετατροπζσ κα πρζπει να γίνουν 

αποκλείοντασ τισ διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Φυςικά πολλζσ φορζσ υπάρχουν 

ψευδαιςκιςεισ και κεωροφμε τθ δικι μασ μετατόπιςθ ςα να ιταν του αντικειμζνου, ι 

αντίκετα, όμωσ αυτό δεν επθρεάηει το αντικείμενο κακϊσ βρίςκεται ζξω από τθ ςυνείδθςθ. 

Δε ςυμβαίνει το ίδιο ςτθν αναπαράςταςθ. Χρϊμα και ζκταςθ μποροφν να μετατραποφν 

από τισ διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ μποροφμε να μετατρζψουμε τθν ζκταςθ, όςον 

αφορά τθν «απόςταςθ», ανάμεςα ςε παρατθρθτι και αντικείμενο. 

Χε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπωσ θ περίπτωςθ των παραιςκιςεων, θ αναπαράςταςθ 

ενιςχφεται περιςςότερο από τθν αντίλθψθ, και επίςθσ τοποκετείται ςτον «εξωτερικό» 

χϊρο, καταλιγοντασ να ςυγχζεται το αντικείμενο που αναπαρίςταται με μια εξωτερικι 

αντίλθψθ. 

Ψα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαςτε μποροφν να διαφοροποιθκοφν από αυτά που 

αναπαριςτάμε, βαςικά από τον ανεξάρτθτο ι εξαρτθμζνο χαρακτιρα τουσ από τισ 

διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ξατά δεφτερο λόγο, από τθ διαφορετικι τουσ ευκρίνεια ι 

ιςχφ, αλλά αυτό δεν είναι τόςο χαρακτθριςτικό ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. 

Ξλείνοντασ τα βλζφαρα και αναπαριςτϊντασ το αντικείμενο που πριν αντιλιφκθκα, 

αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ακόμθ ςυνεχίηει να είναι «ζξω» από μζνα, ακόμθ και όταν 

καταλαβαίνω ότι εξαρτάται από τισ δραςτθριότθτζσ μου. Ψο αντικείμενο αναπαρίςταται ςε 

ζνα χϊρο που μοιάηει με αυτόν τθσ αντίλθψθσ που όμωσ φυςικά, δεν είναι ο ίδιοσ. 

Διακρίνω και τουσ δυο χϊρουσ χάρθ ςτθν εςωτερικι αφι των βλεφάρων μου και ςτθ 

ςυναιςκθςία που αντιςτοιχεί ςτισ δικζσ μου δραςτθριότθτεσ αναπαράςταςθσ. 

Ψο αντικείμενο που αναπαριςτάται φαινομενικά ςτο χϊρο αντίλθψθσ, δθμιουργεί αυτι τθν 

ψευδαίςκθςθ επειδι είναι τοποκετθμζνο ςτο πιο εξωτερικό ςτρϊμα του πεδίου 

αναπαράςταςθσ. Αν τοποκετιςω το ίδιο αντικείμενο προσ το κζντρο του κεφαλιοφ, 

καταλαβαίνω ότι εμφανίηεται το όριο με τον «εξωτερικό» χϊρο, ςα μετάφραςθ του ορίου 

αφισ των βλεφάρων μου και τθσ ςυναιςκθςίασ μου γενικά. 

Ψο πεδίο αναπαράςταςθσ αντιςτοιχεί ς' αυτό τθσ αντίλθψθσ ςτθν τριδιαςτατικότθτά τθσ. 

Χάρθ ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ, όλεσ οι εικόνεσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςαν 

αντικείμενα και, ανάλογα με το «βάκοσ» ι το «φψοσ» ςτο οποίο βρίςκονται, κα μπορζςουν 

να ςταλκοφν παλμοί προσ τα αντίςτοιχα κζντρα απάντθςθσ. Αν για παράδειγμα, 

φαντάηομαι το χζρι μου «απζξω» (ςα να το ζβλεπα), να κινείται προσ ζνα αντικείμενο, δεν 

κα κινθκεί γι' αυτό το λόγο πραγματικά το χζρι. Αν, αντίκετα, αιςκανκϊ το χζρι μου «από 

μζςα» να μετακινείται (κιναιςκθτικζσ εικόνεσ), αντιλαμβάνομαι πϊσ οι μφεσ μπαίνουν ςε 

κίνθςθ προσ τθν προτεινόμενθ κατεφκυνςθ. Είναι επειδι τοποκζτθςα τθν αντίςτοιχθ εικόνα 

ςτο ακριβζσ επίπεδο και βάκοσ του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

Σι εικόνεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ εξωτερικζσ αιςκιςεισ (οπτικζσ, ακουςτικζσ, γευςτικζσ και 

αιςκιςεισ αφισ και όςφρθςθσ) δεν ωκοφν τθ δραςτθριότθτα του κινθτικοφ κζντρου, αλλά 

«χαράηουν» το δρόμο από τον οποίο κα προςανατολιςτεί θ δραςτθριότθτα του ςϊματοσ, 

αφοφ μπει ςε κίνθςθ από τθ δράςθ των εικόνων που αντιςτοιχοφν ςε εςωτερικζσ αιςκιςεισ 
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(ςυναιςκθςία και κιναιςκθςία). Ξαι όλα αυτά κα ςυμβοφν, πάντα όταν οι εικόνεσ των 

εςωτερικϊν αιςκιςεων είναι ςωςτά τοποκετθμζνεσ ςε βάκοσ και φψοσ, ζχοντασ επίςθσ το 

κατάλλθλο φορτίο. Αν γίνει λάκοσ ςτο βάκοσ, μπορεί να μθν υπάρξει απάντθςθ. Αν γίνει 

λάκοσ ςτο φψοσ, μπορεί να απαντιςει άλλο μζροσ του ςϊματοσ. Αν τα φορτία δεν είναι 

κατάλλθλα, θ απάντθςθ μπορεί να είναι αδφναμθ ι υπερβολικι. 

Ψο πεδίο αναπαράςταςθσ είναι θ «οκόνθ» ςτθν οποία θ ςυνείδθςθ μπορεί να αντιλθφκεί 

τισ δραςτθριότθτεσ τθσ και να τισ κατευκφνει με το μθχανιςμό προςοχισ, ι ακόμθ, οι 

δραςτθριότθτεσ μπορεί να κινθκοφν αυτόματα από εκεί χωρίσ τθ ςυμμετοχι τθσ προςοχισ. 

Σι παλμοί των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν αιςκθτθρίων, αυτϊν που προζρχονται από τθ 

μνιμθ και αυτϊν που εμφανίηονται από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ίδιασ τθσ ςυνείδθςθσ, 

καταλιγουν να μετατρζπονται ςε εικόνεσ που τοποκετοφνται ςτα διάφορα επίπεδα φψουσ 

και βάκουσ ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ. 

Γνωρίηοντασ τα φαινόμενα μετατροπισ παλμϊν (μετάφραςθ, παραμόρφωςθ και απουςία), 

κα κατανοθκεί θ τεράςτια ςυνδυαςτικι δυνατότθτα των φαινομζνων τθσ ςυνείδθςθσ και τα 

τεράςτια αποτελζςματα κάκαρςθσ και μεταφοράσ που αντιςτοιχοφν ςτα φορτία και τα 

περιεχόμενα που μετατοπίηονται ςτα διάφορα επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

 

Άςκθςθ 1. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να κυμθκεί μια ευχάριςτθ ςκθνι τθσ ηωισ του, ςυςτινοντάσ του 

ςτθ ςυνζχεια να διαφοροποιιςει ανάμεςα ςτισ μυϊκζσ εντάςεισ και τα ςυγκινθςιακά 

κλίματα που προκαλοφνται. Ζπειτα, ο οδθγόσ ηθτά να πραγματοποιθκεί το ίδιο με 

δυςάρεςτεσ αναμνιςεισ. 

Ψο νόθμα τθσ άςκθςθσ είναι θ διάκριςθ ανάμεςα ςε εντάςεισ και κλίματα. 

 

Άςκθςθ 2. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να περιγράψει με τάξθ τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτθν είςοδο 

του ςπιτιοφ του, και ςτθ ςυνζχεια, μζςα ςτο ςπίτι. Ζπειτα, ο οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να 

ςυνδυάςει ελεφκερα και να περιγράψει τισ εικόνεσ που του ζρχονται ςτο μυαλό από το ίδιο 

ςπίτι, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μθ εκλογίκευςθ των περιγραφϊν. 

Ψο νόθμα τθσ άςκθςθσ είναι να διακρίνουμε ανάμεςα ςε κατευκυνόμενεσ αλυςίδεσ και 

ελεφκερεσ αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν. Υρζπει να αντιλθφκοφμε ότι ςτισ κατευκυνόμενεσ 

αλυςίδεσ το επίπεδο τείνει να είναι αυτό τθσ αφφπνιςθσ και ςτισ ελεφκερεσ, του 

μιςοξφπνιου. Υρζπει, επίςθσ, να ςυηθτθκεί θ εργαςία τθσ αντιςτρεψιμότθτασ και ςτισ δυο 

περιπτϊςεισ. 

 

Άςκθςθ 3. 

Σ οδθγόσ, που ζχει κρατιςει ςθμειϊςεισ των ελεφκερων αλυςίδων τθσ προθγοφμενθσ 

άςκθςθσ, ςυηθτά με το άτομο τουσ ςυνδυαςμοφσ από ομοιότθτα, ςυνάφεια και αντίκεςθ. 
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Άςκθςθ 4. 

Ψόςο ς' αυτι τθν άςκθςθ, όπωσ και ςτισ επόμενεσ, το άτομο κα πρζπει να διθγθκεί τι 

ςυμβαίνει εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να χαλαρϊςει βακιά και ξεκινϊντασ από μια εικόνα του εαυτοφ 

του (ςτθν οποία το άτομο βλζπει τον εαυτό του), να αρχίςει να κατεβαίνει προσ τα βάκθ, 

χρθςιμοποιϊντασ ςκάλεσ, αςανςζρ, ςχοινιά, κλπ. Ζπειτα, κα ςυςτθκεί να επιςτρζψει ςτο 

αρχικό πεδίο και, από εκεί, να ανζβει προσ τα φψθ. Ψελικά, κα ςυςτθκεί να επιςτρζψει ςτο 

αρχικό μζςο πεδίο. 

Ψο άτομο κα πρζπει να διακρίνει τισ εκλογικεφςεισ και τισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται ςτισ 

ελεφκερεσ αλυςίδεσ, κακϊσ μετακινείται ςτα διαφορετικά φψθ του πεδίου 

αναπαράςταςθσ. 

 

Άςκθςθ 5. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο, ξεκινϊντασ από τθν εικόνα του εαυτοφ του, να προχωριςει 

ελεφκερα ςτο τοπίο του. Ζπειτα ηθτά να ξαναπάρει το δρόμο που χρθςιμοποίθςε, μζχρι να 

φτάςει ςτο αρχικό ςθμείο.  

Ψο άτομο κα πρζπει να διθγθκεί τισ δυςκολίεσ όταν «προχωρά μπροςτά» και όταν 

'Σπιςκοχωρεί» ςτα βάκθ του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

 

Άςκθςθ 6. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο, ξεκινϊντασ από τθν εικόνα του εαυτοφ του να ςυμπτυχκεί όλο 

και περιςςότερο, μικραίνοντασ ςε ςχζςθ με τα άλλα αντικείμενα του τοπίου του. Χτθ 

ςυνζχεια ηθτά να επιςτρζψει ςτο αρχικό του μζγεκοσ και να αρχίςει να μεγαλϊνει όλο και 

περιςςότερο, για να επιςτρζψει τελικά, ςτο φυςιολογικό του μζγεκοσ. 

Ψο άτομο κα πρζπει να διθγθκεί τισ δυςκολίεσ ςτισ ςυμπτφξεισ και τισ εκτάςεισ ςτο πεδίο 

αναπαράςταςισ του. Π' αυτι τθ ςειρά αςκιςεων, πραγματοποιικθκε ζνα πρϊτο 

πλθςίαςμα ςτισ εργαςίεσ με εικόνεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ μεταφορζσ2. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Ειςαγωγή ςτη μεταφορά. 

Ι. Πεδίο αναπαράςταςθσ και επίπεδα ςυνείδθςθσ. 

Χτο μζτρο που κατεβαίνει το επίπεδο ςυνείδθςθσ ςτενεφουν τα όρια αντίλθψθσ των 

εξωτερικϊν αιςκθτθρίων και διευρφνονται τα όρια των εςωτερικϊν αιςκθτθρίων. Σι 

αναπαραςτάςεισ, ςυνεπϊσ εςωτερικεφονται ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ. Αυξάνονται, 

επίςθσ, οι μεταφράςεισ και παραμορφϊςεισ των παλμϊν τθσ αντίλθψθσ και, κακϊσ 

μπλοκάρονται οι μθχανιςμοί αντιςτρεψιμότθτασ, αυξάνεται θ υποβολι των εικόνων. 
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Χτισ εικόνεσ του βακφ φπνου, το άτομο ςυνικωσ «βλζπει τον εαυτό του» να ςυμμετζχει ςτθ 

ςκθνι που αναπαρίςταται, ςε αντίκεςθ με τθν αναπαράςταςθ τθσ αφφπνιςθσ ςτθν οποία 

το άτομο αναπαριςτά τον κόςμο «ζξω από τον εαυτό του» και τον παρατθρεί «από τον 

εαυτό του». 

Θ ςυμμετοχι τθσ εικόνασ του εαυτοφ του ςτισ ονειρικζσ ςκθνζσ, είναι παρόμοια μ' αυτι των 

αναμνιςεων τθσ παλιάσ μνιμθσ... ζνα άτομο ςυνικωσ «βλζπει τον εαυτό του» να 

ςυμμετζχει ςτθ ςκθνι όταν κυμάται τθν παιδικι του θλικία ι, περιόδουσ μακρινζσ από τθ 

ςθμερινι. Αν, αντίκετα, αυτό το άτομο κυμθκεί τθ ςκθνι που αντιλιφκθκε πριν λίγεσ 

ςτιγμζσ, κα τθν αναπαραςτιςει ςα να «τθ βλζπει» από μζςα από τον εαυτό του, όντασ θ 

ςκθνι ζξω. 

Τταν το άτομο βλζπει τον εαυτό του να ςυμμετζχει ςτθ ςκθνι (ςτο βακφ φπνο), τοποκετεί 

τθν παρατιρθςι του ςε ζνα πιο εςωτερικό ςθμείο από αυτό των εικόνων. Ψο ςθμείο 

παρατιρθςθσ εςωτερικεφεται ςτο μζτρο που κατεβαίνει το επίπεδο. 

Ασ δϊςουμε ζνα παράδειγμα γι' αυτι τθν παράξενθ λειτουργία. 

Ππροςτά μου, υπάρχει ζνα μικρό αντικείμενο που κζλω να πάρω. Ξλείνω τα μάτια και το 

αναπαριςτϊ ςτθν περιφζρεια του πεδίου αναπαράςταςισ μου (που ςυμπίπτει φαινομενικά 

με το εξωτερικό πεδίο), «βλζποντάσ το» από ζνα ςθμείο που ςυμπίπτει περίπου με τθν 

τοποκζτθςθ των ματιϊν μου. Χ' αυτι τθν κατάςταςθ αν ικελα να το πιάςω, κα μποροφςα 

να απλϊςω το χζρι μου, να ανοίξω τα δάχτυλά μου, και πάνω κάτω, να υπολογίςω τθν 

απόςταςθ για να φτάςω ς' αυτό. 

Αν, αντίκετα, αναπαραςτιςω το αντικείμενο «μζςα ςτο κεφάλι μου», βλζπω το αντικείμενο 

από ζνα ακόμθ πιο εςωτερικό ςθμείο που το αιςκάνομαι ςαν «πιο πίςω από τα μάτια 

μου». Αν, ς' αυτι τθ δεφτερθ περίπτωςθ, ικελα να πιάςω το αντικείμενο, κα είχα ςοβαρά 

προβλιματα, μια και το ζχω τοποκετιςει ςε ζνα εςωτερικό πεδίο άχρθςτο για τισ 

εξωτερικζσ ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ακριβζςτερα, όταν πζφτει το επίπεδο ςυνείδθςθσ, και ςτενεφουν τα όρια εξωτερικισ 

αντίλθψθσ, θ εξωτερικι ςωματικι δραςτθριότθτα ςταματά. Σι εικόνεσ γίνονται πιο 

εςωτερικζσ και το ςθμείο παρατιρθςθσ βακαίνει, το άτομο μπορεί να αναπαραςτιςει 

ακόμθ τον εαυτό του, χωρίσ να επθρεάςει μ' αυτζσ τισ εςωτερικζσ εικόνεσ τθ 

δραςτθριότθτα του ςϊματοσ ςτο εξωτερικό πεδίο. 

Αν οι εικόνεσ (ςτον φπνο) εξωτερικεφονταν ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ, κα ζφερναν φορτία 

που κα χάραηαν δραςτθριότθτεσ προσ το κινθτικό κζντρο και, κατά ςυνζπεια, οι 

κιναιςκθτικζσ εικόνεσ κα κατεφκυναν τθν κινθτικι δραςτθριότθτα προσ τισ χαραγμζνεσ 

κατευκφνςεισ. Ψο άτομο, λοιπόν, κα είχε το ςϊμα ςε ςυνεχι δραςτθριότθτα και ακόμθ κα 

μποροφςε να ςθκωκεί και να αρχίςει να περπατά ςτθν κατεφκυνςθ που κα πρότειναν οι 

«εξωτερικζσ» εικόνεσ. Αυτό δε ςυμβαίνει, χάρθ ςτθν εςωτερικότθτα των αναπαραςτάςεων 

ς' αυτό το επίπεδο. Πζνει μόνο κάποιο υπόλειμμα μετατόπιςθσ, ςτισ κινιςεισ των ματιϊν 

όταν εξελίςςονται οι ονειρικζσ ςκθνζσ. 

Φυςικά ςτισ περιπτϊςεισ του ταραγμζνου φπνου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των «εφιαλτικϊν» 

φωνϊν, ι ςτθν υπνοβαςία, ςυμβαίνει κάτι απ' όλα αυτά (ςωματικζσ εκφράςεισ προσ το 

εξωτερικό πεδίο), ςα μια ανωμαλία ςτθν τοποκζτθςθ των εικόνων. Ψο άτομο μπορεί να 

εκνευριςτεί, να μιλιςει, να γελάςει, κλπ., επειδι θ ςφνδεςι του με τον εξωτερικό κόςμο 
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δεν ζχει εκμθδενιςτεί τελείωσ (είτε από ζντονθ πίεςθ περιεχομζνων ι εςωτερικϊν 

ερεκιςμάτων που προκαλοφν ζνα «ξεχείλιςμα» του επιπζδου ςυνείδθςθσ, ι από μια 

υπερβολικι επαγρφπνθςθ προσ τον εξωτερικό κόςμο). 

Ψο γεγονόσ είναι ότι οι εικόνεσ εςωτερικεφονται ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ ςτο μζτρο που 

κατεβαίνει το επίπεδο και αντίςτροφα. 

Σι αναμνιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν αντίλθψθ των εξωτερικϊν αιςκιςεων και οι εικόνεσ 

που επίςθσ αντιςτοιχοφν ς' αυτζσ τισ αιςκιςεισ που είναι όμωσ μετάφραςθ παλμϊν που 

ςυλλαμβάνονται από εςωτερικζσ αιςκιςεισ, αναπαρίςτανται (ςτο επίπεδο του φπνου) ςτο 

βάκοσ του πεδίου αναπαράςταςθσ. Γι' αυτό, το φορτίο αυτϊν των εικόνων μεταφζρεται 

ςτο ενδόςωμα. 

Ασ υποκζςουμε τϊρα ότι ζνα άτομο ςε κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ του αντιλιφκθκε μια 

δυςάρεςτθ ςκθνι. Χ' εκείνθ τθν κατάςταςθ μια τζτοια ςκθνι δθμιοφργθςε μια ςειρά 

κλιμάτων και εντάςεων ςε εξωτερικό μυϊκό επίπεδο και βακφ μυϊκό επίπεδο. Θ κατάςταςθ 

ςυνζβθ πριν καιρό και, χωρίσ αμφιβολία, κάκε φορά που το άτομο κυμάται τθ ςκθνι, 

εμφανίηονται τα κλίματα και οι εντάςεισ που αντιςτοιχοφν. 

Ψϊρα το άτομο κοιμάται και κάποιεσ αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν παρουςιάηουν τισ δυςάρεςτεσ 

εικόνεσ ι άλλεσ που κινθτοποιοφν τισ εντάςεισ και τα κλίματα που αναφζρκθκαν. Σι 

εςωτερικζσ εντάςεισ ςυλλαμβάνονται από τθν ςυναιςκθςία και μεταφράηονται ςε οπτικζσ 

εικόνεσ ςε μια πικανά παράξενθ ςκθνι, όμωσ το κζμα αυτισ τθσ ςκθνισ κάνει τισ εικόνεσ να 

εξελίςςονται μεταφζροντασ φορτία ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ (ι φορτία κάποιων εικόνων 

ςε άλλεσ), μζχρι που τελικά να ςταματιςει θ βακιά ζνταςθ οπό μεταφορά φορτίων. 

Χτο παράδειγμα που παρουςιάςτθκε, κα μποροφςε να ςυμβεί κάποιεσ εικόνεσ ι κάποια 

κλίματα να επαναλθφκοφν, Αυτό κα εμφάνιηε ςτακεροποιιςεισ, δθλαδι, περιεχόμενα 

περιςςότερο ι λιγότερο ζμμονα που είναι τζτοια επειδι δεν μπόρεςαν να μεταφζρουν τα 

φορτία τουσ, αποςυνδζοντασ τθ φυςιολογικι διαδικαςία τθσ ςυνείδθςθσ. 

Κα μποροφςε να ςυμβεί, επίςθσ, το άτομο να ζχει μπλοκάρει τα δυςάρεςτα περιεχόμενα 

και οφτε καν να κυμάται ςε επίπεδο αφφπνιςθσ τα γεγονότα που ςυνζβθςαν. Υαρόλα αυτά, 

οι βακιζσ διαρκείσ εντάςεισ κα ςυνζχιηαν να ςτζλνουν παλμοφσ που κα μεταφράηονταν ςτα 

όνειρα με μεγαλφτερθ ευκολία, μια και τα ςυναιςκθτικά όρια είναι πιο πλατιά απ' ό,τι ςε 

αφφπνιςθ. Ψο άτομο, ςε αφφπνιςθ, κα αντιλαμβανόταν μόνο ζνα γενικευμζνο και 

ςυγκεχυμζνο κλίμα, χωρίσ ςχζςθ με κάποια ςκθνι και που κα δροφςε ςαν φόντο των 

δραςτθριοτιτων του. Χτα όνειρα, το κλίμα, κα ςχετιηόταν με εικόνεσ που μεταφράηονται 

από ςυναιςκθςία. Αυτζσ οι εικόνεσ κα ιταν θ «απόπειρα» μεταφοράσ τθσ ςυνείδθςθσ για 

να ελευκερωκεί από τισ διαρκείσ βακιζσ εντάςεισ, ςτζλνοντασ φορτία προσ το ενδόςωμα. 

Αρχίηει να γίνεται κατανοθτό ότι θ τεχνικι μεταφοράσ δουλεφει κατευκφνοντασ εικόνεσ και 

κλίματα ζτςι ϊςτε να μετατοπιςτοφν φορτία που για κάποιο λόγο δεν μποροφν να 

ελευκερωκοφν ςτθ φυςιολογικι διαδικαςία τθσ ςυνείδθςθσ. 

Αν θ τεχνικι μεταφοράσ επιτφχει το ςτόχο τθσ, κα προκαλζςει ξεμπλοκαρίςματα, 

χαλαρϊςεισ και ιςορροπθμζνεσ ενςωματϊςεισ περιεχομζνων, επιτρζποντασ να ςυνεχίςει θ 

εςωτερικι εξζλιξθ του ατόμου. 
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Θ τεχνικι μεταφοράσ δε κα μπορεί να δράςει ςτο επίπεδο αφφπνιςθσ ςφμφωνα με όςα 

εξθγικθκαν (εκτόσ από τθν περίπτωςθ αλλθγοριοποιιςεων τθσ ζρευνασ μεταφοράσ). Σφτε 

μπορεί να γίνει ςτο επίπεδο του φπνου, μια και ς' αυτό θ ςυνείδθςθ αποςυνδζεται από τα 

εξωτερικά ερεκίςματα, εμποδίηοντασ κάκε δραςτθριότθτα ςτον οδθγό. 

Είναι προφανζσ ότι θ κακοδθγοφμενθ μεταφορά κα μπορεί να εφαρμοςτεί ςτο επίπεδο του 

μιςοξφπνιου και κα είναι πιο αποτελεςματικι όςο λιγότερο δρα θ εκλογίκευςθ, τόςο 

καλφτερα μεταφράηονται οι εςωτερικοί παλμοί και πιο δυνατζσ είναι οι αναπαραςτάςεισ 

του ατόμου. 

Σφτε κα γίνει μια ακριβισ μεταφορά, χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ φπνωςθσ, γιατί ς' αυτζσ 

εργαηόμαςτε με εικόνεσ που ειςάγει ο οδθγόσ και όχι με εικόνεσ που είναι μετάφραςθ των 

παλμϊν του ατόμου. Ψελικά, μια εργαςία με ελεφκερουσ ςυνδυαςμοφσ ι με τισ απλζσ τουσ 

ερμθνείεσ κα ζχει κακαρτικά αποτελζςματα, όμωσ δε κα δϊςει τουσ καλφτερουσ καρποφσ 

αν δεν κατευκφνει τισ εικόνεσ που μεταφζρουν τα φορτία. 

 

ΙΙ. Βάκθ και επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

Χτθ χαλάρωςθ εργαςτικαμε με τθ ςτιριξθ μιασ ςφαιρικισ εικόνασ, που κακϊσ απλϊνεται 

από το κζντρο του ςτικουσ φτάνει ωσ τα όρια του ςϊματοσ. Τταν δθμιουργείται αυτι θ 

εξάπλωςθ τθσ εικόνασ, αιςκανόμαςτε μια βακιά χαλάρωςθ που γνωρίηουμε ςαν «εμπειρία 

τθσ ειρινθσ». Ξάποια άτομα ςυνάντθςαν δυςκολίεσ ςτθν εξάπλωςθ ι ςυςτολι τθσ εικόνασ. 

Αυτζσ οι δυςκολίεσ αντιςτοιχοφν ςε αντιςτάςεισ που δίνονται από εντάςεισ που 

τοποκετοφνται ςε διαφορετικά βάκθ του ενδοςϊματοσ που, όταν μεταφράηονται 

ςυναιςκθτικά, εμποδίηουν τον ζλεγχο τθσ προτεινόμενθσ εικόνασ. 

Ξάκε «εςωτερικι» εικόνα που εξαπλϊνεται ι ςυςτζλλεται, το κάνει ςτο πεδίο 

αναπαράςταςθσ και, γι' αυτό, επθρεάηει με το φορτίο τθσ διάφορα βάκθ του ενδοςϊματοσ. 

Εκεί όπου θ εικόνα παραμορφϊνεται, ι παρακάμπτει τθν πορεία τθσ ι διακόπτει τθ 

διαδικαςία τθσ, δείχνει το πεδίο τθσ ζνταςισ τθσ. Ξαι εκεί όπου θ εικόνα νικά αντιςτάςεισ 

επιτυγχάνει τθ χαλάρωςθ. 

Χτο μζτρο που κάκε «εςωτερικι» εικόνα κατεβαίνει ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ, αυτό 

ςκοτεινιάηει ςτο μζτρο που θ εικόνα ανεβαίνει επίπεδο ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ, αυτό 

φωτίηεται ςυμπίπτοντασ με τθ κζςθ των οπτικϊν εντοπιςμϊν. Χτισ ανόδουσ και κακόδουσ 

τθσ εικόνασ, επίςθσ εμφανίηονται παραμορφϊςεισ, παρακάμψεισ τθσ πορείασ ι διακοπι 

τθσ διαδικαςίασ, δείχνοντασ πεδία ζνταςθσ ςε οριςμζνα επίπεδα του ενδοςϊματοσ. Εκεί 

όπου θ εικόνα νικά αντιςτάςεισ, κα επιτφχει χαλάρωςθ. 

 

ΙΙΙ. Περίλθψθ μθχανιςμϊν και παλμϊν 

Κα δϊςουμε ςτθ ςυνζχεια, ζνα πιο πλιρεσ ςχιμα των μθχανιςμϊν και παλμϊν ζτςι ϊςτε 

να μπορζςουμε να δϊςουμε μα περίλθψθ όςων είδαμε ωσ εδϊ. 

Για λόγουσ απλοποίθςθσ, δε δια χωρίςαμε τουσ ςυνδυαςτικοφσ και τουσ αφαιρετικοφσ 

δρόμουσ, το μθχανιςμό προςοχισ και τθν «οκόνθ» των δραςτθριοτιτων τθσ ςυνείδθςθσ 

(πεδίο αναπαράςταςθσ). 
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Αναπαραςτιςαμε τισ εξωτερικζσ απαντιςεισ των κζντρων με ζνα απλό βζλοσ, χωρίσ να 

ξεχωρίςουμε πλιρεισ κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ, όπωσ είναι οι ρόλοι ςυμπεριφοράσ. 

 

Αςκιςεισ περίλθψθσ. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να πραγματοποιιςει τθν εξωτερικι, εςωτερικι και διανοθτικι 

χαλάρωςθ. Χτθ ςυνζχεια ςυςτινεται να πραγματοποιθκεί θ εμπειρία τθσ ειρινθσ. Ψελικά, 

ςυςτινεται να περιγράψει τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςε ςε κάκε περίπτωςθ. Αν το άτομο 

δεν κατανοεί απόλυτα κάποια από τισ αςκιςεισ, κα πρζπει να εξαςκθκεί μζχρι να ζχει τα 

κατάλλθλα αποτελζςματα. 

Θ ζλλειψθ κατανόθςθσ των τεχνικϊν χαλάρωςθσ, μπορεί να είναι ςοβαρό εμπόδιο για τθν 

εργαςία μεταφοράσ που κα αρχίςουμε αργότερα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Ειςαγωγή ςτη μεταφορά. 

Αλλθγορίεσ, ςφμβολα και ςθμάδια.3 

Υζφτοντασ το επίπεδο ςυνείδθςθσ, εςωτερικεφονται οι εικόνεσ ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ. 

Ψαυτόχρονα τροποποιείται ο χρόνοσ τθσ ςυνείδθςθσ. 

Υραγματικά, ςε αφφπνιςθ ζχουμε αντίλθψθ αυτοφ που κυμόμαςτε (παρελκόν), αυτοφ που 

αντιλαμβανόμαςτε ι αναπαριςτάμε τϊρα (παρόν) και αυτοφ που προβάλλουμε ςτο μζλλον. 

Χε βακφ φπνο, οι αναπαραςτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ 

αναμειγνφονται, και κάποιεσ φορζσ ςυνκζτονται ςε ζνα μόνο αντικείμενο. Από αυτό 

φαίνεται ότι, ςε λίγο χρόνο, ο κοιμιςμζνοσ μπορεί να ςυμμετζχει όχι μόνο ςε μια γριγορθ 

ακολουκία εικόνων, αλλά ότι κακεμιά απ' αυτζσ μπορεί να αποτελείται από πολλά ςτοιχεία 

που, όταν ςυγκεντρωκοφν, δίνουν τθν αντίλθψθ μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ εμπειριϊν. Ψο 

άτομο, ςε λίγα δευτερόλεπτα, ηει μια ονειρικι ςκθνι που κα του πάρει πολλά λεπτά για να 

κυμθκεί ι να διθγθκεί. Επίςθσ ςυμβαίνει να ςυςτζλλεται ο χρόνοσ ανάμεςα ςτθν αρχι και 

το τζλοσ του ονείρου, μια και πολλζσ ϊρεσ δίνουν τθν αίςκθςθ ςφντομων ςτιγμϊν. 

Σι εικόνεσ αρκρϊνονται με βάςθ ςτοιχεία τθσ μνιμθσ. Ξάποιοσ μπορεί να κυμθκεί ζνα 

τοπίο ι, επίςθσ, μπορεί να το φανταςτεί και να το ςυνκζςει με ςτοιχεία από διαφορετικά 

μζρθ που κυμάται Θ δεφτερθ περίπτωςθ, φανταςτικισ ςφνκεςθσ, μπορεί να γίνει με τρόπο 

που ςε ζνα μόνο αντικείμενο να ςυςταλκοφν και να ςυγκεντρωκοφν οι προτεραιότθτεσ 

διαφορετικϊν αντικειμζνων.  

Ασ δοφμε παραδείγματα. Κυμάμαι δζντρα κοντά ςε ζνα ποτάμι και ςτο βάκοσ ζνα βουνό. 

Χτθ ςυνζχεια, προςκζτω ς' αυτό το τοπίο άλλα ςτοιχεία: ζνα άλογο πίνει νερό ςτο ποτάμι. 

Χτο δζντρο τυλίγεται ζνα ψίδι, ενϊ ψθλά πετά ζνασ αετόσ. Χτο βουνό ςθκϊνεται μια 

κολϊνα καπνοφ που δθμιουργείται από μια πυρκαγιά. 
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Ψα ςτοιχεία που προςτζκθκαν ςτο αρχικό τοπίο, δεν αποτελοφν μζροσ μιασ ίδιασ ςκθνισ 

που κυμόμαςτε, αλλά διαφορετικϊν ςκθνϊν. Ζχω ςυγκεντρϊςει, ςε ζνα ίδιο τοπίο, 

αντιλιψεισ που πραγματοποιικθκαν ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ. 

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ κυμικθκα κάτι με ζνα τρόπο κατευκυνόμενο. Χτθ δεφτερθ 

πρόςκεςα ςτοιχεία ςυνδυαςτικά. Ππορϊ να ςυνκζςω ακόμθ περιςςότερο, κάπωσ ζτςι: 

«Χτθν κορυφι του βουνοφ υπάρχει ζνα δζντρο. Από κει βγαίνει νερό που, μετατρζπεται ςε 

ποτάμι και κατεβαίνει. Ζνα παράξενο ηϊο ςτο πλάι, ζνασ δράκοσ, γυρίηει γφρω από το 

δζντρο βγάηοντασ φωτιά από το ςτόμα του. Ψα πόδια του είναι δυνατά ςαν τα πόδια ενόσ 

αλόγου, θ όψθ του είναι όψθ ψιδιοφ, τα φτερά του είναι φτερά αετοφ.» 

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ παρουςιάηουμε ζνα τοπίο που κυμόμαςτε. Χτθ δεφτερθ, ζνα 

φανταςτικό τοπίο και, ςτθν τρίτθ, ζνα αλλθγορικό τοπίο. 

Πια αλλθγορία είναι θ ςυγκζντρωςθ ςυνδυαςμϊν ενόσ ίδιου αναπαριςτϊμενου 

αντικειμζνου, αντίκετα με τα απλά ςυνδυαςμζνα αντικείμενα που προζρχονται τα μεν από 

τα δε όμωσ χωρίσ να χάνουν τθν ταυτότθτά τουσ. 

Επίςθσ υπάρχουν αναπαραςτάςεισ που δεν προζρχονται από αναμνιςεισ, ι από 

ςυνδυαςμοφσ ςυγκεντρωμζνουσ όπωσ οι αλλθγορίεσ, αλλά που εμφανίηονται από τθν 

εργαςία των αφαιρετικϊν δρόμων τθσ ςυνείδθςθσ. Ψζτοια είναι θ περίπτωςθ των 

ςυμβόλων. 

Χτα ςφμβολα απογυμνϊνεται μια εικόνα από δευτερεφοντα ςτοιχεία, διατθρϊντασ μόνο τα 

πιο γενικά τυπικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

Για παράδειγμα. Από ζνα καλλιεργθμζνο χωράφι κα περιοριςτοφν όλεσ οι λεπτομζρειεσ και 

κα μείνει ζνα απλό ορκογϊνιο που κα μπορεί να μετρθκεί με ακρίβεια. Ζτςι, τα ςφμβολα 

τθσ γεωμετρίασ είναι αντιπροςωπευτικζσ περιπτϊςεισ τθσ εργαςίασ των αφαιρετικϊν 

δρόμων. 

Ψελικά, υπάρχουν αναπαραςτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν εργαςία των αφαιρετικϊν 

δρόμων, που εκπλθρϊνουν λειτουργίεσ που προςδιορίηονται ςυμβατικά. Χτθν περίπτωςθ 

των αρικμϊν, των αρικμθτικϊν ςθμείων, των μουςικϊν νότων, των γραμμάτων και των 

αρικμϊν τθσ Χθμείασ, των ςθμάτων οδικισ κυκλοφορίασ, επαγρφπνθςθσ, ι τόπων που 

εκπλθρϊνουν ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ. 

Ψόςο ζνα αντικείμενο του κόςμου που αντιλαμβανόμαςτε, ι μια αλλθγορία ζνα ςφμβολο, 

μποροφν να εκπλθρϊςουν λειτουργίεσ ςυμβολικζσ αν το ζκιμο ι θ παράδοςθ τουσ δίνουν 

μια κακοριςμζνθ χρθςιμότθτα. Υαράδειγμα: δυο κόκαλα ςταυρωμζνα και πάνω ς' αυτά μια 

νεκροκεφαλι, ςθμαίνουν «κίνδυνο». 

Σι αλλθγορίεσ μποροφν επίςθσ να ζχουν ςθμειολογικι ικανότθτα. Υαράδειγμα: ζνασ 

δράκοσ ςιμαινε για τθν Αλχθμεία οριςμζνο τφπο οξζωσ. 

Ψελικά, τα ςφμβολα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςθμειολογικά. Υαράδειγμα: ςε ζνα 

οργανόγραμμα επιχείρθςθσ, θ διεφκυνςθ μπορεί να αναπαρίςταται από ζνα ορκογϊνιο, οι 

διάφορεσ διαχειρίςεισ με κφκλουσ, Ψο αρςενικό προςωπικό με τρίγωνα, κλπ. Χε ζνα χάρτθ, 

οι πολιτικζσ πρωτεφουςεσ μποροφν να αναπαρίςτανται με άςτρα, οι καλάςςιοι οδοί με 

ςυνεχόμενεσ γραμμζσ, οι οδικοί δρόμοι με διακεκομμζνεσ γραμμζσ, κλπ. 
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Για τα αποτελζςματα των εργαςιϊν μασ, κα είναι ενδιαφζρον να κατανοιςουμε κάποια 

ςτοιχεία ςυμβολικισ, χωρίσ να αςχολοφμαςτε με τθ ςθμειολογία. 

 

Συμβολικι. 

Από το ςθμείο οπτικισ των μετατροπϊν των παλμϊν, τα ςφμβολα προζρχονται από 

αφαιρετικι μετάφραςθ ι παραμόρφωςθ των παλμϊν. 

Διακρίνουμε ανάμεςα ςε ςφμβολα χωρίσ πλαίςιο (τελεία, ευκεία γραμμι, τεκλαςμζνθ 

γραμμι, καμπφλθ, ςταυρόσ από ευκείεσ γραμμζσ, ςταυρόσ από καμπφλεσ, ςπιράλ κλπ.) και 

ςφμβολα με πλαίςιο (αυτά ςχθματίηονται όταν ευκείεσ γραμμζσ και καμπφλεσ ςυνδζοντα 

ςε κυκλϊματα, χωρίηοντασ τον εξωτερικό χϊρο από τον εςωτερικό, τον οποίο ονομάηουμε 

«πεδίο». Υαραδείγματα: κφκλοσ, τρίγωνο, τετράγωνο, ρόμβοσ και μικτζσ μορφζσ που 

περικλείουν χϊρο). 

Εκεί όπου ςυναντϊνται ευκείεσ γραμμζσ και/ι καμπφλεσ. δθμιουργοφνται κζντρα-

εκδθλϊςεισ. 

Ψα ςφμβολα με πλαίςιο (που, δθλαδι, περικλείουν ζνα πεδίο), ζχουν ςιωπθρό κζντρο που 

προζρχεται από τισ φανταςτικζσ γραμμζσ που ενϊνουν τα κζντρα-εκδιλωςθ. Υαράδειγμα: 

ςε ζνα τετράγωνο, το ςιωπθρό κζντρο προζρχεται από το ςταυρό των διαγϊνιων γραμμϊν 

που ξεκινοφν από τισ τζςςερισ γωνίεσ που είναι τα κζντρα-εκδθλϊςεισ. 

Ξάποια ςφμβολα χωρίσ πλαίςιο τείνουν να μετατοπίςουν τθν ενζργεια τθσ εικόνασ ζξω από 

αυτά. Αυτό ςυμβαίνει με τισ τελείεσ γενικά. Αλλά τείνουν να μετατοπίςουν τθν ενζργεια 

προσ τα μζςα, είναι θ περίπτωςθ των ςυμβόλων ςε καμπφλθ. Χτα ςφμβολα με πλαίςιο, θ 

ενζργεια ςυγκεντρϊνεται ςτα κζντρα-εκδθλϊςεισ και τα ςιωπθρά κζντρα με ανόμοια 

ζνταςθ. 

Θ τελεία, κακϊσ δεν ζχει πλαίςιο, είναι μόνο ζνα κζντρο εκδιλωςθ που μπορεί να φζρει 

ενζργεια ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. 

Σ κφκλοσ, κακϊσ δεν ζχει κζντρα-εκδθλϊςεισ, ςυγκεντρϊνει όλθ τθν ενζργεια προσ το 

ςιωπθρό κζντρο. 

Αν το άτομο φαντάηεται ι ονειρεφεται μια ςκθνι ςτθν οποία περιλαμβάνεται, κα είναι 

αυτό το ίδιο το πιο ςθμαντικό κζντρο-εκδιλωςθ. Αν βρίςκεται ζξω από το πεδίο, κα είναι 

αποκλειςμζνο κζντρο και θ ενζργεια κα μετατοπιςτεί ςτο εςωτερικό του πεδίου. 

Υαράδειγμα: το άτομο ονειρεφεται ζνα μικρό πάρκο ςτο οποίο υπάρχουν κάποια μνθμεία 

και μια λίμνθ. Δεν μπορεί να μπει γιατί ζνασ ςκφλο σ φυλά τθν είςοδο. Θ ενζργεια τείνει να 

μετατοπιςτεί ςτο εςωτερικό του πεδίου και, μζςα ς' αυτό, προσ τα κζντρα εκδθλϊςεισ, 

αλλά ςυμβαίνει να υπάρχει ζνα εμπόδιο και εμφανίηονται ιςχυρζσ εντάςεισ. 

 

Αςκιςεισ ςυμβολικισ. 

Άςκθςθ 1. 
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Υεριορίςτε ςυμβολικά το χϊρο εργαςίασ ςασ, μελετϊντασ κζντρα- εκδθλϊςεισ και ςιωπθρά 

κζντρα. Εξθγιςτε τισ ςυςςωρεφςει σ, τισ διαςπορζσ και τισ μετατοπίςεισ ενζργειασ. 

Διακρίνετε τα ςθμεία ζνταςθσ. 

 

Άςκθςθ 2. 

Υεριορίςτε ςυμβολικά διάφορεσ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται ανάμεςα ςε δυο άτομα, 

μελετϊντασ κζντρα εκδθλϊςεισ και ςιωπθρά κζντρα, ςυςςωρεφςεισ, διαςπορζσ και 

μετατοπίςεισ ενζργειασ. Διακρίνετε τα ςθμεία ζνταςθσ. 

 

Άςκθςθ 3. 

Υεριορίςτε ςυμβολικά τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε πζντε άτομα, διαχωρίηοντασ τισ ανάλογα με 

τισ ςυμπάκειεσ ι τα ενδιαφζροντά τουσ με τον παρακάτω τρόπο: α) αν το ενδιαφζρον είναι 

κοινό, μζςα ςε ζνα κφκλο, β) αν υπάρχουν δυο αντίκετα ενδιαφζροντα, ςτα κζντρα 

εκδθλϊςεισ μιασ «μαντόρλασ», γ) αν υπάρχουν παραπάνω από δυο ενδιαφζροντα, ςτα 

κζντρα εκδθλϊςεισ, ςτο ςιωπθρό κζντρο, και ίςωσ, ςε κάποιο αποκλειςμζνο κζντρο, δ) 

προχωριςτε με ζνα τρίγωνο, ε) προχωριςτε με ζνα τετράγωνο. 

 

Άςκθςθ 4. 

Υεριορίςτε ςυμβολικά μια ςκθνι ενόσ ονείρου, μελετϊντασ κζντρα εκδθλϊςεισ και 

ςιωπθρά κζντρα, ςυςςωρεφςεισ, διαςπορζσ και μετατοπίςεισ ενζργειασ. Διακρίνετε τισ 

δυςκολίεσ και εμπόδια ςαν ςθμεία ζνταςθσ. Διακρίνετε τα ςθμεία χαλάρωςθσ. Γενικά, 

παρατθριςτε κάκε «αντίςταςθ» ςαν ζνταςθ και κάκε ξεπζραςμα «αντιςτάςεων» ςαν 

χαλάρωςθ. Υαρατθριςτε ςε ποιο φψοσ και βάκοσ του πεδίου αναπαράςταςθσ εκδθλϊνεται 

θ ςκθνι και οι «αντιςτάςεισ» τθσ. 

 

Άςκθςθ 5. 

Εξαςκθκείτε ςε διάφορουσ περιοριςμοφσ μιασ ίδιασ κακθμερινισ κατάςταςθσ, 

διακρίνοντασ πάντα κζντρα-εκδθλϊςεισ, ςιωπθρά κζντρα, ςυςςωρεφςεισ, διαςπορζσ και 

μετατοπίςεισ ενζργειασ. Διακρίνετε τισ αντιςτάςεισ και τα ξεπεράςματα αντιςτάςεων. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 4 

 

Ειςαγωγή ςτη μεταφορά 

Αλλθγορικι. 

Χε μια ακολουκία ςυνδυαςμϊν, μποροφμε να διακρίνουμε διάφορεσ εικόνεσ και επίςθσ 

διάφορα «επιχειριματα» που χρθςιμεφουν ςα ςφνδεςμοι ι ςαν γραμμι ζνωςθσ των 

αναπαραςτάςεων. 



76 
 

Ασ πάρουμε τθν περίπτωςθ ενόσ πίνακα ςτον οποίο υπάρχουν διάφορα αντικείμενα... ασ 

δοφμε, ςτθν αριςτερι πλευρά, ζνα χωράφι και κάποιουσ εργάτεσ, ςτο κεντρικό μζροσ και 

ςτο βάκοσ, μια πόλθ ςτθν οποία διακρίνεται το βιομθχανικό ςφνολο. Θ μζρα είναι 

θλιόλουςτθ. Χτα δεξιά και ςχεδόν ςε πρϊτο πλάνο υπάρχουν παιδιά που παίηουν με 

ςκφλουσ κοντά ςτο ςπίτι. Πια γυναίκα τα φωνάηει να φάνε χτυπϊντασ, ίςωσ, ζνα τθγάνι. Ψο 

ςφνολο είναι ευχάριςτο και αντανακλά τθν εργαςία και τθ φιλόξενθ εγκαρδιότθτα των 

ανκρϊπων του αγροφ. 

Διακρίνουμε, ςτθ ςκθνι που περιγράφθκε, εικόνεσ που εντάςςονται ςτο κεματικό ςφνολο. 

Είναι ςαφζσ ότι με τισ ίδιεσ εικόνεσ, όμωσ τοποκετθμζνεσ με άλλο τρόπο, το κζμα κα 

μποροφςε να είναι αρκετά διαφορετικό. π.χ.: τα παιδιά χτυποφν τα ςκυλιά με το τθγάνι, οι 

εργάτεσ ζχουν εγκαταλείψει τα εργαλεία τουσ, το ςπίτι είναι ερειπωμζνο, ο ουρανόσ ζχει 

τϊρα, μια άςχθμθ απόχρωςθ, ενϊ ο καπνόσ από τα εργοςτάςια, μακριά, μοιάηει με 

πυρκαγιά. 

Χε όλθ τθ ςκθνι που ςχθματίςτθκε από ελεφκερουσ ςυνδυαςμοφσ, διαφοροποιοφμε 

ανάμεςα ςε κζματα (εικόνεσ) και επιχείρθμα. Ψα κζματα δείχνουν το παιχνίδι των 

εντάςεων και των χαλαρϊςεων προχωρϊντασ μζςα από τισ δυςκολίεσ και εργάηονται με 

μορφι κάκαρςθσ. Ψα επιχειριματα, αντίκετα, δείχνουν το κλίμα μζςα ςτο οποίο 

εξελίςςεται θ ςκθνι. 

Κζματα και επιχειριματα ςυχνά ςυμπίπτουν. Χε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, αρκεί να 

κατανοιςουμε ποια λειτουργία εκπλθρϊνουν τα κζματα ςε μια δεδομζνθ ςκθνι, για να 

καταλάβουμε ποια λφςθ μεταφοράσ προτείνει το επιχείρθμα. Χωρίσ αμφιβολία, οι εικόνεσ 

μπορεί να μθ ςυμπίπτουν με το κλίμα, Υ.χ.: ζνα άτομο ονειρεφεται ζνα τρζνο που προχωρά 

προσ αυτό με μεγάλθ ταχφτθτα Ψο άτομο δεν νιϊκει αγωνία, αλλά γιορτινι χαρά. 

Επίςθσ ςυμβαίνει να μθ ςυμπίπτουν εικόνεσ και κλίματα ςτθν κακθμερινι ηωι. Ψο άτομο, 

π.χ. παίρνει ζνα καλό νζο, φαντάηεται τθν ευχάριςτθ ςκθνι που του μεταφζρεται και, 

αυτόματα, νιϊκει πίεςθ... 

Ωπάρχουν άλλεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ το κλίμα του βάκουσ παραμζνει αμετακίνθτο 

ακόμθ κι όταν αλλάηουν οι αναπαραςτάςεισ, χωρίσ το άτομο να μπορεί να καταλάβει τισ 

αιτίεσ ενόσ τζτοιου κλίματοσ. Είναι ςαν το ςυγκεκριμζνο κλίμα να μθ ςυνδεόταν με εικόνεσ 

(τουλάχιςτον οπτικζσ) και, γι' αυτό, ςαν να μθ μπορεί να μεταφερκεί κατάλλθλα. 

Αν κυμθκοφμε όςα εξθγιςαμε ςχετικά με τα πρωταρχικά, τα δευτερεφοντα 

ονειροπολιματα και τον πυρινα του ονειροπολιματοσ, κα καταλάβουμε ότι αυτόσ ο 

τελευταίοσ είναι ζνα είδοσ ςτακεροφ κλίματοσ που δεν αλλάηει από τισ αντίςτοιχεσ 

κακθμερινζσ αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ. Ξαι ακόμθ, κακορίηει αναπλθρωτικά τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτον κόςμο, και δθμιουργεί διάφορα ονειροπολιματα ςαν «απόπειρεσ» 

μεταφοράσ που δεν κατορκϊνουν να λφςουν τθ μετατόπιςθ του βαςικοφ κλίματοσ. 

Χτθν πρακτικι μεταφοράσ, πολφ ςυχνά βρίςκουμε ότι είναι πολφ δφςκολο να 

μετατρζψουμε τον πυρινα του ονειροπολιματοσ μαηί με το βαςικό κλίμα που τον 

κακορίηει). 

Τμωσ βρίςκουμε επίςθσ βακιά κλίματα που μποροφν να μετατραποφν χρθςιμοποιϊντασ 

κατάλλθλεσ εικόνεσ και μεκόδουσ. 
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Γενικά λζμε ότι μασ ενδιαφζρει κάκε εικόνα ι κάκε κλίμα που επαναλαμβάνονται ςε 

διάφορεσ ςκθνζσ. Υ.χ., το άτομο ονειρεφεται διαφορετικζσ καταςτάςεισ με διαφορετικά 

επιχειριματα, όμωσ εμφανίηεται ζνα ίδιο άτομο ι ζνα ίδιο αντικείμενο. Ασ το δοφμε 

αντίςτροφα: το άτομο ονειρεφεται διαφορετικά κζματα όμωσ επαναλαμβάνεται το ίδιο 

επιχείρθμα. 

Αν μπορζςουμε να ςυλλάβουμε μια εικόνα ι ζνα κλίμα που επαναλαμβάνεται ζχουμε ιδθ 

ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που κα μασ βοθκιςει να προςανατολίςουμε τισ μεκόδουσ τθσ 

μεταφοράσ. 

Ασ δοφμε τϊρα ςε ποιεσ γενικζσ κατθγορίεσ μποροφμε να κατατάξουμε τα κζματα για να 

διευκολφνουμε τθν εργαςία. Κα κάνουμε ςτθ ςυνζχεια το ίδιο με τα επιχειριματα. 

 

Θζματα. 

Α. Υεριζχοντα. Είναι εκείνα τα αντικείμενα τα οποία περικλείουν, φυλάνε και 

προςτατεφουν άλλα. Ψο μεγαλφτερο περιζχον μιασ δεδομζνθσ ςκθνισ, μζςα ςτο οποίο 

αναπτφςςεται θ ςκθνι, μπορεί να περιοριςτεί ςυμβολικά για να κατανοθκεί το 

πλαίςιο των εντάςεων. 

Β. Υεριεχόμενα. Είναι τα αντικείμενα, άτομα, καταςτάςεισ, κλπ. που εμφανίηονται μζςα 

ςε ζνα περιζχον. Ψα περιεχόμενα μπορεί να εκδθλωκοφν όταν εμφανίηονται οι 

εικόνεσ. Ππορεί να είναι ςιωπθρά όταν δεν εμφανίηονται, αλλά ξζρουμε ότι είναι 

«παρόντα». 

Γ. Χυνδζςεισ. Είναι ςτοιχεία που ενϊνουν περιζχοντα μεταξφ τουσ, ι περιεχόμενα μεταξφ 

τουσ, ι περιζχοντα και περιεχόμενα μεταξφ τουσ. Σι ςυνδζςεισ μπορεί να είναι 

ςυνδζςεισ διευκόλυνςθσ (π.χ. γζφυρεσ, οχιματα, δρόμοι, ςκάλεσ, διάφορεσ 

ςθμειολογικζ σ επικοινωνίεσ όπωσ θ χειρονομία, θ γλϊςςα, κλπ.) ι ςυνδζςεισ 

εμποδίου (οι ίδιεσ ςυνδζςεισ όταν δεν εκπλθρϊνουν τθ λειτουργία τουσ. Υ.χ. 

ςπαςμζνεσ γζφυρεσ, οχιματα εκτόσ ελζγχου, πλθμμυριςμζνοι δρόμοι, επικίνδυνεσ 

ςκάλεσ, παράξενεσ γλϊςςεσ ι που δθμιουργοφν ςφγχυςθ, κλπ.). 

Δ. Αποδόςεισ. Είναι ςτοιχεία που ζχουν αξία που ζχει μεταφερκεί από άλλα με 

ςυνδυαςμό ομοιότθτασ, ςυνάφειασ ι αντίκεςθσ (π.χ. ζνα αντικείμενο αποκτά ςθμαςία 

επειδι είναι το δϊρο ενόσ φίλου, ζνα ροφχο επειδι ανικει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

άτομο, μια αξία ι ζνα ςφςτθμα αξιϊν όταν αναπαρίςταται αλλθγορικά: θ Δικαιοςφνθ 

ςα μια γυναίκα με δεμζνα τα μάτια, τθ ηυγαριά ςτο ζνα χζρι, το ςπακί ςτο άλλο, κλπ.). 

Ε. Επίπεδα. Σι εικόνεσ που τοποκετοφνται ςε διαφορετικά πεδία τθσ ίδιασ ςκθνισ (π.χ. 

μια πεδιάδα και μια κοιλάδα), ι οι διαφορζσ μεγζκουσ (γίγαντασ-νάνοσ), ι οι 

διαφορετικζσ λειτουργίεσ και οι διαφορετικοί μεταξφ τουσ ρόλοι (αρχθγόσ-υπικοοσ). 

ΧΨ. Χτιγμζσ διαδικαςιϊν. Τπωσ οι περιπτϊςεισ των θλικιϊν (γζροσ, ζφθβοσ, παιδί), 

μεταμορφϊςεισ (ζνα άτομο μετατρζπεται ςε ζνα άλλο ι ςε ζνα αντικείμενο), 

αντιςτροφζσ (είναι οι ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ των μεταμορφϊςεων, π.χ. μια κολοκφκα 

μετατρζπεται ςε άμαξα). 

Η. Ωφζσ, χρϊματα, ιχοι, μυρωδιζσ, κλπ. Υάντα αναφζρονται ςτθν αίςκθςθ που 

δθμιουργεί το ςθμάδι που μεταφράηεται ι παραμορφϊνεται. Τμωσ όςον αφορά τισ 
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υφζσ, πρζπει να προςκζςουμε ότι επίςθσ οπτικζσ εικόνεσ όπωσ είναι οι κορυφζσ, οι 

γραμμζσ, τα ςχιςμζνα αντικείμενα, κλπ. παράγουν διαφορετικζσ απτικζσ και 

ςυναιςκθτικζσ εγγραφζσ. Αυτό το ςθμείο είναι ςθμαντικό, μια και ςυνεχϊσ 

παράγονται μεταφράςεισ των παλμϊν των εξωτερικϊν αιςκιςεων ςε απτικζσ και 

ςυναιςκθτικζσ εγγραφζσ. Αυτό εξθγεί γιατί οποιαδιποτε δυςάρεςτθ οπτικι προκαλεί 

ςυγχρόνωσ φυςικζσ εγγραφζσ. Αλλιϊσ, οποιοδιποτε οδυνθρό κζαμα δε κα είχε 

απιχθςθ ςτουσ κεατζσ. 

Ψα ςτοιχεία όπωσ ο αζρασ, θ φωτιά, οι υφζσ και θ κερμοκραςία παράγουν ζντονεσ 

απτικζσ αιςκιςεισ. Ψο ίδιο ιςχφει και για τα χρϊματα. 

Θ. Οειτουργίεσ. 

1ο Αμυντικοί: φυλάνε ι αμφνονται για κάτι, ζτςι ϊςτε να εμποδίηουν τθν είςοδο ι το 

ελεφκερο πζραςμα μζςα απ' αυτοφσ. Πεταξφ των αμυντικϊν εμφανίηονται εκείνοι 

που ζχουν κακοριςμζνθ λειτουργία και άλλοι περιςςότερο καλυμμζνοι όπωσ είναι οι 

πανουργίεσ, οι κοροϊδίεσ και θ γοθτεία. που αποπροςανατολίηουν από τουσ 

προτεινόμενουσ ςτόχουσ. 

2ο Υροςτάτεσ: Βοθκοφν ςτθν είςοδο ι μετάβαςθ προσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, τζτοια 

είναι θ περίπτωςθ των οδθγϊν ι οριςμζνων μαγικϊν και τεχνικϊν αντικειμζνων. 

3ο Ενδιάμεςοι: Χυνικωσ αντιπροςωπεφονται από όντα τα οποία είναι απαραίτθτο να 

φροντίςουμε για να κερδίςουμε κάτι (π.χ. πρόςωπα τα οποία πρζπει να πλθρϊςουμε 

ι να πείςουμε για να κατορκϊςουμε να μεταφερκοφμε ς' ζνα μζροσ, ι για να μασ 

προςφζρουν κάποια βοικεια). Επίςθσ υπάρχουν ενδιάμεςεσ καταςτάςεισ απ' τισ 

οποίεσ είναι απαραίτθτο να περάςουμε για να επιτφχουμε κάτι (π.χ. καταςτάςεισ 

οδφνθσ θ «δοκιμισ»). 

4ο Ξζντρο δφναμθσ: αντικείμενα ι μζρθ που ζχουν μια μετατρεπτικι ιδιότθτα (π.χ. το 

νερό ι θ φωτιά τθσ ακαναςίασ, το νθςί τθσ ευτυχίασ, θ φιλοςοφικι πζτρα, κλπ.). Χτο 

τζλοσ κάκε αναηιτθςθσ (ςτθν οποία εμφανίηονται διαφορετικζσ λειτουργίεσ) βρίςκεται 

ζνα κζντρο δφναμθσ, μια εικόνα που αντιπροςωπεφει ιδεατά τθν επικυμία τθσ 

πλιρουσ και διαρκοφσ χαλάρωςθσ. Περικζσ φορζσ, γνωρίηουμε το κζντρο δφναμθσ 

ακόμθ κι αν δεν μποροφμε να φτάςουμε ς' αυτό (κζντρο εκδιλωςθ, περιτριγυριςμζνο 

από λαβφρινκουσ ι με αμυντικοφσ που εμποδίηουν τθν είςοδο). Επίςθσ ςυμβαίνει, ςε 

μερικζσ περιπτϊςεισ, το άτομο να βλζπει τον εαυτό του ςε ςυνεχι αναηιτθςθ προσ 

ζνα άγνωςτο κζντρο δφναμθσ (ςιωπθρό κζντρο). Χ' αυτι τθν περίπτωςθ, υπάρχει ζνα 

κλίμα που δεν μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςε μια κακοριςμζνθ εικόνα που είναι 

απαραίτθτθ για να μπορζςουμε να πραγματοποιιςομε τθ μεταφορά φορτίων. Επίςθσ 

οι ιδανικζσ εικόνεσ του αντίκετου φφλου εκπλθρϊνουν τθν μετατρεπτικι λειτουργία 

του «κζντρου δφναμθσ» (π.χ. Lilith ι Abraxas, θ μεγάλθ Πθτζρα και ο μεγάλοσ 

Υατζρασ, οι γίγαντεσ ι οι μεγάλεσ ςκιζσ, ςαν μετάφραςθ των ςυγκεχυμζνων κθλυκϊν 

ςεξουαλικϊν παλμϊν. Σι χορεφτριεσ ι φευγάτεσ γυναίκεσ με τα εναλλαςςόμενα 

ροφχα τουσ, ςα μετάφραςθ των πιο ευερζκιςτων και εςτιαςμζνων αρςενικϊν 

ςεξουαλικϊν παλμϊν). Αυτά τα μετατρεπτικά κζματα οδθγοφν ςυχνά ςε ςεξουαλικζσ 

εκφορτίςεισ και μ' αυτό ολοκλθρϊνεται θ λειτουργία τθσ κάκαρςθσ, όμωσ από το 
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ςθμείο οπτικισ τθσ μεταφοράσ, οι ιδανικζσ εικόνεσ του αντίκετου φφλου δείχνουν 

βακμοφσ τθσ δυςκολίασ ι τθσ ζνταξθσ βακιϊν περιεχομζνων. 

 

Επιχειριματα. 

Ψα επιχειριματα εμφανίηονται από τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφν μεταξφ τουσ τα κζματα. 

Περικζσ φορζσ, θ κινθτικότθτα μιασ μόνο αλλθγορίασ (ςαν ςφνκεςθ διαφορετικϊν 

κεμάτων) μπορεί να ςυςτακεί ςε επιχείρθμα. 

Από κάκε επιχείρθμα πρζπει να αποςπαςκεί ζνα κλίμα. Χωρίσ αμφιβολία, υπάρχουν 

κλίματα που δε ςυμπίπτουν με το επιχείρθμα και, μερικζσ φορζσ, κλίματα που δε 

ςυςχετίηονται με οπτικζσ εικόνεσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Τπωσ κα δοφμε αργότερα, όταν ζνα κλίμα δε ςυνδζεται με οπτικζσ εικόνεσ ι δεν 

αντιςτοιχεί ςε ζνα επιχείρθμα, κα πρζπει να προτακοφν εικόνεσ που του αντιςτοιχοφν, για 

να μπορζςουμε να πραγματοποιιςουμε μεταφορζσ φορτίων. 

Ασ δοφμε τουσ κφριουσ τφπουσ επιχειρθμάτων. 

Α. Ξάκαρςθσ. Είναι εκείνα με τα οποία το άτομο αιςκάνεται ανακοφφιςθ των εντάςεων. 

Χχεδόν πάντα ςυςχετίηονται με το γζλιο, το κλάμα, τθν επικετικι ςφγκρουςθ και τθν 

ερωτικι πράξθ. Ζνα καλό παράδειγμα επιχειριματοσ κάκαρςθσ είναι αυτό που γίνεται 

με το αςτείο. Αν με τθν ανάπτυξθ ενόσ επιχειριματοσ κάκαρςθσ δεν εκπλθρϊνεται θ 

εκφόρτιςθ εντάςεων, θ απογοιτευςθ που εμφανίηεται προδίδει μια ζνταςθ που 

παραμζνει χωρίσ να λφνεται και που ςυνδζεται με κάποια κζματα του επιχειριματοσ. 

Αν τα κζματα επαναλαμβάνονται ςε άλλα επιχειριματα (π.χ. το ίδιο ςπίτι ι το ίδιο 

άτομο, αλλά με άλλο περιεχόμενο), θ διαρκισ ζνταςθ ςυνδζεται ξεκάκαρα. 

Β. Πεταφοράσ. Είναι εκείνα με τα οποία το άτομο αιςκάνεται μια μετατροπι, μια αλλαγι 

εςτίασ ι «νοιματοσ», αφοφ πραγματοποιθκοφν. Αν το ίδιο επιχείρθμα (π.χ. το να 

ψάχνουμε για κάτι ι να φεφγουμε από κάτι) επαναλαμβάνεται πάντα χωρίσ να 

εκπλθρϊνεται, είναι προφανζσ το κλίμα με το οποίο πρζπει να δουλζψουμε 

προτείνοντασ διαφορετικά κζματα μζχρι που να παραχκεί θ μεταφορά. 

Γ. Υεριςταςιακά. Είναι εκείνα ςτα οποία εμφανίηονται εντάςεισ ι κλίματα κατάςταςθσ. 

Αυτά τα επιχειριματα χρθςιμεφουν ςε ςτιγμιαίεσ διαδικαςίεσ κάκαρςθσ και μεταφοράσ 

και ςε ταξινομιςεισ ςτοιχείων τθσ μνιμθσ. 

 

Αλλθγορικι ανάλυςθ.  

1. Αφοφ δοκεί ζνα κζμα ι ζνα αλλθγορικό επιχείρθμα, είναι απαραίτθτο να αρχίςουμε να 

περιορίηουμε ςυμβολικά το πλαίςιο. Αυτι θ εργαςία κα προβάλλει το πιο γενικό 

ςφςτθμα ζνταςθσ, τισ ςυςςωρεφςεισ, τισ διαςπορζσ και τισ μετατοπίςεισ ενζργειασ. 

Επίςθσ κα μασ επιτρζψει να κατανοιςουμε τισ αντιςτάςεισ και τα ξεπεράςματα 

εντάςεων. 

2. Αφοφ πραγματοποιθκεί ο ςυμβολικόσ περιοριςμόσ του πλαιςίου, προχωράμε ςτθν 

ανάλυςθ και διαχωρίηουμε ςε ομάδεσ όλα τα κζματα και τα επιχειριματα που 

παρουςιάςτθκαν. 
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3. Αφοφ πραγματοποιθκεί θ ταξινόμθςθ των κεμάτων και των επιχειρθμάτων ςε ομάδεσ, 

προχωράμε ςτον οριςμό των κλιμάτων. Αυτοί οι οριςμοί αποτελοφν τθν περίλθψθ τθσ 

ανάλυςθσ που ζγινε προθγουμζνωσ. 

 

Αλλθγορικι ερμθνεία. 

Αφοφ γίνει μια αλλθγορικι περίλθψθ, αυτι κα μπορεί να ερμθνευκεί αν υπάρχουν άλλεσ 

προθγοφμενεσ ι/και επόμενεσ περιλιψεισ. Αυτό είναι απαραίτθτο για να κατανοιςουμε αν 

πρόκειται για φαινόμενα κάκαρςθσ, μεταφοράσ ι περιςταςιακά. 

Υρζπει να κατανοιςουμε ότι δεν μπορεί να γίνει μια αλλθγορικι ερμθνεία χωρίσ να ζχουμε 

μια διαδικαςία από διάφορεσ ςκθνζσ.  

Αφοφ γίνει θ ερμθνεία, κα πραγματοποιθκεί θ ςφνκεςθ. Χυχνά γίνεται το λάκοσ να 

ερμθνεφουμε οποιοδιποτε κζμα με βάςθ μια υποτικζμενθ κακοριςμζνθ ζννοια. Για 

παράδειγμα, θ εικόνα ενόσ άντρα που εμποδίηει το πζραςμα μπορεί να ερμθνευκεί 

επικίνδυνα ςαν τθ δραματοποίθςθ του πατζρα που βαςανίηει, ι κάτι ανάλογο. Για μασ, μια 

τζτοια εικόνα κα ταξινομθκεί ςε ομάδεσ μαηί με εικόνεσ άλλων «αμυντικϊν» και απλϊσ κα 

αποκαλφπτει εντάςεισ που δεν ζχουν λυκεί και που εμποδίηουν τθ μετατόπιςθ ενζργειασ 

κάποιων εικόνων ςε άλλεσ. 

Τταν μιλάμε για «ερμθνεία», αναφερόμαςτε ςτθ διαδικαςία που ακολουκοφν τα κζματα 

και τα επιχειριματα, ζτςι ϊςτε να μποροφμε να καταλάβουμε τι λειτουργίεσ εκπλθρϊνουν, 

τι εντάςεισ φανερϊνουν, τι κλίματα εκφράηονται και τι δυςκολίεσ ι πλεονεκτιματα 

προςφζρουν οι διαφορετικζσ τεχνικζσ μεταφοράσ που κα πρζπει να εφαρμοςτοφν. 

 

Αςκιςεισ αλλθγορικισ. 

 

Άςκθςθ 1 (ςυμβολικόσ περιοριςμόσ) 

Αφοφ δοκεί ζνα παιδικό παραμφκι (ι ζνασ μφκοσ), περιορίςτε το μεγαλφτερο πλαίςιο ςε 

ςφμβολο, εξθγϊντασ ςυςςωρεφςεισ, διαςπορζσ και μετατοπίςεισ ενζργειασ. Διακρίνετε τισ 

εντάςεισ και τισ χαλαρϊςεισ. 

 

Άςκθςθ 2 

Αναλφςτε και ταξινομιςτε ςε ομάδεσ όλα τα κζματα και επιχειριματα που 

παρουςιάςτθκαν ςτο παραμφκι. 

 

Άςκθςθ 3 (αλλθγορικι περίλθψθ) 

Ξακορίςτε τα κλίματα. 

 

Άςκθςθ 4 (αλλθγορικι ερμθνεία) 
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Εξθγιςτε τι λφνει (και τι δε λφνει) το παραμφκι, από το ςθμείο οπτικισ τθσ κάκαρςθσ και 

τθσ μεταφοράσ. 

Σι τζςςερισ αςκιςεισ που προτάκθκαν είναι ςχετικά εφκολεσ να πραγματοποιθκοφν ςτθν 

περίπτωςθ των μφκων, των παραμυκιϊν, των διθγιςεων, μια και ςυνικωσ ζχουν ζνα είδοσ 

εςωτερικισ διαδικαςίασ, δθλαδι: από μια αρχι, προσ ζνα «πυρινα», μια λφςθ και ζνα 

τζλοσ. 

Αν κζλαμε να πραγματοποιιςουμε αςκιςεισ με ζνα προςωπικό όνειρο ι ονειροπόλθμα, οι 

περιπτϊςεισ 1,2 και 3 κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν χωρίσ δυςκολία. Θ περίπτωςθ 4 κα 

απαιτοφςε διάφορα όνειρα ι ονειροπολιματα ςε ακολουκία για να κατανοιςουμε τθ 

διαδικαςία. Υαρόλα αυτά, υπάρχουν όνειρα και ονειροπολιματα ςτα οποία αναπτφςςεται 

μια εςωτερικι διαδικαςία παρόμοια με αυτι των μφκων, και ζτςι γίνεται δυνατι θ 

αλλθγορικι ερμθνεία. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 5 

 

Ερευνά μεταφοράσ. 

Πε τισ εξθγιςεισ που δόκθκαν ςτα προθγοφμενα μακιματα, βριςκόμαςτε ςε κζςθ να 

αςχολθκοφμε με μελζτεσ ενόσ οριςμζνου βάκουσ όςον αφορά τα ςφμβολα και τισ 

αλλθγορίεσ ςτο πεδίο τθσ ατομικισ δθμιουργίασ (ςτον φπνο, το μιςοξφπνιο και τθν 

αφφπνιςθ) και επίςθσ ςτο πεδίο τθσ ςυλλογικισ δθμιουργίασ (ςε διθγιςεισ, μφκουσ, τζχνθ, 

κρθςκεία, κλπ.). 

Ατομικζσ ι ομαδικζσ ςυμπεριφορζσ μποροφν επίςθσ να μελετθκοφν από μια ςυμβολικι ι 

ςθμειολογικι οπτικι. 

Τμωσ, τϊρα, κα χρθςιμοποιιςουμε αυτζσ τισ γνϊςεισ ςαν απλά βοθκιματα για τισ τεχνικζσ 

μεταφοράσ. 

Ασ κυμθκοφμε ότι ς' αυτό το ςθμείο τθσ Ψεχνικισ εργαηόμαςτε με τεχνικζσ κάκαρςθσ, με το 

ςτόχο να παράγουμε εκφορτίςεισ εντάςεων που δεν κα ιταν δυνατό να πετφχουμε με άλλα 

μζςα. Επίςθσ πρζπει να εργαςτοφμε με τεχνικζσ μεταφοράσ που μασ επιτρζπουν να 

κινιςουμε και να εντάξουμε ψυχικά περιεχόμενα. 

Υαίρνουμε ςαν δεδομζνο ότι ξζρουμε ςε ποιεσ περιςτάςεισ πρζπει να εργαηόμαςτε με τισ 

μεν ι τισ δε τεχνικζσ. 

 

Ι. Ενδείξεισ. 

Σι εκλογικεφςεισ, οι αποκρφψεισ, οι αμνθςίεσ και τα μπλοκαρίςματα δείχνουν αντιςτάςεισ 

ςτθν εργαςία τθσ κάκαρςθσ. Ψο να νικιςουμε αυτζσ τισ αντιςτάςεισ, επιτρζποντασ να 

εκφραςτοφν οι εντάςεισ προσ τθν περιφζρεια, ςαν εκφόρτιςθ, είναι ζνα τεχνικό πρόβλθμα. 

Ξαι ζτςι, τα ςτακερά περιεχόμενα δείχνουν αντίςταςθ όταν προςπακοφμε να τα 

κινθτοποιιςουμε και να τα εντάξουμε ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνείδθςθσ. Αρχικά, οι ενδείξεισ 

αντίςταςθσ είναι οι ίδιεσ που εμφανίηονται όταν εφαρμόηουμε τισ τεχνικζσ κάκαρςθσ, 
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όμωσ, επίςθσ, υπάρχουν και άλλεσ που είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με το ςχθματιςμό και τθ 

δυναμικι των εικόνων. 

Για όλθ τθν Ψεχνικι (κάκαρςθ, μεταφορά και αυτομεταφορά) ιςχφει θ ίδια αρχι: να 

διακρίνουμε και να νικιςουμε αντιςτάςεισ. Κα πρζπει να κατανοιςουμε ποιεσ είναι οι 

ενδείξεισ των αντιςτάςεων και ποιεσ οι ενδείξεισ ότι ξεπεράςτθκαν αυτζσ οι αντιςτάςεισ. 

Χτθν περίπτωςθ τθσ κάκαρςθσ τισ μελετιςαμε αρκετά. Χτθν περίπτωςθ τθσ μεταφοράσ 

περνάμε τϊρα ςτθν εξιγθςι τουσ. 

 

ΙΙ. Ενδείξεισ αντίςταςθσ. 

Πια από τισ πρϊτεσ προχποκζςεισ που πρζπει να εκπλθρωκεί ςτθ διαδικαςία μεταφοράσ, 

είναι το άτομο να κάνει ελεφκερουσ ςυνδυαςμοφσ και, όςο είναι δυνατό, με οπτικζσ 

εικόνεσ. Για να εκπλθρωκεί με ευκολία αυτι θ προχπόκεςθ, κα πρζπει να εργαςτοφμε 

ψάχνοντασ το επίπεδο του ενεργοφ μιςοξφπνιου, ςτο οποίο το άτομο κα αποκαλφψει ςτον 

οδθγό του τισ διανοθτικζσ του ςκθνζσ, ενϊ αυτόσ κα περιοριςτεί να δϊςει κατεφκυνςθ ςτισ 

εικόνεσ. 

Δεν ςθμαίνει ότι ο οδθγόσ ςυςτινει εικόνεσ (γιατί ζτςι κα μετζφερε τα δικά του 

περιεχόμενα ςτο άτομο), αλλά ότι αφοφ δοκοφν οι ςκθνζσ που το άτομο διθγείται, ο 

οδθγόσ πρζπει να αςχολθκεί να δϊςει κατεφκυνςθ προσ διαφορετικά βάκθ και φψθ του 

πεδίου αναπαράςταςθ σ, με μεταμορφϊςεισ, ςυςτολζσ και διευρφνςεισ εικόνων όταν 

εμφανίηονται ενδείξεισ αντίςταςθσ. 

Ασ δοφμε τισ αρχικζσ ενδείξεισ. 

1. Αντιςτάςεισ εκλογίκευςθσ, απόκρυψθσ, λικθσ και μπλοκαρίςματοσ. Δείχνουν δυνατζσ 

εντάςεισ. Χε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ο οδθγόσ προχωρά με μια ζρευνα, κάκαρςθσ 

ανατροφοδότθςθσ μζχρι που να επιτευχκεί θ το ξεπζραςμα αυτϊν των αντιςτάςεων. 

Αν οι δυςκολίεσ ςυνεχίηουν, θ κάκαρςθ κα πρζπει να γίνει βακιά. 

2. Δυςκολία ςτισ κάκετεσ μετατοπίςεισ. Χυμβαίνει όταν το άτομο δεν μπορεί να ανζβει 

προσ τα "φψθ", ι να κατζβει ςτα "βάκθ". Κα πρζπει να το επιτφχουμε 

επαναλαμβάνοντασ ςτο άτομο αλλθγορικζσ βοικειεσ ςυνδζςεων ι κακοριςμζνεσ 

αποδόςεισ. Αυτζσ οι βοικειεσ που ςυχνά κα χρθςιμοποιεί ο οδθγόσ κα αναφζρονται 

πάντα ςτθν υπερνίκθςθ αντιςτάςεων και κα είναι περιςςότερο ι λιγότερο αρμονικζσ 

ςε ςχζςθ με τισ ςκθνζσ του ατόμου, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αποφευχκεί το 

φιλτράριςμα των περιεχομζνων του οδθγοφ. 

3. Δυςκολία ςτισ οριηόντιεσ μετατοπίςεισ. Χυμβαίνει όταν το άτομο δεν μπορεί να 

προχωριςει ι να οπιςκοχωριςει ςτθ ςκθνι του. Κα είναι απαραίτθτο να 

επαναλάβουμε, ςυςτινοντασ αλλθγορικζσ βοικειεσ. 

4. Δυςκολία ςτισ διαςτολζσ ι τισ ςυςτολζσ. Χυμβαίνει όταν το άτομο δεν μπορεί να 

«μεγεκφνει» ι να «μικρφνει» τθν εικόνα του ι κάποια άλλθ εικόνα που ζχει 

τοποκετιςει το ίδιο ςα δφςκολθ, επικίνδυνθ, κλπ. Σ οδθγόσ κα δϊςει αλλθγορικζσ 

βοικειεσ μζχρι να νικθκεί θ αντίςταςθ. 

5. Δυςκολία ςτισ μεταμορφϊςεισ. Χυμβαίνει όταν το άτομο δεν μπορεί να αλλάξει το 

ντφςιμό του ι τθν όψθ του, ι ακόμθ ρόλουσ, θλικίεσ, επίπεδα, κλπ. Επίςθσ όταν δεν 



83 
 

μπορεί να αντιςτρζψει εικόνεσ που δθμιουργοφν αρνθτικά κλίματα ςε κετικζσ εικόνεσ. 

Σ οδθγόσ κα ανατρζξει ςε αλλθγορικζσ πθγζσ βοικειασ. 

6. Δυςκολία ςτθν ςφνδεςθ ενόσ κλίματοσ με εικόνεσ. Σ οδθγόσ κα πρζπει να ηθτιςει ςτο 

άτομο να ψάξει εικόνεσ μζχρι που το κλίμα «να δζςει» με μια ςκθνι που κυμάται ι 

φτιάχνει Θ δυςκολία κα ξεπεραςτεί μόνο όταν το άτομο αιςκανκεί τθν πραγματικι 

αντιςτοιχία ανάμεςα ςε κλίμα και εικόνεσ. Δθλαδι, αν θ εςωτερικι αίςκθςθ που 

εμφανίηεται απ' αυτζσ τισ εργαςίεσ είναι τεχνθτι, κα πρζπει να ςυνεχίςει τθν εργαςία 

μζχρισ ότου να παραχκεί ζνα «δζςιμο» που πραγματικά το αιςκάνεται το άτομο. 

7. Δυςκολία ςτθν αποςφνδεςθ ανάμεςα ςε εικόνα και κλίμα. Σ οδθγόσ κα ςυςτιςει να 

μετατοπιςτεί το κλίμα ςε άλλεσ εικόνεσ ζωσ ότου οι αρχικζσ να χάςουν ςυγκινθςιακι 

δφναμθ. 

8. Ξακαρτικι διακοπι κατά τθν διαδικαςία τθσ μεταφοράσ. Κα είναι απαραίτθτο να 

επιτραπεί ςτο άτομο να εκφραςτεί πλιρωσ, αλλά κα πρζπει να καταργθκεί θ 

διαδικαςία μεταφοράσ μζχρι το άτομο να βρεκεί ξανά ςε κατάςταςθ να ακολουκιςει 

τισ κατευκφνςεισ που του προτείνει ο οδθγόσ. Αυτι θ περίπτωςθ είναι διαφορετικι 

από τισ εκφράςεισ κάκαρςθσ που ςυνοδεφουν τθν μεταφορά, που όμωσ δεν 

διακόπτουν τθ διαδικαςία κατευκφνςεων που προτείνει ο οδθγόσ. 

9. Ωπερβολικι ταχφτθτα ςτισ μετατοπίςεισ. Ψο άτομο περνά από μια ςκθνι ςε άλλθ ι 

ανάμεςα ςε εικόνεσ τόςο γριγορα, που δεν κατορκϊνει να ςυλλάβει πλιρωσ για το τι 

πρόκειται εμποδίηοντασ μ' αυτόν τον τρόπο, τθν περιγραφι. Κα πρζπει να 

κακυςτεριςουμε τθ διαδικαςία κάνοντασ το άτομο να τοποκετεί τα αντικείμενα που 

βλζπει ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ, ανάμεςά τουσ, και μ' αυτόν τον τρόπο θ «διαδρομι» 

από τα μεν ςτα δε να υποχρεϊνει ςε μια μεγαλφτερθ παραμονι. Άλλο βοικθμα είναι 

το να ηθτιςουμε ςτο άτομο να δϊςει πολυάρικμεσ λεπτομζρειεσ για κάκε αντικείμενο 

που του παρουςιάηεται. 

10. Ωπζρβαςθ φψουσ. Χε μια άνοδο ι μια κάκοδο το άτομο βρίςκεται απότομα να 

διθγείται ςκθνζσ του αντίκετου πεδίου. Σ οδθγόσ κα πρζπει να ξεκινιςει ξανά τθ 

διαδικαςία και να χρθςιμοποιιςει αλλθγορικζσ βοικειεσ τθ ςτιγμι ςτθν οποία μπορεί 

να δθμιουργθκεί θ υπζρβαςθ. 

11. Ωπζρβαςθ επιπζδου. Χυμβαίνει όταν από τθν πίεςθ αιφνίδιων καταπιεςτικϊν 

περιεχομζνων, ι άλλουσ ατυχθματικοφσ παράγοντεσ, το άτομο ςυνεχίηει τθ 

διαδικαςία, αλλά με μια φανερι αλλαγι προσ τθν εκλογίκευςθ. Επίςθσ, όταν το άτομο 

μπλοκάρει τθν ακολουκία. Σ οδθγόσ κα πρζπει να ςταματιςει και να αρχίςει ξανά τθν 

εργαςία. 

12. Δυςκολία ςτθν οπτικοποίθςθ εικόνων. Ζτςι ι αλλιϊσ, ο οδθγόσ κα αναλάβει τθν 

εργαςία. Ψο άτομο κα εργαςτεί λοιπόν με εκείνο το ςφςτθμα εικόνων που του 

φαίνεται πιο οικείο. 

Αφοφ είδαμε τισ ενδείξεισ και τον τρόπο να εργαηόμαςτε πάνω ς' αυτζσ, κατανοοφμε πωσ 

όςα μελετιςαμε ςτθ ςυμβολικι και τθν αλλθγορικι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον 

οδθγό, που μπορεί να προτείνει μθ λογικζσ βοικειεσ (αλλθγορίεσ παραδείγματοσ χάρθ) 

ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία να προχωριςει αποφεφγοντασ τισ υπερβάςεισ επιπζδου που κα 

ςυνζβαιναν αν το άτομο διζκοπτε με ζνα ςφςτθμα κριτικισ και αυτοκριτικισ ιδεοποίθςθσ. 
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Επαναλαμβάνουμε ότι θ ςυμβολικι και αλλθγορικι ςτθ μεταφορά, παίηει ζνα ρόλο 

περιςςότερο βοθκθτικό παρά ερμθνευτικό όπωσ ςυμβαίνει ςε άλλα πεδία. 

 

Άςκθςθ μεταφορικισ ζρευνασ αντίςταςθσ. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να διθγθκεί ζνα αςτείο. Ζπειτα του ςυςτινει να αναπαραςτιςει 

τον εαυτό του ςαν το κεντρικό άτομο του αςτείου (ι ςαν ζνα από τα άτομα, ανάλογα με τθν 

περίςταςθ), προχωρϊντασ ςτο να εξαςκθκοφν: άνοδοι και κάκοδοι, προωκιςεισ και 

οπιςκοχωριςεισ, διαςτολζσ (μεγζκυνςθ τθσ εικόνασ) και ςυςτολζσ (μειϊςεισ τθσ εικόνασ). 

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κα είναι απαραίτθτο το άτομο να διθγθκεί όλα όςα ςυμβαίνουν 

ςτισ ςκθνζσ, και να επεκτακεί πάνω ςτα κλίματα που τισ ςυνοδεφουν. Σ οδθγόσ κα 

κρατιςει ςθμειϊςεισ όλων των ενδείξεων αντίςταςθσ που εμφανίηονται. Χ' αυτι τθν 

άςκθςθ, δεν κα προςπακιςει να νικιςει καμιά από τισ αντιςτάςεισ που παρατθρεί. 

Αφοφ τελειϊςει θ ζρευνα αντιςτάςεων, άτομο και οδθγόσ κα ςυηθτιςουν για το νόθμα των 

αντιςτάςεων που βρζκθκαν, προςπακϊντασ να τισ ςυςχετίςουν με κακθμερινζσ 

ςυμπεριφορζσ ι με βιογραφικά γεγονότα. Πποροφν επίςθσ να αποπειρακοφν ζναν απλό 

ςυμβολικό περιοριςμό των γενικϊν πλαιςίων και μια ςφντομθ ςφνκεςθ κεμάτων και 

επιχειρθμάτων. Χτθ ςυνζχεια, οδθγόσ και άτομο κα αλλάξουν ρόλουσ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 6 

 

Ζρευνα μεταφοράσ. 

Σι τρεισ κφριεσ τεχνικζσ μεταφοράσ είναι: επίπεδα, μεταμορφϊςεισ και εξαπλϊςεισ. 

 

Ι. Τεχνικι επιπζδων. 

Εργάηεται με διαφορετικά επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ, ςε κάκετθ ζννοια. Αυτά τα 

χωρικά επίπεδα δεν πρζπει να ςυγχζονται με τα επίπεδα ςυνείδθςθσ. Χτθν 

πραγματικότθτα, ςτον φπνο Υ.χ., ο κοιμιςμζνοσ μπορεί «να ανζβει» ι «να κατζβει» ςτον 

εςωτερικό του χϊρο, χωρίσ γι' αυτό να ξυπνιςει. 

Τταν εργαηόμαςτε μ' αυτι τθν τεχνικι, ο οδθγόσ ξεκινά ςυςτινοντασ ςτο άτομο να 

αναπαραςτιςει τον εαυτό του ςε ζνα πεδίο που κα μποροφςαμε να ονομάςουμε «μζςο». 

Αυτό το πεδίο, αντιςτοιχεί περιςςότερο ι λιγότερο ς' αυτό τθσ ςυνικουσ αντίλθψθσ. 

Αφοφ το άτομο αποκτιςει τθν οπτικι εικόνα του εαυτοφ του, ο οδθγόσ του ςυςτινει να 

κατζβει. Εκεί εμφανίηεται θ πρϊτθ δυςκολία, μια και το άτομο κα πρζπει να ανακαλφψει 

πϊσ να το κάνει. Γνωρίηοντασ τισ ενδείξεισ αντίςταςθσ και τισ λφςεισ τουσ, ο οδθγόσ κα 

επεμβαίνει κάκε φορά που εμφανίηονται δυςκολίεσ. Αν ο γενικόσ κανόνασ κάκε μεταφοράσ 

δείχνει ότι πρζπει να νικθκοφν όλεσ οι αντιςτάςεισ για να μετατοπιςτοφν τα φορτία, αυτόσ 

προτείνει τον τρόπο. Γενικά, πρζπει να εργαηόμαςτε ζτςι ϊςτε το άτομο να αντιμετωπίηει 

κάκε δυςκολία που εμφανίηεται, όταν ζχει δυνατότθτεσ να τθ νικιςει. Δθλαδι, αν μια 
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αντίςταςθ ιταν πιο δυνατι από το άτομο, κα κατζλθγε ςε μια απογοιτευςθ που κα αφξανε 

τθν αντίςταςθ ςτθ ςυνζχεια. 

Χτθ μεταφορά μιλάμε για «πεικϊ» των αντιςτάςεων. κζλοντασ να δείξουμε μ' αυτό ότι 

πρζπει να τισ αντιμετωπίηουμε αν αυτζσ δεν ξεπερνοφν το άτομο, αλλά ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ ο οδθγόσ πρζπει να παρεμβαίνει υποςτθρίηοντασ τθ ςκθνι με κάποια 

αλλθγορικά βοθκιματα ι, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, προςκαλϊντασ το άτομο να ψάξει ζνα 

πιο εφκολο δρόμο για να φτάςει ξανά ςτθν αντίςταςθ, όμωσ από μια πιο ευνοϊκι οπτικι. 

Χυνεχίηοντασ τθν ιδζα τθσ πεικοφσ τθσ αντίςταςθσ, είναι προτιμότερο ο οδθγόσ να ςυςτιςει 

τθ ςυμφιλίωςθ με ζνα αμυντικό που εμποδίηει άγρια τθν είςοδο, παρά μια βίαιθ μάχθ. 

Άλλο παρόμοιο βοικθμα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, είναι αυτό τθσ πλθρωμισ ι του 

αλλθγορικοφ ανταλλάγματοσ για να πείςουμε αυτόν που εμποδίηει τθν είςοδο. 

Χτισ ανόδουσ εμφανίηονται, ςυχνά, παράξενα όντα που ο οδθγόσ μπορεί να μετατρζψει ςε 

ςυμμάχουσ ζτςι ϊςτε το άτομο να ςυνεχίςει τισ μετατοπίςεισ του. 

Χχεδόν πάντα, ςτο μζτρο που κατεβαίνουμε, το πεδίο αναπαράςταςθσ ςκοτεινιάηει, 

ακολουκϊντασ ζτςι ζνα ςφςτθμα ςυνδυαςμϊν που αντιςτοιχεί ςτθν αφφπνιςθ και τθν 

κακθμερινι εμπειρία, με τθν ζννοια ότι ςτα βάκθ βρίςκεται το ςκοτεινό είτε είναι γιινο 

είτε καλάςςιο. Λςχφει το αντίκετο ςε ανοδικι κατεφκυνςθ, μια και ςτα φψθ βρίςκεται ο 

ιλιοσ, ο κακαρόσ ουρανόσ (πζρα από τα ςφννεφα τθσ κφελλασ, π.χ.), κλπ. Τμωσ υπάρχει 

άλλο φαινόμενο που ςυμπίπτει με τθν αντίλθψθ του εξωτερικοφ κόςμου, χωρίσ γι' αυτό να 

εξαρτάται απ' αυτι. Γενικά, ςυμβαίνει ότι ςτο μζτρο που το άτομο κατεβαίνει ςτο πεδίο 

του, απομακρφνεται από τα οπτικά του κζντρα, ςκοτεινιάηοντασ τθ ςκθνι και εμφανίηοντασ 

ςτθν «οκόνθ» μεταφραςμζνεσ ι παραμορφωμζνεσ αναπαραςτάςεισ του ενδοςϊματοσ 

(ςπθλιζσ με ηϊα, ςαν αναπαράςταςθ του ςτόματοσ μασ, τθσ γλϊςςασ και των δοντιϊν, 

ςωλινεσ πτϊςθσ, ςαν αλλθγορία του οιςοφάγου, μπαλόνια ι φτερωτά όντα που κινοφνται 

ρυκμικά ςαν αναπαράςταςθ των πνευμόνων, φράγματα που είναι μίμθςθ του 

διαφράγματοσ, όντα με πλοκάμια, λαβφρινκουσ και ςοκάκια ςε ςχζςθ με διάφορα μζρθ του 

μθχανιςμοφ πζψθσ, ηεςτζσ ι αςφυκτικζσ ςπθλιζσ, μερικζσ φορζσ φωτιςμζνεσ από αδφναμεσ 

φωτιζσ ςαν παραμόρφωςθ και μετάφραςθ ςυναιςκθτικϊν ςεξουαλικϊν αιςκιςεων, 

υδατϊδεισ, λαςπϊδεισ ι γλοιϊδεισ υφζσ, ςαν αναπαράςταςθ υγρϊν ι ουςιϊν που δρουν 

ςτο ενδόςωμα, κλπ.). 

Χτο μζτρο που το άτομο ανεβαίνει, το πεδίο φωτίηεται ενϊ θ αναπνοι γίνεται υψθλι, 

παράγοντασ πνευμονικζσ μεταφράςεισ με καινοφρια φτερωτά όντα, αυτι τθ φορά φωτεινά 

όπωσ άγγελοι, πτθνά, κλπ. 

Ωπάρχει ζνα οριςμζνο βάκοσ όριο, πζρα από το οποίο δεν είναι δυνατό να κατζβουμε... 

εκεί όλα είναι ςκοτεινά. Χτα φψθ, πάνω από το φωτιςμζνο ουρανό, τον ιλιο και τα άςτρα, 

ςυμβαίνει το ίδιο φαινόμενο: όλα είναι ςκοτεινά. Ψο τελικό ςκοτείνιαςμα, τόςο ςτισ 

ανόδουσ όςο και ςτισ κακόδουσ, ςυμπίπτει με τα όρια του ςϊματόσ μασ. Χίγουρα αυτά τα 

όρια είναι δφςκολο να τα αγγίξουμε, μια και παράγονται ςυχνά υπερβάςεισ, που όμωσ 

χρθςιμεφουν ςτθ ςυνζχεια τθσ ςκθνισ. 

Χτθν τεχνικι των επιπζδων δεν πρζπει να ςυγχζουμε το φωσ που εξαρτάται από μια 

ςυγκεκριμζνθ εςτία (υπόγεια φϊτα, φωτιζσ θφαιςτείων, φωτιςμζνεσ πόλεισ κάτω από τα 

νερά, κλπ. Αντίκετα: ο ιλιοσ, το φεγγάρι, τα άςτρα, οι πόλεισ του φωτόσ, τα κρυςτάλλινα ι 
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λαμπερά αντικείμενα, κλπ.) με το γενικό φωτιςμό του πεδίου, που είναι αυτό που 

φανερϊνει το πεδίο αναπαράςταςθσ. 

Χυνκζτοντασ τθν τεχνικι επιπζδων λζμε ότι ξεκινάμε ςτο μζςο πεδίο, κατεβαίνουμε προσ τα 

αποδεκτά όρια τθσ οπτικοποίθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ εικόνων, επιςτρζφοντασ ςτθ 

ςυνζχεια από το δρόμο από τον οποίο κατεβικαμε μζχρι να φτάςουμε ςτο μζςο πεδίο. Από 

εκεί, ανεβαίνουμε μζχρι τα επίςθσ αποδεκτά όρια και κατεβαίνουμε κάνοντασ τθν ίδια 

διαδρομι μζχρι να φτάςουμε ςτο μζςο πεδίο. 

Υάντα ξεκινάμε και καταλιγουμε ςτο μζςο πεδίο, βγάηοντασ το άτομο τελικά, από τισ 

περιςςότερο ι λιγότερο παράλογεσ ςκθνζσ του, προσ ζνα ςφςτθμα κακθμερινισ 

αναπαράςταςθσ. Χ' αυτό το ςθμείο, οι ελεφκεροι ςυνδυαςμοί αρχίηουν να ςταματοφν 

απζναντι ςτθν εκλογίκευςθ που ςυςτινει ο οδθγόσ. Υροςπακοφμε θ αίςκθςθ «εξόδου» 

από τθ διαδικαςία μεταφοράσ, να είναι βακμιαία και ανακουφιςτικι. 

Χε καμιά περίπτωςθ, δεν πρζπει να ςυςτινεται θ ζξοδοσ με ζνα απότομο τρόπο ι ςε ζνα 

πεδίο που δεν είναι το μζςο. 

 

ΙΙ. Τεχνικι εξαπλϊςεων. 

Εργάηεται τόςο ςτο κάκετο επίπεδο (τεχνικι επιπζδων), όπωσ και ςτο οριηόντιο (τεχνικι 

μεταμορφϊςεων). Δρα όταν ςτα κζματα ι τα επιχειριματα παράγονται αποκλειςμοί, 

εμπόδια ι δυςαρμονίεσ από ηθτιματα μεγζκουσ. Ωπάρχουν δυςαναλογίεσ μεγζκουσ 

ανάμεςα ςτθν εικόνα του ίδιου του ατόμου και ενόσ αντικειμζνου μζςω του οποίου κζλει 

να περάςει (ςοκάκια που κλείνονται, κλειδαρότρυπεσ, ςκαλοπάτια με μεγάλθ απόςταςθ 

μεταξφ τουσ ι πολφ ψθλά, κλπ.). Επίςθσ μπορεί να υπάρξει θ περίπτωςθ δυςαναλογιϊν ςε 

ςχζςθ με αντικείμενα που επικυμοφμε να περάςουν ςτο εςωτερικό του ατόμου (ζνα 

φροφτο που κζλουμε να φάμε εμφανίηεται πάρα πολφ μεγάλο ι πάρα πολφ μικρό). 

Δθμιουργοφνται επίςθσ δυςκολίεσ ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςε όντα από τθν ίδια αιτία (γίγαντεσ 

και νάνοι), ι δυςαναλογίεσ ςτθν ίδια φιγοφρα (αςυνικιςτο κεφάλι και πολφ λεπτά μζλθ), 

κλπ. 

Τταν παρουςιάηονται δυςκολίεσ ςαν αυτζσ που αναφζρκθκαν, ο οδθγόσ ςυςτινει 

διαςτολζσ ι ςυςτολζσ των εικόνων που επθρεάηουν, μζχρι που να ιςορροπθκεί θ ςκθνι. 

Περικζσ φορζσ, είναι απαραίτθτο να ςτθριχκοφμε ςε αλλθγορικά βοθκιματα, για να 

διευκολφνουμε τθν ζνταξθ εικόνων ςε ζνα δεδομζνο επιχείρθμα. 

Υότε εφαρμόηουμε κακεμιά από τισ τεχνικζσ; 

Γενικά, εργαηόμαςτε κατευκφνοντασ το άτομο ςφμφωνα με τθν τεχνικι των επιπζδων, όμωσ 

ςτο μζτρο που αυτι αναπτφςςεται, κα εμφανιςτοφν αντιςτάςεισ που κα αναφζρονται ςτισ 

οριηόντιεσ μετατοπίςεισ ι ςτα μεγζκθ των εικόνων. Υαρόλα αυτά, οι τεχνικζσ 

μεταμορφϊςεων και εξαπλϊςεων κα χρθςιμοποιθκοφν τθ ςτιγμι που διακρίνονται οι 

αντίςτοιχεσ αντιςτάςεισ μζςα ςτθ γενικι τεχνικι των επιπζδων. Πόνο ςτθν περίπτωςθ που, 

από προθγοφμενα μακιματα, είναι ςαφζσ ότι το βαςικό πρόβλθμα αναφζρεται ςε 

αντιςτάςεισ ςτισ μεταμορφϊςεισ ι τισ εξαπλϊςεισ, κα προχωριςουμε άμεςα με αυτζσ τισ 

τεχνικζσ παραλείποντασ τισ μετατοπίςεισ ςε κάκετα επίπεδα. 
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Αςκιςεισ μεταφορικισ ζρευνασ και μετατόπιςθσ. 

Σ οδθγόσ ηθτά ςτο άτομο να διθγθκεί ζνα αςτείο. Ζπειτα του ςυςτινει να παρουςιάςει τον 

εαυτό του ςαν το κεντρικό πρόςωπο του αςτείου (ι ςαν ζνα από τα πρόςωπα, ανάλογα με 

τθν περίπτωςθ), προχωρϊντασ ςτθν εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ των επιπζδων. Ξάκε φορά που 

ςυναντά μια αντίςταςθ, ο οδθγόσ κα οδθγιςει το άτομο να τθ νικιςει και, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, κα χρθςιμοποιιςει τεχνικζσ μεταμόρφωςθσ και εξάπλωςθσ. 

Κα είναι απαραίτθτο το άτομο να διθγθκεί όλα όςα ςυμβαίνουν ςτισ ςκθνζσ και να 

επεκτακεί πάνω ςτα κλίματα που τισ ςυνοδεφουν. Αφοφ τελειϊςει θ ζρευνα και θ 

υπερνίκθςθ αντιςτάςεων, άτομο και οδθγόσ κα ςυηθτιςουν τθν ζννοια των αντιςτάςεων 

που βρζκθκαν και τισ δυςκολίεσ υπερνίκθςθσ, προςπακϊντασ να τισ ςυςχετίςουν με 

κακθμερινζσ ςυμπεριφορζσ ι με βιογραφικά γεγονότα. Κα μποροφςαν να αποπειρακοφν, 

επίςθσ, ζνα απλό ςυμβολικό περιοριςμό των γενικϊν πλαιςίων και μια ςφντομθ ςφνκεςθ 

κεμάτων και επιχειρθμάτων. 

Χτθ ςυνζχεια, οδθγόσ και άτομο κα αλλάξουν ρόλουσ. Θ ζρευνα μεταφοράσ είναι μια 

τεχνικι που δεν απαιτεί μεγαλφτερεσ προετοιμαςίεσ οφτε άλλεσ προχποκζςεισ. Ππορεί 

ακόμθ να εξαςκθκεί και ςε επίπεδο αφφπνιςθσ, αν το άτομο μπορζςει να τοποκετθκεί ςε 

μια κατάςταςθ μθ εκλογίκευςθσ και ςτθν οποία οι ςυνδυαςμοί να γίνονται ελεφκερα. 

Πποροφμε να ςυνκζςουμε, λζγοντασ ότι, με μόνο δυο ςχεδιαςμοφσ: αυτόν τθσ ζρευνασ 

κάκαρςθσ τθσ ανατροφοδότθςθσ και αυτόν τθσ μεταφορικισ ζρευνασ μπορεί ζνα άτομο να 

φτάςει ςε εκφορτίςεισ ι ςε μετατοπίςεισ οριςμζνου βάκουσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Ξαι όλα αυτά κα μποροφν να πραγματοποιθκοφν ακόμθ και με άτομα που δεν ζχουν καμιά 

προετοιμαςία γι' αυτά τα κζματα. Φυςικά για να πραγματοποιθκοφν πιο βακιζσ 

διαδικαςίεσ κάκαρςθσ και μεταφοράσ, το άτομο κα χρειαςτεί μια ποςότθτα πλθροφόρθςθσ 

παρόμοια μ' αυτι του οδθγοφ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 7 

 

Μεταφορά εικόνων. 

Πε τισ ζρευνεσ μεταφοράσ (όπωσ και με τισ ζρευνεσ κάκαρςθσ). μποροφμε να εργαςτοφμε 

ςε πολυάρικμεσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, χωρίσ να χρειαηόμαςτε ειδικζσ 

γνϊςεισ. 

Τταν κζλουμε να πραγματοποιιςουμε βακιζσ μεταφορζσ, τα πράγματα αλλάηουν μια και 

το άτομο πρζπει να ζχει αρκετά ςτοιχεία πάνω ς' αυτά τα κζματα. 

Θ κφρια αιτία είναι ότι κάκε μάκθμα βακιάσ μεταφοράσ κλείνει με μια ςυηιτθςθ αφφπνιςθ 

σ ανάμεςα ςε οδθγό και άτομο, όντασ αυτόσ ο τελευταίοσ εκείνοσ που, κακοριςτικά, 

ερμθνεφει και ταξινομεί τθ διαδικαςία του. 

Θ ςυηιτθςθ αφφπνιςθσ απαιτεί ειδικζσ γνϊςεισ από το άτομο, μια και αλλιϊσ οι ερμθνείεσ 

του οδθγοφ κα κατζλθγαν ςτθν προβολι των δικϊν του περιεχομζνων. Επίςθσ, ςυμβαίνει 

ζνα μετζπειτα φαινόμενο: αυτό τθσ μετα-μεταφορικισ επεξεργαςίασ, ςτθν οποία το άτομο 

εντάςςει πραγματικά τα περιεχόμενα που κινθτοποιικθκαν ςτθν προθγοφμενθ εργαςία. Χε 
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αυτι τθν επεξεργαςία, πρζπει να μπορεί να χειριςτεί βοθκθτικά ςτοιχεία χωρίσ τθ βοικεια 

του οδθγοφ. 

Χε ποίεσ περιπτϊςεισ ανατρζχουμε ςτθ βακιά μεταφορά; Τταν μασ ενδιαφζρει να 

κατανοιςουμε περίπλοκουσ μθχανιςμοφσ τθσ ςυνείδθςθσ. 

Τταν επικυμοφμε να ξεπεράςουμε βιογραφικά προβλιματα που ςυνεχίηουν να μασ 

καταπιζηουν χωρίσ να λφνονται ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ. 

Τταν κζλουμε να προκαλζςουμε ςθμαντικζσ μετατοπίςεισ και ενςωματϊςεισ. 

Χε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν ανατρζχουμε ςτθ βακιά μεταφορά; Τταν το άτομο δείχνει 

ςυμπτϊματα ψυχικισ ανωμαλίασ. 

Τταν το άτομο κεωρεί τθν εργαςία ςαν ζνα κεραπευτικό ςφςτθμα. 

Τταν το άτομο προςπακεί να λφςει προβλιματα που κα ζπρεπε να ζχουν ξεπεραςτεί από 

τθν άςκθςθ των προθγοφμενων πρακτικϊν. 

Τταν το άτομο βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ όπου λφνει προβλιματα με κάκαρςθ. 

 

Βιματα του μακιματοσ μεταφοράσ. 

1. Υροετοιμαςία. Αφοφ κακοριςτεί το ενδιαφζρον του ατόμου γφρω από το για τι 

επικυμεί να προχωριςει ςε μια διαδικαςία μεταφοράσ, ο οδθγόσ κα κρατιςει 

ςθμειϊςεισ των οργανικϊν και αιςκθτικϊν δυςκολιϊν του ατόμου, τισ οποίεσ κα ζχει 

πάντα υπόψθ του ςαν πικανοφσ παραγωγοφσ ςθμάτων. 

Χε ζνα κατάλλθλο περιβάλλον, οδθγόσ και άτομο κα κακίςουν άνετα, ο ζνασ ςτο πλάι 

του άλλου. Κα είναι απαραίτθτο ο φωτιςμόσ να είναι απαλόσ και, όςο είναι δυνατό 

διάχυτοσ. 

Κα ηθτθκεί ςτο άτομο να πραγματοποιιςει μια πλιρθ και βακιά χαλάρωςθ. 

2. Είςοδοσ. κα ηθτθκεί ςτο άτομο να προτείνει ζνα βιογραφικό γεγονόσ, ζνα όνειρο, ι μια 

εικόνα που το ενδιαφζρει Κα του ςυςτθκεί θ αίςκθςθ «πτϊςθσ» (θ αίςκθςθ ειςόδου 

ςτον φπνο, ζτςι ϊςτε να περιοριςτοφν οι εκλογικεφςει σ και να επιτραπεί θ άνοδοσ ςτον 

ενεργό ςυνδυαςτικό μιςοξφπνιο), ακολουκϊντασ τθν προτεινόμενθ εικόνα. 

3. Ανάπτυξθ. Σ οδθγόσ κα δϊςει τισ κατευκφνςεισ που αναλογοφν ςτθν περίπτωςθ, 

ξεκινϊντασ πάντα από το μζςο πεδίο και με βάςθ τθν εικόνα που δόκθκε από το άτομο. 

Εκεί όπου εμφανίηονται αντιςτάςεισ, ο οδθγόσ κα βοθκιςει να νικθκοφν με τον τρόπο 

που ιδθ μελετιςαμε. Χτθν ανάπτυξθ, ςίγουρα κα ανατρζξουμε ςτισ τρεισ γνωςτζσ 

τεχνικζσ των επιπζδων, των μεταμορφϊςεων και των εξαπλϊςεων. Σ οδθγόσ κα 

κρατιςει ςθμειϊςεισ εκείνων των αντιςτάςεων που δεν νικικθκαν ικανοποιθτικά ςτο 

μάκθμα, ι ακόμθ που εμφανίηονται ςε διαφορετικζσ ςκθνζσ, δείχνοντασ τθν κοινι 

καταγωγι τουσ. 

4. Ζξοδοσ. Ζχοντασ φτάςει ςτο αρχικό ςθμείο αφοφ το άτομο επζςτρεψε από τισ ίδιεσ 

διαδρομζσ, ο οδθγόσ κα διαμορφϊςει ζνα κλίμα ςυμφιλίωςθσ του ατόμου με τον εαυτό 

του, ανατρζχοντασ ςε ευχάριςτεσ εικόνεσ. Από εκείνθ ςτιγμι, κα αρχίςει θ προοδευτικι 
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εκλογίκευςθ, μζχρι που το άτομο να αποκαταςτιςει το ςυνθκιςμζνο του επίπεδο 

αφφπνιςθσ. 

5. Χυηιτθςθ αφφπνιςθσ. Αφοφ αποκαταςτιςει το άτομο το επίπεδο αφφπνιςθσ, κα 

ξεκινιςει τθ ςυηιτθςθ με βάςθ το υλικό που ςυγκεντρϊκθκε. Ψο άτομο κα πρζπει να 

ξανακοιτάξει όλθ Ψθν εργαςία που πραγματοποιικθκε ςυνκζτοντασ τισ δυςκολίεσ που 

ςυνάντθςε, τισ αντιςτάςεισ και τισ υπερνικιςεισ που ζγιναν. Εκεί όπου μζνουν ςθμεία 

που ξεχνιοφνται, ο οδθγόσ κα τα διακρίνει. 

Άτομο και οδθγόσ κα πραγματοποιιςουν ζνα ςυμβολικό περιοριςμό και μια 

αλλθγορικι ταξινόμθςθ ςε ομάδεσ, κάνοντασ τθν απόπειρα για μια ερμθνευτικι 

ςφνκεςθ. Αυτι θ ςφνκεςθ κα ζχει μεγαλφτερθ επιτυχία αν γίνει κατά τθ διάρκεια 

διάφορων μακθμάτων μεταφοράσ, όταν κα υπάρχει αρκετό υλικό όλθσ τθσ 

διαδικαςίασ. Ζτςι, κα είναι καλό ςτο τζλοσ κάκε μακιματοσ, να γίνεται θ ςφνκεςθ. 

6. Πετα-μεταφορικι επεξεργαςία. Αφοφ τελειϊςει το μάκθμα και αφοφ δοφμε τισ 

λεπτομζρειεσ του επόμενου, το άτομο κα μείνει χωρίσ οδθγό ς' αυτό το διάςτθμα. Κα 

είναι καλό, λοιπόν, να ζχει υπόψθ του τα νυχτερινά του όνειρα, τα κακθμερινά του 

ονειροπολιματα, τισ αλλαγζσ εςτίασ όςον αφορά τον εςωτερικό του προβλθματιςμό 

και τισ αλλαγζσ ςυμπεριφοράσ του. Κα είναι καλό να γράψει τισ παρατθριςεισ του και 

να τισ χρθςιμοποιιςει ςτα επόμενα μακιματα ςαν ςυμπλθρωματικό υλικό. 

7. Ξλείςιμο τθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ. Δεν μποροφμε να κακορίςουμε τον αρικμό 

μακθμάτων που ει ναι απαραίτθτοσ για το κλείςιμο μιασ διαδικαςίασ. Αυτό κα 

εξαρτθκεί από τον τφπο ενδιαφζροντοσ που εκδθλϊκθκε ςτθν αρχι από το άτομο. Ζτςι 

ι αλλιϊσ, κα είναι προφανζσ το κλείςιμο μιασ διαδικαςίασ όταν ςτισ μετα-μεταφορικζσ 

επεξεργαςίεσ, το άτομο αιςκάνεται ότι κατανοεί και «δζνει» τα περιεχόμενα, που μζχρι 

εκείνθ τθ ςτιγμι δεν είχαν ενταχκεί. Πια αποφαςιςτικι ζνδειξθ κα είναι θ αλλαγι 

ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με μια κατάςταςθ που επικυμοφςε να ξεπεράςει. 

 

Παρατθριςεισ. Σ' αυτι τθ μορφι μεταφοράσ, τα κζματα ςυμπίπτουν με τα επιχειριματα. 

Αυτό διευκολφνει τα πράγματα, μια και τροποποιϊντασ τα κζματα μιασ ςκθνισ, επίςθσ 

γίνονται αλλαγζσ ςε κλίματα που κα μποροφςαν να είναι αρνθτικά. 

Χυμβαίνει, μερικζσ φορζσ, να μθν μπορεί να μετατοπιςτεί ζνα κλίμα μια και θ αντίςταςθ 

είναι πολφ μεγάλθ. Κα προχωριςουμε λοιπόν βακμιαία, από το κζμα που ςυνδζεται ςτενά 

με το αρνθτικό φορτίο, προσ ζνα κοντινό κζμα, ζτςι ϊςτε το δεφτερο να αποκτιςει 

χαρακτθριςτικά του πρϊτου (π.χ. εμφανίηεται ζνασ ςυγγενισ ντυμζνοσ με ζνα οριςμζνο 

τρόπο, με μια οριςμζνθ ςυμπεριφορά και ςε μια δυςάρεςτθ ςτιγμι. Αν θ αντίςταςθ ςτισ 

μεταμορφϊςει σ αυτισ τθσ εικόνασ ιταν πολφ μεγάλθ, κα πρζπει να κάνουμε να 

ςυμμετζχει άλλο άτομο το οποίο κα τριγυρίςουμε με τισ ιδιότθτεσ του πρϊτου, ζτςι ϊςτε το 

κλίμα να μεταφερκεί Από τθ δεφτερθ κα περάςουμε ςε μια τρίτθ, κλπ.). 

Ασ κυμθκοφμε εδϊ όςα είπαμε πριν, ςε ςχζςθ με τθν «πεικϊ» των αντιςτάςεων. Αρχικά, ο 

οδθγόσ δε κα προάγει ποτζ τθν άμεςθ διακοπι των εικόνων που το άτομο αιςκάνεται ςαν 

επικίνδυνεσ. Κα οδθγιςει ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ από τισ αντιςτάςεισ, με ςφνεςθ και 

χωρίσ βία. Δε κα αφιςει το άτομο αφοπλιςμζνο απζναντι ςε εικόνεσ που δεν μπορεί να 

υποφζρει Κα αποφφγει τθν άμεςθ ςφγκρουςθ, με πεικϊ (ι οπιςκοχωριςεισ), αν το κλίμα 
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γίνει αγχωτικό. Τταν καταλάβει ότι δεν μπορεί να λφςει μια δυςκολία, κα μετατοπίςει τθν 

εργαςία για τα επόμενα μακιματα κρατϊντασ τισ ανάλογεσ ςθμειϊςεισ. 

 

Άςκθςθ μεταφοράσ εικόνων. 

Υριν να ξεκινιςουμε, ςυςτινεται να ξαναδιαβαςτοφν οι αςκιςεισ μεταφορικισ ζρευνασ 

αντιςτάςεων και μεταφορικισ ζρευνασ και μετατόπιςθσ.  

Κα πραγματοποιθκεί μια πρακτικι, ςτθν οποία ζνασ από τουσ παρόντεσ κα είναι οδθγόσ 

και ζνασ άλλοσ άτομο. Σι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ κα κρατοφν ςθμειϊςεισ. Θ ςυηιτθςθ 

ςτο τζλοσ κα είναι ςυνολικι. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ πρακτικι, οι ενδιαφερόμενοι κα ξεκινιςουν με τθ δικι τουσ 

διιγθςθ (και πάντα ανά δυο άτομα) μια διαδικαςία μεταφοράσ ςε διάφορεσ ςειρζσ 

μακθμάτων. Σδθγόσ και άτομο κα αλλάξουν τουσ ρόλουσ τουσ, ζτςι, ϊςτε θ κατανόθςθ των 

τεχνικϊν να είναι ιςορροπθμζνθ όςον αφορά και τουσ δυο. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 8. 

 

Μεταφορά κλιμάτων. 

Χτθ χαλάρωςθ εργαςτικαμε μετατρζποντασ κακθμερινζσ εικόνεσ ζνταςθσ και βιογραφικζσ 

εικόνεσ. Ιταν μια εργαςία που αντιςτοιχοφςε ς' εκείνο το επίπεδο. Χε περιοριςμζνο βακμό, 

υπιρχε εκεί θ εργαςία μεταφοράσ με τθν ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ αρνθτικϊν κλιμάτων που 

αναφζρονταν ςε οριςμζνεσ εικόνεσ, προςπακϊντασ τελικά να κετικοποιιςουμε τισ 

ςυγκινιςεισ. 

Τταν μιλάμε για μεταφορά κλιμάτων, αναφερόμαςτε ςε μια ιδιαίτερθ μορφι εργαςίασ που 

είναι απαραίτθτο να ακολουκοφμε όταν το άτομο δεν μπορεί να αποςυνδζςει μια εικόνα 

από ζνα κλίμα, οφτε μπορεί να μεταφζρει αυτό το φορτίο ςε άλλα περιεχόμενα, οφτε 

μπορεί να το κετικοποιιςει, μια και υπάρχει μόνο το κλίμα αλλά χωρίσ αναφορά ςε 

οπτικοποιθμζνα κζματα ι επιχειριματα. 

Αν ζνα άτομο αιςκανκεί ζνα αρνθτικό κλίμα ςυνδεδεμζνο με βιογραφικά, κακθμερινά ι 

ακόμθ και φανταςτικά κζματα, θ μεταφορά εικόνων κα δϊςει τουσ καλφτερουσ καρποφσ 

τθσ μια και ζχοντασ ςα βάςθ εικόνεσ, κα είναι ςχετικά εφκολο να οδθγιςουμε τθ 

μετατόπιςθ φορτίων. Τμωσ, τι ςυμβαίνει όταν κάποιοσ νιϊκει ζνα κλίμα καταπίεςθσ, ι 

φόβου, ι αναςφάλειασ, ι αγωνίασ γενικά; Ψι ςυμβαίνει όταν δεν υπάρχει μια φοβία που να 

αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, μια κακοριςτικι ζμμονθ εικόνα, ζνασ παλμόσ 

προσ οριςμζνα ' αντικείμενα ι γεγονότα, αλλά μια βακιά, γενικι και ςυγκεχυμζνθ 

απζχκεια; 

Κα απαντιςουμε ς' αυτζσ τισ ερωτιςεισ λζγοντασ ότι βριςκόμαςτε μπροςτά ςε κλίματα 

χωρίσ οπτικζσ εικόνεσ (μια και χωρίσ αμφιβολία δρουν ςυναιςκθτικζσ, κιναιςκθτικζσ 

εικόνεσ Ξαι εικόνεσ διαφορετικϊν εξωτερικϊν αιςκιςεων), και ότι είμαςτε ςε κζςθ να τα 

μεταφζρουμε, να τα τροποποιιςου με και να τα εντάξουμε, μόνο αν κατορκϊςουμε να τα 
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ςυνδζςουμε με προθγοφμενεσ εικόνεσ. Αυτό είναι το πεδίο με το οποίο αςχολοφμαςτε ςτθ 

μεταφορά κλιμάτων. 

 

Προχποκζςεισ. 

Αν ζχουμε τθν περίπτωςθ ενόσ ατόμου που αιςκάνεται ζνα βαρφ κλίμα (όχι περιςταςιακό), 

αρνθτικό και ςυγκεχυμζνο, κα είναι ςθμαντικό να ξζρουμε αν υπάρχουν οργανικζσ 

ελλείψεισ που κα μποροφςαν να επθρεάηουν με ζνα γενικό τρόπο (π.χ. αδενικζσ ελλείψεισ, 

κυκλοφοριακζσ, κλπ.). Είναι πολλζσ οι περιπτϊςεισ που θ ζλλειψθ που δθμιουργεί τζτοια 

κλίματα είναι κακαρά φυςικι και με κανζνα τρόπο ψυχικι. Θ ιατρικι περίκαλψθ, 

διορκϊνοντασ το πρόβλθμα, μπορεί να λφςει τθ δυςκολία. 

Ψα φυςικά προβλιματα παράγουν ςυγκεχυμζνουσ παλμοφσ όπωσ αυτοί που αναφζρκθκαν 

πιο πάνω και επίςθσ εικόνεσ που ςτισ κανονικζσ μεταφορζσ επαναλαμβάνονται χωρίσ 

μορφι, αλλά ςε παρόμοια «μζρθ» του πεδίου αναπαράςταςθσ. Ακόμθ κι αν θ φυςικι 

δυςκολία δεν μπορεί να διορκωκεί με τθ μεταφορά, το άτομο μπορεί να δϊςει άλλθ 

διάςταςθ ςτο πρόβλθμα, να το εςτιάςει με ζνα καινοφριο τρόπο και, τελικά, να το εντάξει 

αν δεν υπάρχει ιατρικι λφςθ για τθν κατάςταςι του. 

Είναι λοιπόν μια ςθμαντικι προχπόκεςθ (που ιδθ αναφζρκθκε πριν), το άτομο που 

υποβάλλεται ςτθν πίεςθ αυτϊν των κακοριςτικϊν ςυγκεχυμζνων κλιμάτων, να ανατρζξει 

ςτθν ιατρικι βοικεια. 

Άλλθ προχπόκεςθ ςυνίςταται ςτο να προςπακιςει να βρει τθν καταγωγι του προβλιματοσ 

μζςα ςτο χρόνο (ανατρζχοντασ ςτο υλικό τθσ αυτοβιογραφίασ του, που ζχει ιδθ φτιάξει). 

Αν διακρίνει τθν αρχι του προβλιματοσ, ο οδθγόσ κα μπορεί να προςανατολιςτεί καλφτερα 

ςτθ διαδικαςία. 

Ψελικά, άλλθ προχπόκεςθ είναι να ξζρουμε αν το άτομο δεν μπορεί να ςυνδυάςει αυτά τα 

κλίματα με οπτικζσ εικόνεσ, επειδι δεν εργάηεται μ' αυτζσ. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, κα 

μποροφςαμε να ανατρζξουμε ςτθ μεταφορά κλιμάτων, αλλά το άτομο κα κάνει μόνο του 

τισ πρακτικζσ που ςυςτικθκαν για να διορκϊςει τθ δυςκολία. 

 

Μελζτθ των κλιμάτων χωρίσ οπτικζσ εικόνεσ. 

Βιμα 1. Υροετοιμαςία. Πε τον ίδιο τρόπο που ακολουκιςαμε ςτθ μεταφορά των 

εικόνων. 

Βιμα 2 Είςοδοσ. Πε τον ίδιο τρόπο που ακολουκιςαμε ςτθ μεταφορά εικόνων, και 

ψάχνοντασ το κλίμα που κζλουμε να ςυνδζςουμε. Χτθ ςυνζχεια κα ηθτθκεί ςτο 

άτομο να ψάξει βιογραφικζσ ι τεχνθτζσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ το κλίμα 

«δζνει» κατάλλθλα και χωρίσ τθν αίςκθςθ τθσ πλαςτότθτασ. Χτθ ςυνζχεια, το 

άτομο κα προςπακιςει «να δζςει» το κλίμα με άλλεσ εικόνεσ, ψάχνοντασ πάντα 

τον καλφτερο δεςμό. 

Κα μποροφςαμε να αςχολθκοφμε μ' αυτι τθν εργαςία ςε όλο το μάκθμα χωρίσ να 

επιτυγχάνουμε καλά αποτελζςματα. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, κα πραγματοποιθκεί ςε 

επόμενα μακιματα ξανά θ προετοιμαςία και θ είςοδοσ, μζχρι που να βρεκεί ζνα καλό 
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«δζςιμο». Ανεξάρτθτα από τον αρικμό μακθμάτων που αφιερϊκθκαν ςτο «δζςιμο», αφοφ 

επιτευχκεί, κα ηθτθκεί ςτο άτομο να τελειοποιιςει τισ εικόνεσ μζχρι που το κλίμα να 

αποκτιςει όλθ τθν υποβλθτικι του δφναμθ. 

Δε κα προχωριςουμε μζχρισ ότου το κλίμα να ςυνδεκεί ςτενά με ςυγκεκριμζνα κζματα και 

επιχειριματα. Θ φάςθ ςυνδυαςμοφ του κλίματοσ με τισ εικόνεσ κα ολοκλθρωκεί όταν το 

άτομο αφοφ ςυγκεντρωκεί ςτθ ςκθνι επιτφχει πραγματικζσ αιςκιςεισ του κλίματοσ πάνω 

ςτο οποίο εργάηεται. 

Χυχνά, ςτθν επαναλαμβανόμενθ προςπάκεια τθσ προςαρμογισ εικόνων ςτο ςυγκεχυμζνο 

κλίμα, το άτομο κυμάται τθ ςκθνι που πραγματικά ςθμάδεψε το ξεκίνθμα του 

προβλιματοσ. Χε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, εργαηόμαςτε ακολουκϊντασ τα βιματα τθσ 

μεταφοράσ εικόνων. 

Επιτυγχάνοντασ το «δζςιμο» και το δυνατό ςυνδυαςμό, ιδθ μποροφμε να ςυνεχίςουμε με 

τα επόμενα βιματα που είναι τα ίδια με αυτά τθσ μεταφοράσ εικόνων. 

 

Παρατθριςεισ. 

Χτθν εργαςία με ζνα κλίμα και τθν ενδυνάμωςθ τθσ αίςκθςισ του, το άτομο μπορεί να 

αφεκεί ςε μια κάκαρςθ που χαμθλϊνει το δυναμικό που είναι απαραίτθτο για τθ ςφνδεςθ 

με μια δεδομζνθ εικόνα. Κα αφιςουμε, ζτςι κι αλλιϊσ, να παραχκεί θ εκφόρτιςθ πλιρωσ 

καταργϊντασ ςτθ ςυνζχεια τα μακιματα. Είναι ςαφζσ ότι κερδίςαμε όςον αφορά τθ 

χαλάρωςθ εντάςεων, όμωσ κα είναι απαραίτθτο να βγάλουμε ςυμπεράςματα από αυτό το 

γεγονόσ, ςε διάλογο με το άτομο. Είναι ςθμαντικό για τον οδθγό να ζχει κάποια βιογραφικά 

ςτοιχεία του ατόμου και, όςο ει ναι δυνατό, υλικό από ονειροπολιματα, όνειρα και 

αλλθγοριοποιιςεισ, για να είναι πιο εφκολοσ ο προςανατολιςμόσ του. 

Περικζσ φορζσ, το ςυγκεχυμζνο κλίμα ςυγχζεται με διαρκείσ εντάςεισ διαφορετικζσ από 

αυτζσ που το προκάλεςαν, που όμωσ εμποδίηουν το άτομο να μπει ςτο απαραίτθτο επίπεδο 

του ενεργοφ μιςοξφπνιου. Οαμβάνοντασ υπόψθ μια τζτοια πικανότθτα, μποροφμε να 

αποπειρακοφμε μια ζρευνα κάκαρςθσ ανατροφοδότθςθσ. Ππορεί να ςυμβεί, π.χ. αφοφ 

γίνει μια κάκαρςθ, το κλίμα να πάψει να δρα ι να εκδθλωκεί με τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ 

που, ςβινονται από το ςφςτθμα διαρκϊν εντάςεων. 

 

Άςκθςθ μεταφοράσ κλιμάτων. 

Κα πραγματοποιθκεί μια παιδαγωγικι πρακτικι ςτθν οποία κάποιοσ από τουσ παρόντεσ κα 

παρουςιάςει ζνα ςυγκεχυμζνο κλίμα, ακόμθ κι αν δεν είναι πολφ ςθμαντικό, ζτςι ϊςτε να 

εργαςτοφμε με το «δζςιμο» και το ςυνδυαςμό εικόνων. 

Θ επόμενθ εργαςία ανάμεςα ςε δυο άτομα κα εξαρτάται από το αν κα παρουςιαςτεί θ 

περίπτωςθ, όπου υπάρχει ζνα κακοριςτικό αρνθτικό κλίμα, χωρίσ εικόνεσ. Ζτςι που δε κα 

προχωριςουμε «τεχνθτά» με άτομα των οποίων τα κλίματα αναφζρονται ςε κακοριςμζνεσ 

εικόνεσ. 

 

Άςκθςθ αρνθτικισ μεταφοράσ. 
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Πια πολφ χριςιμθ εργαςία που μποροφν να πραγματοποιιςουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι θ 

εργαςία ςφνδεςθσ ενόσ κλίματοσ μπλοκαρίςματοσ με τθν εικόνα μιασ βλαβερισ ςυνικειασ 

(χριςθ καπνοφ, αλκοόλ, κλπ.). 

Αρχικά ο οδθγόσ κα προχωριςει μζχρι που το άτομο να επιτφχει μια καλι εικόνα του 

εαυτοφ του, πραγματοποιϊντασ τθ βλαβερι ςυνικεια. Αμζςωσ κα ανακαλζςει μια εικόνα 

που να δθμιουργιςει ζνα κλίμα μπλοκαρίςματοσ (κάτι ντροπιαςτικό, π.χ.), κάνοντάσ τθ να 

μπει ςτθν πρϊτθ ςκθνι. Κα δϊςουμε προςοχι ζτςι ϊςτε οι εικόνεσ που αποτελοφν αυτι 

τθν πλιρθ ςκθνι, να ςυςχετιςτοφν μεταξφ τουσ με τον πιο ςτενό τρόπο. 

Κα εργαςτοφμε ςτθ ςυνζχεια ςτο να παράγουμε τθ μετατόπιςθ και το «δζςιμο» του 

κλίματοσ μπλοκαρίςματοσ με τθν εικόνα τθσ βλαβερισ ςυνικειασ. Κα είναι απαραίτθτο να 

επαναλάβουμε αρκετζσ φορζσ μζχρι που ανακαλϊντασ τθν εικόνα τθσ βλαβερισ ςυνικειασ 

να εμφανιςτεί ςυνδεδεμζνο μ' αυτι, το κλίμα μπλοκαρίςματοσ. 

Για να επιταχφνουμε τθ διαδικαςία «δεςίματοσ» και ςυνδυαςμοφ, το άτομο μπορεί να 

επαναλάβει μόνο του και πολλζσ φορζσ τθ μζρα, όλθ τθν εργαςία μζχρι το επόμενο 

μάκθμα. Αν εφαρμόςουμε αυτό το ςφςτθμα, κα είναι αρκετά δυο ι τρία μακιματα μόνο, 

για να επιτφχουμε τθν αρνθτικι μεταφορά. 

Αν ανακαλϊντασ τθ ςυνικεια, το άτομο αιςκάνεται το δυνατό κλίμα μπλοκαρίςματοσ, τότε 

ο οδθγόσ κα του ςυςτιςει τθν οριςτικι εγκατάλειψθ τθσ ςυνικειασ από εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Αυτι θ τεχνικι κα ζχει εξαιρετικά αποτελζςματα, αν: 1) το άτομο ζχει ξεκάκαρουσ και 

ςαφείσ λόγουσ για να αποπειρακεί τθν εγκατάλειψθ τθσ ςυνικειασ, 2) επικυμεί 

πραγματικά να απαλλαχκεί από αυτι ςαν ζνα ηιτθμα ηωτικισ ςθμαςίασ, 3) θ πρόταςθ είναι 

οριςτικι. Δθλαδι, όχι βακμιαίασ εγκατάλειψθσ, κλιμακωτά, ι με διαςτιματα προςπάκειασ. 

Κα είναι καλό ςτα μακιματα αρνθτικισ μεταφοράσ, να ςεβαςτοφμε τα βιματα 1 και 2 κάκε 

βακιάσ μεταφοράσ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 9 

 

Μετα-μεταφορική επεξεργαςία. 

Χε άλλα μακιματα ςχολιάςτθκαν τα βιματα τθσ μετα-μεταφορικισ επεξεργαςίασ και του 

κλειςίματοσ τθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ μασ οριςμζνεσ ενδείξεισ. 

Ψζτοιεσ ιταν θ αλλαγι εςτίασ του ατόμου ςε ςχζςθ με τα προβλιματά του, θ κετικι 

μετατροπι ςυμπεριφοράσ που αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και οι αιςκιςεισ 

κατανόθςθσ και «δεςίματοσ» περιεχόμενων μθ ενταγμζνων ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Ωπάρχουν πολλζσ άλλεσ ενδείξεισ ότι θ διαδικαςία μεταφοράσ μπόρεςε να εκπλθρωκεί με 

επιτυχία, αλλά φυςικά αυτζσ πρζπει να λειτουργοφν ςε ςχζςθ με τθν αρχικι πρόταςθ του 

ατόμου. Ζτςι, αν το ενδιαφζρον που εκφράςτθκε ιταν το να αποκτθκοφν τεχνικζσ ι 

μεγαλφτερεσ γνϊςεισ πάνω ςτθν εργαςία τθσ ςυνείδθςθσ, φαίνεται παράξενο το να πρζπει 

να παραχκεί μια αλλαγι ςυμπεριφοράσ ςα ςυνζπεια αυτισ τθσ εργαςίασ μεταφοράσ. 

Ξάτι παρόμοιο μπορεί να ειπωκεί για κάποιον που ενδιαφζρεται να αποςτακεροποιιςει ι 

να μετατοπίςει ζνα οριςμζνο κλίμα και περιμζνει, ςτθ ςυνζχεια, ςυνζπειεσ που δεν ζχει πει 
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ςτον οδθγό, ζτςι που αυτόσ είναι ξζνοσ από τισ προςμονζσ και δεν μπορεί να οδθγιςει 

κατάλλθλα τθ διαδικαςία. 

Υαρόλα αυτά, κα είναι καλό να διαςαφθνίςουμε ότι ακόμθ κι αν ο οδθγόσ προςανατολιςτεί 

λαμβάνοντασ υπόψθ του τα ενδιαφζροντα που κακορίςτθκαν από το άτομο, επίςθσ κα το 

κάνει με βάςθ τισ ενδείξεισ αντίςταςθσ και, γι' αυτό, μπορεί να γίνουν εκφορτίςεισ και 

μετατοπίςεισ που δεν ζχουν προβλεφκεί, που μπορεί να οδθγιςουν ςτθ μετατροπι του 

αρχικοφ ςχεδίου. 

Θ μετα-μεταφορικι επεξεργαςία, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το μάκθμα τθσ 

μεταφοράσ, μπορεί να παράγει μια ζνταξθ και αναταξινόμθςθ ςε αλυςίδα, και θ διαδικαςία 

να ςυνεχιςτεί αρκετό καιρό αφοφ κλείςει θ κακοδθγοφμενθ εργαςία. Χε μια τζτοια 

περίπτωςθ, το άτομο κα αιςκανκεί ότι «κάτι» ςυνεχίηει να αλλάηει ς' αυτό. 

Περικζσ φορζσ εντάςςονται ςτακερά περιεχόμενα πολφ παλιϊν φάςεων τθσ βιογραφίασ, 

όχι ςτα μακιματα αλλά ςτθ ςυνζχεια, ςτθ μετα-μεταφορικι διαδικαςία. Ασ φανταςτοφμε 

ζνα ϊριμο άτομο ςτο οποίο αναγνωρίηουμε πολφ ζντονα παιδικά χαρακτθριςτικά. Αυτό το 

άτομο τελειϊνει μια διαδικαςία ζχοντασ πραγματοποιιςει αρκετά ςθμαντικζσ μετατροπζσ. 

Τμωσ όςον αφορά τα χαρακτθριςτικά που ςθμειϊςαμε, δεν παρατθροφμε καμιά αλλαγι. 

Χιγά-ςιγά, όμωσ, αρχίηουμε να παρατθροφμε ότι το άτομο αφαιρεί αυτά τα χαρακτθριςτικά 

και ςτθ κζςθ τουσ αρχίηουν να εμφανίηονται κάκε φορά πιο ϊριμοι ρόλοι, που αντιςτοιχοφν 

ςτθν θλικία του. Αυτι θ περίπτωςθ ςυμβαίνει ςυχνά, ακόμθ και πολφ καιρό αφοφ ζχουν 

ολοκλθρωκεί τα μακιματα. 

Ζνα περίεργο φαινόμενο μπορεί να ςυμβεί τθ ςτιγμι ςτθν οποία από τθ δράςθ τθσ μετα-

μεταφορικισ διαδικαςίασ επιταχφνεται θ «κατανάλωςθ» του πυρινα του ονειροπολιματοσ 

και μεταφζρεται θ ενζργειά του ςε άλλθ κατεφκυνςθ. Ζτςι ι αλλιϊσ, θ ριηικι αλλαγι που 

κα πρζπει να γίνει, κα είναι κετικι ςτο μζτρο που προχωρά ςτθν προοδευτικι ζνταξθ 

περιεχομζνων. 

 

ΧΩΧΨΑΧΕΛΧ. 

αναδιαβάςτε όλα τα μακιματα που αναφζρονται ςτθ μεταφορά και πραγματοποιιςτε τισ 

αςκιςεισ ςτισ οποίεσ εργαςτικατε λανκαςμζνα. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΤΣΟΜΕΣΑΦΟΡΑ 

 

Υερίλθψθ προθγοφμενων εργαςιϊν. Απαντιςτε, κατά προτίμθςθ γραπτά, ςτισ παρακάτω 

ερωτιςεισ: 

1. Χε τι χρθςιμεφει θ Ψεχνικι; 

2. Υοια είναι τα μεγάλα ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ψεχνικι και τι 

λειτουργία εκπλθρϊνει κακζνα απ' αυτά; 

3. Χε τι ςτοχεφει θ Ψεχνικι; 

4. Υοιοσ είναι ο πιο κατάλλθλοσ τρόποσ να μελετάμε και να εξαςκοφμε τθν Ψεχνικι; 

5. Υοιοι εμπειρικοί τφποι κάκαρςθσ μποροφν να αναφερκοφν; 

6. Χε τι χρθςιμεφουν οι εμπειρικζσ κακάρςεισ; 

7. Γιατί, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ εργαςία χαλάρωςθσ δεν είναι αρκετι και πρζπει 

να ανατρζξουμε ςτθν κάκαρςθ; 

8. Χε τι ςυνίςταται θ τεχνικι ζρευνασ κάκαρςθσ; 

9. Υοιεσ είναι οι κφριεσ ενδείξεισ που ςυνοδεφουν μια λζξθ-ερζκιςμα ι ςθμαντικι 

απάντθςθ; 

10. Χε ποια ςτιγμι τθσ ζρευνασ μποροφμε να εκτιμιςουμε τισ πρϊτεσ εκδθλϊςεισ 

κάκαρςθσ; 

11. Χε τι ςυνίςταται θ ζρευνα κάκαρςθσ τθσ ανατροφοδότθςθσ; 

12. Υϊσ μποροφν να μπλοκαριςτοφν παλμοί; 

13. Υοια είναι τα βιματα τθσ ζρευνασ κάκαρςθσ; 

14. Υοια είναι τα βιματα τθσ βακιάσ κάκαρςθσ και ςε τι διαφοροποιοφνται από τα 

βιματα τθσ ζρευνασ κάκαρςθσ; 

15. Χε ποιεσ περιπτϊςεισ ςυςτινεται θ τεχνικι τθσ βακιάσ κάκαρςθσ; 

16. Ψι προβλιματα παρουςιάηονται ςυχνά ςτθν εργαςία τθσ βακιάσ κάκαρςθσ; 

17. Ψι ςυνζπειεσ ζχει το μπλοκάριςμα παλμϊν πριν να φτάςουν ςτα κζντρα απάντθςθσ; 

18. Χε τι διαφοροποιείται θ κάκαρςθ από τθ μεταφορά; 

19. Υοιεσ περιπτϊςεισ εμπειρικισ μεταφοράσ μποροφν να αναφερκοφν; 

20. Ξάτω από το φωσ των τελευταίων μελετϊν, ςε τι διαφοροποιοφνται οι εντάςεισ από 

τα κλίματα; 

21. Υϊσ διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ οι μεταφράςεισ, παραμορφϊςεισ και απουςίεσ 

παλμϊν; 

22. Ψι διαφορζσ υπάρχουν ανάμεςα ςε αντίλθψθ και αναπαράςταςθ; 

23. Ψι είναι οι αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν και τι τφποι ςυνδυαςμϊν υπάρχουν; 

24. Υοιεσ ςχζςεισ υπάρχουν ανάμεςα ςτα επίπεδα ςυνείδθςθσ, τισ ελεφκερεσ και τισ 

κατευκυνόμενεσ αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν; 

25. Ψι διαφορζσ μπορεί να παρατθρθκοφν ανάμεςα ςτο πεδίο αντίλθψθσ και το πεδίο 

αναπαράςταςθσ, ζχοντασ ςαν αναφορά τα αντικείμενα που τοποκετοφνται ς' αυτά; 

26. Χε ποιεσ μετατροπζσ υποβάλλονται οι παλμοί ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ ςφμφωνα 

με τα επίπεδα ςυνείδθςθσ; 

27. Υοιεσ είναι οι διαφορζσ ανάμεςα ςε βάκθ και επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ 

και ποιεσ γενικζσ μετατροπζσ εκτιμϊνται ςτθν εικόνα ανάλογα με τθν τοποκζτθςι 

τθσ ςε κάκε περίπτωςθ; 
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28. Ππορείσ να ςχεδιάςεισ και να εξθγιςεισ το γενικό ςχιμα μθχανιςμϊν και παλμϊν; 

29. Χε μια δεδομζνθ ςκθνι, ςε τι διαφοροποιοφνται οι εικόνεσ που κυμόμαςτε από 

αυτζσ που φανταηόμαςτε και από τισ αλλθγορικζσ; 

30. Χε τι διαφοροποιοφνται οι αλλθγορίεσ από τα ςφμβολα και τα ςθμάδια; 

31. Από το ςθμείο οπτικισ τθσ μετατροπισ παλμϊν, πϊσ δθμιουργοφνται τα ςφμβολα; 

32. How can Symbols be classified? 

33. Δϊςε ζνα παράδειγμα ςυμβολικισ ακολουκίασ ςτθν οποία παρατθρείται θ 

ςυγκζντρωςθ, διαςπορά, μετατόπιςθ και ςτακεροποίθςθ μιασ ζνταςθσ; 

34. Υότε επιβεβαιϊνεται θ εκπλιρωςθ μιασ χαλάρωςθσ ςε μια ςυμβολικι ακολουκία; 

35. Χε τι διαφοροποιείται ζνα κζμα από ζνα επιχείρθμα; 

36. Υοιο γενικοί τφποι κεμάτων υπάρχουν ςτθ δικι μασ ταξινόμθςθ; 

37. Υοιοι γενικοί τφποι επιχειρθμάτων υπάρχουν ςτθ δικι μασ ταξινόμθςθ; 

38. Υοιεσ είναι οι διαφορζσ ανάμεςα ςε ςυμβολικό περιοριςμό, αλλθγορικι ανάλυςθ 

και αλλθγορικι ερμθνεία; 

39. Χε τι χρθςιμεφει θ ςυμβολικι; 

40. Χε τι χρθςιμεφει θ αλλθγορικι; 

41. Υοιεσ είναι οι γενικζσ αρχζσ που οδθγοφν τθν κάκαρςθ και τθ μεταφορά όςον 

αφορά τισ αντιςτάςεισ; 

42. Υοιεσ είναι οι κφριεσ ενδείξεισ αντίςταςθσ ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ; 

43. Υοιεσ και πϊσ είναι οι τρεισ κφριεσ τεχνικζσ τθσ μεταφοράσ; 

44. Υότε πρζπει να εφαρμόηουμε κακεμιά από τισ τεχνικζσ; 

45. Χε τι ςυνίςταται θ ζρευνα μεταφοράσ; 

46. Χε τι διαφοροποιείται θ ζρευνα μεταφοράσ από τθ βακιά μεταφορά; 

47. Χε ποιεσ περιπτϊςεισ ανατρζχουμε ςτθ βακιά μεταφορά; 

48. Χε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν ανατρζχουμε ςτθ βακιά μεταφορά; 

49. Υοια και πϊσ είναι τα βιματα του μακιματοσ μεταφοράσ; 

50. Χε τι διαφοροποιείται θ μεταφορά εικόνων από τθ μεταφορά κλιμάτων; 

51. Υοιεσ προχποκζςεισ πρζπει να υπάρχουν για να ανατρζξουμε ςτθ μεταφορά 

κλιμάτων; 

52. Υϊσ πρζπει να εργαηόμαςτε με τα κλίματα χωρίσ οπτικζσ εικόνεσ; 

53. Χε τι ςυνίςταται θ αρνθτικι μεταφορά; 

54. Υϊσ δρα θ μετα-μεταφορικι επεξεργαςία; 

 

ΜΑΘΘΜΑ 1 

 

Διαφορζσ ανάμεςα ςε μεταφορά και αυτομεταφορά. 

Θ αυτομεταφορά δεν απαιτεί τθ ςυνεργαςία ενόσ εξωτερικοφ οδθγοφ. Θ λειτουργία του 

οδθγοφ κα εκπλθρϊνεται από μια κατάλλθλα ςχθματιςμζνθ εικόνα που κα χρθςιμεφει για 

να οδθγεί τισ μετατοπίςεισ. Πια τζτοια εικόνα τθν ονομάηουμε «εςωτερικό οδθγό». 

Από το άλλο μζροσ, θ αυτομεταφορά χρθςιμοποιεί ςτακερά κζματα και επιχειριματα. 

Χτθν αυτομεταφορά, προφανϊσ, δεν υπάρχει ςυηιτθςθ αφφπνιςθσ. Ψελικά, ςτθν 

αυτομεταφορά υπάρχουν διαφορετικά βάκθ εργαςίασ πάνω ςε ζνα επιχείρθμα. 
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Ειςαγωγή ςτην αυτομεταφορά. 

Χε τι χρθςιμεφει θ αυτομεταφορά; Αρχικά, χρθςιμεφει όπωσ και θ μεταφορά για να δϊςει 

ςυνοχι ςτα ψυχικά φαινόμενα, εντάςςοντασ περιεχόμενα. Θ μεγαλφτερθ χρθςιμότθτά τθσ 

ςτθρίηεται ςτθ δυνατότθτα παραγωγισ ςθμαντικϊν μετατροπϊν όςον αφορά μια ιδιαίτερθ 

κατάςταςθ ι τθ γενικι κατάςταςθ ςτθν οποία ηει ζνα άτομο. 

Χτισ διαδικαςίεσ αυτομεταφοράσ, μια και χρθςιμοποιοφνται ςτακερά κζματα και 

επιχειριματα, οι κφριεσ ενδείξεισ αντίςταςθσ δίνονται από δυςκολίεσ ςτο ςχθματιςμό μιασ 

ςκθνισ ι από δυςκολίεσ ςτο δζςιμο και τθ μετατροπι κλιμάτων. 

Ασ το δοφμε αυτό από πιο κοντά: ασ υποκζςουμε ότι ζχοντασ ςαν ενδιαφζρον τθ 

«ςυμφιλίωςθ», το άτομο ςχθματίηει τθ διανοθτικι του ςκθνι και τοποκετεί μζςα ς' αυτι 

διάφορα άτομα με τα οποία ζχει εχκρικζσ ςχζςεισ. Αυτόσ κα προςπακιςει να μετατοπίςει 

φορτία με τζτοιο τρόπο που όταν τελειϊςει θ εργαςία να ζχει επιτφχει τον προτεινόμενο 

ςτόχο. Χωρίσ αμφιβολία κα εμφανιςτοφν ςτθν ανάπτυξθ, πολυάρικμεσ αιςκιςεισ 

αντίςταςθσ, αλλά κα είναι ςαφζσ αν το δζςιμο επιτεφχκθκε, ι αν είναι απαραίτθτο να 

ςυνεχίςουμε τθν εργαςία για να πετφχουμε τισ κατάλλθλεσ αιςκιςεισ. 

Ψο άτομο κα ξζρει πϊσ να κάνει τισ διορκϊςεισ, μια και το ενδιαφζρον κα είναι ςαφζσ (το 

να δθμιουργθκεί θ ςυμφιλίωςθ). 

Επίςθσ κα ζχουν κακοριςτεί οι δυςκολίεσ του ςχθματιςμοφ τθσ ςκθνισ που κα μποροφςαν 

να εμποδίςουν ζνα καλό δζςιμο και μια μετζπειτα μετατροπι. 

 

ΧΩΧΨΑΧΕΛΧ. 

1. Ρα μελετθκεί κάκε μάκθμα μαηί με άλλα άτομα και ζπειτα να γίνει θ εργαςία πάνω ςτισ 

προτεινόμενεσ αςκιςεισ. 

2. Πετά τθν πρακτικι, ανταλλάςςουμε ςθμεία οπτικισ με τουσ παρόντεσ ζτςι ϊςτε να 

εμπλουτίςουμε τισ τεχνικζσ μασ. 

3. Ρα κρατιςουμε ςθμειϊςεισ για ό,τι πραγματοποιικθκε. 

4. Ρα εμβακφνουμε τθν πρακτικι ςτισ επόμενεσ μζρεσ. 

5. Ρα προςκζςουμε παρατθριςεισ όταν εμφανίηονται μετα-μεταφορικζσ αιςκιςεισ ςτα 

όνειρα και ςτθν κακθμερινι ηωι. 

 

Αυτομεταφορικά ςτοιχεία. 

Ι. Η αυτομεταφορικι ςυνκικθ. 

1ο Ξακοριςμόσ ενδιαφζροντοσ. 

Αν κζλουμε να παράγουμε μια μετατροπι νοιματοσ ςε ςχζςθ με μια ιδιαίτερθ κατάςταςθ, 

κα πρζπει να ξεκινιςουμε ορίηοντάσ τθ ξεκάκαρα. Δεν κα πρόκειται, βζβαια, για 

καταςτάςεισ που μποροφν να μεταβλθκοφν με τθν εφαρμογι μικρότερων τεχνικϊν (που 

μελετικθκαν προθγουμζνωσ). Σι καταςτάςεισ αυτζσ, μπορεί να αναφζρονται ςε μθ 

ξεπεραςμζνουσ βιογραφικοφσ πυρινεσ, ι ςε ςθμερινά ηθτιματα, ι να αναφζρονται ςτο 
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μζλλον. Χτα μακιματα αυτά, δίνονται κάποια επιχειριματα μετατροπισ για να 

μεταβάλλουμε αρνθτικζσ διανοθτικζσ καταςτάςεισ που δρουν ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ 

τθσ ςυνείδθςθσ. 

2ο Ξαταλλθλότθτα του περιβάλλοντοσ εργαςίασ. 

Αυτό αναφζρεται όχι μόνο ςε εξωτερικζσ προχποκζςεισ (ςιωπθλι κατοικία, κλπ.), αλλά 

επίςθσ ςτο φυςικό και διανοθτικό «περιβάλλον» του ατόμου. Π' αυτι τθν ζννοια κα 

ξεκινιςει όλθ θ εργαςία αυτομεταφοράσ με μια καλι εςωτερικι χαλάρωςθ, ςυνεχίηοντασ 

ζπειτα με τθν εμπειρία τθσ ειρινθσ. 

 

ΙΙ. Τα κζματα. 

1ο Σ εςωτερικόσ οδθγόσ. 

Σι πιςτοί διάφορων κρθςκειϊν ςυνθκίηουν να επικαλοφνται ςτισ προςευχζσ τουσ μεγάλεσ 

προςωπικότθτεσ των πιςτεφω τουσ, άγιουσ κλπ. Ξάποιοι το κάνουν με ακουςτικζσ εικόνεσ, 

άλλοι με οπτικζσ εικόνεσ, κλπ. Άλλα άτομα βρίςκονται μερικζσ φορζσ ςε ζνα είδοσ 

εςωτερικοφ διαλόγου με τουσ ιδθ χαμζνουσ ςυγγενείσ τουσ, ι με αγαπθμζνα ι ςεβαςτά 

άτομα. Χ' αυτοφσ τουσ «οδθγοφσ» ςυνθκίηουν να ηθτάνε ςυμβουλι ςε ιδιαίτερα δφςκολεσ 

καταςτάςεισ. Περικζσ φορζσ, απλά, τουσ εκκζτουν προβλιματα ςαν μια μορφι καλφτερθσ 

ταξινόμθςθσ ιδεϊν και ςυναιςκθμάτων. Ωπάρχουν κάποιοι που δζχονται «απαντιςεισ» ι 

«ενδείξεισ» κατά τθ διάρκεια του διαλόγου με τον οδθγό τουσ. Άλλοι όταν κοιμοφνται, 

μζςω αλλθγοριϊν. Δεν λείπουν επίςθσ αυτοί που δζχονται τα «μθνφματα» όταν ξυπνάνε ι 

ςε ανζλπιςτεσ ςτιγμζσ. 

Επίςθσ ςυνθκίηεται το κάλεςμα οδθγϊν-προςτατϊν ςε ςτιγμζσ αποπροςανατολιςμοφ. 

μοναξιάσ, ι κινδφνου. 

Υολλζσ από τισ εμπειρικζσ μορφζσ ςχζςθσ με εςωτερικοφσ οδθγοφσ ζχουν τθν καταγωγι 

τουσ ςε μεταφράςεισ «λεκτικοποιιςεων» που αντιςτοιχοφν ςτθν ςυναιςκθτικι εγγραφι τθσ 

μετάβαςθσ. Για να διαςαφθνίςουμε αυτό που λζμε αρκεί να κάνουμε το ακόλουκο 

πείραμα: Ασ ποφμε νοερά «κα ανζβω ςτθ ςκεπι», ενϊ προςζχουμε τισ κινιςεισ που 

γίνονται αυτόματα ςτο μθχανιςμό ομιλίασ. Ψϊρα «ανζβα» ςτθ ςκεπι όμωσ ςτθριηόμενοσ ςε 

οπτικζσ εικόνεσ. Είναι ςαφζσ ότι ς' αυτι τθ δεφτερθ περίπτωςθ θ κίνθςθ κα αντιςτοιχεί 

ςτθν περιφζρεια των ματιϊν. Τμωσ αν πραγματοποιιςεισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτθριηόμενοσ ςε οπτικζσ εικόνεσ και προςζχοντασ το μθχανιςμό ομιλίασ. μερικζσ φορζσ κα 

ζχεισ εκεί αυτόματεσ κινιςεισ. Αυτι κα είναι θ περίπτωςθ ςτθν οποία γλίςτρθςαν κρυφά 

ακουςτικζ σ εικόνεσ ι ακόμθ οι οπτικζσ μεταφράςτθκαν. 

Σι «λεκτικοποιιςεισ» ςυμβαίνουν κακθμερινά. και εγγράφονται ςαν εςωτερικζσ 

ςυηθτιςεισ, ρυκμοί, ψίκυροι κλπ. που πραγματοποιοφνται ςυνοδεφοντασ δραςτθριότθτεσ 

ςτον εξωτερικό κόςμο. Φυςικά δεν μιλάμε εδϊ για πακολογικζσ περιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ 

του παραμιλθτοφ με φανταςιϊςεισ. 

Επιςτρζφοντασ ςτο πρόβλθμα του εςωτερικοφ οδθγοφ, κα ποφμε ότι δεν ζχει μεγάλθ 

ςθμαςία τι τφπο εικόνασ διαλζγουμε για να τον αναπαραςτιςουμε. Χε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ, κα πρζπει να εκπλθρϊνει ζνα πραγματικό «δζςιμο» με κλίματα προςταςίασ 

(δφναμθ. ςοφία. εντιμότθτα. κλπ.). Σποιαδιποτε εικόνα (όχι μόνο θ οπτικι). μπορεί να 
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δϊςει αίςκθςθ τθσ «παρουςίασ» του. Αυτό κα είναι αρκετό, μια και ο οδθγόσ κα 

χρθςιμεφςει για να δϊςει κατεφκυνςθ ςτισ διανοθτικζσ κινιςεισ προσ άλλα κζματα που κα 

πρζπει να οπτικοποιθκοφν. Σ οδθγόσ κα πρζπει να είναι μοναδικόσ και να ςυνδζεται με ζνα 

ιδιαίτερο τφπο πρόςκλθςθσ ι επίκλθςθσ. Πε τθ ςειρά τουσ, οι ενδείξεισ του οδθγοφ κα 

μποροφν να βρεκοφν μζςω οποιουδιποτε ςυςτιματοσ εικόνασ. 

2ο Ψο όριο. 

Είναι μια αλλθγοριοποίθςθ του επιπζδου εργαςίασ από το οποίο ξεκινά θ πραγματοποίθςθ 

τθσ ειςόδου ςτθ διαδικαςία αυτομεταφοράσ. Ππορεί να αναπαρίςταται ςαν μια πόρτα, μια 

ςκάλα, ζνα κατϊφλι, μια διαχωριςτικι γραμμι, κλπ. Σι αντιςτάςεισ από εκλογίκευςθ ι 

άλλεσ εντάςεισ και μπλοκαρίςματα αντανακλϊνται ςε κακοφσ ςχθματιςμοφσ του ορίου, ςε 

αμυντικοφ σ που εμποδίηουν το πζραςμα κλπ. 

Είναι ςθμαντικό το όριο να είναι πάντα το ίδιο και να ζχει μεγάλθ ηωντάνια αναπαράςταςθσ 

του ςυνόλου και των λεπτομερειϊν. 

3ο Σι δρόμοι. 

Σι κατευκφνςεισ ανόδου, κακόδου και οριηόντιασ προϊκθςθσ πρζπει να 

αλλθγορικοποιοφνται πάντα με τον ίδιο τρόπο ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν λοξοδρομιςεισ 

από τθ δράςθ των αντιςτάςεων. Σι τρεισ δρόμοι ανοίγονται μετατοπίηοντασ το όριο. Αυτοί 

είναι οι ςυνδζςεισ κατεφκυνςθσ που οδθγοφν τελικά, ςτα περιφράγματα των διαφορετικϊν 

επιπζδων. 

4ο Ψα περιφράγματα. 

Υρζπει επίςθσ να είναι τα ίδια και να αντιςτοιχεί ο ςχθματιςμόσ και τα χαρακτθριςτικά 

τουσ, ςτο επίπεδο ςτο οποίο είναι τοποκετθμζνα. Είναι ςθμαντικό τα περιφράγματα να 

είναι κακοριςμζνα ςτισ τρεισ τουσ διαςτάςεισ και το άτομο να μπορεί να αιςκανκεί ότι 

περικλείεται μζςα ς' αυτά. 

5ο Ψα τοπία. 

Ψο τοπίο του οριηόντιου δρόμου, μπορεί να είναι αυτό μιασ παραλίασ, μιασ όαςθσ, μιασ 

εφφορθσ κοιλάδασ κλπ. 

Ψο τοπίο του κακοδικοφ δρόμου μπορεί να είναι αυτό μιασ αβφςςου ι των υποβρφχιων 

βυκϊν, κλπ. 

Δεν ςυςτινεται να εργαηόμαςτε με άγρια τοπία μια και παρουςιάηουν πολυάρικμεσ 

αντιςτάςεισ από τον ίδιο τουσ το ςχθματιςμό. Αυτά τα κζματα χρθςιμοποιοφνται ςε 

αυτομεταφορζσ ςτισ οποίεσ επικυμοφμε, ακριβϊσ, να προκαλζςουμε τθν εμφάνιςθ 

αντιςτάςεων για τθν ιδιαίτερθ μελζτθ τουσ. 

6ο Ψα πρόςωπα. 

Αντίκετα με τα προθγοφμενα κζματα δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει ζνα ςτακερό 

ρεπερτόριο αυτϊν (κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια κάποιεσ μικρζσ εξαιρζςεισ), μια και ςτα 

διαφορετικά επιχειριματα κα πρζπει να τοποκετοφμε αυτά που αντιςτοιχοφν, ανάλογα με 

το προκακοριςμζνο ενδιαφζρον. 

7ο Θ κρυμμζνθ πόλθ. 
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Είναι μια καλι αλλθγοριοποίθςθ του πιο εςωτερικοφ πεδίου του ατόμου. 

Θ κρυμμζνθ πόλθ βρίςκεται ςτο τζλοσ του ανοδικοφ δρόμου. Υάνω από αυτι «δεν υπάρχει 

τίποτα». Ζχει δικό τθσ φωσ (ι καλφτερα, φωσ που προβάλλεται από το εςωτερικό τθσ που 

είναι το κζντρο δφναμθσ), και δεν εξαρτάται από τεχνθτοφσ ι φυςικοφσ εξωτερικοφσ 

φωτιςμοφσ (ιλιοσ, φεγγάρι, άςτρα). Ππορεί να τοποκετθκεί ςτθν μυκολογικι «κορυφι του 

κόςμου», ι πιο πζρα από τα ουράνια ςϊματα. Χε κάκε περίπτωςθ και, πρωταρχικά, μπορεί 

να κεωρθκεί ςαν μια μετάφραςθ των ορίων του κεφαλιοφ του ατόμου, μζςα ςτο οποίο 

εγγράφονται πολυάρικμεσ ςυναιςκθτικζσ αιςκιςεισ που, αλλθγοριοποιθμζνεσ, 

προςφζρουν μια μεγάλθ πολυπλοκότθτα καταςκευισ. 

Επίςθσ, θ κρυμμζνθ πόλθ αναπαραςτάκθκε ςε οριςμζνεσ παραδόςεισ ςαν τθν «κορϊνα», ι 

ςαν «το όςτρακο» που φυλάει το διαμάντι, ι το μεγάλο κειμιλιο, κλπ. (Αυτζσ οι τελευταίεσ, 

αλλθγοριοποιιςεισ του κζντρου δφναμθσ). 

Αν οπτικοποιθκεί θ κρυμμζνθ πόλθ και όχι κάποιο ενδιάμεςο αντίγραφο, παρατθρείται ότι 

πάνω απ' αυτιν βρίςκεται το ςυνολικό ςκοτάδι που αντιςτοιχεί ςτα ανϊτατα όρια του 

πεδίου αναπαράςταςθσ. 

Χτα περιφράγματα τθσ κρυμμζνθσ πόλθσ φυλάςςονται οι μεγάλεσ επικυμίεσ, τα ιδανικά και 

οι ελπίδεσ ςαν κίνθτρα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςε ςυνζχεια τθσ ςυνολικισ 

χαλάρωςθσ (ειρινθ, θρεμία, ευτυχία κλπ.). 

Ωπάρχει ζνα αντιςτάκμιςμα τθσ κρυμμζνθσ πόλθσ που είναι θ υπόγεια πόλθ. Ξάτω απ' αυτι 

«δεν υπάρχει τίποτα». Αυτι θ πόλθ μπορεί να τοποκετθκεί ςτισ πιο βακιζσ αβφςςουσ τθσ 

γθσ ι ςτο νερό. Ζχει επίςθσ το δικό τθσ φωτιςμό. Υιο πζρα απ' αυτιν βρίςκεται το ςυνολικό 

ςκοτάδι που αντιςτοιχεί ςτα κατϊτερα όρια του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

Ωπάρχουν πολυάρικμα ενδιάμεςα αντίγραφα ςε διαφορετικά κακοδικά επίπεδα, όμωσ 

κανζνα απ' αυτά δεν ζχει χαρακτιρα τζλουσ των μετατοπίςεων. 

Χτα περιφράγματα τθσ υπόγειασ πόλθσ φυλάςςονται (και εκεί πρζπει να λυκοφν) οι 

απογοθτεφςεισ, και οι βιογραφικζσ ςυγκροφςεισ. Χτο κζντρο τθσ βρίςκεται θ εξαγνιςτικι 

φωτιά, όμωσ βαςικά, εκεί βρίςκεται Αυτι (ι Αυτόσ), που ςυνκζτουν ςε εικόνα, παλμοφ σ 

που προζρχονται απ' το ςεξ, βιογραφικζσ ςτακεροποιιςεισ και αναπλθρϊςεισ κατάςταςθσ. 

Ψο άτομο κα οπτικοποιιςει τισ πόλεισ ςτο τζλοσ των αντίςτοιχων δρόμων τελειοποιϊντασ 

τισ εικόνεσ με πολλζσ πρακτικζσ και ανάλογα με τθ δθμιουργικότθτά του. 

Τςον αφορά το δρόμο του μζςου, ςτο τζρμα του ςυναντάμε τθν πόλθ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ ςτθν οποία το άτομο αναπτφςςει τισ δραςτθριότθτζσ του. Χτα διαφορετικά 

περιφράγματά τθσ, πρζπει να τοποκετιςουμε τισ ςκθνζσ των ςθμερινϊν καταςτάςεων με 

τισ οποίεσ κζλουμε να εργαςτοφμε. 

8ο Ψο κζντρο δφναμθσ. 

Βρίςκεται ςτο κεντρικό περίφραγμα τθσ κρυμμζνθσ πόλθσ. Είναι το Φωσ, θ Δφναμθ και το 

Ρόθμα. 

Θ αναπαράςταςθ του Φωτόσ δε ςυμπίπτει με το φωσ που ςυλλαμβάνουμε και ζπειτα 

κυμόμαςτε. Είναι το «πιο εςωτερικό, κακαρό και βακφ» φωσ, μια και ζχει ψυχολογικι 

ςθμαςία και δεν αναφζρεται ςτα εξωτερικά φαινόμενα. 
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Ψο φωσ μπορεί να «κοινωνθκεί» ςτο άτομο, ςε μια τελείωσ αςυνικιςτθ επαφι. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ επαφι με το Φωσ (όχι με ενδιάμεςουσ φωτιςμοφσ), ςυμβαίνει το 

φαινόμενο του φωτιςμοφ του πεδίου αναπαράςταςθσ. Αυτό δίνει ςτο άτομο τθν αντίλθψθ 

ότι ζχει διαβεί τα όρια του ςυνολικοφ ςκοταδιοφ. Αυτι θ αλλαγι ςτθν οικονομία τθσ 

ςυνείδθςθσ ςυνεχίηεται για κάποιο διάςτθμα μετά τθν εμπειρία, ζτςι, ϊςτε ακόμθ και θ 

εξωτερικι αντίλθψθ φαίνεται να επθρεάηεται παράξενα. 

Ψο κζντρο δφναμθσ είναι μια μετάφραςθ τθσ αίςκθςθσ του «εαυτοφ μου», του πιο 

ουςιαςτικοφ μζρουσ του ανκρϊπινου όντοσ. Αυτό το κζντρο δεν είναι, φυςικά, το 

ψυχολογικό «εγϊ» (το οποίο κεωροφμε παιδαγωγικά ςαν ζνα είδοσ εντολισ των 

μθχανιςμϊν αντιςτρεψιμότθτασ και που προκαλείται από το άκροιςμα των παλμϊν τθσ 

αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ). Ψο κζντρο δφναμθσ καλφπτεται ςυχνά από τισ μθχανικζσ 

δραςτθριότθτεσ του ψυχολογικοφ «εγϊ». 

Υροθγουμζνωσ, μελετϊντασ τθν τεχνικι των επιπζδων, είπαμε: «...υπάρχει ζνα οριςμζνο 

βάκοσ όριο, πζρα από το οποίο δεν είναι δυνατό να κατζβουμε... εκεί όλα είναι ςκοτεινά. 

Χτα φψθ, πάνω από το φωτιςμζνο ουρανό, τον ιλιο, και τα άςτρα, ςυμβαίνει το ίδιο 

φαινόμενο: όλα είναι ςκοτεινά. Ψο τελικό ςκοτείνιαςμα τόςο ςτισ ανόδουσ όςο και ςτισ 

κακόδουσ, ςυμπίπτει με τα όρια του ςϊματοσ μασ. Χίγουρα αυτά τα όρια είναι δφςκολο να 

τα αγγίξουμε, γι' αυτό δθμιουργοφνται ςυχνά υπερβάςεισ, που όμωσ χρθςιμεφουν ςτθ 

ςυνζχεια τθσ ςκθνισ. «Χτθν τεχνικι των επιπζδων δεν πρζπει να ςυγχζουμε το φωσ που 

εξαρτάται από μια οριςμζνθ εςτία (υπόγεια φϊτα, φωτιζσ θφαιςτείων, φωτιςμζνεσ πόλεισ 

κάτω από τα νερά κλπ. Αντίκετα: ο ιλιοσ, το φεγγάρι, τα άςτρα, οι πόλεισ του φωτόσ, τα 

κρυςτάλλινα ι λαμπερά αντικείμενα, κλπ.), με το γενικό φωτιςμό του χϊρου που είναι 

αυτόσ που δείχνει το επίπεδο αναπαράςταςθσ.» 

Χαν εξαίρεςθ όςων εξθγικθκαν πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ, υποκετικά, τθν περίπτωςθ 

που ζπεται του ςκοταδιοφ ορίου (ςτισ κακόδουσ ι τισ ανόδουσ) ςτο οποίο το πεδίο 

αναπαράςταςθσ είναι «φωτιςμζνο». Αυτι θ εξαίρεςθ δε διαπιςτϊκθκε ςτισ διαδικαςίεσ 

μεταφοράσ, όμωσ είναι μια περίπτωςθ που τθ διθγικθκαν μυςτικιςτζσ διαφορετικϊν 

εποχϊν και κρθςκειϊν. Επίςθσ υπιρξαν μαρτυρίεσ γι’ αυτό το φαινόμενο από άτομα που 

βρζκθκαν ςτο χείλοσ του κανάτου, ι που «επζςτρεψαν» από το κάνατο, αφοφ δθλϊκθκε ο 

κλινικόσ κάνατοσ. Αν αυτζσ οι διαβεβαιϊςεισ δεν είναι απλά ψζματα, αποκαλφπτουν ζνα 

ενδιαφζρον ψυχολογικό γεγονόσ που κα ζπρεπε να εξερευνθκεί και, ίςωσ, θ αυτομεταφορά 

να είναι το κατάλλθλο εργαλείο για να προοδεφςει αυτι θ ζρευνα. 

9ο Αυτι ι Αυτόσ. 

Είναι ςθμαντικά κζματα, μια και αλλθγοριοποιοφν τθν «ιδανικι γυναίκα» ι τον «ιδανικό 

άντρα», ανάλογα με το αντίκετο φφλο του ατόμου. 

Αυτά τα κζματα κακορίηονται μελετϊντασ το κεντρικό περίφραγμα τθσ υπόγειασ πόλθσ. 

Θ εργαςία με το κζμα Αυτισ (ι Αυτοφ), ζχει ςθμαςία από το ςθμείο οπτικισ των 

κακοριςμϊν τθσ ςυμπλθρωματικισ εικόνασ του ατόμου. 

Δεν ςυςτινεται να προςπακιςουμε να οπτικοποιιςουμε τεχνθτά τζτοια πρόςωπα, αλλά 

καλφτερα το αντίςτοιχο περίφραγμα, και να περιοριςτοφμε ςτο να περιμζνουμε τθν 
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παρουςίαςι τουσ. Φυςικά, οι κακοριςμοί κα γίνουν ςτο μζτρο που εμβακφνουμε ςτθν 

εργαςία. 

 

Παρατθριςεισ. 

Χτο μάκθμα αυτό εξθγικθκε ςε ςυντομία θ μεταφορικι ςυνκικθ. Επίςθσ μελετιςαμε τα 

κφρια κζματα Χτο επόμενο μάκθμα κα μελετιςουμε τα επιχειριματα. 

Χτθν αυτομεταφορά μποροφμε να ακολουκιςουμε τα εξισ βιματα τθσ διαδικαςίασ, 

δθλαδι: είςοδοσ, ζξοδοσ και μετα-μεταφορικι επεξεργαςία Χτθ ςυνζχεια κα δϊςουμε τθ 

βαςικι άςκθςθ ειςόδου. 

 

Άςκθςθ ειςόδου ςτθ διαδικαςία αυτομεταφοράσ. 

Ψο άτομο πραγματοποιεί μια βακιά εςωτερικι χαλάρωςθ. Αμζςωσ, ι τθ ςτιγμι που του 

φαίνεται κατάλλθλθ, κα κάνει τθν είςοδο ςτθν αυτομεταφορά εκμεταλλευόμενο 

οποιοδιποτε βοικθμα για το ςχθματιςμό του «εςωτερικοφ» οδθγοφ. Χτθ ςυνζχεια, κα 

προκαλζςει τθν εμφάνιςθ του ορίου ι τθσ ειςόδου και, ζπειτα, των τριϊν «δρόμων». 

Ψο άτομο κα πρζπει να εργαςτεί ς' αυτι τθν άςκθςθ τόςεσ φορζσ όςεσ είναι απαραίτθτεσ 

για να επιτφχει καλζσ αναπαραςτάςεισ των κεμάτων που προτείνονται (οδθγόσ, όριο, 

δρόμοι). 

Κα είναι καλό να μελετιςει όλεσ τισ αντιςτάςεισ που παρουςιάηονται, ζτςι ϊςτε να τισ 

ξεπερνά προοδευτικά κακϊσ προχωρά θ άςκθςθ. 

Αφοφ εξαςκθκεί ςτισ πρακτικζσ αρκετζσ φορζσ, κα γίνει ζνασ διάλογοσ με τουσ άλλουσ 

ςυμμετζχοντεσ, ζτςι ϊςτε να βελτιϊςει τισ δικζσ του τεχνικζσ. 

Θ κατανόθςθ τθσ άςκθςθσ ειςόδου είναι κεμελιϊδθσ γιατί ςτο μζλλον κα ξεκινά μ' αυτι 

οποιαδιποτε διαδικαςία. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 2 

 

Διαφορετικοί τφποι αυτομεταφορικήσ ανάπτυξησ. 

Ι. Εμπειρικζσ αυτομεταφορζσ. 

Ωπάρχουν πολυάρικμα εμπειρικά επιχειριματα, όπωσ αυτά που αναπτφςςονται ςτα 

όνειρα, ςτα ονειροπολιματα, ςτθν τζχνθ και τθ κρθςκεία. Αν κζλαμε να δϊςουμε ακραία 

το ψυχολογικό ςθμείο οπτικισ, κα μποροφςαμε να κεωριςουμε τθ ηωι οποιουδιποτε 

ατόμου ςαν ζνα δράμα που εξελίςςεται μζςα από τα ατυχιματα που υπομζνει θ κεντρικι 

προςωπικότθτα. Αυτι ενςαρκϊνει διάφορουσ ρόλουσ, αλλά πάντα ξεκινϊντασ από μια 

βαςικι ςυμπεριφορά που είναι αυτι που κα εξελιχκεί, ι κα ςτακεροποιθκεί ςε οριςμζνεσ 

φάςεισ χωρίσ ςυνοχι. 

Σι δραςτθριότθτεσ που το ανκρϊπινο ον αναπτφςςει ςτον κόςμο, ζχουν τθν αντιςτοιχία 

τουσ ςτισ αναπαραςτάςεισ που τισ ςυνοδεφουν. Π' αυτό τον τρόπο, δεν είναι αδιάφορεσ οι 
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εξωτερικζσ του πράξεισ μια και κάποιεσ δθμιουργοφν εςωτερικζσ αιςκιςεισ αποςφνδεςθσ 

και άλλεσ, αιςκιςεισ εςωτερικισ ενότθτασ, ι ςυνοχισ. Ζτςι ϊςτε ςτθν κακθμερινι 

δραςτθριότθτα υπάρχουν πολυάρικμα ςτοιχεία αυτομεταφορικοφ τφπου (όπωσ και 

κακαρτικοφ τφπου). 

Από αυτι τθ γωνία μπορεί να κεωρθκεί δυνατι θ πραγματοποίθςθ εξωτερικϊν πράξεων 

από τισ οποίεσ το άτομο δεν περιμζνει εξωτερικά αποτελζςματα, αλλά θ αξία τουσ 

βρίςκεται ςτθν ικανότθτα αυτομεταφοράσ που ζχουν. Είναι πικανι θ πράξθ του ζρωτα 

χωρίσ προςμονζσ ςτο ποςοςτό που αναφζρεται ςε εξωτερικά αποτελζςματα. Είναι δυνατι 

θ αγάπθ προσ ζνα άτομο, προσ μια αιτία, προσ τθν ανκρωπότθτα κλπ. 

Είναι εμπειρικά αυτομεταφορικά επιχειριματα, εκείνεσ οι ςυμπεριφορζσ ι οι 

δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε αναπαραςτάςεισ, που δίνουν ςτο άτομο αίςκθςθ 

ενότθτασ, προςφζροντάσ του αίςκθςθ προόδου ι εςωτερικισ «εξζλιξθσ». Αυτό το 

τελευταίο ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία γιατί είναι αυτό που επιτρζπει να διαφοροποιιςουμε μια 

χαλαρωτικι ι κακαρτικι δραςτθριότθτα από μια άλλθ μεταφορικι. 

 

ΙΙ. Η εμπειρικι αυτομεταφορά ςτισ κρθςκείεσ. 

Ψα κζματα ι επιχειριματα που προτείνουν οι κρθςκείεσ ςτα ςυςτιματά τουσ προςευχισ ι 

διαλογιςμοφ, μπορεί να τα ακολουκιςει ο πιςτόσ μόνοσ του, γνωρίηοντασ τισ φόρμουλεσ 

από μνιμθσ, θ ακόμθ διαβάηοντασ τισ. Επίςθσ αυτόσ που προςεφχεται μπορεί να 

επαναλαμβάνει με δυνατι φωνι αυτά που είπε ζνα άλλο άτομο. 

Ασ δοφμε μια περίπτωςθ προςευχισ ςτθν οποία εμφανίηονται διάφορα επιχειριματα που 

εκπλθρϊνονται από ζνα ίδιο πρόςωπο ι κεντρικό κζμα (ς' αυτι τθν περίπτωςθ τον Λθςοφ). 

Πια τζτοια προςευχι είναι μια διακιρυξθ πίςτθσ, αλλά επίςθσ εκπλθρϊνει τισ 

προχποκζςεισ μιασ αυτομεταφορικισ διαδικαςίασ, που πραγματοποιείται ακολουκϊντασ 

κάποιον που δίνει' τθν κατεφκυνςθ τθσ προςευχισ ι από μνιμθσ, μόνοσ ι με ςυνοδεία, με 

δυνατι φωνι ι ςιωπθλά. Υρόκειται για ζνα απόςπαςμα από το Υιςτεφω τθσ Ρίκαιασ. 

«..,γεννικθκε από τθν Υαρκζνο Παρία. Πεγάλωςε κάτω από τθν εξουςία του Υόντιου 

Υιλάτου. Χταυρϊκθκε, πζκανε και κάφτθκε. Ξατζβθκε ςτισ κολάςεισ, Ψθν τρίτθ θμζρα 

αναςτικθκε ανάμεςα ςτουσ νεκροφσ. Ανζβθκε ςτουσ ουρανοφσ. Βρίςκεται κακιςμζνοσ ςτα 

δεξιά του Υαντοδφναμου Υατζρα Κεοφ. Από εκεί κα ζρκει να κρίνει τουσ ηωντανοφσ και 

τουσ νεκροφσ...» 

Εδϊ ζχει ςθμαςία θ ςυμπεριφορά αυτοφ που προςεφχεται να είναι ςυμπεριφορά 

αποτραβιγματοσ, που αιςκάνεται και όςο είναι δυνατό οπτικοποιεί τισ κάκετεσ 

τοποκετιςεισ που πραγματοποιεί ο οδθγόσ (ς' αυτι τθν περίπτωςθ ο Λθςοφσ) από τα τρία 

επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ (μζςο πεδίο, κόλαςθ και ουρανόσ). Σ Λθςοφσ είναι το 

κεντρικό κζμα και είναι επίςθσ ο οδθγόσ που υφίςταται μετατροπζσ. Αυτό επιτρζπει ςτον 

πιςτό να λειτουργεί μαηί του και να ζχει τθν εμπειρία μιασ νοθτικισ διαδικαςίασ 

μετατόπιςθσ ςυγκινθςιακϊν φορτίων, ςτθριηόμενοσ ςε εικόνεσ. 

Αν ο πιςτόσ αφοςιωκεί πλιρωσ ςτθν προςευχι του, χωρίσ αμφιβολία κα ζχει τθν ευκαιρία 

να ςυςχετίςει ςκθνζσ τθσ ηωισ, πάκθ, κάνατο και ανάςταςθ του Λθςοφ (επιχείρθμα), με τισ 

δικζσ του αμαρτίεσ, ανακεφαλαιϊνοντάσ τισ, υποφζροντασ για τθν οδφνθ που προκάλεςαν, 
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πλθςιάηοντασ ςτθν εικόνα τθσ τιμωρίασ που του αξίηει, επιτυγχάνοντασ ςυγχϊρεςθ, 

φτιάχνοντασ προτάςεισ μελλοντικισ αλλαγισ και, τελικά, ξυπνϊντασ τθν ελπίδα του για τον 

ουρανό των δικαίων ςφμφωνα με τθ χριςτιανικι του πίςτθ. 

Χτο παράδειγμα που δϊςαμε, μποροφμε να παρατθριςουμε μια πολφ μεγάλθ ποικιλία 

αυτομεταφορικϊν δυνατοτιτων που ανοίγονται γι' αυτόν που προςεφχεται. 

Χτισ μεγάλεσ κρθςκείεσ μποροφμε να ςυναντιςουμε άλλα μοντζλα αυτομεταφορικϊν 

διαδικαςιϊν που οι πιςτοί βάηουν ςε κίνθςθ κατά τθ διάρκεια των κρθςκευτικϊν τουσ 

τελετϊν ι όταν κάνουν τισ παρακλιςεισ τουσ. 

Ωπάρχουν, επίςθσ, άλλα βοθκιματα που μποροφν να βάλουν ςε κίνθςθ μικρζσ 

αυτομεταφορικζσ διαδικαςίεσ χωρίσ να εκπλθρϊνουν τισ προχποκζςεισ επιχειρθμάτων τθσ 

περίςταςθσ. Χυνικωσ είναι ςτατικζσ αναπαραςτάςεισ που τροποποιοφνται μόνο ςτο βακμό 

βάκουσ του «προσ τα μζςα» που επιτυγχάνει αυτόσ που αςκεί τθν πρακτικι. Αναφερόμαςτε 

ςτισ περιπτϊςεισ των «μάντρα» (επαναλαμβανόμενεσ κρθςκευτικζσ λζξεισ) ι των 

«γιάντρα» (οπτικζσ εικόνεσ ι κρθςκευτικά ςφμβολα ςυγκζντρωςθσ). 

Επίςθσ υπάρχουν ςφντομεσ επικλιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ, μθ επιτυγχάνοντασ να είναι αυτομεταφορικά επιχειριματα, αλλά 

περιςςότερο ζνα είδοσ «παρακλιςεων» που αναφζρονται ςτον οδθγό ι ςτθ κεότθτα, για 

να επιτφχουν κάποιο κζρδοσ. Υαράδειγμα. «Ρ.Ρ., ςϊςε με από κάκε κίνδυνο...», και μ' 

αυτό, αυτόσ που επικαλείται αιςκάνεται ότι ςυνοδεφεται, ι ότι ζχει μεγαλφτερθ δφναμθ 

για να αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ του. 

Ψελικά, οριςμζνεσ χειρονομίεσ και ςωματικζσ ςτάςεισ ζχουν επίςθσ λειτουργίεσ επίκλθςθσ, 

ευχαριςτίασ, κλπ. Φυςικά, τζτοιου είδουσ ενζργειεσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν 

αυτομεταφορικζσ εκτόσ κι αν ανικουν ςτα βοθκιματα « ειςόδου ςε μια τζτοια διαδικαςία. 

Θ κρθςκευτικι τελετι που περιλαμβάνει προςευχζσ, χειρονομίεσ, ψαλμοφσ, κυςίεσ, κλπ. 

προςφζρει ζνα πλιρεσ υλικό βοθκθμάτων ςτον πιςτό που πραγματικά διειςδφει ςτισ 

δραςτθριότθτεσ. Θ ίδια τελετι μπορεί να επαναλαμβάνεται πάντα, όμωσ επιτυγχάνοντασ 

διαφορετικά βάκθ αυτομεταφοράσ, ι ακόμθ μετατοπίηοντασ τθν ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ 

όψεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ ςτιγμισ. 

 

ΙΙΙ. Η αυτομεταφορικι διαδικαςία 

Υριν να ξεκινιςουμε μια αυτομεταφορικι εργαςία, κα πρζπει να κακορίςουμε το 

ενδιαφζρον. Χφμφωνα μ' αυτό, το άτομο κα ξζρει πϊσ να δομιςει το επιχείρθμα, ποια 

κζματα κα ολοκλθρϊςουν τισ ςκθνζσ και, προφανϊσ, ςε ποιο επίπεδο του πεδίου 

αναπαράςταςθ σ και με ποιο τφπο περιφραγμάτων κα αναπτφξει τισ εργαςίεσ του. 

Ασ υποκζςουμε ότι το άτομο ζχει ανάγκθ να λφςει κάποιουσ βιογραφικοφσ πυρινεσ 

μεγάλθσ ςθμαςίασ γι' αυτόν. ζρει ότι αναφζρονται ςε εικόνεσ και κλίματα που επθρεάηουν 

πολλζσ από τισ ςθμερινζσ του ςυμπεριφορζσ, που όμωσ ςίγουρα προζρχονται από το 

παρελκόν. Χφμφωνα με όςα ζχουμε κατανοιςει, είναι ςαφζσ ότι κα πρζπει να τοποκετιςει 

τα μπορεί να αναφζρεται ςτο να ξεπεράςει καταςτάςεισ αποτυχίασ που επθρεάηουν 

ςοβαρά τθν εικόνα του εαυτοφ του. Αλλά κα είναι απαραίτθτο να ςθμειϊςει τα όρια 

τζτοιου είδουσ αποτυχιϊν. ίςωσ μπορεί να αναφζρονται ςε ηθτιματα εργαςίασ, ςχζςθσ κλπ. 
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Αν το άτομο μασ διαςαφθνίςει καλά το ενδιαφζρον του, ο ςκθνικόσ ςχθματιςμόσ κα 

αρχίςει, επαναλαμβάνοντασ τθν κατάςταςθ από τθν οποία ξεκίνθςε το πρόβλθμα. Ζτςι το 

επιχείρθμα είναι, κατά ζνα μζροσ, θ επανάλθψθ αυτοφ που ςυνζβθ. Πόνο κατά ζνα μζροσ, 

μια και κα μπορζςουμε να ανατρζξουμε ςε πολυάρικμεσ αλλθγορίεσ που επιτρζπουν, 

ακριβϊσ, να μεταφζρουμε καταπιεςτικά φορτία και να ενςωματϊςουμε περιεχόμενα ςτθν 

επικυμθτι λφςθ. 

Κα δϊςουμε ζνα παράδειγμα αυτομεταφορικισ εργαςίασ ςτθν οποία το ενδιαφζρον 

τοποκετείται ςτο να ςυμφιλιωκοφμε με το παρελκόν μασ. Ξακϊσ είναι πολυάρικμεσ οι 

καταςτάςεισ που επζδραςαν, κα πρζπει να καταςκευαςτοφν διάφορα επιχειριματα που 

επιτρζπουν ςτο άτομο να εμβακφνει ςε κάποιο από αυτά ιδιαίτερα. 

Χτο ίδιο παράδειγμα, κα μποροφςαμε επίςθσ να παρακολουκιςουμε το κζμα Αυτισ (ι 

Αυτοφ) χωρίσ προςπάκεια να επιτφχουμε ακριβείσ οριςμοφσ. Επίςθσ, μπορεί να 

παρατθρθκεί θ αλλθγορικι μελζτθ ςτισ ςκθνζσ ςτισ οποίεσ το άτομο κα τοποκετιςει τα 

κζματά του. Για μια μεγαλφτερθ κατανόθςθ, κα χωρίςουμε ςε τμιματα τθ διαδικαςία. 

Δεν πρζπει να μασ αποπροςανατολίςει θ χρθςιμοποίθςθ των άγριων βοθκθμάτων τθσ 

αντίςταςθσ, μια και μελετοφνται για να δϊςουν ζνταςθ που ζπειτα κα εκφορτιςτεί, τθ 

ςτιγμι ςτθν οποία φτάνουμε ςτον προοριςμό. 

Τλθ θ διαδικαςία ςθμαδεφεται ςαν ζνα είδοσ «τελικισ κρίςθσ» ςτθν οποία ξανακοιτάηουμε 

τθ ηωι του ατόμου. 

Θ ζξοδοσ τθσ διαδικαςίασ αλλθγορικοποιείται με τθ ςυνάντθςθ με τα αρχικά βιματα, αλλά 

ςε ζνα τελικό κλίμα κετικισ εμπειρίασ. 

1. «...Ψϊρα που είςαι νεκρόσ και ζχεισ κατζβει μζχρι το όριο του κόςμου των ςκιϊν, 

ακοφγοντασ τον ιχο των ηυγαριϊν, κα πεισ: «Βαραίνουν τα ςπλάχνα μου... και κα είναι ζτςι, 

γιατί το να βαραίνουν τα ςπλάχνα ςου ςθμαίνει να βαραίνουν οι πράξεισ ςου.» 

2. «Ψα χαμθλά ςπλάχνα βρίςκονται ςτθ φωτιά τθσ κόλαςθσ. Σι φφλακεσ τθσ φωτιάσ είναι 

πάντα ενεργθτικοί ενϊ Αυτι ι Αυτόσ (ανάλογα με το αν είναι άντρασ ι γυναίκα) γλιςτροφν 

ςιωπθρά, ι εμφανίηονται απότομα, για να εξαφανιςτοφν με τον ίδιο τρόπο.» 

3. «Αρχικά, κα πλθρϊςεισ τουσ φφλακεσ. Ζπειτα κα μπεισ ςτθ φωτιά και κα κυμθκείσ τουσ 

πόνουσ που προκάλεςεσ ςτθν αλυςίδα τθσ αγάπθσ.» 

4. «Κα ηθτιςεισ ςυγνϊμθ ς' εκείνουσ που κακομεταχειρίςτθκεσ και κα βγεισ αγνόσ μονάχα 

όταν ςυμφιλιωκείσ...» 

5. «Σπότε, φϊναξε με το όνομα του/τθσ Αυτόν ι Αυτι, ανάλογα με το ποια είναι θ 

κατάςταςι ςου και παρακάλεςζ τον /τθν να ςου δείξει το πρόςωπό του/τθσ. Α ν δεχτεί τθν 

παράκλθςι ςου άκου τθ ςυμβουλι του/τθσ που κα είναι μαλακι ςαν μακρινό αεράκι.» 

6. «Ευχαρίςτθςε με όλθ ςου τθν καρδιά και ξεκίνα ακολουκϊντασ τθ φλόγα του οδθγοφ 

ςου.» 

7. «Σ οδθγόσ κα διαςχίςει ςκοτεινά μονοπάτια και κα φτάςει μαηί ςου ςε μια κάμαρα 

όπου φυλάγονται οι ςκιζσ εκείνων που εξάςκθςαν βία ςτθν φπαρξι ςου. Εκείνοι, όλοι 

εκείνοι κα βρίςκονται ςτθν ίδια κατάςταςθ πόνου που τουσ άφθςεσ εκείνθ τθ μζρα». 

8. «Ηιτα τουσ ςυγγνϊμθ, ςυμφιλιϊςου και φίλα τουσ ζνα προσ ζνα πριν να φφγεισ.» 
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9. «Ακολοφκθςε τον οδθγό, που ξζρει να ςε οδθγιςει ςτουσ τόπουσ των ναυαγίων ςου, 

ςτουσ τόπουσ των για πάντα νεκρϊν πραγμάτων.» 

«Ω, κόςμε των μεγάλων απωλειϊν όπου χαμόγελα και μαγείεσ και ελπίδεσ είναι το βάροσ 

ςου και θ αποτυχία ςου!» 

«Καφμαςε τθ μακριά αλυςίδα των αποτυχιϊν...» 

10. «Ηιτα ςτον οδθγό να φωτίςει αργά όλεσ εκείνεσ. τισ ψευδαιςκιςεισ...» 

11. «Χυμφιλιϊςου με τον εαυτό ςου, ςυγχϊρεςε τον εαυτό ςου και γζλαςε. Ζτςι, κα δεισ 

πϊσ από το κζρασ των ονείρων βγαίνει ζνασ ςίφουνασ που οδθγεί προσ το τίποτα τθ ςκόνθ 

των ψευδαιςκθςιακϊν αποτυχιϊν ςου.» 

12. «Ακόμθ και ςτο ςκοτεινό και κρφο δάςοσ, ακολουκείσ τον οδθγό ςου. Ψα πτθνά των 

άςχθμων προαιςκιςεων περνοφν ξυςτά πάνω από το κεφάλι ςου. Χτα ζλθ, ςχοινιά που 

ςτριφογυρίηουν ςε τραβοφν προσ τα κάτω.» 

13. «Άφθςε τον οδθγό να ςε οδθγιςει προσ τθ ςκοτεινι ςπθλιά». 

«Δεν μπορείσ πια να προχωριςεισ, εκτόσ κι αν πλθρϊςεισ τθν τιμι ςου ςτισ εχκρικζσ 

μορφζσ που φυλάνε τθν είςοδο.» 

14. «Αν τελικά κατορκϊςεισ να προςχωριςεισ εκεί, ηιτθςε από τον οδθγό να φωτίηει δεξιά 

και αριςτερά. Υαρακάλεςζ τον να φωτίςει τα μεγάλα μαρμάρινα ςϊματα εκείνων που δεν 

μπόρεςεσ να ςυγχωριςεισ...» 

15. «Χυγχϊρθςζ τουσ ζναν προσ ζνα και όταν το ςυναίςκθμά ςου είναι αλθκινό, τα 

αγάλματα κα μετατραποφν ςε ανκρϊπινα όντα που κα ςου χαμογελάςουν και κα 

απλϊςουν προσ τα ςζνα τα χζρια τουσ ς' ζναν φμνο ευχαριςτίασ.» 

16. «Ακολοφκθςε τον οδθγό ζξω από τθ ςπθλιά και μθν κοιτάξεισ πίςω για κανζνα λόγο.» 

17. «Υλιρωςε τον οδθγό και επζςτρεψε εκεί, όπου βαραίνουν οι πράξεισ των νεκρϊν.» 

18. «Άκουςε τθ ηυγαριά που κλίνει υπζρ ςου: το παρελκόν ςου ζχει ςυγχωρεκεί.» 

19. « Ζχεισ πάρα πολλά προσ το παρόν για να προςπακιςεισ περιςςότερο... Αν θ φιλοδοξία 

ςου ςε οδθγιςει πιο μακριά, κα μποροφςε να ςυμβεί να μθν επιςτρζψεισ ςτθν περιοχι των 

ηωντανϊν.» 

«Ζχεισ πάρα πολλά τϊρα με τον εξαγνιςμό του παρελκόντοσ ςου.» 

20. «Εγϊ ςου λζω τϊρα: φπνα και βγεσ ζξω από αυτό τον κόςμο!» 

 

 

Άςκθςθ ανάπτυξθσ τθσ αυτομεταφορικισ διαδικαςίασ (κάκοδοσ). 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ γνωςτι είςοδοσ, το άτομο κα μπορεί να ςυνεχίςει τον κακοδικό 

δρόμο μζχρι να ςυναντιςει το κατάλλθλο περίφραγμα για να δουλζψει κάποια βιογραφικι 

ςκθνι, με βάςθ κάποια από τα αποςπάςματα που αναφζρκθκαν ςτο μάκθμα αυτό. 

Είναι ςθμαντικό πριν ξεκινιςουμε τθν εργαςία να κακοριςτεί ο το ενδιαφζρον, ζτςι ϊςτε τα 

επιχειριματα που το αποτελοφν να λειτουργοφν ςφμφωνα μ' αυτό. Αν πρόκειται για ζνα 
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οριςμζνο κλίμα χωρίσ εικόνεσ, ζτςι ι αλλιϊσ κα πραγματοποιθκεί θ είςοδοσ, κα κατζβουμε 

μζχρι κάποιο υπόγειο περίφραγμα και κα ηθτθκεί ςτον οδθγό να φωτίηει το μζροσ μζχρι να 

εμφανιςτοφν κζματα (αλλθγοριοποιθμζνα ι όχι) που μποροφν να δουλευτοφν άμεςα. Αυτό 

είναι ζνα ενδιαφζρον βοικθμα για να δθμιουργιςουμε ςυμπτϊςεισ ςτο αυτομεταφορικό 

ςφςτθμα. 

Κα είναι καλό να μθν προςπακιςουμε αρχικά να κάνουμε μια μακριά ανάπτυξθ αλλά να 

εργαςτοφμε καλφτερα πάνω ςε ζνα μόνο κζμα, εμβακφνοντασ ςε επόμενεσ πρακτικζσ. 

Αφοφ τελειϊςει ζνα μάκθμα, κα ανταλλαχκοφν ςθμεία οπτικισ με άλλα άτομα. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 3 

 

Οι αυτομεταφορικζσ κατευθφνςεισ. 

Ι. Γενικι δομι του αυτομεταφορικοφ ςυςτιματοσ. αυτομεταφορζσ. 

Επίςθσ είδαμε τισ βαςικζσ ενδείξεισ αντίςταςθσ, που ςτθν αρχι ίςχυαν για τα δυο 

ςυςτιματα Χωρίσ αμφιβολία, ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτομεταφοράσ κα μποροφςαν να 

παρατθρθκοφν αντιςτάςεισ ςτα προβλιματα του ςκθνικοφ ςχθματιςμοφ, ςτθν ακατάλλθλθ 

ςφμπτωςθ ανάμεςα ςε εικόνεσ και κλίματα και ςτα ελαττϊματα τθσ μετατροπισ ςτθν 

προτεινόμενθ κατεφκυνςθ λόγω του αρχικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Ασ κεωριςουμε τον κακοριςμό του αρχικοφ ενδιαφζροντοσ και τθν καταλλθλότθτα του 

περιβάλλοντοσ ςαν βαςικζσ ςυνκικεσ τθσ αυτομεταφοράσ. 

Επίςθσ ασ ρίξουμε μια ματιά ςτα κφρια κζματα (εςωτερικόσ οδθγόσ, όριο, δρόμοι, 

περιφράγματα, τοπία, θ κρυμμζνθ πόλθ, το κζντρο δφναμθσ και Αυτόσ και Αυτι). 

Ασ κοιτάξουμε τα επιχειριματα που αναφζρονται ςτουσ τρεισ δρόμουσ τθσ ςυνείδθςθσ, 

τοποκετϊντασ τισ βιογραφικζσ ςυγκροφςεισ ςτα χαμθλά περιφράγματα, τισ ςθμερινζσ ςτο 

μζςο πεδίο και τισ επικυμίεσ και τα ιδανικά ςτα ψθλά επίπεδα. Υρζπει να προςκζςουμε, 

τϊρα, ότι επίςθσ οι εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ που δθμιουργοφνται ςε ςχζςθ με το μζλλον 

(φόβοσ ςτο χάςιμο τθσ κατοχισ, ςτθ μοναξιά, ςτο κάνατο), πρζπει να τοποκετοφνται ςτα 

ψθλά επίπεδα, δομϊντασ τα επιχειριματα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

φαντάηεται τθ ςφγκρουςι του. 

Υρζπει να οργανωκοφν οι ςκθνζσ ζτςι ϊςτε το ι τα επιχειριματα να μποροφν να 

μετατραποφν κετικά ανάλογα με το κακοριςμζνο ενδιαφζρον. Π' αυτι τθν ζννοια, δε κα 

πρζπει να ειςχωριςουμε ςτθν κρυμμζνθ πόλθ, αν πρϊτα δεν ζχουμε μετατρζψει το 

επιχείρθμα τθσ ςφγκρουςθσ, ι μάλλον, κα μποφμε ςε πολφ περιφερειακά περιφράγματα 

αυτισ τθσ πόλθσ ςτα οποία ζχουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε τισ μετατροπζσ που 

αντιςτοιχοφν. 

Από το άλλοσ μζροσ διαφοροποιοφμε τθν είςοδο ςτθν ανάπτυξθ και, μιλάμε για τθν ζξοδο 

ςα ςυνάντθςθ με τα αρχικά βιματα όμωσ με το τελικό κλίμα τθσ κετικισ εμπειρίασ. Ψελικά, 

διακρίνουμε τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ αυτομεταφορικισ ανάπτυξθσ, που αντιςτοιχοφν 

ςτισ δραςτθριότθτεσ που ζνα άτομο αναπτφςςει ςτον κόςμο, από τισ αναπαραςτάςεισ που 
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τισ ςυνοδεφουν. Αναφζρουμε ςαν τφπουσ εμπειρικϊν αυτομεταφορϊν τισ περιπτϊςεισ του 

ονείρου, του ονειροπολιματοσ και τισ καλλιτεχνικζσ και κρθςκευτικζσ δθμιουργίεσ. 

Ξάκε αυτομεταφορικι εργαςία τθν είδαμε ςα μια εμβάκυνςθ ςτθ μετατροπι νοιματοσ ςε 

ςχζςθ με μια γενικι κατάςταςθ ςτθν οποία ηει το άτομο και κεωροφμε αυτι τθν 

εμβάκυνςθ δυνατι, χάρθ ςτθ ςτακεροποίθςθ κεμάτων και επιχειρθμάτων. 

Είναι ςαφζσ ότι αν θ κατεφκυνςθ των κακαρτικϊν και μεταφορικϊν διαδικαςιϊν 

προςανατολίηεται προσ τισ αντιςτάςεισ που ςυναντϊνται ζτςι ϊςτε να τισ ξεπεράςουμε, 

ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτομεταφοράσ θ κατεφκυνςθ δίνεται από το ενδιαφζρον τθσ 

μετατροπισ που κζλουμε να επιτφχουμε και από τθν τελειοποίθςθ κεμάτων και 

επιχειρθμάτων ςτο ςκθνικό ςχθματιςμό. 

 

ΙΙ. Κάποιεσ παρεκβάςεισ πάνω ςτισ εκτόσ εαυτοφ καταςτάςεισ ςυνείδθςθσ. 

Υροθγουμζνωσ είδαμε ότι ςτο μζτρο που μειϊνεται το επίπεδο ςυνείδθςθσ μπλοκάρονται 

οι μθχανιςμοί αντιςτρεψιμότθτασ, όμωσ επίςθσ είδαμε τθν περίπτωςθ όπου διατθρϊντασ 

ζνα κακοριςμζνο επίπεδο, κα μοιραςτεί θ εργαςία αυτϊν των μθχανιςμϊν. Ωπάρχουν 

φαινόμενα που μποροφμε να περιλάβουμε κάτω από τθν ονομαςία «εκτόσ εαυτοφ 

καταςτάςεισ ςυνείδθςθσ» όπωσ θ φπνωςθ και, γενικά, οι καταςτάςεισ ςυγκινθμζνθσ 

ςυνείδθςθσ, εκτόσ από άλλεσ κακαρά πακολογικζσ. 

Θ ονομαςία «εκτόσ εαυτοφ καταςτάςεισ» είναι λανκαςμζνθ, γιατί αν ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ αναφζρεται ςε φαινόμενα που ξεπερνϊντασ τον ζλεγχο του εγϊ, ωκοφν τισ 

δραςτθριότθτεσ του ατόμου ζξω από αυτό (βίαιθ ςυγκίνθςθ, για παρ.), ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ θ τμθματοποίθςθ τθσ αντιςτρεψιμότθτασ οδθγεί τισ δραςτθριότθτεσ του 

ατόμου προσ τον εαυτό του (εςωςτρζφεια για παρ.). 

Ξάτι ανάλογο μπορεί να ςυμβεί με τον ζρωτα, τθν καλλιτεχνικι ζμπνευςθ ι τθ μυςτικιςτικι 

ζκςταςθ. Τμωσ γιατί αντιςτεκόμαςτε ςτο να ςυςχετίςουμε τον ζρωτα ι τθν καλλιτεχνικι 

ζμπνευςθ με τθν εκτόσ εαυτοφ κατάςταςθ τθσ ςυνείδθςθσ; Χίγουρα, επειδι θ αντίλθψθ τθσ 

ζννοιασ «εκτόσ εαυτοφ» ςυνδζεται με τθν ιδζα του μθ φυςιολογικοφ και, ςε κάποιο μζτρο, 

με το άρρωςτο. 

Δεν μασ φαίνεται λογικό να ςυμπεριλάβουμε τα φαινόμενα που τελευταία αναφζραμε ςτο 

πεδίο των «εκτόσ εαυτοφ», μια και μασ φαίνονται ςα κετικά και ειλικρινά ανϊτερα. Πασ 

φαίνεται ότι είναι υπζρ τθσ ψυχικισ οικονομίασ και όχι ότι τθ βλάπτουν. 

Υϊσ κα μποροφςαμε να ορίςουμε λοιπόν φαινόμενα που μεταφζρουν το μθχανιςμό του 

ψυχολογικοφ εγϊ, όπωσ τθσ ςυγχϊνευςθσ με τον εαυτό μασ, που αντιςτοιχοφν ςτισ επαφζσ 

με το κζντρο δφναμθσ; Από το ςθμείο οπτικισ τθσ αντιςτρεψιμότθτασ μποροφν να 

εμφανιςτοφν ςα φαινόμενα εκτόσ εαυτοφ, αλλά από το ςθμείο οπτικισ του ενδιαφζροντοσ 

του ατόμου, θ προςφορά του ςυνθκιςμζνου μθχανιςμοφ του εγϊ υπζρ του εαυτοφ του 

φαίνεται ςα μια επικυμθτι πράξθ, κατά κάποιο τρόπο κατευκυνόμενθ και που ζχει ςαν 

τελικό αποτζλεςμα μια τεράςτια κετικοποίθςθ τθσ ψυχικισ οικονομίασ. 

Αυτζσ οι ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ «εκτόσ εαυτοφ» μποροφν, με ακρίβεια, να κεωρθκοφν ςαν 

ανϊτερα φαινόμενα τθσ ςυνείδθςθσ. Φυςικά διακρίνουμε ανάμεςα ςε καλλιτεχνικι ι 

κρθςκευτικι ζκςταςθ, ορμι και ανϊτερθ αναγνϊριςθ. 
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Ψα φαινόμενα ζκςταςθσ ςυνικωσ ζχουν κινθτικζσ ςυνζπειεσ που οδθγοφν ςε οριςμζνεσ 

ςτάςεισ αυτόματα (περίπτωςθ των «μοφδρα»), ι οριςμζνο κινθτικό εκνευριςμό, πράγμα 

που εξωτερικά τα κάνει να μοιάηουν με τα υςτερικο-επιλθπτικά φαινόμενα ι με κινθτικά 

ςυμπτϊματα που αντιςτοιχοφν ςτισ μιςοςκότεινεσ καταςτάςεισ τθσ ςυνείδθςθσ. Θ 

φρενιτικι ζκςταςθ, τυπικι κάποιων πρωτόγονων κρθςκειϊν, ι κάποιεσ μικρότερεσ 

εκφράςεισ, όπωσ θ «αυτόματθ γραφι» των πνευματιςτικϊν ςυγκεντρϊςεων, ζχουν 

οριςμζνεσ ομοιότθτεσ με πακολογικζσ περιπτϊςεισ, όμωσ φαίνεται υπερβολικό να τισ 

παρομοιάςουμε πλιρωσ μ' αυτζσ. 

Θ ορμι, αντίκετα, ζχει τθν υπεροχι ςτθ ςυγκινθςιακι δραςτθριότθτα, πράγμα που τθν 

κάνει να πλθςιάηει ςτο φαινόμενο του ζρωτα, χωρίσ να μποροφμε να μπλζξουμε το ζνα με 

το άλλο. 

Θ αναγνϊριςθ είναι θ ανϊτερθ εμπειρία, ικανι να μεταβάλλει το νόθμα τθσ ηωισ μασ και 

τθν αντίλθψθ πάνω ςτθν πραγματικότθτα. Είναι το πιο εξαιρετικό φαινόμενο μετατροπισ. 

Είναι περιςςότερο από υπερβολικό να ςυνδζουμε το «sadhami» ι το βουδιςτικό «νιρβάνα» 

με το ςχιηοφρενικό αυτιςμό ι με οριςμζνεσ κρίςεισ μυςτικιςτικοφ ντελίριο. 

Σι προθγοφμενεσ παρεκβάςεισ ιταν απαραίτθτεσ γιατί, αν και μασ απομάκρυναν από τθν 

ζκκεςι μασ, είχαν το ςτόχο να απομακρφνουν κάποιεσ προκαταλιψεισ που κατά κάποιο 

τρόπο ςυναντϊνται ςτο δυτικό άνκρωπο, και που τόςο καλά τισ ζχουν επεξεργαςτεί κάποια 

ψυχολογικά ρεφματα που δεν ζχουν καμιά ςυνοχι ςτθ δικαιολόγθςθ των ςχθμάτων τουσ. 

 

ΙΙΙ. Το μζςο και ψθλό πεδίο ςτθν εργαςία αυτομεταφοράσ. 

1ο Θ κατεφκυνςθ τθσ αυτομεταφορικισ διαδικαςίασ από το δρόμο του μζςου οδθγεί το 

άτομο ςε ζνα λίγο-πολφ ςυνθκιςμζνο τοπίο, ανανεϊνοντασ ςτοιχεία από τθν πρόςφατθ 

μνιμθ του. Χτο τζλοσ του δρόμου, βρίςκεται θ πόλθ ςτθν οποία αναπτφςςονται οι 

κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. Εκεί μποροφν να οπτικοποιθκοφν τα περιφράγματα που κα 

χρθςιμζψουν για να τοποκετιςουν τισ ςκθνζσ που αντιςτοιχοφν ςτθν περίςταςθ. 

Τμωσ, ςυνικωσ, το ενδιαφζρον μετατροπισ νοιματοσ κα πρζπει-να είναι καλά 

κακοριςμζνο. 

Ψα επιχειριματα κα είναι αυτά που ςυμπίπτουν με τθν κατάςταςθ που κζλουμε να 

τροποποιιςουμε και τα κζματα κα μποροφν να είναι λίγο-πολφ ςε μορφι αλλθγορίασ 

ανάλογα με τθν κάκε περίπτωςθ και ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα του ατόμου. 

Φυςικά πρζπει να επιτευχκεί μια κατάλλθλθ ςφμπτωςθ ανάμεςα ςε εικόνεσ και κλίματα 

ϊςτε, ςτθ ςυνζχεια, τα αρνθτικά κλίματα να μποροφν να μετατραποφν από κάποια κζματα 

ςε άλλα μζχρι να πετφχουμε τθ μετατροπι του επιχειριματοσ υπζρ του προτεινόμενου 

ενδιαφζροντοσ. 

Θ μελζτθ αντιςτάςεων, ιδιαίτερα αυτϊν που αναφζρονται ςε ελαττϊματα ςτο ςκθνικό 

ςχθματιςμό ι ςτθ ςφμπτωςθ ανάμεςα ςε εικόνεσ και κλίματα, κα επιτρζψει ςτο άτομο να 

τελειοποιιςει τθν εργαςία του και να εμβακφνει ςτθν αυτομεταφορικι του διαδικαςία Εδϊ 

πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ αυτό που ειπϊκθκε προθγουμζνωσ. Δεν είναι ςκόπιμο να 

προτείνουμε τθ λφςθ προβλθμάτων με τεχνικζσ αυτομεταφοράσ, όταν υπάρχουν άλλεσ 

μικρότερεσ τεχνικζσ που μποροφν να δϊςουν καλά αποτελζςματα. 
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Θ προετοιμαςία κα εκπλθρωκεί με τισ ιδθ γνωςτζσ προχποκζςεισ. Αμζςωσ κα 

πραγματοποιθκεί θ επίκλθςθ του οδθγοφ.. κα αναπτυχκεί θ διαδικαςία και, τελικά, κα 

δοκεί θ ζξοδοσ με τθ ςυνάντθςθ με τα αρχικά βιματα όμωσ με ζνα κλίμα κετικό και 

εςωτερικισ ενότθτασ. Ζπειτα κα μελετθκεί ό,τι πραγματοποιικθκε για να βελτιϊςουμε τισ 

τεχνικζσ ςε επόμενεσ εργαςίεσ. 

2ο Θ κατεφκυνςθ τθσ διαδικαςίασ από τον ανοδικό δρόμο οδθγεί το άτομο από ζνα τοπίο 

που παφει να είναι οικείο κακϊσ προχωρά, μζχρι να φτάςει, τελικά, ςτθν κρυμμζνθ πόλθ. 

Χτο εςωτερικό τθσ πόλθσ βρίςκονται οι προςδοκίεσ που κινθτοποιοφν το άτομο, και φυςικά 

τα πιο ριηωμζνα του ονειροπολιματα, ανάμεςα ςτα οποία διακρίνεται ο πυρινασ. 

Αν το ενδιαφζρον του ατόμου ιταν θ μετατροπι μιασ οριςμζνθσ προςδοκίασ, κα ζπρεπε να 

ξεκινιςει κακορίηοντασ τθ ςωςτά, περιλαμβάνοντασ τον εαυτό του ςτο επιχείρθμα και 

εκπλθρϊνοντασ μζςα ς' αυτό όλεσ του τισ επικυμίεσ, ζτςι ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αρχίςει να 

μετατοπίηει το επιχείρθμα υπζρ του προτεινόμενου ενδιαφζροντοσ. Είναι ςθμαντικό το 

άτομο να εκπλθρϊνει τισ επικυμίεσ του ςτο αρχικό επιχείρθμα. Γι' αυτό όχι μόνο κα πρζπει 

να επιτφχει μια καλι ςκθνικι οπτικοποίθςθ αλλά κα πρζπει και να δθμιουργιςει τθν 

κατάλλθλθ κλιματικι ςφμπτωςθ. Χωρίσ αυτό δε κα μπορεί να μεταφζρει τα φορτία ςτθν 

προτεινόμενθ από το ενδιαφζρον κατεφκυνςθ. 

Είναι προφανζσ ότι, όπωσ ςε οποιοδιποτε τφπο αυτομεταφορικισ εργαςίασ, ςτο μζτρο που 

επαναλαμβάνονται οι εργαςίεσ μποροφμε να τελειοποιιςουμε και να εμβακφνουμε το 

ςκθνικό ςχθματιςμό και τθ ςφμπτωςθ. 

Ζνα πρόβλθμα που εμφανίηεται ςυχνά είναι αυτό των ςυγκροφςεων που φζρνει θ οπτικι 

του μζλλοντόσ μασ. Σι φόβοι απζναντι ςε μελλοντικζσ καταςτάςεισ είναι αυτοί που πρζπει 

να δουλευτοφν προθγουμζνωσ. Πε αυτι τθν ζννοια, πριν να μποφμε ςτθν πόλθ που φυλά 

τισ προςδοκίεσ μασ, ςυςτινεται να απαλλαχκοφμε από τουσ φόβου σ που ςχολιάςτθκαν, 

δουλεφοντάσ τουσ ςε προθγοφμενα περιφράγματα με τισ επιχειρθματολογίεσ τθσ 

περίςταςθσ. Αυτό το είδοσ «εξαγνιςμοφ» τθσ ειςόδου ςτθν πόλθ προςφζρει μεγάλθ 

βοικεια, μια και επιτρζπει μια οριςμζνθ εςωτερικι ελευκερία ςτθν εργαςία που τείνει ςτθ 

μετατροπι οριςμζνων ονειροπολθμάτων ι προςδοκιϊν που, όπωσ ξζρουμε, αντιςτοιχοφν 

ςε αναπλθρϊςεισ ςτισ οποίεσ ηει το άτομο. 

Εργαηόμαςτε από πριν πάνω ςτουσ φόβουσ του μζλλοντοσ, ζτςι ϊςτε οι προςδοκίεσ ι τα 

ονειροπολιματα αναπλιρωςθσ να διακρίνουν τα κίνθτρα τουσ και να μθ μετατραποφν ςε 

πυρινεσ αντίςταςθσ δφςκολουσ ςτο χειριςμό. 

Ασ αναφζρουμε μια ακολουκία που μπορεί να χρθςιμεφςει ςαν παράδειγμα για τισ 

αυτομεταφορικζσ διαδικαςίεσ ανόδου.4 

«Από τον εςωτερικό δρόμο μπορείσ να προχωριςεισ ςκοτεινόσ ι φωτιςμζνοσ. Υρόςεξε 

τουσ δυο δρόμουσ που ανοίγονται μπροςτά ςου. 

«Αν αφιςεισ το είναι ςου να προχωριςει προσ ςκοτεινζσ περιοχζσ, το ςϊμα ςου κερδίηει τθ 

μάχθ και κυριαρχεί. Ψότε, κα εμφανιςτοφν αιςκιςεισ και φαινόμενα πνευμάτων, 

δυνάμεων, αναμνιςεων. Από κει κατεβαίνεισ όλο και περιςςότερο. Εκεί βρίςκονται το 

μίςοσ, θ ντροπι, το παράξενο, θ κατοχι, θ ηιλια, θ επικυμία να παραμείνεισ. Αν κατζβεισ 

ακόμθ περιςςότερο, κα ειςβάλλει θ απογοιτευςθ, θ μνθςικακία και όλα εκείνα τα 
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ονειροπολιματα και οι επικυμίεσ που προκάλεςαν καταςτροφι και κάνατο ςτθν 

ανκρωπότθτα. 

«Αν ςπρϊξεισ το είναι ςου ςε φωτεινι κατεφκυνςθ, κα ςυναντιςεισ αντίςταςθ και κοφραςθ 

ςε κάκε βιμα. Αυτι θ κοφραςθ τθσ ανόδου ζχει ενόχουσ. Θ ηωι ςου βαραίνει, οι 

αναμνιςεισ ςου βαραίνουν, οι προθγοφμενεσ ςου πράξεισ εμποδίηουν τθν ανάβαςθ. Αυτι 

θ ανάβαςθ είναι δφςκολθ λόγω τθσ δράςθσ του ςϊματοσ ςου που προςπακεί να 

κυριαρχιςει. 

«Χτα βιματα τθσ ανάβαςθσ βρίςκονται παράξενεσ περιοχζσ κακαρϊν χρωμάτων και 

άγνωςτων ιχων. 

«Πθν αποφεφγεισ τον εξαγνιςμό που δρα ςαν τθ φωτιά και που τρομοκρατεί με τα 

φαντάςματά του. 

«Αρνιςου το φόβο και τθν αποκάρρυνςθ. 

«Αρνιςου τθν επικυμία να ξεφφγεισ προσ χαμθλζσ και ςκοτεινζσ περιοχζσ. 

«Αρνιςου τθν προςκόλλθςθ ςτισ αναμνιςεισ. 

«Υαρζμεινε ςε εςωτερικι ελευκερία με αδιαφορία προσ το ονειροπόλθμα του τοπίου, με 

αποφαςιςτικότθτα ςτθν ανάβαςθ. Ψο αγνό φωσ φωτίηει τισ κορφζσ των ψθλϊν οροςειρϊν 

και τα νερά των χιλίων χρωμάτων κατεβαίνουν με άγνωςτεσ μελωδίεσ προσ πεδιάδεσ και 

κρυςτάλλινα λιβάδια. 

«Πθν τρομάηεισ από τθν πίεςθ του φωτόσ που ςε απομακρφνει από το κζντρο του κάκε 

φορά με περιςςότερθ δφναμθ. Φοφφα το ςα να ιταν ζνα υγρό ι ζνασ άνεμοσ γιατί μζςα ςε 

αυτό, ςίγουρα, βρίςκεται θ ηωι. 

«Τταν ςτθ μεγάλθ οροςειρά ςυναντιςεισ τθν κρυμμζνθ πόλθ, πρζπει να γνωρίηεισ τθν 

είςοδο. Τμωσ αυτό κα το ξζρει σ τθ ςτιγμι ςτθν οποία θ ηωι ςου κα ζχει αλλάξει Σι 

τεράςτιοι τοίχοι τθσ είναι γραμμζνοι με φιγοφρεσ, είναι γραμμζνοι με χρϊματα, ζχουν ζνα 

νόθμα Χ' αυτι τθν πόλθ φυλάςςεται ό,τι ζχει γίνει και ό,τι υπάρχει για να γίνει... Τμωσ ςτο 

εςωτερικό ςου μάτι είναι κολό το διαφανζσ. Ραι, οι τοίχοι είναι για ςζνα αδιαπζραςτοι! 

«Υάρε τθ Δφναμθ τθσ κρυμμζνθσ πόλθσ. Επζςτρεψε ςτον κόςμο τθσ ζντονθσ ηωισ με το 

μζτωπο και τα χζρια φωτιςμζνα». 

 

Αςκιςεισ αυτομεταφορικισ διαδικαςίασ (μζςο πεδίο και ανάβαςθ) 

1ο Ξακόριςε το ενδιαφζρον ςε ςχζςθ με μια τωρινι κατάςταςθ που επικυμεί σ να 

ξεπεράςεισ. Υραγματοποίθςε τθν είςοδο, τθν ανάπτυξθ και τθν ζξοδο. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ 

για τισ αντιςτάςεισ και ιδιαίτερα για τισ δυςκολίεσ ςτο ςκθνικό ςχθματιςμό και ςτθ 

ςφμπτωςθ. Χυηιτθςε τισ τεχνικζσ με άλλα άτομα Επανζλαβε ςτισ επόμενεσ μζρεσ. 

2ο Ξακόριςε το ενδιαφζρον όςον αφορά το ονειροπόλθμα που δίνει μια μθ επικυμθτι 

κατεφκυνςθ ςτθ ηωι ςου. Ξακόριςε, όςον αφορά το ενδιαφζρον, τι αλλαγι επικυμείσ να 

προκαλζςεισ. Ζπειτα, πραγματοποίθςε τθν είςοδο, τθν ανάπτυξθ και τθν ζξοδο. Ξράτθςε 

ςθμειϊςεισ για τισ αντιςτάςεισ. Επανζλαβε τισ επόμενεσ θμζρεσ. 
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3ο Ξακόριςε το ενδιαφζρον όςον αφορά μελλοντικοφσ φόβουσ. Ξακόριςε ςτο ενδιαφζρον, 

τι αλλαγζσ επικυμείσ να προκαλζςεισ. Ζπειτα, πραγματοποίθςε τθν είςοδο, τθν ανάπτυξθ 

και τθν ζξοδο. Ξράτθςε ςθμειϊςεισ για τισ αντιςτάςεισ. Χυηιτθςε με άλλουσ. Επανζλαβε. 

Κα είναι καλό να εργάηεςαι πάνω ςε ζνα μόνο επιχείρθμα ανά άςκθςθ. 

 

ΜΑΘΘΜΑ 4 

 

Μετα-μεταφορική επεξεργαςία. 

Χτα προθγοφμενα μακιματα, κοιτάξαμε τθ διαδικαςία παίρνοντασ τουσ τρεισ δρόμουσ 

χωριςτά. Είδαμε ότι κάκε διαδρομι παρουςίαηε τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ εναλλαγζσ τθσ. 

Ζτςι ςτον ανοδικό δρόμο θ μελζτθ των βιογραφικϊν ςυγκροφςεων είχε διαφορετικι φφςθ 

από τον κακοριςμό του κζματοσ Αυτισ (ι Αυτοφ). Ιδθ από τθν αρχι ιταν ςαφζσ ότι το 

ενδιαφζρον των δυο περιπτϊςεων ιταν διαφορετικό. 

Ξάτι ανάλογο ςυνζβαινε με τον ανοδικό δρόμο, ςτον οποίο θ εργαςία με τουσ φόβου σ του 

μζλλοντοσ ιταν διαφορετικι από τισ εργαςίεσ με τισ ελπίδεσ ι με τα ονειροπολιματα που, 

κατά κάποιο τρόπο, κεωροφνταν ανεπικφμθτα. (Αν αυτό το ςθμείο είναι αςαφζσ, ςκεφτείτε 

τθν περίπτωςθ ενόσ ατόμου που κινθτοποιείται ςτισ δραςτθριότθτεσ του από ζνα 

ονειροπόλθμα κυριαρχίασ και το κατανοεί ςαν αρνθτικό για τθν εξζλιξι του). 

Χτο μζςο δρόμο, ςτθν αρχι, δεν παρουςιάηονται τόςεσ εναλλακτικζσ λφςεισ. 

Αρχικά, δουλεφοντασ μια γραμμι ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα να μεταβάλλεται θ εςτία 

ςτα άλλα επίπεδα. Αυτό δε κα μποροφςε να είναι αλλιϊσ δεδομζνθσ τθσ δόμθςθσ των 

νοθτικϊν διαδικαςιϊν. Π' αυτό τον τρόπο, αν το άτομο ξεκινά να εργάηεται πάνω ςτο 

ονειροπόλθμα που γι' αυτόν είναι ανεπικφμθτο, είναι πικανό ςε λίγο χρόνο να αντιλθφκεί 

ότι ζνα τζτοιο ονειροπόλθμα είναι θ αναπλιρωςθ μιασ ςειράσ από βιογραφικζσ 

απογοθτεφςεισ. Αφοφ ανακαλυφκεί αυτό, κα ακολουκιςει ςε επόμενεσ εργαςίεσ τθν 

κακοδικι γραμμι, προςπακϊντασ να εκμθδενίςει τισ ςυγκροφςεισ του παρελκόντοσ που τισ 

αιςκάνεται ςαν απογοιτευςθ. Ψελικά, κα καταλιξει να καταλάβει ότι πολλά από τα 

ςθμερινά του προβλιματα ζχουν ςχζςθ με το ονειροπόλθμα που τον οδθγεί να πιζηει 

καταςτάςεισ. Κα προςπακιςει, λοιπόν, να δουλζψει το μζςο δρόμο ζτςι ϊςτε να 

μετατοπίςει τθν εςτία των ςθμερινϊν καταςτάςεων κλπ. 

Κα μποροφςε να φανταςτεί άλλεσ καταςτάςεισ, όμωσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα 

ςυναντοφςαμε ανάλογεσ επιρροζσ ανάμεςα ςε επίπεδα. 

Θ ερϊτθςθ που εμφανίηεται είναι θ ακόλουκθ από ποφ να ξεκινιςω; Απαντοφμε ότι το 

άτομο μπορεί να ξεκινιςει από οποιοδιποτε ςθμείο, μια και θ διαδικαςία κα τον οδθγιςει 

ςτο να αγγίξει και όλα τα άλλα ςτο μζτρο που εμβακφνει ςτθν εργαςία του. 

Τμωσ υπάρχει και άλλθ απάντθςθ. Αν από κάποιο ςχεδιαςμό, για παρ. τφπου προςευχισ 

(ασ κυμθκοφμε το Υιςτεφω τθσ Ρίκαιασ), το άτομο μποροφςε να ακολουκιςει πάντα τθν 

ίδια ςειρά, διατρζχοντασ επίςθσ τα τρία επίπεδα κα είχε ςτθ διάκεςι του μια εξαιρετικι 

μζκοδο για τθν ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία. Ξι ακόμθ περιςςότερο, κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιεί πάντα τισ ίδιεσ φόρμουλεσ ακόμθ και όταν ειςάγει ςκθνικζσ μετατροπζσ, 



113 
 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Τμωσ επίςθσ κα μποροφςε να ςυμβεί να μθ κζλει να ειςάγει 

ςκθνικζσ εναλλαγζσ, αλλά να εμβακφνει κάκε φορά τθ διαδικαςία. Ανάλογα με τθν 

επικυμία μασ, αυτι κα ιταν θ καλφτερθ περίπτωςθ. 

Ζτςι λοιπόν, ςτισ πρϊτεσ φάςεισ αυτισ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να κάνουμε τα πράγματα 

τμθματικά, ζτςι ϊςτε να επιτφχουμε μια ελάχιςτθ εμπειρία με κάκε τφπο διαδρομισ. 

Αργότερα, το άτομο κα χρειαςτεί τα προαναφερόμενα βοθκιματα. 

Ασ υποκζςουμε τϊρα, ότι υπάρχει κάποια πρακτικι ςτισ διαδικαςίεσ των τριϊν επιπζδων. 

Αμζςωσ εμφανίηονται κάποιεσ πρακτικζσ δυςκολίεσ. Ππορεί το άτομο να πραγματοποιιςει 

μια εργαςία αυξανόμενθσ ενςωμάτωςθσ χωρίσ όριο χρόνου; μπορεί ίςωσ να εκπλθρϊςει 

κανονικά ζνα ςχζδιο εργαςίασ αυτοφ του τφπου; Ππορεί να ζχει πάντα τθ διακεςιμότθτα 

να εργάηεται ςε απομόνωςθ από το άμεςο περιβάλλον του;... 

Φαίνεται, πραγματικά, ότι υπάρχει παραπάνω από μια δυςκολία για να προωκιςουμε 

αυτι τθν εργαςία με ζνα κανονικό τρόπο. 

Χωρίσ αμφιβολία, αν το άτομο ιταν πιςτόσ κάποιασ κρθςκείασ, κα μποροφςε να 

πραγματοποιιςει τισ ςυνθκιςμζνεσ του πρακτικζσ εμπλουτίηοντάσ τισ, με τα ςτοιχεία που 

του προςφζρει το ςφςτθμα αυτομεταφοράσ. Αν, αντίκετα, ιταν ζνα μθ κρθςκευόμενο 

άτομο κα ζπρεπε να προςανατολίςει τθ ηωι του προσ κάτι που βρίςκεται παραπζρα από τα 

άμεςα προςωπικά ενδιαφζροντα, προσ κάτι που ευνοεί τουσ ομοίουσ του και τθν κοινωνία 

ςτθν οποία ηει Ψελικά, θ γνϊςθ και οι πρωταρχικζσ πρακτικζσ του αυτομεταφορικοφ 

ςυςτιματοσ κα είναι χριςιμεσ αν ςτθ ςυνζχεια μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν πρακτικι 

ηωι προςφζροντάσ τθσ ζνα καινοφριο και μεταβατικό νόθμα. 

 

Η μετα-μεταφορά. 

Χε ζνα μάκθμα αυτομεταφοράσ μπορεί να παραχκεί μια μετατόπιςθ φορτίων, μια 

ενςωμάτωςθ περιεχομζνων και, γι' αυτό, μια μετατροπι νοιματοσ αναφορικά με μια 

δεδομζνθ κατάςταςθ. Είναι δυνατό, χωρίσ αμφιβολία, να γίνει αυτό μετά το μάκθμα όταν 

ςυμβαίνει θ περίπτωςθ που εξθγικθκε για τθ μετα-μεταφορικι επεξεργαςία. Τμωσ επίςθσ 

μπορεί να ςυμβεί θ μετα-μεταφορικι διαδικαςία να προχωριςει πζρα από τθν αρχικι 

πρόταςθ του ατόμου, δθμιουργϊντασ αλυςιδωτά μια ςειρά μετατροπϊν ςτο επίπεδο που 

εργαςτικαμε. Ξαι, φυςικά, υπάρχει θ περίπτωςθ ςτθν οποία θ επεξεργαςία αναπτφςςεται 

ςε μια γραμμι και ζπειτα επθρεάηει άλλεσ ςτα περιεχόμενα που ςχετίηονται με τθν 

κατάςταςθ που αρχικά κελιςαμε να μετατρζψουμε. 

Χωρίσ αμφιβολία θ πιο ςθμαντικι επεξεργαςία είναι αυτι τθσ μετατροπισ τθσ γενικισ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία ηει το άτομο. Τμωσ ζτςι όπωσ δεν είναι εφκολο να φτάςουμε άμεςα 

ςτο κζντρο δφναμθσ, παρά μζςω βακμιαίων γειτνιάςεων, δε κα είναι πολφ ςυχνζσ οι μετα-

μεταφορικζσ επεξεργαςίεσ αυτοφ του τφπου. 

Τςον αφορά τθ μετατροπι από επαφι με το κζντρο δφναμθσ είναι ςαφζσ ότι ςτο παρόν 

μάκθμα δεν ζγινε μια λεπτομερισ ανάπτυξθ, αλλά ότι δόκθκαν πιο γενικζσ αναφορζσ. 

Κα προςκζςουμε, ζτςι κι αλλιϊσ ότι, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί αυτι θ εργαςία αφοφ 

ζχουν επιτευχκεί ικανοποιθτικά αποτελζςματα ςτισ προθγοφμενεσ αυτομεταφορικζσ 

διαδικαςίεσ. 
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Άςκθςθ πλιρουσ αυτομεταφορικισ διαδικαςίασ. 

Ξακόριςε το ενδιαφζρον όςον αφορά μια ςθμερινι ςφγκρουςθ που επικυμείσ να 

ξεπεράςεισ. 

Χτθ ςυνζχεια, κατανόθςε τα αναπλθρωτικά ονειροπολιματα που προζρχονται από τθ 

ςφγκρουςθ. 

Ανάπτυξε τθν αυτομεταφορικι διαδικαςία, πραγματοποιϊντασ τθν είςοδο, τθν ανάπτυξθ 

και τθν ζξοδο, όμωσ ακολουκϊντασ αυτι τθ ςειρά μετατοπίςεων: 1) αφοφ 

πραγματοποιθκεί θ είςοδοσ, κα ακολουκιςεισ το δρόμο τθσ κακόδου. Χτο κατάλλθλο 

περίφραγμα κα μετατραπεί το βιογραφικό νόθμα, θ βάςθ τθσ ςφγκρουςθσ, ανεβαίνοντασ 

ςτθ ςυνζχεια ςτο αρχικό ςθμείο (περνϊντασ το όριο, επανατοποκετιςου απζναντι ςτουσ 

τρεισ δρόμουσ), 2) κα πάρεισ τον ανοδικό δρόμο, μζχρι να φτάςεισ ςτο περίφραγμα ςτο 

οποίο μπορείσ να δουλζψει σ τθν εκπλιρωςθ του αναπλθρωτικοφ ονειροπολιματοσ, 

επιςτρζφοντασ ςτο αρχικό ςθμείο, 3) κα πάρεισ το δρόμο του μζςου φτάνοντασ ςτο 

περίφραγμα ςτο οποίο κα μετατρζψεισ το νόθμα τθσ ςθμερινισ ςφγκρουςθσ, 

επιςτρζφοντασ ςτο αρχικό ςθμείο και παράγοντασ τθν ζξοδο ςε ζνα κετικό κλίμα. 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ άςκθςθ, κα ςυηθτθκεί με άλλουσ παρευριςκόμενουσ θ εργαςία 

που πραγματοποιικθκε. 

Κα είναι καλό να κρατιςεισ ςθμειϊςεισ των αντιςτάςεων που ςυνάντθςεσ. 

Χτισ επόμενεσ θμζρεσ κα προςπακιςεισ να βελτιϊςεισ τθν πρακτικι, ςθμειϊνοντασ τισ 

μετα-μεταφορικζσ επεξεργαςίεσ που παράγονται. 
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Χίγουρα ο αναγνϊςτθσ κα ζχει βρει ς' αυτό το βιβλίο απάντθςθ ςε πολυάρικμα προςωπικό 

προβλιματα και, επίςθσ, κα ζχει αποκτιςει μια μεγαλφτερθ γνϊςθ του εαυτοφ του και των 

δυνατοτιτων του ςτο μζλλον. 

Αυτι είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να δοφμε κάποια πράγματα που μποροφν να 

βελτιϊςουν ςφαιρικά τθν κατανόθςθ του ςυςτιματόσ μασ. 

 

1. Σο ςημείο ςτήριξησ ςτισ καθημερινζσ δυςκολίεσ. 

Αρχικά, κα ικελα να ςθμειϊςω ότι μπορεί να πραγματοποιικθκε μια ςθμαντικι πρόοδοσ 

ςε εργαςτιριο, πάνω ςτθν εργαςία εκμάκθςθσ και τελειοποίθςθσ τεχνικϊν. Τμωσ θ 

ςθμαςία των όςων επιτεφχκθκαν πρζπει να επιβεβαιωκεί ζξω από το δωμάτιο, ςτθ γεμάτθ 

ζνταςθ κακθμερινι ηωι. Ξαι είναι εκεί όπου θ ίδια κατάςταςθ εμποδίηει τθν εφαρμογι των 

τεχνικϊν! Ψο παράδοξο είναι προφανζσ: το άτομο μασ ζχει αποκτιςει αρκετζσ γνϊςεισ, 

κατζχει μια μεγάλθ ποςότθτα τεχνικϊν αυτοκυριαρχίασ, όμωσ τθ ςτιγμι που αντιμετωπίηει 

όμωσ ςυνεχίηει χωρίσ να λφνει το πρόβλθμα Υρζπει ςτθ ςυνζχεια να λάβουμε υπόψθ μασ 

αυτό το ςθμείο. 

Τταν κάποιοσ μπαίνει ςε μια κακθμερινι κατάςταςθ ςφγκρουςθσ, «απορροφάται» από 

εντάςεισ και κλίματα: «απορροφάται» από το αντικείμενο που ζχει μπροςτά του και από 

εκείνθ τθ ςτιγμι δε κα βρίςκεται ςε κατάςταςθ να χρθςιμοποιιςει τισ τεχνικζσ που ζμακε 

για να εφαρμόηει ακριβϊσ ςε καταςτάςεισ τζτοιου τφπου, εκτόσ κι αν τισ ζχει 

«αποτυπϊςει» ςωςτά και ζχει εξαςκθκεί πολφ μ' αυτζσ. Τμωσ δε ςυμβαίνει όλοι όςοι 

αςκοφνται πρακτικά με το ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ, να το κάνουν ζτςι ϊςτε να 

είναι τζλεια προετοιμαςμζνοι Χτθν πρακτικι ςυμβαίνει να ζχουν μελετιςει οριςμζνα 

ςθμεία του ςυςτιματοσ και να τα ζχουν δει ςτα πεταχτά, δθλαδι χωρίσ να επιμείνουν 

ιδιαίτερα Χε μια τζτοια περίπτωςθ, κα ζπρεπε να ζχουμε τουλάχιςτον μια απάντθςθ 

ςτιριξθσ απζναντι ςτθν κατάςταςθ ςφγκρουςθσ, που κα επζτρεπε να κζςουμε μια μικρι 

«απόςταςθ» ανάμεςα ςτο αντικείμενο-πρόβλθμα και το υποκείμενο, ανάμεςα ςτισ 

εντάςεισ και τα κλίματα που πιζηουν και εκείνον που τα υπομζνει. Γι' αυτά τα ςτθρίγματα 

ζχουμε μιλιςει πολλζσ φορζσ ς' αυτό το βιβλίο, όμωσ λόγω τθσ ςθμαςίασ του κζματοσ κα 

ιταν καλό να τα υπενκυμίςουμε. 

Αν δεν ζχεισ εργαςτεί ςωςτά με τισ πρακτικζσ, άφθςε κατά μζροσ το μυϊκό ςτιριγμα 

κάποιου μζρουσ του ςϊματοσ, ι τθ ςυνείδθςθ του μζρουσ που βρίςκεςαι ςε ςχζςθ με το 

αντικείμενο, ι τθ ςτάςθ του ςϊματοσ. Υρόςεξε απλά τθν αναπνοι ςου. 

Τταν βρίςκεςαι ςε μια δφςκολθ κατάςταςθ ζνα από τα πρϊτα πράγματα που ανακαλφπτεισ 

είναι ότι θ αναπνοι ςου αναςτατϊνεται Εκμεταλλεφςου αυτό το φαινόμενο για να τθ 

μετατρζψει σ ςε χαμθλι αναπνοι, διαφραγματικι... και αυτό είναι όλο. Από κει και πζρα 

μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τισ διάφορεσ τεχνικζσ που γνωρίηεισ. Αλλά ασ δοφμε αυτό το 

κζμα. Ασ υποκζςουμε ότι εςφ αιςκάνεςαι ότι κα αναςτατωκείσ πριν να βρεκείσ ςτθν 

κατάςταςθ: πρόςεξε λοιπόν τθν αναπνοι ςου και μετάτρεψζ τθ ςε χαμθλι αναπνοι. Ασ 

φανταςτοφμε τϊρα ότι εςφ ξαφνιάςτθκε σ από τθν κατάςταςθ, ότι δεν είχεσ χρόνο για να 

προετοιμαςτείσ: θ αναπνοι ςου ξαφνικά γίνεται ψθλι και πιεςτικι, αυτό το 

αντιλαμβάνεςαι Πθν το αφιςει σ να περάςει, ανάπνευςε προσ τα κάτω. Ψϊρα δεν μπορείσ 

να κοιμθκείσ. Διακζτεισ πολλζσ τεχνικζσ για να αντιμετωπίςεισ το πρόβλθμα, όμωσ δεν τισ 



117 
 

χρθςιμοποιείσ γιατί απορροφάςαι από τισ ςτενοχϊριεσ ςου: πρόςεξε τθν αναπνοι ςου, 

κάνε τθ χαμθλι. Αιςκάνεςαι ότι ςε παρατθροφν άλλοι και ξζρεισ πϊσ να δθμιουργείσ 

απόςταςθ από αυτό που ςε καταπιζηει, όμωσ δεν μπορείσ να εφαρμόςεισ τισ γνϊςεισ ςου: 

πρόςεξε τθν αναπνοι ςου και κάνε τθ χαμθλι. 

Πε άλλα λόγια, εςφ μπορεί να γνωρίηεισ και να ζχεισ εργαςτεί με πολυάρικμεσ τεχνικζσ, 

όμωσ ςε μια κατάςταςθ πίεςθσ τισ ξεχνάσ και είναι ςα να μθν ζχεισ κανζνα ςτοιχείο για να 

ςτθριχκείσ. Ψα γεγονότα πζφτουν πάνω ςου και από κει και πζρα δεν ελζγχεισ τον εαυτό 

ςου. Είναι ςαφζσ ότι αν μποροφςεσ να βάλεισ μια απόςταςθ ανάμεςα ςε ςζνα και τον 

παράγοντα πίεςθσ, ςτθ ςυνζχεια κα μποροφςεσ να εφαρμόςεισ τισ γνϊςεισ ςου. Αυτό είναι 

το πρόβλθμά μασ. 

Δεν λζμε να προςζχεισ τθν αναπνοι ςου ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά μόνο ςε 

κατάςταςθ πίεςθσ, και κα μπορζςεισ να το κάνεισ γιατί θ αναπνοι ςου αναςτατϊνεται και 

αυτό είναι το απαραίτθτο ςιμα για να το αντιλθφκείσ. Αν επιβεβαιϊςεισ αυτό το γεγονόσ 

ςτθν πράξθ και προςπακιςεισ να τθ ρυκμίςεισ μετατρζποντάσ τθ ςε χαμθλι, κα ζχεισ 

αποτυπϊςει ζνα ςθμείο ςτιριξθσ. Αυτό είναι που κα ςου επιτρζψει να κζςεισ τθν 

απόςταςθ που χρειάηεςαι ανάμεςα ςε ςζνα και το αντικείμενο που ςε απορροφά: ανάμεςα 

ςε ςζνα και τισ ξαφνικζσ εντάςεισ και κλίματα που εμφανίηονται ςα μθχανικζσ απαντιςεισ 

ςτισ εςωτερικζσ ςου πιζςεισ. Αυτό που κα ςυμβεί ςτθ ςυνζχεια κα εξαρτθκεί από τισ 

γνϊςεισ ςου και γι' αυτό δεν μποροφμε να ποφμε τίποτε, όμωσ κα ιταν πραγματικά 

αςυγχϊρθτο να μθν μπορζςεισ να χρθςιμοποιιςεισ τα πολυάρικμα ςτοιχεία επειδι τα ζχεισ 

ξεχάςει. 

Ξλείνουμε μ' αυτό το κζμα ξανακυμίηοντασ ότι είναι αναγκαίο ζνα ςθμείο ςτιριξθσ για να 

δθμιουργιςουμε μια απόςταςθ ανάμεςα ςε μασ και ζνα αντικείμενο ςφγκρουςθσ, ανάμεςα 

ςε μασ και τισ εντάςεισ και τα κλίματα που μασ πιζηουν. Ωπάρχουν πολλά ςτθρίγματα για να 

το κάνουμε αυτό, όμωσ κακϊσ θ αναπνοι είναι ζνα μεικτό ςφςτθμα ακοφςιο και εκοφςιο, 

και τροποποιϊντασ τθ ανάλογα με τθν αναςτάτωςθ τθσ ςυνείδθςθσ, ζχουμε μια αίςκθςθ 

ςτθν οποία μποροφμε να ςτθριχκοφμε για να ενεργιςουμε και να μετατρζψουμε τθν 

κατάςταςθ. Αυτι θ μετατροπι ςυμβαίνει όταν προςπακοφμε να ελζγξουμε τθν ειςπνοι και 

τθν εκπνοι κάνοντασ τθ χαμθλι αναπνοι. Σπότε ςυμβαίνει ότι όταν ελζγχουμε αυτό το 

ςωματικό μθχανιςμό, δθμιουργείται μια «απόςταςθ» ανάμεςα ςτο υποκείμενο και το 

πιεςτικό αντικείμενο, πράγμα που διευκολφνει τθ χρθςιμοποίθςθ βοθκθμάτων που με 

άλλο τρόπο κα τα είχαμε προςπεράςει και δε κα τα είχαμε εφαρμόςει ς' αυτι τθ 

ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ. 

 

2. Σο ανθρϊπινο ον ςε κατάςταςη και όχι ςαν απομονωμζνη υποκειμενικότητα. 

Σ δεφτεροσ όροσ τονίηει κάποια ςθμεία που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτθν Αυτογνωςία, που 

όμωσ, επίςθσ, επιτρζπουν να καταλάβουμε όλο το ςφςτθμα τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ, 

ξεκινϊντασ από μια αντίλθψθ πιο πλατιά από αυτι που ζχουμε παρουςιάςει ωσ εδϊ. 

 

Α. Τοπίο διαμόρφωςθσ. 
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Πελετιςαμε τθν αυτοβιογραφία βάηοντασ κάποια τάξθ ςτισ ςθμαντικζσ αναμνιςεισ 

πολλϊν γεγονότων που ςυνζβθςαν ςτθ ηωι μασ. Είδαμε τα ατυχιματα, τισ επαναλιψεισ και 

τισ λοξοδρομιςεισ προοπτικισ που ςυνζβθςαν ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ. Ζτςι, γεννθκικαμε 

ςε μια εποχι ςτθν οποία υπιρχαν οχιματα, κτίρια και αντικείμενα γενικά, που 

αντιςτοιχοφςαν ς' εκείνθ τθ ςτιγμι, επίςθσ υπιρχαν ροφχα και αντικείμενα τα οποία 

χρθςιμοποιοφςαμε ςχεδόν κακθμερινά. Ιταν ζνασ κόςμοσ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων 

που άλλαξε ςτο μζτρο που πζραςαν τα χρόνια. Φίχνοντασ μια ματιά ςτα περιοδικά, ςτισ 

φωτογραφίεσ, ςτα φιλμ και τα βίντεο εκείνθσ τθσ εποχισ, καταλαβαίνουμε πϊσ άλλαξε ο 

κόςμοσ μασ αυτά τα χρόνια. Σποιοςδιποτε πολίτθσ μπορεί να ζχει ςτθ διάκεςι του 

εκπλθκτικι ποςότθτα ντοκουμζντων για να ανατρζξει ςτθ δεκαετία ι το ζτοσ που τον 

ενδιαφζρει Χυγκρίνοντασ, ανακαλφπτουμε ότι πολλά αντικείμενα που αποτελοφςαν μζροσ 

του παιδικοφ μασ κόςμου, δεν υπάρχουν πια. Άλλα μετατράπθκαν τόςο που μασ είναι 

αγνϊριςτα. Ψελικά, ζχουν δθμιουργθκεί άλλα αντικείμενα που δεν υπιρχαν εκείνθ τθν 

εποχι. Φτάνει να κυμθκοφμε τα παιχνιδάκια με τα οποία παίηαμε, φτάνει να τα 

ςυγκρίνουμε με τα παιχνιδάκια των ςθμερινϊν παιδιϊν, για να καταλάβουμε τθν αλλαγι 

του κόςμου που ςυνζβθ μεταξφ των δυο γενιϊν. 

Τμωσ επίςθσ αναγνωρίηουμε ότι ζχει αλλάξει ο κόςμοσ των αφθρθμζνων αντικειμζνων: οι 

αξίεσ, τα κοινωνικά κίνθτρα, οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, κλπ. ςτα παιδικά μασ χρόνια, ςτθ 

δικι μασ φάςθ διαμόρφωςθσ, θ οικογζνεια λειτουργοφςε με διαφορετικό τρόπο από το 

ςθμερινό, επίςθσ θ φιλία, το ηευγάρι, θ ςυντροφικότθτα. Ψα κοινωνικά κατεςτθμζνα ιταν 

διαφορετικά. Αυτό που ζπρεπε να κάνεισ και αυτό που δεν ζπρεπε (δθλαδι, οι κανόνεσ τθσ 

εποχισ), τα προςωπικά και ςυνολικά ιδανικά ζχουν μεταβλθκεί ςθμαντικά. 

Πε άλλα λόγια, τα ςυγκεκριμζνα και αφθρθμζνα αντικείμενα που αποτελοφςαν το δικό μασ 

τοπίο διαμόρφωςθσ, μεταβλικθκαν. Αλλά, είναι εδϊ, ς' αυτό τον κόςμο που ζχει αλλάξει, 

όπου δρα ζνα τοπίο διαμόρφωςθσ διαφορετικό για τισ καινοφριεσ γενιζσ, που 

προςπακοφμε να δράςουμε με βάςθ αφθρθμζνα αντικείμενα που δεν λειτουργοφν πια 

κατάλλθλα. 

Ψο τοπίο διαμόρφωςθσ ενεργεί διαμζςου των ατόμων ςα ςυμπεριφορά, ςαν ζνα τρόπο να 

βριςκόμαςτε και να κινοφμαςτε ανάμεςα ςτα άτομα και τα πράγματα. Αυτό το τοπίο είναι 

επίςθσ ζνασ ενικό ςυγκινθςιακόσ τόνοσ, μια «ευαιςκθςία» μιασ εποχισ που δεν 

ςυμπορεφεται με τθν ευαιςκθςία ςθμερινισ εποχισ. 

Θ γενιά που ςιμερα βρίςκεται ςτθν εξουςία (οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι, 

επιςτθμονικι, καλλιτεχνικι, κλπ.) ζχει διαμορφωκεί ςε ζνα τοπίο διαφορετικό από το 

ςθμερινό. Χωρίσ αμφιβολία, δρα μζςα ς' αυτό και επιβάλλει το ςθμείο οπτικισ τθσ και τθ 

ςυμπεριφορά τθσ ςα «μεταφορά» μιασ άλλθσ εποχισ. Σι ςυνζπειεσ τθσ μθ ςυμπόρευςθσ 

μεταξφ γενεϊν, είναι ςιμερα εμφανείσ. Κα μποροφςαμε να επιχειρθματολογιςουμε ότι θ 

διαλεκτικι ανάμεςα ςτισ γενιζσ υπιρχε πάντα και ότι, αυτό είναι, ακριβϊσ, που δίνει 

δυναμικι ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία Αυτό είναι και το δικό μασ ςθμείο οπτικισ. Τμωσ εδϊ 

αυτό που ςθμειϊνουμε είναι ότι θ ταχφτθτα αλλαγισ αυξάνει κάκε φορά πιο πολφ και ότι 

βριςκόμαςτε ς' ζνα ηωτικό ρυκμό πολφ διαφορετικό από αυτόν που υπιρχε ςε άλλεσ 

εποχζσ. Πόνο κοιτάηοντασ τθν τεχνολογικι πρόοδο και τθν εξζλιξθ των επικοινωνιϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, κατανοοφμε ότι ςτθ ςφντομθ ηωι μασ ςυνζβθ μια 

επιτάχυνςθ που ξεπερνά ολόκλθρεσ εκατονταετίεσ άλλθσ ιςτορικισ ςτιγμισ. 
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Ζτςι αντιμετωπίηουμε το κζμα του τοπίου διαμόρφωςθσ και μζςα ς' αυτι τθ ςτιγμι ςτθν 

οποία τυχαίνει να ηοφμε. Ψο να το αντιλθφκοφμε φαίνεται ςθμαντικό μζςα ς' αυτι τθ 

διαδικαςία αυξανόμενθσ προςαρμογισ που χρειαηόμαςτε, το να το δουλζψουμε φαίνεται 

κζμα επείγον, τα να μοιραςτοφμε με άλλουσ αυτοφσ τουσ ςυλλογιςμοφσ φαίνεται ηωτικό 

για τθ διανοθτικι υγεία όλων. 

Ασ ξανακοιτάξουμε ςτθ ςυνζχεια τθν προθγοφμενθ αυτοβιογραφικι μασ μελζτθ και ασ 

δοφμε τϊρα το τοπίο μζςα ςτο οποίο διαμορφωκικαμε. Τχι το τοπίο εκείνθσ τθσ εποχισ 

γενικά, αλλά το τοπίο του άμεςου περιβάλλοντόσ μασ. Π' αυτό τον τρόπο διευρφνουμε το 

ςθμείο οπτικισ μιασ τόςο υποκειμενικισ αυτοβιογραφίασ, για να τθ μετατρζψουμε ςε μια 

αυτοβιογραφία καταςτάςεων όπου το ατομικό «εγϊ» αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα μια 

δομι με τον κόςμο που ηοφμε. 

 

Β Το δικό μασ βλζμμα και το βλζμμα των άλλων ςαν παράγοντεσ που κακορίηουν τθ 

ςυμπεριφορά μασ ςτο τοπίο διαμόρφωςθσ. 

Είναι πολυάρικμοι οι παράγοντεσ που επζδραςαν ςε μασ για να δθμιουργιςουμε μια 

προςωπικι ςυμπεριφορά μζςα ςτο χρόνο, μια κωδικοποίθςθ με βάςθ τθν οποία δίνουμε 

απαντιςεισ και ςυμβιϊνουμε με το περιβάλλον μασ. Θ μελζτθ των αξιϊν και τθσ εικόνασ 

του εαυτοφ μασ, μασ επζτρεψε να πλθςιάςουμε αυτι τθν ιδζα. 

Αν ζχουμε μελετιςει τθ βιογραφία μασ από ζνα ςθμείο οπτικισ καταςτάςεων, κα ζχουμε 

δει ότι μζςα ςτο δικό μασ περιβάλλον διαμόρφωςθσ δροφςαμε με χαρακτθριςτικοφσ 

τρόπουσ. Απζναντι ςτισ κατεςτθμζνεσ αξίεσ τοποκετοφμαςτε ενάντια τουσ, ι τισ δεχόμαςτε 

ι οπιςκοχωροφςαμε. 

Ζτςι διαμορφϊναμε τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ μασ ςτον κόςμο των ςχζςεων, αλλά 

ταυτόχρονα διορκϊναμε. Ξοιτάηαμε αυτό τον κόςμο και κοιτάηαμε άλλα άτομα ενϊ 

δροφςαμε. ανακοιτάηαμε τισ πράξεισ μασ, προτείνοντασ καινοφριουσ τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, καινοφριεσ διορκϊςεισ. Υροφανϊσ, μασ «κοίταηαν» άλλοι που μασ 

βοθκοφςαν ι μασ αποδοκίμαηαν. Φυςικά, υπιρχε ζνα κατεςτθμζνο βλζμμα, αυτό του 

ςυςτιματοσ δικαίου, επίςθσ ζνα βλζμμα των θκϊν και των εκίμων. Επίςθσ υπιρχε για 

κάποιουσ ζνα πιο περίπλοκο «βλζμμα». Ζνα εξωτερικό βλζμμα, αλλά που μασ επθρζαηε όχι 

μόνο ςτθν εξωτερικι μασ ςυμπεριφορά, αλλά και ςτισ πιο βακιζσ μασ προκζςεισ. Ιταν το 

βλζμμα του Κεοφ. Για άλλουσ, ιταν το βλζμμα τθσ ίδιασ τθσ «ςυνείδθςθσ», κατανοϊντασ τθ 

ςα μια θκικι διάκεςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ. 

Ψο δικό μασ βλζμμα πάνω ςτον κόςμο και τα ξζνα βλζμματα πάνω μασ, επιδροφςαν ςτθ 

ςυνζχεια ςαν διορκϊςεισ ςυμπεριφοράσ και χάρθ ς' όλα αυτά διαμορφϊκθκε μια 

ςυμπεριφορά. Χιμερα ιδθ ζχουμε ζνα τεράςτιο ςφςτθμα κωδικϊν που δουλεφτθκαν ςτθ 

φάςθ τθσ διαμόρφωςθσ. Θ ςυμπεριφορά μασ αντιςτοιχεί ς' αυτό και εφαρμόηεται ς' ζνα 

κόςμο που, χωρίσ αμφιβολία, ζχει αλλάξει. 

 

Γ. Η μεταφορά ςυμπεριφορϊν του τοπίου διαμόρφωςθσ ςτθ ςθμερινι ςτιγμι. 

Υολυάρικμεσ ςυμπεριφορζσ αποτελοφν μζροσ τθσ τυπικισ μασ ςυμπεριφοράσ ςιμερα. 

Αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ μποροφμε να τισ κατανοιςουμε ςαν «τακτικζσ» που 



120 
 

χρθςιμοποιοφμε για να κινοφμαςτε ςτον κόςμο. Υολλζσ από αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ ζχουν 

αποδειχτεί αποτελεςματικζσ μζχρι τϊρα, όμωσ υπάρχουν άλλεσ που αναγνωρίηουμε ςαν 

αναποτελεςματικζσ και ςα δθμιουργοφσ ςυγκροφςεων. Είναι καλό να το ςυηθτιςουμε 

ςφντομα αυτό. 

Γιατί κα ζπρεπε να ςυνεχίηω να εφαρμόηω τακτικζσ που αναγνωρίηω ςαν 

αναποτελεςματικζσ ι αντιδθμιουργικζσ; Γιατί αιςκάνομαι ότι με υπερβαίνουν αυτζσ οι 

ςυμπεριφορζσ που δρουν αυτόματα; Ασ κυμθκοφμε ζναν όρο που δανειηόμαςτε από τθν 

κλαςςικι ψυχολογία, για να αναφερκοφμε ς' αυτζσ τισ εςωτερικζσ δυνάμεισ που μασ 

αναγκάηουν να δροφμε ενάντια ςτθ κζλθςι μασ, ι μασ εμποδίηουν ςε μια πράξθ όταν 

κζλουμε να τθν πραγματοποιιςουμε. Σ όροσ που κα χρθςιμοποιιςουμε κα είναι 

«εςωτερικόσ παλμόσ». 

Γνωρίηουμε πολλοφσ εςωτερικοφσ παλμοφσ που ενεργοφν μζςα μασ. Ψο ςφςτθμα τθσ 

Αυτοαπελευκζρωςθσ είναι ςε μεγάλο μζτρο, ζνα εργαλείο για το ξεπζραςμα 

αντιδθμιουργικϊν εςωτερικϊν παλμϊν. Ζτςι που ζχουμε εργαςτεί υπεραρκετά πάνω ς' 

αυτό. Τμωσ είναι ϊρα να εφαρμόςουμε ! ζνα βλζμμα καταςτάςεων και να καταλάβουμε 

ότι εκτόσ από τουσ υποκειμενικοφσ παράγοντεσ που δρουν ςαν εντάςεισ, κλίματα, εικόνεσ 

κλπ., υπάρχουν αποτυπωμζνεσ και κωδικοποιθμζνεσ ςυμπεριφορζσ ιδθ από τθ δικι μασ 

φάςθ διαμόρφωςθσ, που υπιρξαν ςχεδόν αποτελεςματικζσ εκείνθ θν εποχι, που όμωσ, 

ςιμερα ιδθ δεν λειτουργοφν κατάλλθλα. Υρζπει να μελετιςουμε ξανά όλα αυτά από τισ 

ρίηεσ τουσ και να ανανεωκοφμε απζναντι ςτισ απαιτιςεισ των καινοφριων χρόνων. 

 

Δ. Πρόταςθ μιασ αυτογνωςίασ καταςτάςεων. 

ανακοίταξε τισ εργαςίεσ τθσ αυτοβιογραφίασ και άνοιξε ζνα κεφάλαιο ςτο οποίο κα 

αναπτφξεισ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία ζηθςεσ ςτθν παιδικι ςου θλικία και ζπειτα ςτθν 

εφθβεία ςου. Πθν απαςχολθκείσ για τθν τελειότθτα. Υεριζγραψε το περιβάλλον 

διαμόρφωςισ ςου ςε γενικζσ γραμμζσ, δίνοντασ ζμφαςθ όχι ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα 

εκείνθσ τθσ εποχισ, αλλά ςτα αφθρθμζνα. Υαρατιρθςε τθ δομι τθσ οικογζνειάσ ςου και τισ 

αξίεσ που ίςχυαν μζςα ς' αυτι, εκείνο που ιταν αποδεκτό και εκείνο που ιταν απορριπτζο. 

Υαρατιρθςε τισ ιεραρχίεσ και τουσ κατεςτθμζνουσ ρόλουσ. Πθν κριτικάρεισ τίποτε, 

προςπάκθςε να μθν κρίνεισ... απλά περίγραψε. 

Υεριζγραψε τϊρα τα αφθρθμζνα αντικείμενα που υπιρχαν ςτο ςχολείο ςου, ςτθ ςχζςθ με 

το άλλο φφλο, ςτο κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ηοφςεσ. Πθν κρίνεισ. 

Αφοφ περιγράψεισ αυτά που ςυςτιςαμε, προςπάκθςε να ςυνκζςεισ πϊσ ιταν αυτό το 

τοπίο ςτθριηόμενοσ ςε μόδεσ, κτίρια, εργαλεία, οχιματα, κλπ. δίνοντασ αντικειμενικι 

ςτιριξθ ςτο τοπίο ςχθματιςμοφ ςου. Πθν κρίνεισ. 

Υζραςε τϊρα να εξετάςεισ πϊσ τα «κοίταηεσ» όλα αυτά και πϊσ «κοίταηαν» εςζνα τα μζλθ 

αυτοφ του κόςμου. Κυμιςου τον τρόπο με τον οποίο τα ζκρινεσ όλα αυτά και με τον οποίο 

αντιδροφςεσ. Πθν το κρίνεισ από το «ςιμερά» ςου, αλλά από εκείνθ τθν εποχι. Υϊσ ιταν θ 

ζκπλθξι ςου, ο φόβοσ ςου, θ παράκλθςι ςου, θ κφμθςι ςου; Αν απαντιςεισ ς' αυτό κα το 

κάνεισ με εποχζσ. Υεριζγραψε με ποιο τρόπο ζκρινεσ και κρινόςουν και με ποιουσ ρόλουσ 

δροφςεσ ςε εκείνο το τοπίο. Αλλά μθν πεισ τϊρα αν αυτό ιταν καλό ι όχι. Απλά 

περιζγραψε. 
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Βριςκόμαςτε τϊρα ςε κατάςταςθ να καταλάβουμε πϊσ αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ και αυτόσ ο 

γενικόσ ςυγκινθςιακόσ τόνοσ ζφταςαν ωσ εδϊ, μζχρι ςιμερα. Πελζτθςε ςτθ ςυνζχεια, τθ 

«μεταφορά» εκείνων των εποχϊν όςον αφορά τθν πράξθ και τθν «ευαιςκθςία». Δεν πρζπει 

να αποπροςανατολιςτείσ από τθ μεταβολι των ςυμπεριφορϊν ςου, μια και πολλζσ από 

αυτζσ διατθροφν τθν ίδια δομι ακόμθ κι αν ζχουν εκλεπτιςτεί ςθμαντικά με το πζραςμα 

του χρόνου. 

Ξατανόθςε ότι πολλζσ «τακτικζσ» ζχουν βελτιωκεί, αλλά ότι άλλεσ ζχουν μείνει ςτακερζσ, 

χωρίσ αυξανόμενθ προςαρμογι. Πελζτθςε τθ ςχζςθ αυτϊν των ςτακερϊν ςυμπεριφορϊν, 

αυτϊν των τακτικϊν, με τον τφπο ευαιςκθςίασ εκείνθσ τθσ εποχισ. Δεσ αν ειλικρινά είςαι 

διατεκειμζνοσ να εγκαταλείψεισ εκείνθ τθν ευαιςκθςία που, φυςικά, εμπεριζχει 

αξιολογιςεισ που εςφ διατθρείσ μζςα ςου. 

Φτάνουμε ςε μια ςτιγμι βακφ ςυλλογιςμοφ. Δεν προτείνουμε να εγκαταλείψεισ τισ αξίεσ 

και τθν ευαιςκθςία τθσ φάςθσ διαμόρφωςισ ςου. Πιλάμε για κάτι διαφορετικό: το να 

κατανοιςεισ πϊσ όλα αυτά δρουν ςτθ ςθμερινι ςου ςτιγμι. Είςαι εςφ που πρζπει να 

αποφαςίςεισ και δεν ςου λείπουν εργαλεία, για να παράγεισ τισ αλλαγζσ που κρίνεισ 

αναγκαίεσ. Τμωσ εδϊ, οι μετατροπζσ που κάνεισ κα είναι δομικζσ και αλλαγζσ 

καταςτάςεων, όχι πια απλά υποκειμενικζσ γιατί μπαίνει ςε ερϊτθμα θ ςυνολικι ςχζςθ με 

τον κόςμο ςτον οποίο ηεισ. 

Ζχουμε χαρακτθρίςει τθν προθγοφμενθ εργαςία, όχι ςα μια παραπάνω πρακτικι αλλά ςαν 

ζνα ςυλλογιςμό πάνω ςτθν ηωι μασ. Από όςα είπαμε φαίνεται ότι δεν προςπακοφμε να 

τροποποιιςουμε κάποιεσ ανεπικφμθτεσ τακτικζσ, αλλά να εκκζςουμε μπροςτά ςτα μάτια 

μασ τθν αλικεια τθσ προςωπικισ ςχζςθσ με τον κόςμο. Φυςικά, από αυτό το φψοσ είμαςτε 

ςε κατάςταςθ να κατανοιςουμε τισ ρίηεσ πολυάρικμων εςωτερικϊν παλμϊν που 

ςυνδζονται με ςυμπεριφορζσ που άρχιςαν ςτο τοπίο διαμόρφωςθσ. Τμωσ θ τροποποίθςθ 

ςυμπεριφορϊν δεμζνων με αξίεσ και με μια ςυγκεκριμζνθ ευαιςκθςία δφςκολα μπορεί να 

πραγματοποιθκεί χωρίσ να αγγίξουμε τθ δομι τθσ ςυνολικισ ςχζςθσ με τον κόςμο ςτον 

οποίο ηοφμε ςιμερα. Αφοφ κατανοιςουμε το πρόβλθμα πρζπει να αποφαςίςουμε αν δεν 

επικυμοφμε μια δομικι αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ, ποιεσ είναι οι τακτικζσ που κζλουμε να 

τροποποιιςουμε γιατί τισ κεωροφμε ακατάλλθλεσ. Αυτό το τελευταίο μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μζςω διάφορων τεχνικϊν που ζχουμε μελετιςει. Τμωσ τι είναι αυτό που 

μποροφμε να κερδίςουμε αν δεν είμαςτε διατεκειμζνοι για δομικζσ αλλαγζσ; Τταν 

ανοιγόμαςτε λιγότερο ςτθ διεφρυνςθ τθσ γνϊςθσ του εαυτοφ μασ και ςε ό,τι αντιςτοιχεί 

ςτθν ανάγκθ ριηικϊν αλλαγϊν, θ κατάςταςθ που ηοφμε αυτι τθ ςτιγμι είναι αυτι που κα 

μασ πάει ςε μια ι άλλθ κατεφκυνςθ. Από το άλλο μζροσ, οι καταςτάςεισ αλλάηουν και το 

μζλλον κα εμφανίηει, ίςωσ, απαιτιςεισ που ςιμερα δεν τισ αιςκανόμαςτε αρκετά. 

 

Ε. Ο ςχεδιαςμόσ του μζλλοντοσ από ζνα ςυνολικό ςθμείο οπτικισ. 

Τταν μιλάμε για ςχεδιαςμό, αναφερόμαςτε ςε ηθτιματα μζγιςτου ενδιαφζροντοσ για τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ηωισ μασ. Ωπάρχουν πολλζσ τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ που πθγαίνουν από ζνα 

διάγραμμα για τθν επεξεργαςία ενόσ προγράμματοσ κομπιοφτερ ωσ τθ ςτρατθγικι για τθν 

ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ ςτθν πολιτικι ηωι, ςτθν κοινωνικι ι τθν πολιτιςτικι. Τμωσ δεν 

κα μιλιςουμε γι' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αλλά για εκείνεσ που αναφζρονται ςτον 
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προςανατολιςμό τθσ ηωισ. Χ' αυτό το πεδίο υπάρχει αρκετι ςφγχυςθ. Ζτςι, για παράδειγμα, 

ζνα ηευγάρι ςχεδιάηει το μζλλον του: επικυμεί μια ηωι γεμάτθ κατανόθςθ και ςυμφωνία, 

κζλει να πραγματοποιιςει μια κοινι και κακοριςμζνθ ςυμβίωςθ. Ξακϊσ αυτοί οι 

ςχεδιαςτζσ είναι πρακτικά άτομα, επίςθσ υπολογίηουν ηθτιματα εςόδων, εξόδων κλπ. Πετά 

από πζντε χρόνια αποδεικνφεται ότι ο ςχεδιαςμόσ ιταν κατάλλθλοσ. Ψα ζςοδα ιταν 

επιτυχι κι αγόραςαν πολλά αντικείμενα που επικυμοφςαν να ζχουν. Τλα τα ςυγκεκριμζνα 

ζγιναν ακόμθ καλφτερα απ' ό,τι είχαν προβλζψει Ξανείσ ςωςτόσ κριτισ δεν κα μιλοφςε για 

αποτυχία ςτο ςχεδιαςμό. Τμωσ είναι ςαφζσ, ότι πρζπει να κακοριςτεί αν τα αφθρθμζνα 

που ιταν θ βάςθ του ςχεδίου επιτεφχκθκαν πλιρωσ. Τςον αφορά τισ προτεραιότθτεσ το 

πρωταρχικό ιταν θ ηωι ςε ηευγάρι, γεμάτθ από κατανόθςθ και ςυμφωνία, τα ςυγκεκριμζνα 

αντικείμενα ιταν δευτερεφοντα, απαραίτθτα για να επιτευχκεί εκείνο το αποτζλεςμα ςτθν 

πράξθ. Αν τα πράγματα ζγιναν ζτςι, το ςχζδιο τθσ ηωισ ιταν επιτυχζσ, αν οι προτεραιότθτεσ 

αντιςτράφθκαν ι ο πιο ςθμαντικόσ όροσ εξαφανίςτθκε από τθ ςκθνι, ο ςχεδιαςμόσ 

απζτυχε. Αυτι είναι θ περίπτωςθ ενόσ ςχεδιαςμοφ ηωισ μιασ οριςμζνθσ ςθμαςίασ ςτον 

οποίο τα αφθρθμζνα ςτοιχεία πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Δεν ςυμβαίνει το ίδιο με ζνα 

διάγραμμα, οφτε με μια επιχειρθςιακι ςτρατθγικι. 

Ψελικά, κανείσ δεν κα ςκεφτόταν να κάνει ζνα ςχεδιαςμό τθσ ηωισ του ςε μια κατάςταςθ 

όπου αιςκάνεται εκνευριςμό ι εκτόσ ελζγχου, δθλαδι ςε μια κατάςταςθ προφανοφσ 

εςωτερικοφ παλμοφ. Δίνοντασ πιο χοντροκομμζνο το παράδειγμα, λζμε ότι όλοσ ο κόςμοσ 

καταλαβαίνει ότι μερικοί ςχεδιαςμοί μποροφν να γίνουν ακόμθ και ςε κατάςταςθ μζκθσ, 

όμωσ δεν φαίνεται να είναι αυτό το πιο κατάλλθλο επίπεδο ςυνείδθςθσ για λογικζσ 

προοπτικζσ ςε μζςο και μακρφ διάςτθμα. Πε άλλα λόγια, ςε ζνα κατάλλθλο ςχεδιαςμό κα 

είναι καλό να καταλάβουμε από «ποφ» γίνεται ο ςχεδιαςμόσ, ποια είναι θ διανοθτικι 

κατεφκυνςθ που χαράηουμε ςτθν πορεία του ςχεδίου. Υϊσ να μθν αναρωτθκείσ αν ζνασ 

ςχεδιαςμόσ δεν υπαγορεφεται από τουσ ίδιουσ εςωτερικοφσ παλμοφ σ που ωσ τϊρα 

προκάλεςαν πολυάρικμα λάκθ ςτθν πράξθ; Σλοκλθρϊνουμε με το ςχεδιαςμό τθσ ηωισ από 

ζνα ςυνολικό ςθμείο οπτικισ: πρζπει να εκτίκεται με ςαφινεια οι προτεραιότθτεσ, πρζπει 

να διαχωρίςουμε μεταξφ ςυγκεκριμζνου κι αφθρθμζνων αντικειμζνων που κζλουμε να 

επιτφχουμε, κα ορίςουμε χρονικά διαςτιματα και ενδιάμεςεσ ενδείξεισ και, φυςικά, κα 

είναι καλό να ξεκακαρίςουμε ποια είναι θ διανοθτικι κατεφκυνςθ από τθν οποία ξεκινά θ 

προοπτικι, παρατθρϊντασ αν πρόκειται για ζναν εςωτερικό παλμό ι για ζνα λογικό 

υπολογιςμό που κατευκφνεται προσ τθν επίτευξθ του ςτόχου. 
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ΘΜΕΙΩΕΙ 

 

1. Υου ιδθ ζχει εκδοκεί ςιμερα ςτο βιβλίο Χυνειςφορζσ ςτθ Χκζψθ, πρϊτο μζροσ 

(Ψυχολογία τθσ εικόνασ). Silο. 

2. Για μια καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εργαςίασ με εικόνεσ, βλ. Ξακοδθγοφμενεσ Εμπειρίεσ 

Silο. 

3. Για μια πιο πλιρθ κατανόθςθ των κεμάτων που ακολουκοφν βλ. Πορφολογία: 

ςυμβολικι, αλλθγορικι και ςθμειολογία J.Caballerο. 

4. Ξεφάλαιο ΧΛV του Εςωτερικοφ Βλζμματοσ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ρα 

Εξανκρωπίςουμε τθ Γθ. Silο. 
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ΑΛΧΚΘΧΘ. α) Βλζπε εγγραφι. β) Κεωρθτικό άτομο τθσ αντίλθψθσ. γ) Οζμε γι' αυτό που 

εγγράφεται όταν διακρίνεται ζνα ερζκιςμα που προζρχεται από το εςωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον (ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων και αναμνιςεων) που κάνει τον 

τόνο εργαςίασ του αιςκθτθρίου οργάνου που αντιλαμβάνεται, να μετατρζπεται Από αυτό 

το ςθμείο οπτικισ τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει ςτθ ςυνείδθςθ αν οι αιςκιςεισ δεν το 

ζχουν διακρίνει. Επίςθσ και τα περιεχόμενα τθσ μνιμθσ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ ίδιασ τθσ 

ςυνείδθςθσ και των κζντρων εγγράφονται από εςωτερικζσ αιςκιςεισ. Αυτό που υπάρχει για 

τθ ςυνείδθςθ είναι αυτό που ζχει εκδθλωκεί πριν απ' αυτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

αυτισ τθσ ίδιασ, και κακϊσ αυτι θ εκδιλωςθ πρζπει να εγγραφεί, λζμε ότι και εδϊ υπάρχει 

αίςκθςθ. δ) Αυτό ςτο οποίο περιορίηεται κάκε παλμόσ (Βλ. Υόνοσ). 

 

ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ ΣΦΓΑΡΑ. Πθχανιςμοί ι λειτουργίεσ του ψυχιςμοφ που εγγράψουν ερεκίςματα 

που προζρχονται από το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ςτο ςϊμα, ανάλογα με το αν 

πρόκειται για εςωτερικά ι εξωτερικά αιςκθτιρια όργανα. Ψα αιςκθτιρια όργανα δρουν 

ταυτόχρονα, ςε δυναμικι και δομικι ςχζςθ μεταξφ τουσ και με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ 

μνιμθσ και τισ ζγγραφεσ. 

 

ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ, κοινά χαρακτθριςτικά των. α) Δραςτθριότθτα εγγραφισ ερεκιςμάτων. β) 

Αφαίρεςθ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν του ςτοιχείου και δόμθςθ και διαμόρφωςθ των 

ςτοιχείων μεταξφ τουσ. γ) Διαρκισ κίνθςθ ςαρϊματοσ. δ) Ζχουν δικι τουσ μνιμθ ι τάςθ, 

που ςυνεχίηει τθν αντίλθψθ ακόμθ και όταν το ερζκιςμα ζχει ςταματιςει δ) Εργάηονται ςε 

κατθγορίεσ αντίλθψθσ ανάλογα με ζνα τόνο που τουσ αντιςτοιχεί και που πρζπει να 

εναλλάςςεται από το ερζκιςμα. ε) Ζχουν ζνα ελάχιςτο όριο και ζνα όριο μζγιςτθσ ανοχισ, 

που είναι και τα δυο κινθτά. Τταν το ερζκιςμα δεν ξεπερνά το ελάχιςτο όριο δεν υπάρχει 

αντίλθψθ και όταν ξεπερνά το ανϊτατο όριο, εγγράφεται ςαν πόνοσ. ςτ) Πεταφράηουν το 

ερζκιςμα ςε ζνα ςφςτθμα ομογενοφσ παλμοφ, η) Ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ι ςυγκεχυμζνεσ 

οριακζσ τοποκετιςεισ και πάντα ςυνδζονται με το μθχανιςμό ςυντονιςμοφ. θ) Χυνδζονται 

με το μθχανιςμό τθσ γενικισ μνιμθσ του οργανιςμοφ. κ) Δίνουν χαρακτθριςτικζσ εγγραφζσ 

λόγω μετατροπισ του τόνου που τουσ αντιςτοιχεί, ι) Πποροφν να κάνουν λάκθ ςτθν 

αντίλθψθ του ςτοιχείου (Βλ. Αντίλθψθ, νόμοι τθσ) ια) Πποροφν να επθρεαςτοφν από τθ 

ςυνείδθςθ (Βλ. Αντιςτρεψιμότθτα - Χφλλθψθ - Υαραίςκθςθ). 

 

ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ, λάκθ των. α) Ππλοκαρίςματα από κορεςμό ι υπερβολι του ερεκίςματοσ. β) 

Ζλλειψθ αίςκθςθσ (μυωπίεσ, βαρθκοΐα, κλπ.), γ) Ψεχνθτι δθμιουργία τθσ αίςκθςθσ ι 

αντίλθψθσ λόγω μθχανικϊν, χθμικϊν ςυνκθκϊν ι ερμθνείασ του ςτοιχείου. Γενικά, αυτά τα 

λάκθ τα ονομάηουμε ψευδαιςκιςεισ των αιςκθτθρίων οργάνων. 

 

ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ, λειτουργία των. Είναι το να δζχονται και να ςτζλνουν επαρκι ςτοιχεία ςτθ 

ςυνείδθςθ και τθ μνιμθ, ζτςι ϊςτε αυτζσ να οργανϊνονται με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα, κζςθ και επίπεδο εργαςίασ που, εκείνθ τθ ςτιγμι, ζχει ο 

οργανιςμόσ. 
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ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ, ταξινόμθςθ των. α) Φυςικζσ αιςκιςεισ: όραςθ και ακοι. β) Χθμικζσ αιςκιςεισ: 

γεφςθ, ακοι και ςυναιςκθςία (μερικά). γ) Πθχανικζσ αιςκιςεισ: εξωτερικι αφι, 

κιναιςκθςία και ςυναιςκθςία (μερικά όςον αφορά τθν εςωτερικι αφι). δ) Εξωτερικζσ και 

εςωτερικζσ ςε μεγάλθ ταξινόμθςθ. 

Τςον αφορά τουσ μετρθτζσ που διακρίνουν τθν πίεςθ (πιεςόμετρα), κερμοκραςία 

(κερμόμετρα), αλκάλια και άλατα, κλπ. περιλαμβάνονται ςτισ εςωτερικζσ αιςκιςεισ και 

ιδιαίτερα τθ ςυναιςκθςία. Από το άλλο μζροσ, αιςκιςεισ όπωσ του ματιοφ που δζχονται το 

φωσ, πριν κινιςουν τον νευρικό παλμό πραγματοποιοφν μεγάλθ ποςότθτα χθμικϊν 

δραςτθριοτιτων, πράγμα που ςυμβαίνει επίςθσ και με άλλεσ αιςκιςεισ. Π' αυτό τον 

τρόπο, οι αιςκιςεισ εμφανίηονται ςτο φωσ καινοφριων ερευνϊν ςαν μεικτζσ. 

 

ΑΛΧΚΘΨΘΦΛΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΑ. α) Χυναιςκθτικό: ιςορροπεί ςτοιχεία που αναφζρονται ςε πίεςθ, 

κερμοκραςία, υγραςία, οξφτθτα, αλκαλικότθτα, ζνταςθ, χαλάρωςθ, κλπ. και κάκε άλλθ 

αίςκθςθ που προζρχεται από το ενδόςωμα. Εγγράφει, επίςθσ, τθν εργαςία των κζντρων 

(π.χ. ςυγκινιςεισ, διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ, κλπ.), το επίπεδο εργαςίασ τθσ δομισ από 

τισ ενδείξεισ φπνου, κοφραςθσ, κλπ., τθν εργαςία τθσ μνιμθσ και τθν εργαςία του 

μθχανιςμοφ εγγραφισ. β) Ξιναιςκθτικό: ιςορροπεί ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν κίνθςθ 

και τθ ςωματικι ςτάςθ, και τθ φυςικι ιςορροπία και ανιςορροπία. 

 

ΑΟΟΘΓΣΦΛΑ. Δυναμικι εικόνα που παράγεται από το κανάλι ςυνδυαςμοφ τθσ ςυνείδθςθσ, 

με πολλαπλαςιαςτικά, προςκετικά, ςυνδυαςτικά και μετατρεπτικά χαρακτθριςτικά. Σι 

αλλθγορίεσ είναι περιγραφζσ που ζχουν μετατραπεί πλαςτικά, ςτισ οποίεσ πολλά 

διαφορετικά ςτοιχεία ςυνδζονται ι πολλαπλαςιάηονται από υπαινιγμό, και ςτισ οποίεσ 

επίςθσ ςυγκεκριμενοποιοφνται αφθρθμζνα ςτοιχεία. Ψο αλλθγορικό είναι ζντονα 

περιςταςιακό και διθγείται καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο ατομικό μυαλό (παραμφκια, 

όνειρα, τζχνθ, μυςτικιςμόσ, πακολογία κλπ.) ι ςυλλογικό μυαλό (παραμφκια, τζχνθ, 

φολκλόρ, μφκοι, κρθςκείεσ κλπ.). 

 

ΑΟΟΘΓΣΦΛΑ, κλίμα και ςφςτθμα ιδεοποίθςθσ τθσ. Χτθν αλλθγορία ο ςυγκινθςιακόσ 

παράγοντασ δεν εξαρτάται από τθν αναπαράςταςθ. Ψο κλίμα αποτελεί μζροσ του 

ςυςτιματοσ ιδεοποίθςθσ και είναι αυτό που διαμορφϊνει το νόθμα για τθ ςυνείδθςθ, 

υπερτερϊντασ τθσ εικόνασ όταν αυτι δεν αντιςτοιχεί Θ αλλθγορία δε ςζβεται το γραμμικό 

χρόνο οφτε τθ δόμθςθ του πεδίου τθσ κατάςταςθσ αφφπνιςθσ. 

 

ΑΟΟΘΓΣΦΛΑ, λειτουργίεσ τθσ, α) Διθγείται καταςτάςεισ αναπλθρϊνοντασ δυςκολίεσ 

ςυνολικισ περίλθψθσ, β) εκτιμϊντασ αλλθγορικά καταςτάςεισ μποροφμε να δράςουμε 

πάνω ςτισ πραγματικζσ καταςτάςεισ με ζμμεςο τρόπο, γ) ςα ςφςτθμα εικόνων τείνει ςτθ 

μετατόπιςθ φορτίων τθσ ςυνείδθςθσ ςτα κζντρα απάντθςθσ (γζλιο, κλάμα, ερωτικι πράξθ, 

επικετικι ςφγκρουςθ κλπ.) παράγοντασ εκφορτίςεισ εντάςεων του ψυχιςμοφ. 
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ΑΟΟΘΓΣΦΛΞΣ, κανόνεσ ερμθνείασ του. Αυτοί αποτελοφν ζνα ςφςτθμα εργαςίασ χριςιμο για 

τθν κατανόθςθ του τι είναι οι αλλθγορίεσ, τθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν οικονομία του 

ψυχιςμοφ (για να μποροφμε ζπειτα να δράςουμε μ' αυτά τα φαινόμενα για τθν εκφόρτιςθ 

εντάςεων), τθσ ερμθνείασ τθσ ψευδαίςκθςθ σ μια και αυτι θ' ερμθνεία κάνει δυνατό να 

δράςουμε πάνω ς' αυτι και, γενικά και ςυγκεκριμζνα, για τθν κατανόθςθ και τον 

περιοριςμό τθσ οδφνθσ. 

 

ΑΟΟΘΓΣΦΛΞΣ, ςυνδυαςτικοί νόμοι του. α) Θ ομοιότθτα οδθγεί το μυαλό όταν αυτό ψάχνει 

το παρόμοιο ςε ζνα δεδομζνο αντικείμενο, β) θ ςυνάφεια, όταν ψάχνει αυτό που 

βρίςκεται, βριςκόταν ι κα βρεκεί ςε επαφι με ζνα δεδομζνο αντικείμενο, γ) θ αντίκεςθ, 

όταν ψάχνει αυτό που αντιτίκεται ι βρίςκεται ςε αντίφαςθ με ζνα δεδομζνο αντικείμενο. 

 

ΑΟΟΘΓΣΦΛΞΣ, ςφνκεςθ του, Χυναντοφμε περιεχόμενα, ςυνδζςεισ ευκολίασ ι εμποδίου, 

ςτοιχεία εκδιλωςθσ ι ςιωπθρά ςτοιχεία, επίπεδα, ςτοιχεία, ςτιγμζσ διαδικαςίασ, 

μετατροπζσ και ανατροπζσ. Αυτά τα ςτοιχεία επίςθσ κεωροφνται ςα κζματα του 

αλλθγορικοφ. 

 

ΑΠΡΘΧΛΑ, Οάκοσ τθσ εργαςίασ τθσ μνιμθσ (Βλ,) που ςυνίςταται βαςικά ςτο μπλοκάριςμα 

τθσ κλιςθσ αναφορικά με ζνα ςτοιχείο, γιατί δεν υπάρχει εγγραφι μιασ τζτοιασ αίςκθςθσ, 

μια και αυτι θ αίςκθςθ τθσ εγγραφισ που αντιςτοιχεί ς' αυτό το τμιμα τθσ μνιμθσ 

επθρεάςτθκε από άλλουσ τφπουσ αιςκιςεων (για παρ. οι αιςκιςεισ πόνου που κακϊσ δε 

γίνονται δεκτζσ από τθ δομι παραςφρουν ό,τι τισ ςυνοδεφει Βλ. Οικθ). Περικζσ φορζσ, 

αυτά τα ςτοιχεία που. δεν μποροφν να ανακλθκοφν, εκφράηονται ςτα μθ αφυπνιςμζνα 

επίπεδα. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ του πόνου ςτθν εγγραφι ενόσ ςτοιχείου, ςε λίγο ι πολφ 

καιρό κα κάνει το ςτοιχείο να εξαφανιςτεί, εκείνο το ςτοιχείο που εγγράφθκε με πόνο ι 

είναι ξεχαςμζνο ι ανακαλείται ξανά ςτθ ςυνείδθςθ μετατρζποντασ τα πλευρικά ςτοιχεία 

που το ςυνόδευαν. Ωπάρχουν διάφοροι τφποι αμνθςίασ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ 

διακρίνονται ςε αναφορά με ζνα δεδομζνο γεγονόσ, οι αμνθςίεσ ςε ςχζςθ με όςα 

ςυνζβθςαν πριν το γεγονόσ, μετά το γεγονόσ, ι ςε ςχζςθ με όςα ςυνζβθςαν λίγεσ μόνο 

ςτιγμζσ μετά το γεγονόσ. 

 

ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ. Υαράγεται όταν λαμβάνοντασ ζνα ςτοιχείο και ςυγκρίνοντασ το με 

προθγοφμενα ςτοιχεία, εμφανίηεται ςαν ιδθ εγγραμμζνο (Βλ. Οικθ). 

 

ΑΡΑΞΟΘΧΘ. Υράξθ πρόκεςθσ τθσ ςυνείδθςθσ πάνω ςτθ μνιμθ, ψάχνοντασ ςτοιχεία που 

ιδθ ζχουν εγγραφεί ςε μια κακοριςμζνθ κατθγορία δομθμζνων αναμνιςεων με βάςθ τισ 

καταςτάςεισ εγγραφισ ι τα κλίματα εγγραφισ (Βλ. Αντιςτρεψιμότθτα). Χτθν ανάκλθςθ 

εμφανίηεται το ςτοιχείο που αναηθτείται και επίςθσ, ςε δομι, τα υπόλοιπα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ς' αυτό, ςτοιχεία από τισ υπόλοιπεσ αιςκιςεισ που δροφςαν τθ ςτιγμι τθσ 

εγγραφισ και ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο επίπεδο εργαςίασ ι κατάςταςθ τθσ δομισ ςτθ 

ςτιγμι τθσ εγγραφισ (κλίματα, ςυγκινθςιακοί τόνοι, ςυγκινιςεισ). Ακριβϊσ ςτθν ανάκλθςθ 
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εμφανίηεται το ςτοιχείο που αναηθτείται και όχι άλλο, γιατί βαςικά ηθτοφνται 

ςυγκινθςιακζσ καταςτάςεισ, κλίματα που αντιςτοιχοφν ςτθν εγγραφι και ταυτίηονται οι 

εικόνεσ που αντιςτοιχοφν ςε μια κατάςταςθ ι άλλθ, όχι λόγω τθσ ίδιασ τθσ εικόνασ, αλλά 

από τθν κατάςταςθ που τθσ αντιςτοιχεί, ανακαλοφμε από εςωτερικζσ αιςκιςεισ που είναι 

αυτζσ που επιτρζπουν να προςανατολίηεται θ αναηιτθςθ μεταξφ των διαφορετικϊν 

εςωτερικϊν καταςτάςεων και του γενικοφ κλίματοσ που αντιςτοιχοφςε ςτθν εγγραφι. Τταν 

εμφανίηεται θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα που ανακλικθκε, αυτι μπορεί (Βλ. Υεδίο 

Αναπαράςταςθσ, λειτουργία του) να πραγματοποιιςει. δραςτθριότθτεσ, να προκαλζςει 

εκφορτίςεισ, να κινθτοποιιςει μυϊκά, να κινθτοποιιςει ζνα μθχανιςμό για να αρχίςει αυτόσ 

να εργάηεται μ' αυτι τθν εικόνα, εμφανίηοντασ διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ι 

κινθτοποιϊντασ ςυγκινιςεισ κλπ. (Βλ. Εικόνα, λειτουργία τθσ, και Αναγνϊριςθ). Θ δομι των 

χρόνων τθσ ςυνείδθςθσ είναι διαφορετικι ανάλογα με το πϊσ ταξινομείται ςτθν ανάκλθςθ 

θ ακολουκία. Αυτι θ δόμθςθ αλλάηει ανάλογα με το επίπεδο εργαςίασ, και αυτι θ 

ταξινόμθςθ είναι πιο αποτελεςματικι αν γίνεται ςε αφφπνιςθ. 

 

ΑΡΑΞΟΘΧΘ, βακμοί τθσ. Εμφανίηονται ανάλογα με το αν το ςτοιχείο ζχει εγγραφεί με 

μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ζνταςθ. Ωπάρχει ζνα όριο μνιμθσ που αντιςτοιχεί ςτο όριο τθσ 

αντίλθψθσ: ζνα χαμθλό ςτοιχείο (κάτω από το όριο) δεν εγγράφεται από τθ ςυνείδθςθ 

όμωσ ναι από τθ μνιμθ και κα ςυνοδεφεται από τθν ιδιαίτερθ κατάςταςθ τθσ δομισ τθ 

ςτιγμι τθσ εγγραφισ. Από αυτό το ςθμείο και αυξάνοντασ τθν ζνταςθ και ςυχνότθτα τθσ 

εγγραφισ, φτάνουμε ςτθν αυτόματθ ανάμνθςθ που αναγνωρίηεται γριγορα, Υ.χ. θ γλϊςςα 

(Βλ. Πνιμθ, νόμοι τθσ εγγραφισ τθσ). 

 

ΑΡΑΠΡΘΧΘ. α) Σνομάηουμε ανάμνθςθ το περιεχόμενο τθσ ςυνείδθςθσ που, ενϊ δεν 

ζρχεται από τισ αιςκιςεισ, φτάνει ς' αυτι (Βλ. Ανάκλθςθ). β) Επικαιρότθτα μιασ εικόνασ ςτθ 

ςυνείδθςθ (Βλ.) που ζχει προζλκει, ςτο παρελκόν, από εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ αιςκιςεισ, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ αναμνιςεισ και εικόνεσ. 

 

ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘ. Ξάκε φαινόμενο τθσ μνιμθσ που αγγίηει το πεδίο παρουςίασ τθσ 

ςυνείδθςθσ. Διαφορετικό από το ςτοιχείο τθσ μνιμθσ που μπορεί να δράςει ςε 

ςυμπαρουςία κάτω από το όριο και, φυςικά, απ' αυτό τθσ αντίλθψθσ (Βλ.). 

 

ΑΡΑΥΣΟΘΧΘ. Κεωρθτικό άτομο τθσ μνιμθσ. Αυτό που εγγράφεται είναι ότι θ μνιμθ 

λαμβάνει, κζτει ςε διαδικαςία και ταξινομεί τα αιςκθτικά ςτοιχεία, ςυν τθ γενικι 

κατάςταςθ τθσ δομισ που αντιλαμβάνεται Χυνεπϊσ, δε κυμόμαςτε ςτοιχεία απομονωμζνα 

από περιεχόμενα μνιμθσ. (Βλ. Ανάκλθςθ). 

 

ΑΡΨΛΟΘΨΘ. α) Απλι εγγραφι του αιςκθτθριακοφ ςτοιχείου. β) ΨΣ ςτοιχείο που φτάνει ςτο 

αιςκθτθριακό όργανο εγγράφεται ςαν εναλλαγι του τόνου τθσ εργαςίασ του, όμωσ επίςθσ 

αυτό το ςτοιχείο διαμορφϊνεται και δομείται από το αιςκθτιριο όργανο. Ζτςι, αντίλθψθ 

είναι θ εγγραφι του ςτοιχείου ςυν τθ δραςτθριότθτα του αιςκθτθρίου οργάνου που 
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βρίςκεται ςε κίνθςθ. Είναι μια δομι από: ςτοιχείο ςυν δραςτθριότθτα του αιςκθτθρίου 

οργάνου που αφαιρεί και δομεί. γ) Δόμθςθ αιςκιςεων που πραγματοποιείται από ζνα 

αιςκθτιριο όργανο, από διάφορα αιςκθτιρια όργανα, από τθ δραςτθριότθτα τθσ μνιμθσ 

και/ι από τθ ςυνείδθςθ με αιςκθτιρια όργανα, και μνιμθ. 

 

ΑΡΨΛΟΘΨΘ, νόμοι τθσ. α) Ρόμοσ των ορίων: όταν υπάρχει φόντο κορφβου που προζρχεται 

από το ίδιο το αιςκθτιριο όργανο που εργάηεται ι από άλλα αιςκθτιρια όργανα, ι από τθ 

μνιμθ, ι από τθ φανταςία ι από τθ ςυνείδθςθ γενικά που κζτει ςε διαδικαςία ςτοιχεία. Αν 

κζλουμε να εξακριβϊςουμε τθν εγγραφι από ζνα δεδομζνο αιςκθτιριο όργανο οι 

υπόλοιπεσ πρζπει να ςτενζψουν τα όρια τουσ, να περιορίςουν τθν κατθγορία τουσ, ι το 

ερζκιςμα πρζπει να αυξιςει τθν ζνταςι του για να εγγραφεί αλλά χωρίσ να ξεπεράςει το 

όριο μζγιςτθσ ανοχισ, μια και κα προκαλοφταν κορεςμόσ ι μπλοκάριςμα τθσ αίςκθςθσ. 

Αυτόσ ο νόμοσ ςυςχετίηεται με τα επίπεδα εργαςίασ τθσ δομισ. Χτον φπνο και το 

μιςοξφπνιο, είναι απαραίτθτο να ςτενζψουν τα όρια του ςυςτιματοσ εξωτερικϊν 

αιςκιςεων και να διευρυνκοφν τα όρια του ςυςτιματοσ εςωτερικϊν αιςκιςεων και, 

αντίςτροφα, ςτθν αφφπνιςθ. β) Ρόμοσ μείωςθσ τθσ εγγραφισ του διαρκοφσ ερεκίςματοσ 

λόγω προςαρμογισ του ορίου. Τταν υπάρχει ζνα διαρκζσ ερζκιςμα, το όριο προςαρμόηεται 

ς' αυτό για να το περιορίςει και να μπορζςει να ςυνεχίςει να δρα και να εγγράφει άλλα 

ερεκίςματα. 

 

ΑΡΨΛΧΨΦΕΨΛΠΣΨΘΨΑ. Κεμελιϊδθσ μθχανιςμόσ τθσ ςυνείδθςθσ τον οποίο ορίηουμε ςαν τθν 

ιδιότθτα τθσ ςυνείδθςθσ να κατευκφνεται μζςω τθσ προςοχισ, ςτισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

τθσ. Ζτςι ςτθν περίπτωςθ των αιςκιςεων ζχουμε τθ ςφλλθψθ (Βλ.) και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

μνιμθσ τθν ανάκλθςθ (Βλ.). 

Ππορεί επίςθσ να υπάρχει ςφλλθψθ ςτθν ανάκλθςθ. Θ λειτουργία τθσ είναι άμεςα 

ςυςχετιςμζνθ με το επίπεδο εργαςίασ τθσ ςυνείδθςθσ. Ζτςι ϊςτε όταν ανεβαίνει, αυξάνεται 

θ εργαςία τθσ και αντίςτροφα. Τμωσ υπάρχουν επίςθσ φαινόμενα μπλοκαρίςματοσ τθσ 

αντιςτρεψιμότθτασ ι επιμεριςμοφ τθσ, ακόμθ και ςε πλιρθ αφφπνιςθ. 

 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ. Θ δράςθ τθσ αίςκθςθσ που εκφράηεται προσ τον κόςμο ονομάηεται απάντθςθ 

(Βλ. Χυμπεριφορά, μζτρθςι τθσ, Βλ. Φόλουσ). 

 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΑΡΑΞΟΑΧΨΛΞΘ Θ ΑΡΑΞΟΑΧΨΛΞΣ. Χιμα που πθγαίνει από τισ αιςκιςεισ ςτα 

κζντρα, αποφεφγοντασ τθν ςυνείδθςθ μια και ςτθν πραγματοποίθςι του δεν ζχει 

παρεμβλθκεί κανζνασ τφποσ εικόνασ που κα μποροφςε να προβλθκεί ςτο πεδίο 

αναπαράςταςθσ, δρϊντασ από εκεί προσ τα άλλα κζντρα. 

 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΔΛΑΦΣΦΣΥΣΛΘΠΕΡΘ. Διαφοροποιείται από τθν ανακλαςτικι απάντθςθ λόγω 

τθσ παρζμβαςθσ κυκλωμάτων ςυντονιςμοφ, λόγω τθσ δυνατότθτασ να δρομολογείται θ 

απάντθςθ από διαφορετικά κζντρα και από τθν κακυςτζρθςθ απζναντι ςτο ερζκιςμα. 
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ΑΩΨΣΓΡΩΧΛΑ, πρακτικζσ τθσ. Επιτρζπουν να καταλάβουμε αρνθτικζσ όψεισ του εαυτοφ μασ 

που πρζπει να τροποποιθκοφν και κετικζσ όψεισ για να ενιςχυκοφν. Για να γνωρίςουμε τον 

εαυτό μασ, ς' αυτό το ςφςτθμα πρακτικϊν, είναι απαραίτθτο να μελετιςουμε τον εαυτό 

μασ ςε ςχζςθ με καταςτάςεισ όςο είναι δυνατό τθσ κακθμερινισ ηωισ. Είναι καλό να 

λάβουμε υπόψθ μασ τι πράγματα μασ ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν, ςε ποια ςθμερινι 

κατάςταςθ ηοφμε και τι επικυμοφμε να πετφχουμε ςτο μζλλον. Θ αυτογνωςία δεν 

ολοκλθρϊνεται με απλι ανάλυςθ, αλλά απαιτεί το ςχθματιςμό προτάςεων αλλαγισ, που 

ςτθρίηονται ςε μια ςωςτι επεξεργαςία προοπτικϊν. 

 

ΑΩΨΣΠΕΨΑΦΣΦΑ. Ψεχνικι που τελειϊνει με τθν εγγραφι αλλαγισ νοιματοσ. Δεν απαιτεί 

ζναν εξωτερικό οδθγό μια και ακολουκείται μια ταξινομθμζνθ διαδικαςία, που ζχει 

κατανοθκεί από πριν, ςτθν οποία προχωράμε ςτο μζτρο που επιτυγχάνουμε ενδείξεισ ι 

εγγραφζσ ότι ζνα βιμα ζχει πραγματικά εκπλθρωκεί Θ μεγαλφτερθ δυςκολία ςυνίςταται 

ςτο ότι, κακϊσ λείπει ζνασ εξωτερικόσ οδθγόσ τείνουμε ςτο να αποφφγουμε τισ αντιςτάςεισ 

που εμφανίηονται ςτθ διαδικαςία, όταν ςτθν πραγματικότθτα ο ςτόχοσ είναι να τισ 

ξεπεράςουμε και να τισ νικιςουμε. 

 

ΑΦΑΛΦΕΧΘ. Πθχανιςμόσ τθσ ςυνείδθςθσ που, ξεκινϊντασ από τα κριτιρια λειτουργικότθτασ 

των αντικειμζνων, μασ επιτρζπει να διαμορφϊνουμε ιδζεσ (Βλ. Λδεοποίθςθ). Αυτι θ 

ικανότθτα τθσ ςυνείδθςθσ αυξάνεται ςτο επίπεδο τθσ αφφπνιςθσ και μειϊνεται ςτα 

κατϊτερα επίπεδα, που χαρακτθρίηονται από το αδυνάτιςμα των εικόνων και τθν εμφάνιςθ 

οριςμζνων λογικϊν κατθγοριϊν δφςκολθσ αναπαράςταςθσ εικόνων. 

 

ΒΛΣΓΦΑΦΛΑ. Υροςωπικι ιςτορία (Βλ. Χυμπεριφορά, παράγοντεσ που παρεμβαίνουν ς' 

αυτι). 

 

ΒIΣΦΩΚΠΣΛ. Ξφκλοι και ρυκμοί που εκδθλϊνονται ςε κάκε ηωντανό ον. Φυκμίηουν όλεσ τισ 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Πζςα ςτισ φυτικζσ δραςτθριότθτεσ, για παράδειγμα, 

αναγνωρίηουμε: αναπνοι, κυκλοφορία, χϊνεψθ, β) κακθμερινοφσ κφκλουσ, γ) μθνιαίουσ 

κφκλουσ, δ) κφκλουσ βιολογικισ φάςθσ κλπ. 

Τλα τα κζντρα ζχουν το δικό τουσ ρυκμό, όμωσ δίνοντασ ζνα γενικό ρυκμό για όλθ τθ δομι. 

Σι κφκλοι και οι ρυκμοί των κζντρων εναλλάςςονται ςε δομικι ςχζςθ ακόμθ και όταν οι 

χρόνοι τουσ είναι διαφορετικοί, ς' ζνα ςφςτθμα γενικισ αναπλιρωςθσ. Αναφερόμενο ςτθ 

δομι γενικά, το ςφςτθμα κυκλικισ αναπλιρωςθσ είναι ζνδειξθ τθσ ιςορροπίασ τθσ μζςα ςτο 

χρόνο. Σι βιορυκμοί παρουςιάηονται ςτθν εργαςία των κζντρων, των επιπζδων ςυνείδθςθσ 

και τθσ ςυμπεριφοράσ γενικά. 

 

ΒΛΣΨΩΥΣΧ Θ ΨΩΥΣΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΧ. Ξάκε ανκρϊπινοσ τφποσ ορίηεται λόγω τθσ φυςικισ του 

προδιάκεςθσ μεγαλφτερθσ εργαςίασ ενόσ κζντρου πάνω ςτα άλλα. Διακρίνουμε ανάλογα 
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με τθν ταχφτθτα απάντθςθσ απζναντι ςτα ερεκίςματα και ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ενζργειασ, τζςςερισ βαςικοφσ τφπουσ που κα αντανακλαςτοφν ςε χαρακτθριςτικζσ μορφζσ 

ςυμπεριφοράσ: το φυτικό, το κινθτικό, το ςυγκινθςιακό, το διανοθτικό. Ωπάρχουν υποτφποι 

ανάλογα με τθ μεγαλφτερθ προδιάκεςθ εργαςίασ ενόσ μζρουσ ενόσ κζντρου. Θ εκπαίδευςθ 

και θ εργαςία που πραγματοποιείται μποροφν να εξελίξουν κζντρα, μζρθ και υπομζρθ 

παράγοντασ αλλαγζσ πάνω ςτο βαςικό τφπο. 

 

ΔΛΑΡΣΘΨΛΞΑ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ. Εμφανίηονται ςαν αντικείμενα τθσ ςυνείδθςθσ, φόρμεσ που θ 

ςυνείδθςθ οργανϊνει για να απαντιςει ςτον κόςμο. Αυτζσ οι μορφζσ επθρεάηονται πάντα 

από τθν αναπαράςταςθ, όντασ, με πιο πλατιά ζννοια, εικόνεσ που εργάηονται ςτο πεδίο 

αναπαράςταςθσ. Ωπάρχουν οριςμζνεσ αντιςτοιχίεσ ανάμεςα ςτισ μορφζσ οργάνωςθσ των 

περιεχομζνων τθσ ςυνείδθςθσ. Αυτζσ, όταν δρουν ςτο επίπεδο διαμόρφωςισ τουσ, ζχουν 

ζνα ςθμαντικό νόθμα για το ςυντονιςτι, ενϊ όταν παραμζνουν ςαν τάςθ ι ζλξθ ςε άλλα 

επίπεδα, είναι παράγοντεσ κορφβου μια και ςυνοδεφονται με τόνουσ, εντάςεισ και 

χαρακτθριςτικά κλίματα που είναι διαφορετικά από τισ εικόνεσ με τισ οποίεσ ςυνδζονται 

και δε γίνονται πάντα αντιλθπτά από τθ ςυνείδθςθ, ειδικά όταν πρόκειται για εικόνεσ 

ςυναιςκθτικοφ τφπου. 

 

ΕΓΩ. Σνομάηουμε εγϊ, αυτό που παρατθρεί τουσ μθχανιςμοφσ και τισ δραςτθριότθτεσ που 

αναπτφςςονται ςτθ ςυνείδθςθ. Χε αφφπνιςθ αυτι θ παρατιρθςθ πραγματοποιείται ςαν 

από «μζςα», ενϊ ςτον φπνο παρατθρείται ςαν από «ζξω». Ξαι ςτισ δυο περιπτϊςεισ το εγϊ 

εμφανίηεται ςα χωριςμζνο, ςα να μθν περιλαμβάνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που παρατθρεί. 

Γι' αυτό, από εςωτερικι αίςκθςθ δεν είναι ςωςτό να ταυτίςουμε το εγϊ με τθ ςυνείδθςθ 

οφτε με μια από τισ λειτουργίεσ τθσ (Βλ. Χυνείδθςθ). Ψα όρια του εγϊ δίνονται από τισ 

αιςκιςεισ του ςϊματοσ, ειδικά αυτζσ τθσ εξωτερικισ αφισ. 

 

ΕΛΞΣΡΑ. Σνομάηουμε εικόνα τθ δομθμζνθ και τυποποιθμζνθ από τθ ςυνείδθςθ 

αναπαράςταςθ, αιςκιςεων ι αντιλιψεων που προζρχονται ι προιλκαν (μνιμθ) από το 

εξωτερικό ι το εςωτερικό περιβάλλον, μζςω των αιςκιςεων (Βλ. Αίςκθςθ). 

Γι' αυτό υπάρχει οπτικι, ακουςτικι, οςφρθτικι, απτικι, ςυναιςκθτικι και κιναιςκθτικι 

εικόνα (Βλ. Πορφι). Θ εικόνα εντάςςει το ςφςτθμα μετατροπισ παλμϊν ζτςι που, 

φτάνοντασ ζνασ παλμόσ ςτθ ςυνείδθςθ, μετατρζπεται ςε εικόνα. Αυτι θ εικόνα, είναι το 

ςφνολο παλμϊν που θ ςυνείδθςθ ςτζλνει προσ τα κζντρα για να κινθτοποιιςει απαντιςεισ. 

 

ΕΛΞΣΡΑ. λειτουργία τθσ. α) Ρα κινθτοποιεί κζντρα απαντιςεων για να απομακρφνει ι να 

πλθςιάηει ςτθν ψυχοφυςικι δομι, τα ερεκίςματα ανάλογα με το αν είναι οδυνθρά ι 

ευχάριςτα. Χτθν περίπτωςθ τθσ μνιμθσ, όταν αυτι ςτζλνει ευχάριςτα ι οδυνθρά ςτοιχεία, 

επίςθσ κινθτοποιεί τθ φανταςία και αυτι δραςτθριοποιεί τθ δομι προσ μια ι άλλθ 

κατεφκυνςθ. 

β-1) Ρα φζρνει παλμοφσ ςτουσ μθχανιςμοφσ απάντθςθσ, ζτςι, όταν εμφανίηεται μια εικόνα, 

τείνει να κινθτοποιθκεί μια απάντθςθ, χάρθ ςτο μθχανιςμό τθσ μυϊκισ τονικότθτασ (Βλ.). 
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Ζτςι λζμε ότι θ εικόνα φζρνει ψυχολογικά φορτία ςε φυςικά επίπεδα, είναι μια ςφνδεςθ 

ψυχικϊν εργαςιϊν, που παίρνει ψυχικά φορτία και τα μεταφζρει από μια πλευρά ςε άλλθ. 

Πετατοπίηει παλμοφσ που, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, είναι εντάςεισ, εκνευριςμοί, ςτοιχεία 

αντίλθψθσ, ςτοιχεία μνιμθσ. Αυτοί οι παλμοί μεταφράηονται ςε εικόνεσ, που όταν 

εκδθλϊνονται, ωκοφνται προσ τα κζντρα τα οποία καταλιγουν να κινοφν το ςϊμα. 

β-2) Οόγω του ίδιου μθχανιςμοφ, όμωσ ςε ςχζςθ με το : ευχάριςτο και το οδυνθρό, ςτισ 

ίδιεσ δραςτθριότθτεσ του μυαλοφ, ζχει τθ λειτουργία να εκφορτίηει εντάςεισ ςτθν 

αναπαράςταςθ. Ζτςι, ανακαλϊντασ ευχάριςτα ηθτιματα, χρθςιμεφει ςτθν οικονομία του 

ψυχιςμοφ. Αυτό το ονομάηουμε «κακαρτικι λειτουργία τθσ εικόνασ». 

β-3) Ζχει, επίςθσ, μια μεταφορικι λειτουργία όταν απαλλάςςεται από το πεδίο παλμϊν που 

τθν κινεί γ) Ξάκε παλμόσ των αιςκθτθρίων οργάνων ι τθσ μνιμθσ υποκινεί μια εικόνα ςτο 

μθχανιςμό τθσ εγγραφισ. Σι εικόνεσ που ςυνοδεφουν τισ αντιλιψεισ των αιςκθτθρίων 

οργάνων, κινθτοποιοφν δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με το ερζκιςμα που φτάνει Δεν 

κινθτοποιεί θ αίςκθςθ οφτε θ αντίλθψθ, αλλά θ εικόνα που ενεργοποιείται από αυτι τθν 

αντίλθψθ. Θ εικόνα προςανατολίηει το μυϊκό ςφςτθμα και αυτό τθν ακολουκεί. Δεν κινεί το 

ερζκιςμα τουσ μφεσ, αλλά θ εικόνα που δρα πάνω ςτα εξωτερικά ι εςωτερικά μυϊκά 

ςυςτιματα, βάηοντασ ςε κίνθςθ πολλά φυςιολογικά φαινόμενα. Από αυτό το ςθμείο 

οπτικισ, λζμε ότι θ λειτουργία τθσ εικόνασ είναι το να φζρνει ενζργεια, να ειςφζρει, να 

επιςτρζφει ενζργεια ςτον εξωτερικό κόςμο από τον οποίο φτάνουν οι αιςκιςεισ. 

 

ΕΛΞΣΡΑ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ. Διαμορφϊνεται από τα πεδία παρουςίασ και ςυμπαρουςίασ (Βλ. 

Υαρουςία και ςυμπαρουςία, πεδία τθσ). 

 

ΕΟΘ. Χυμβαίνει αυτό το φαινόμενο όταν, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, περιεχόμενα 

αναπαράςταςθσ, κλίματα ι εντάςεισ ενόσ επιπζδου, μεταφζρονται και παραμζνουν ςε 

άλλο επίπεδο. Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ, υπάρχουν ζλξεισ με μορφι πραγματικϊν 

κακοριςμϊν ςτα διάφορα επίπεδα και που δρουν για μακρφ διάςτθμα.  

 

ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡ (Βλ. Υροςοχι). 

 

ΕΡΧΨΛΞΨΑ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ, ατομικό και του είδουσ. (Βλ. Ξζντρα απαντιςεων, φυτικό κζντρο). 

 

ΕΡΨΑΧΕΛΧ. Σνομάηουμε τισ περιςςότερο ι λιγότερο βακιζσ αντιφάςεισ των μυϊκϊν 

ςυςτθμάτων. Αυτζσ οι εντάςεισ δε ςυνδζονται πάντα άμεςα με τον ψυχιςμό, μια και τθ 

μυϊκι χαλάρωςθ δεν τθ ςυνοδεφει πάντα θ διανοθτικι χαλάρωςθ. Από ζνα ψυχολογικό 

ςθμείο οπτικισ, οι ψυχικζσ εντάςεισ ζχουν να κάνουν με υπερβολικζσ προςμονζσ ςτισ 

οποίεσ ο ψυχιςμόσ οδθγείται ςε μια αναηιτθςθ, ςε μια αναμονι για κάτι, ς' αυτό που ζχει 

ζνα φόντο τφπου κατοχισ, ενϊ οι χαλαρϊςεισ παράγονται όταν υπάρχει ζλλειψθ κατοχισ 

ψυχολογικά (που ςυνοδεφεται από τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ). Είναι ενδιαφζρον να 

μποροφμε να ςυγκεκριμενοποιιςουμε τθν εγγραφι των εντάςεων, περιςςότερο από το να 
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ψάχνουμε τισ αιτίεσ τουσ, κακϊσ και τθν αποςφνδεςθ των μθ απαραίτθτων εντάςεων, που 

ςυνοδεφουν τθν ζνταςθ ς' ζνα δεδομζνο ςθμείο. Διακρίνουμε: εξωτερικζσ, περιςταςιακζσ ι 

διαρκείσ εντάςεισ, εςωτερικζσ εντάςεισ, εντάςεισ μυϊκοφ τφπου ι ςπλαχνικοφ ερεκιςμοφ 

γενικά. Αυτζσ οι τελευταίεσ ςυνοδεφονται από ζνα ςθμαντικό ςυγκινθςιακό ςυςτατικό, 

ςυγκρατοφνται ςυγκινθςιακά και τισ ονομάηουμε κλίματα (Βλ.), και μποροφν ι όχι να 

ςυνυπάρχουν με τισ εξωτερικζσ εντάςεισ. Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ δθμιουργοφν, 

xαλαρϊνοντασ, φαινόμενα μνιμθσ που κάνουν εμφανιςτεί θ ζγγραφθ που αντιςτοιχεί ςτο 

κλίμα. 

 

ΕΩΨΕΦΛΞΣΧ ΞΣΧΠΣΧ Θ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ. Τςα τοποκετοφνται πιο πζρα από τθν εςωτερικι 

αφι. Σι φωτεινζσ τουσ εκδθλϊςεισ, οι οπτικζσ τουσ εκδθλϊςεισ, τθσ ακοισ, τθσ γεφςθσ και 

τθσ αφισ ονομάηονται ερεκίςματα, που δρϊντασ πάνω ςτα εξωτερικά αιςκθτιρια όργανα 

διαμορφϊνουν τισ αιςκιςεισ. 

 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΑΡΑΠΕΧΑ ΧΕ ΑΨΣΠΑ. Είναι δυνατι λόγω τθσ χριςθσ κάποιου ςυςτιματοσ 

ςθμάτων που ενεργεί από ομοιότθτα μεταξφ των ανάλογων κωδικοποιιςεων των 

εςωτερικϊν εγγραφϊν (Βλ. ςιμα- ζννοια). 

 

ΕΥΛΥΕΔΑ ΕΦΓΑΧΛΑΧ. Είναι θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται τα κζντρα απάντθςθσ ςε μια 

δεδομζνθ ςτιγμι και που ρυκμίηουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ. Αναφερόμαςτε ς' αυτά ςαν 

τθν εςωτερικι κινθτικότθτα που ζχει θ δομι για να απαντά απζναντι ςτα ερεκίςματα με 

ζνα ι άλλο τρόπο, ανάλογα με το αν αυτι βρίςκεται ςε αφφπνιςθ, φπνο ι μιςοξφπνιο. 

Ακόμθ κι όταν εργαηόμαςτε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςυνεχίηει να υπάρχει κάποιοσ 

τφποσ δραςτθριότθτασ ςε άλλα επίπεδα. Αντιλαμβανόμαςτε τα επίπεδα εργαςίασ ςαν ζνα 

ςφνολο δραςτθριοτιτων που βρίςκονται ςε ταυτόχρονθ δυναμικι. Θ ρφκμιςθ τθσ 

λειτουργίασ αυτϊν των επιπζδων, εξαρτάται από φυςικά ςθμεία που δζχονται και ςτζλνουν 

ςιματα. 

Χτο επίπεδο αφφπνιςθσ οι μθχανιςμοί *θσ λογικισ εργάηονται πλιρωσ και υπάρχει 

κατεφκυνςθ και ζλεγχοσ των δραςτθριοτιτων του μυαλοφ και του ςϊματοσ ςτον εξωτερικό 

κόςμο.  

Χτο επίπεδο του φπνου αυτι θ λειτουργία μειϊνεται και όταν ι κυριαρχεί ο βακφσ φπνοσ 

χωρίσ εικόνεσ, λειτουργεί μόνο το φυτικό κζντρο που δίνει εςωτερικι απάντθςθ με τον 

χαρακτθριςτικό αυτοματιςμό του. Αυτι θ κατάςταςθ φπνου εναλλάςςεται κυκλικά με μια 

άλλθ που ονομάηουμε φπνο με ονειροπολιματα (παράδοξο), με εικόνεσ που εγγράφονται 

ςτθν οκόνθ τθσ αναπαράςταςθσ. 

Διαφοροποιοφμε ανάμεςα ςε επίπεδα και καταςτάςεισ (Βλ.). Σ φπνοσ χρθςιμεφει για να 

ξεκουράςει το ςϊμα, να ταξινομιςει τθ μάηα τθσ άμεςθσ μνθμικισ πλθροφόρθςθσ και για 

να εκ φορτίςει πολυάρικμεσ φυςικζσ και ψυχικζσ εντάςεισ (ς' αυτι τθν περίπτωςθ μζςω 

τθσ εικόνασ). 

Χτο επίπεδο του μιςοξφπνιου, μπλζκονται τα φαινόμενα με τα άλλα δυο επίπεδα. Χτο 

μιςοξφπνιο ανεβαίνουμε από τον φπνο και ς' αυτό φτάνουμε πριν να ξυπνιςουμε τελείωσ. 
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Αυτό το επίπεδο χαρακτθρίηεται από φανταςίεσ και μακριζσ αλυςίδεσ εικόνων, οι οποίεσ 

εκπλθρϊνουν τθ λειτουργία τθσ εκφόρτιςθσ εςωτερικϊν εντάςεων ι τακτοποιοφν 

περιεχόμενα μετατοπίηοντασ, μερικζσ φορζσ, τα φορτία κάποιων ςε άλλα. 

 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ. Θ εργαςία των κζντρων, ςτθ δομικι τθσ τάςθ, εγγράφεται ςαν 

εςωτερικι ενότθτα. Τταν αυτι θ εργαςία γίνεται ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, θ εγγραφι 

είναι τθσ εςωτερικισ αντίφαςθσ. Πποροφμε να το ςυνκζςουμε ςτθ φράςθ: «ςκζφτομαι, 

αιςκάνομαι και πράττω ςτθν ίδια κατεφκυνςθ». Θ αίςκθςθ τθσ δυςλειτουργίασ, τθσ 

αντίκεςθσ τθσ δραςτθριότθτασ των κζντρων, εγγράφεται ςαν εςωτερικόσ πόνοσ, ςαν 

αφξθςθ τθσ εςωτερικισ ζνταςθσ. 

 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ. Είναι φαινόμενα τθσ ςυνείδθςθσ που επθρεάηουν τθν κατάςταςθ 

του κάκε επιπζδου, ζχοντασ οριςμζνα χαρακτθριςτικά που αντιςτοιχοφν ςτα βιϊματα από 

περιεχόμενα άλλων επιπζδων. Ζτςι ςτο επίπεδο του φπνου διακρίνουμε τθν πακθτικι και 

τθν ενεργι κατάςταςθ, ςτο μιςοξφπνιο τθν πακθτικι και ενεργι κατάςταςθ και αυτι 

μπορεί να είναι προςεκτικι ι ςυγχυςμζνθ, και ςτθν αφφπνιςθ βλζπουμε τθν ενεργι και τθν 

πακθτικι κατάςταςθ, και οι δυο μπορεί να είναι προςεκτικζσ ι ςυγχυςμζνεσ (Βλ. 

Χυνείδθςθ, επίπεδα τθσ). Σι διαφορετικζσ καταςτάςεισ, ενεργζσ και πακθτικζ σ δίνονται 

από τον τόνο ι ενεργθτικι ζνταςθ του κάκε επιπζδου. Χυχνά γίνεται το λάκοσ να 

ςυγχζονται εςωτερικζσ καταςτάςεισ με επίπεδα ςυνείδθςθσ. 

Ψο ονειροπόλθμα ςε αφφπνιςθ δεν είναι ζνα επίπεδο αλλά μια κατάςταςθ, ςτθν οποία, ςε 

πλιρθ αφφπνιςθ, εικόνεσ που αντιςτοιχοφν ςτον φπνο ι ςτο μιςοξφπνιο ανοίγονται, 

πιζηοντασ τθ ςυνείδθςθ. Αυτό επίςθσ ςυμβαίνει με το τζλοσ τθσ εκφόρτιςθσ εντάςεων. 

Επίςθσ, τα ονειροπολιματα ςε αφφπνιςθ χρθςιμεφουν για να αναπλθρϊνουν 

περιςταςιακζσ δυςκολίεσ ι ανάγκεσ που αιςκάνεται το άτομο. Αυτό τελικά ςυςχετίηεται με 

το πρόβλθμα του πόνου και αυτι είναι θ εςωτερικι ζνδειξθ και θ εςωτερικι εγγραφι που 

υπάρχει όταν το άτομο δεν μπορεί να εκφραςτεί ςτον κόςμο εμφανίηοντασ, ζτςι, 

αναπλθρωτικζσ εικόνεσ. 

 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΧ ΞΣΧΠΣΧ Θ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ. Τςα τοποκετοφνται πιο πριν από τθν εξωτερικι αφι. 

Σι εκδθλϊςεισ κερμοκραςίασ, οι χθμικζσ, τθσ πίεςθσ, τθσ κζςθσ, κλπ., ονομάηονται 

ερεκίςματα, που δρϊντασ πάνω ςτισ εςωτερικά αιςκθτιρια διαμορφϊνουν τισ εςωτερικζσ 

αιςκιςεισ. Επίςθσ υπάρχει εςωτερικι αίςκθςθ τθσ μνιμθσ και τθσ φανταςίασ. 

 

ΚΑΡΑΨΣΧ. Τταν κεωρείται ςαν ζνα γεγονόσ που κινθτοποιεί ζντονεσ εγγραφζσ ενςτίκτων 

και που ςυνδζονται γι' αυτό με τθ δραςτθριότθτα των χαμθλϊν επιπζδων τθσ ςυνείδθςθσ, 

θ κεϊρθςι του ςχετίηεται: α) με τθ ψυχολογικι δυςκολία που προζρχεται από το 

πρόβλθμα τθσ αναπαράςταςθσ και εγγραφισ του ίδιου του εαυτοφ μασ ςα νεκροφ ι χωρίσ 

εγγραφι (Βλ. Χυγκινθμζνθ ςυνείδθςθ) και β) από το φόβο του πόνου, προεκτείνοντασ 

φανταςτικά τθ δραςτθριότθτα τθσ εγγραφισ πιο πζρα από το κάνατο και που αναφζρεται 

ςτθ μορφι με τθν οποία βλζπει κάποιοσ τουσ υπόλοιπουσ νεκροφσ. 
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Ζτςι ςτισ δυο περιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν, υποκζτοντασ ότι οι εγγραφζσ δε ςταματοφν 

με το κάνατο, δθμιουργείται ζνα ςφςτθμα ψευδαιςκθςιακϊν εικόνων που προκαλοφν πόνο 

και οδφνθ. Ψο να φανταηόμαςτε το δικό μασ κάνατο ςαν εγγραφι δραςτθριοτιτων είναι 

πθγι οδφνθσ, ζχει να κάνει με τθν ζνταςθ που δθμιουργείται μπροςτά ςτο κζμα και με τθν 

εγγραφι τθσ κατοχισ που αναφζρεται, ς' αυτι τθν περίπτωςθ ςτθν κατοχι του ίδιου μασ 

του εαυτοφ απζναντι ςτο χάςιμο του ςϊματοσ. Ζτςι αυτι θ ζνταςθ δθμιουργεί οδφνθ. Χε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ιδζα τθσ χαλάρωςθσ ι οριςτικισ ζλλειψθσ κατοχισ ςα ςυνολικό 

χάςιμο των εγγραφϊν ζνταςθσ και, ςυνεπϊσ αποςφνκεςθσ του εγϊ, δθμιουργοφν τθν 

επικυμία τθσ παραμονισ. Υάντα, ς' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ βρίςκουμε τθν κατοχι ςα βάςθ 

του προβλιματοσ, το ίδιο όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ του κανάτου των άλλων. (Βλ. Σδφνθ). 

 

ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΧΘ. Θ εγγραφι ενόσ ευχάριςτου ερεκίςματοσ γενικά ονομάηεται ικανοποίθςθ. 

Ζχει να κάνει με τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ ι με τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ. (Βλ. Υόνοσ). 

 

ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΧΘ, χρόνοσ τθσ. (Βλ. Υόνοσ, χρόνοσ του). ΞΑΚΑΦΧΘ. Ψεχνικι εκφόρτιςθσ 

καταπιεςτικϊν περιεχομζνων και/ι εςωτερικϊν εντάςεων μζςω τθσ εξωτερίκευςθσ από τα 

κζντρα. Σι κακαρτικζσ τεχνικζσ, μαηί με τισ μεταφορικζσ και αυτομεταφορικζσ αποτελοφν 

ζνα μζροσ του ςυςτιματοσ τθσ Αυτοαπελευκζρωςθσ, γνωςτό ςαν Ψεχνικι. 

 

ΞΑΚΑΦΧΘ, εφαρμογι τθσ. α) ςαν προπαραςκευι των μεταφορικϊν ςυνκθκϊν, β) όταν 

υπάρχει γενικι ανθςυχία ι άγχοσ, γ) όταν υπάρχουν προβλιματα ςχζςθσ δ) ςαν 

εναλλακτικι λφςθ μιασ μεταφοράσ τοποκετϊντασ το άτομο ςε κατάςταςθ εκφόρτιςθσ, 

εγκαταλείποντασ τθν αρχικι πρόταςθ. 

 

ΞΑΚΑΦΧΘ. μερικά βιματα τθσ. α) Εςωτερικι εξζταςθ λίγων λεπτϊν εντοπίηοντασ εκείνα τα 

κζματα που το άτομο κα είχε αντίςταςθ να διθγθκεί ςτον οδθγό, β) εξωτερικι χαλάρωςθ 

του ατόμου γ) αναφορά από τον οδθγό λζξεων ςτθν τφχθ ι άλλεσ παρεμβολζσ που 

αναφζρονται ςτα κεντρικά κζματα και  απαντιςεισ ςτθν τφχθ, δ) κακοριςμόσ από τον 

οδθγό των λζξεων κλειδιϊν ανάλογα με τθν αντίδραςθ του ατόμου απζναντι ς' αυτζσ 

φόβοι, εντάςεισ, μπλοκαρίςματα, κλπ., ε) αναφορά δυο θ περιςςότερων λζξεων κλειδιϊν 

και απαντιςεισ δυο ι περιςςότερων λζξεων περνϊντασ ζπειτα ςε φράςεισ κλειδιά μζχρι να 

ηθτιςουμε ευγενικά από το άτομο να εκφραςτεί, κακϊσ ο οδθγόσ ςυμμετζχει κάκε φορά 

λιγότερο, ςτ) μπορεί να υπάρχουν ι όχι φυςικζσ αντιςτοιχίεσ κλείνοντασ θν κάκαρςθ, μετά 

από αυτι ι όταν το άτομο το επικυμεί. 

 

ΞΑΚΑΦΨΛΞΘ, ζρευνα ανατροφοδότθςθσ. Χρθςιμεφει για να διακρίνουμε προβλιματα. Ζτςι, 

ςε οποιαδιποτε κακθμερινι περίςταςθ, το άτομο απαντά ςτον οδθγό τισ λζξεισ που αυτόσ 

του αναφζρει, ανάμεςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνοντα λζξεισ κλειδιά που προκαλοφν ζντονεσ 

ςυγκινιςεισ ςτο άτομο. Σ οδθγόσ αναφζρει ξανά τισ λζξεισ απάντθςθ, ςαν καινοφριε, λζξεισ 

ερεκίςματα, ζωσ ότου το άτομο να αναπτφςςει τα κζματά του, καταλιγοντασ ςε κάκαρςθ. 

Δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ. 
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ΞΑΨΣΧΘ. (Βλ. Σδφνθ). α) Θ οδφνθ ςυνδζεται με το φόβο (τθσ αρρϊςτιασ, τθσ μοναξιάσ και 

του κανάτου) και ο φόβοσ ςυνδζεται με τθν ανάμνθςθ, τθν αίςκθςθ και τθ φανταςία. Τμωσ 

όλθ αυτι θ δομι ζχει να κάνει με τθ ςειρά τθσ, με τθ' κατοχι του εαυτοφ μασ, των 

αντικειμζνων και των άλλων ατόμων. Ζτςι επίςθσ υποφζρουμε επειδι δεν ζχουμε, ι επειδι 

δεν μποροφμε να πετφχουμε κάτι που επικυμοφμε και αυτι τ οδφνθ επίςθσ ζχει τισ ρίηεσ 

τθσ ςτθν κατοχι. β) Θ εγγραφι τθσ κατοχισ ζχει ςχζςθ με τθν ζνταςθ και αυτι ει ναι θ 

ζνδειξθ τθσ. 

 

ΞΕΡΨΦΑ. 1) αφαίρεςθ ι ςφνκεςθ αντίλθψθσ που αναφζρεται ςτισ διαφορετικζσ πικανζσ 

δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπινοι όντοσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ εργαςία 

διαφορετικϊν φυςικϊν ςθμείων, μερικζσ φορζσ χωριςμζνων μεταξφ τουσ. 

2) Πθχανιςμοί που ελζγχουν τθν ζξοδο τθσ απάντθςθσ προσ τον κόςμο. Αυτά τα κζντρα 

εμφανίηονται ςαν εξειδικεφςει, απαντιςεων ςχζςθσ. 

 

ΞΕΡΨΦΑ, δυςλειτουργίεσ των. Εμφανίηονται όταν οι απαντιςεισ δεν οργανϊνονται δομικά 

και τα κζντρα κινθτοποιοφν δραςτθριότθτεσ ςε κατευκφνςεισ αντίκετεσ μεταξφ τουσ 

Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί θ φόρμουλα: «ςτθν αντίφαςθ ςκεφτόμαςτε, αιςκανόμαςτε και 

δροφμε ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ». 

 

ΞΕΡΨΦΑ, ενζργεια των. Χτθν εργαςία ι δραςτθριότθτα των κζντρων αντιςτοιχεί ζνασ τφποσ 

ενζργειασ τθν οποία ονομάηουμε νευρικι ενζργεια και που κυκλοφορεί ανάμεςα ς' αυτά. 

Ψο επίπεδο αυτισ τθσ ενζργειασ είναι ςτακερό, δθλαδι αυξάνοντασ τθ δραςτθριότθτα 

κάποιων κζντρων, μειϊνεται ςε άλλα, ειδικά ς' αυτά που ονομάηουμε ςυναφι. Περικζσ 

φορζσ δθμιουργοφνται μπλοκαρίςματα ςε αυτι τθν κυκλοφορία ενζργειασ ςε ζνα κζντρο, 

προκαλϊντασ δυςλειτουργίεσ ςτθν υπόλοιπθ δομι των κζντρων. Δεν πρζπει να ςυγχζεται θ 

ζλλειψθ ενζργειασ ι μπλοκάριςμα ενόσ κζντρου, με τθν ζλλειψθ προγφμναςθσ. Υρζπει να 

λάβουμε υπόψθ μασ τθν κακαρτικι λειτουργία που μπορεί να ζχει ζνα ςυναφζσ κζντρο 

πάνω ς' ζνα μπλοκαριςμζνο ι υπερφορτιςμζνο, διευκολφνοντασ τθν εκφόρτιςθ εντάςεων, 

θ αρνθτικι δραςτθριότθτα ενόσ κζντρου κάνει το φορτίο των ςυναφϊν να μειϊνεται από 

«απορρόφθςθ», ενϊ το κετικό φορτίο μπορεί να το αυξιςει και να παράγει υπερφόρτιςθ 

ςτα ςυναφι. Ψόςο θ αρνθτικι δραςτθριότθτα ι θ υπερφόρτιςθ, αντανακλϊνται ςτθν 

οικονομία των υπόλοιπων κζντρων καταλιγοντασ να τα αποφορτίηουν. Ψο φυτικό κζντρο 

είναι αυτό που μοιράηει ανάλογα τθν ενζργεια ςτα υπόλοιπα, είναι το ςϊμα που δίνει 

ενζργεια ςτα κζντρα. Ψο ςεξουαλικό κζντρο είναι ο ςυλλζκτθσ αυτισ τθσ ενζργειασ και, με 

τθ λειτουργία του, εξιςορροπεί τθ δραςτθριότθτα των υπόλοιπων κζντρων. 

 

ΞΕΡΨΦΑ, κφκλοι και ρυκμοί των. Ψα κζντρα ζχουν τθ δικι τουσ ιδιαίτερθ εςωτερικι 

δραςτθριότθτα ανεξάρτθτα από τα ερεκίςματα που φτάνουν ς' αυτά, τα οποία, εκτόσ του 

ότι επθρεάηουν τθ λειτουργία τουσ, προςαρμόηονται ξανά ςτον κανονικό ρυκμό του 

κζντρου (Βλ. Βιορυκμό). 
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ΞΕΡΨΦΑ, μζρθ και υπομζρθ των. Αφθρθμζνα, κάκε κζντρο ζχει μζρθ που πάνε από τισ 

εκοφςιεσ δραςτθριότθτεσ προσ τισ πιο ακοφςιεσ, οι οποίεσ κερδίηουν ςε ενζργεια, και 

κακϊσ υπερφορτίηονται υπερβαίνουν όλο το κζντρο. Διακρίνουμε ζνα διανοθτικό, 

ςυγκινθςιακό και κινθτικό μζροσ. Χε κάκε μζροσ, επίςθσ αφθρθμζνα, κακορίηουμε υπο-

μζρθ που τα κάνουν να εργάηονται με επιλογι ι ςφγχυςθ, αποδοχι ι άρνθςθ και ζνταςθ ι 

χαλάρωςθ. 

 

ΞΕΡΨΦΑ, ταχφτθτεσ των. Χτθν υπαγόρευςθ των απαντιςεων ςτο περιβάλλον, θ ταχφτθτα 

αυξάνεται ξεκινϊντασ από το διανοθτικό κζντρο που είναι το πιο αργό μζχρι το φυτικό και 

ςεξουαλικό κζντρο που είναι το πιο γριγορο. 

 

ΞΕΡΨΦΑ ΑΥΑΡΨΘΧΘΧ. Χφνκεςθ αντίλθψθσ που αναφζρεται ςε ζνα μθχανιςμό του ψυχιςμοφ 

που δίνει απάντθςθ ςτον κόςμο τθσ αίςκθςθσ. Θ απάντθςθ είναι θ εκδιλωςθ προσ το 

εξωτερικό περιβάλλον και/ι το εςωτερικό τθσ δραςτθριότθτασ του κζντρου. Πποροφμε να 

διαφοροποιιςουμε κζντρα απάντθςθσ από τθ δραςτθριότθτα ι τθ λειτουργία τθν οποία 

εκπλθρϊνουν. 

Διανοθτικό κζντρο: ρυκμίηει τθν επεξεργαςία των απαντιςεων που ςκεφτόμαςτε, τθ ςχζςθ 

ανάμεςα ςε διαφορετικά ερεκίςματα, τισ ςχζςεισ ςτοιχείων και τθσ μάκθςθσ, δίνει 

διαταγζσ ςτα άλλα κζντρα, εκτόσ από τα ακοφςια μζρθ τουσ και το φυτικό κζντρο. 

Οειτουργεί με βάςθ τουσ μθχανιςμοφσ αφαίρεςθσ, τθν ταξινόμθςθ, το ςυνδυαςμό, κλπ. 

Εργάηεται με επιλογι ι ςφγχυςθ εικόνων, ςε μια γκάμα που πάει από τισ ιδζεσ ςτισ 

διάφορεσ μορφζσ κατευκυνόμενθσ ι αφθρθμζνθσ φανταςίασ, ζχοντασ τθ δυνατότθτα να 

επεξεργαςτεί απαντιςεισ που, με τθ ςειρά τουσ, εκφράηονται ςα ςυμβολικζσ εικόνεσ, 

εικόνεσ ςθμαδιϊν και αλλθγορικζσ εικόνεσ. Τταν οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ του 

διανοθτικοφ κζντρου ξεφεφγουν απ' αυτό δθμιουργοφν ςφγχυςθ ςτο υπόλοιπο τθσ δομισ 

και, γι' αυτό, ςτθ ςυμπεριφορά. 

Χυγκινθςιακό κζντρο: ρυκμίηει τα ςυναιςκιματα και τισ ςυγκινιςεισ, ςαν απαντιςεισ ςε 

εςωτερικά και εξωτερικά φαινόμενα. Θ δράςθ του τροποποιεί τθ δράςθ των άλλων 

κζντρων, ακόμθ και ςτα ακοφςια μζρθ τουσ, και επίςθσ τθ δράςθ του φυτικοφ κζντρου. 

Είναι ρυκμιςτισ και ςυνκζτθσ των πρωταρχικά περιςταςιακϊν απαντιςεων μζςω μιασ 

εργαςίασ αποδοχισ ι άρνθςθσ. Πε αυτι τθν εργαςία γίνεται αιςκθτι θ ικανότθτα του 

ψυχιςμοφ να αιςκάνεται το πλθςίαςμα ςτο ευχάριςτο ι τθν απομάκρυνςθ από το οδυνθρό 

χωρίσ γι' αυτό το ςϊμα να δρα ςε οριςμζνεσ καταςτάςεισ, δθμιουργϊντασ είδθ ψυχικϊν 

μετατοπίςεων. Τταν το ςυγκινθςιακό κζντρο δίνει απαντιςεισ που ξεφεφγουν προσ τα άλλα 

κζντρα, δθμιουργοφνται ςυγχφςεισ ςτο ςυγχρονιςμό των άλλων κζντρων από τμθματικά 

μπλοκαρίςματα, που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά. (Βλ. Χυγκινθμζνθ ςυνείδθςθ). 

Ξινθτικό κζντρο: επιτρζπει τθν κίνθςθ του ςϊματοσ ςτο χϊρο, ρυκμίηει τισ ςυνικειεσ τθσ 

κίνθςθσ. Εργάηεται με εντάςεισ και χαλαρϊςεισ. Χτισ απαντιςεισ του εργάηεται με 

υπερφορτίςεισ, όπωσ και τα υπόλοιπα κζντρα. 
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Χεξουαλικό κζντρο: ρυκμίηει τισ ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ απζναντι ςε εξωτερικά και 

εςωτερικά ερεκίςματα και ςτζλνει επίςθσ ςιματα ςτα άλλα κζντρα, αυτά που ζχουν 

ακοφςιο χαρακτιρα. Ζχει ζνα ελάχιςτο μζροσ εκοφςιου χαρακτιρα. Είναι ο κφριοσ 

ςυλλζκτθσ και διανομζασ ενζργειασ: δρα μζςω εναλλαςςόμενθσ ςυγκζντρωςθσ και 

διάχυςθσ, με ικανότθτα να κινθτοποιεί τθν ενζργεια με εντοπιςμζνο τρόπο. Είναι θ πιο 

άμεςθ ειδίκευςθ του φυτικοφ κζντρου. Θ ζνταςθ και θ διανομι ενζργειασ από το 

ςεξουαλικό κζντρο ςτα υπόλοιπα κζντρα δίνει ζντονεσ ςυναιςκθτικζσ εγγραφζσ. Θ μείωςθ 

τθσ ζνταςθσ παράγεται από εκ φόρτιςθ: α) του ίδιου του ςεξουαλικοφ κζντρου, β) μζςω 

των υπόλοιπων κζντρων, γ) με εκπομπι ςθμάτων ςτθ ςυνείδθςθ που τα μετατρζπει ςε 

εικόνεσ. Ππορεί να ςυλλζξει εντάςεισ του ςϊματοσ και των άλλων κζντρων και αυτά τα 

ςυναιςκθτικά ςιματα μποροφν να κινθτοποιιςουν το ςεξουαλικό κζντρο ςτο ςφςτθμα 

απαντιςεων του. 

Φυτικό κζντρο: ρυκμίηει τθ δραςτθριότθτα του ςϊματοσ δίνοντασ απαντιςεισ 

εξιςορρόπθςθσ ςτισ ανιςορροπίεσ που δθμιουργοφνται και ςτζλνοντασ ςιματα ςτα άλλα 

κζντρα για να κινθτοποιθκοφν προσ τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του αποφεφγοντασ τον 

πόνο ι για να ςυνεχίςουν τθν ικανοποίθςθ. Από άλλο ςθμείο οπτικισ, λζμε ότι είναι θ βάςθ 

του ψυχιςμοφ ςτθν οποία ενεργοποιοφνται τα ζνςτικτα ατομικισ ςυντιρθςθσ και 

ςυντιρθςθσ του είδουσ, τα οποία όταν ερεκίηονται από ςιματα ευχαρίςτθςθσ ι πόνου, 

κινθτοποιοφνται ςε άμυνα και εξάπλωςθ τθσ ςυνολικισ δομισ. Από αυτά τα ζνςτικτα δεν 

υπάρχουν εγγραφζσ, αλλά από κακοριςμζνα ςιματα που δείχνουν ότι μπαίνει ςε κίνδυνο 

ζνα μζροσ ι το ςφνολο τθσ δομισ (δεν είναι μθχανιςμοί αλλά δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ 

ονομάηουμε ζνςτικτα). Ψο φυτικό κζντρο κινθτοποιείται από εικόνεσ ςυναιςκθτικισ 

εγγραφισ που προάγονται από τθν κατάςταςθ φπνου ι κοφραςθσ, τθν αίςκθςθ πείνασ, 

ανάκλαςθ του ςεξ, κλπ. Θ ςυναιςκθτικι εγγραφι αυξάνει ςε περιπτϊςεισ αρρϊςτιασ ι 

ζλλειψθσ εξωτερικϊν αιςκιςεων. Υραγματοποιεί τισ κατάλλθλεσ απαντιςεισ για να 

χαλαρϊςουν οριςμζνα επίπεδα τθσ ςυνείδθςθσ, αναπλθρϊνοντασ ζτςι τα ςιματα που 

διακρίνονται ςυναιςκθτικά, δρϊντασ πάνω ςτθ μθχανι και Βάηοντασ ςε κίνθςθ ςθμεία του 

ενδοςϊματοσ. Ψο φυτικό κζντρο μζνει ςχεδόν ολοκλθρωτικά ανεπθρζαςτο από τουσ 

μθχανιςμοφσ τθσ ςυνείδθςθσ, όμωσ θ εργαςία γίνεται αντιλθπτι από εςωτερικζσ αιςκιςεισ 

και το ςιμα αυτισ, φτάνοντασ ςτθ ςυνείδθςθ, μετατρζπεται ςε εικόνα που μπορεί να 

κινθτοποιιςει τα ακοφςια μζρθ των άλλων κζντρων. Αυτά τα κζντρα: α) δεν είναι με κανζνα 

τρόπο χωριςμζνα και εργάηονται ςε δομι και δυναμικά, εγγράφοντασ ςυςχετίςεισ μεταξφ 

τουσ, κυκλοφορϊντασ κάποιο τφπο ενζργειασ που προςωρινά ονομάηουμε νευρικι 

ενζργεια και β) εργάηονται με δικζσ τουσ εγγραφζσ, μζςω των εςωτερικϊν αιςκιςεων και 

μζςω τθσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςε κζντρα και ςυνείδθςθ. 

 

ΞΟΛΠΑ. Σνομάηουμε το ςυγκινθςιακό φόντο όπου, οποιοδιποτε αντικείμενο πζφτει ςε 

αυτό το πεδίο, παίρνει τα χαρακτθριςτικά αυτοφ του φόντου ι ψυχικισ κατάςταςθσ. Ψα 

κλίματα μπορεί να είναι περιςταςιακά ι να ςτακεροποιοφνται ςτον ψυχιςμό και να 

διαταράςςουν τθν ολοκλθρωμζνθ δομι, εμποδίηοντασ τθν κινθτικότθτα προσ άλλα 

κατάλλθλα κλίματα. Ψα ςτακερά κλίματα κυκλοφοροφν μζςω των' διαφόρων επιπζδων, 

ςτερϊντασ ελευκερία δράςθσ ςτθ ςυνείδθςθ. 
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ΞΟΛΠΑΨΑ, καταγωγι των. Ππορεί να βρίςκεται ςε: α) εςωτερικζσ αιςκιςεισ, β) να ξεκινά 

από τθ μνιμθ και να κινθτοποιεί εγγραφζσ, ι γ) να ξεκινά από τθ ςυνείδθςθ ειδικά ςτθ 

δραςτθριότθτα τθσ φανταςίασ. Ωπάρχουν περιπτϊςεισ ςυνδυαςμοφ του παλμοφ τθσ 

εςωτερικό-ςυναιςκθτικισ αίςκθςθσ με καταςτάςεισ εξωτερικισ αντίλθψθσ ι με τθ μνιμθ, ι 

με εξωτερικζσ αιςκιςεισ που κινθτοποιοφν ςυναιςκθτικζσ αιςκιςεισ που εγγράφονται και 

οι δυο ςτθ μνιμθ, ι από ςυνδυαςμοφσ παλμϊν εξωτερικϊν αιςκιςεων, εςωτερικϊν 

αιςκιςεων ι τθσ μνιμθσ με ςτοιχεία τθσ φανταςίασ, εμφανίηοντασ μ' αυτό τον τρόπο τθν 

αλυςίδα αιςκιςεισ-μνιμθ- ςυνείδθςθ ςα μια αλυςίδα αδιάςπαςτθ, όχι γραμμικι και 

δομικι. 

 

ΞΟΛΠΑΨΑ, χαρακτθριςτικά των. α) διαφεφγουν ζναν εκοφςιο χειριςμό, β) ακολουκοφν το 

άτομο ακόμθ κι όταν τελειϊςει θ κατάςταςθ που τα προκάλεςε (τα μθ περιςταςιακά), 

προκαλϊντασ το ξεκίνθμα τουσ με τον καιρό και τα επίπεδα, γ) μεταφράηονται με 

ςυγκεχυμζνο τρόπο κακϊσ αντιςτοιχοφν ςε ςυναιςκθτικοφσ μθ ακριβείσ παλμοφσ, δ) 

μερικζσ φορζσ ο μθχανιςμόσ μετάφραςθσ του παλμοφ δρα φζρνοντασ εικόνεσ που 

αντιςτοιχοφν ςτο κλίμα δίνοντασ τθν αντίςτοιχα ανάμεςα ςε κλίμα και εικόνα ι κζμα, ε) 

μερικζσ φορζσ δε ςυνοδεφονται από οπτικζσ εικόνεσ, ακόμθ κι αν το κλίμα εγγράφεται 

χωρίσ εικόνεσ, ςτθν πραγματικότθτα παν τα υπάρχουν ςυναιςκθτικζσ εικόνεσ και 

τοποκζτθςθ αυτϊν των εικόνων με ςυγκεχυμζνο και γενικό τρόπο ςτο πεδίο 

αναπαράςταςθσ, πράγμα που διαταράςςει και κινθτοποιεί τισ δραςτθριότθτεσ των άλλων 

κζντρων, ειδικά των ενςτικτωδϊν, μια και από το κλίμα εμφανίηονται οι εικόνεσ που 

κινοφνται προσ τα κζντρα προκαλϊντασ τθ δραςτθριότθτά τουσ. 

 

ΞΣΧΠΣΧ, δραςτθριότθτα του. Βαςικά για να ικανοποιιςουμε φυςικζσ ανάγκεσ. Υολλζσ από 

τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν να κάνουν με εκφορτίςεισ των εντάςεων προσ τον 

κόςμο. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ εξθγοφνται από τθν εςωτερικι διαμόρφωςθ που κάνει το 

μυαλό, όταν εφαρμόηεται ςτον κόςμο. Θ πρϊτθ περίπτωςθ είναι αυτι τθσ εμπειρικισ 

κάκαρςθσ τθσ πράξθσ, θ δεφτερθ αυτι τθσ εμπειρικισ αυτομεταφοράσ από τθν πράξθ. 

 

ΟΘΚΘ. Είναι θ αδυναμία να πάρει θ ςυνείδθςθ ιδθ εγγραμμζνα ςτοιχεία. Χυμβαίνει από 

ζνα μπλοκάριςμα ςτθν αναπόλθςθ (Βλ.) που εμποδίηει τθν επανεμφάνιςθ τθσ 

πλθροφόρθςθσ. Περικζσ φορζσ θ λικθ περιλαμβάνει το ςτοιχείο και τθν πλιρθ κατάςταςθ 

ςτθν οποία εγγράφθκε και ό,τι κα μποροφςε να υποκινιςει αυτό το κλίμα ςβινεται. 

Χβινονται ολόκλθρεσ κατθγορίεσ που κα μποροφςαν να ανακαλζςουν αυτι τθν εικόνα. 

Ωπάρχει λειτουργικι λικθ που εμποδίηει τθ ςυνεχι εμφάνιςθ αναμνιςεων χάρθ ςε 

μθχανιςμοφσ ενδορφκμιςθσ, που δρουν μπλοκάροντασ ζνα μθχανιςμό όταν λειτουργεί 

άλλοσ (Βλ. Αμνθςία). Ψο ςβιςιμο τθσ μνιμθσ είναι χωρίσ αμφιβολία, κεωρθτικό, μια και 

εμπειρικά μποροφν να ανακτθκοφν βιϊματα τελείωσ ξεχαςμζνα. Ωπάρχουν ςυςτιματα 

«ςβθςίματοσ» από χθμικι ι θλεκτρικι δράςθ που μποροφν να μπλοκάρουν περιεχόμενα 

και να εμποδίςουν απαντιςεισ των κζντρων χωρίσ καμιά ενςωμάτωςθ. 
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ΠΑΚΘΧΘ. Διαδικαςία εγγραφισ, επεξεργαςίασ και εκπομπισ ςτοιχείων που βαςίηεται ςτο 

ότι, αν ζνασ παλμόσ τθσ αντίλθψθσ απλωκεί προσ τθ μνιμθ και τθ ςυνείδθςθ και αυτι 

αναλφςει και ςυγκρίνει με προθγοφμενα ςτοιχεία, ζχουμε το φαινόμενο τθσ αναγνϊριςθσ 

ςτο οποίο αντίλθψθ και αναπαράςταςθ ςυμπίπτουν. Τταν δεν υπάρχουν προθγοφμενα 

ςτοιχεία, το πρωταρχικό που εμφανίηεται κα βάλει ςε κίνθςθ μθχανιςμοφσ ςυςχετιςμοφ 

ανάμεςα ςε προθγοφμενα ςτοιχεία κοντινά ςτο καινοφριο που παρουςιάηεται 

κινθτοποιϊντασ τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ, αυτζσ δρουν πάνω ςτα κζντρα τα οποία 

κινθτοποιοφνται. Ξακϊσ υπάρχει μια τροφοδότθςθ που μεταφζρει τθν αίςκθςθ του 

κζντρου που κινθτοποιείται προσ τθ ςυνείδθςθ, αυτι αρχίηει να διευκφνει ανάμεςα ςε 

«ςωςτά» και «λάκθ», ςτθριηόμενθ τϊρα ςε καινοφρια ςτοιχεία που ιδθ ζχουν εξαπλωκεί 

ςτθ μνιμθ. Χφμφωνα με τα προθγοφμενα, θ διαδικαςία μάκθςθσ δεν είναι πακθτικι και 

προχποκζτει πάντα τθν κινθτοποίθςθ των κζντρων απάντθςθσ. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ. α) Ψεχνικι που ςε ςυνδυαςμό με τθν κάκαρςθ και τθν αυτομεταφορά 

αποτελεί το ςφςτθμα τθσ «Ψεχνικισ». β) Ψεχνικι που δρα ςτο πεδίο τθσ εςωτερικισ 

αναπαράςταςθσ εκφορτίηοντασ εντάςεισ κάποιων περιεχομζνων και μετατοπίηοντασ τα 

φορτία τουσ ςε άλλα. Θ εργαςία γίνεται από το επίπεδο ενεργοφ μιςοξφπνιου με τθν 

κακοδιγθςθ ενόσ οδθγοφ. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, προθγοφμενα ηθτιματα τθσ. Απαιτείται: α) αμοιβαία εμπιςτοςφνθ ανάμεςα 

ςτο άτομο και τον οδθγό, β) τεχνικι ικανότθτα, γ) μείωςθ των αιςκθτικϊν ςτοιχείων, δ) να 

και οδθγόσ, ε) αλλαγι οδθγοφ ςε περίπτωςθ ςυγκινθςιακισ αμφιταλάντευςθσ ι ψυχικισ 

εξάρτθςθσ, ςτ) κατάλλθλθ φυςικι ςτάςθ, δθλ. να τοποκετείται ο οδθγόσ ςτο όριο τθσ 

οπτικισ ςυμπαρουςίασ του ατόμου, η) εξακρίβωςθ τθσ κατάςταςθσ των αιςκιςεων του 

ατόμου και εςωτερικϊν οργανικϊν ελλείψεων, θ) μάκθμα επαφισ τθσ μεταφορικισ 

ζρευνασ και βιογραφικά ηθτιματα, κ) καλόσ χειριςμόσ τθσ τεχνικισ τθσ χαλάρωςθσ από το 

άτομο. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, είςοδοσ ςτθ. Πε πρόταςθ του ατόμου που εμφανίηει εικόνεσ ενόσ ονείρου, 

βιογραφικοφ ςτοιχείου και ςθμαντικοφ γι' αυτόν ονειροπολιματοσ. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, ανάπτυξθ και ζξοδοσ τθσ. Αφοφ παρουςιαςτεί θ εικόνα και το άτομο ςτθ 

ςκθνι (ςε επίπεδο αναπαράςταςθσ) αναπτφςςεται θ ςκθνι με βάςθ τισ τεχνικζσ επιπζδων, 

μετατροπϊν και εξαπλϊςεων, ενϊ το άτομο ςχολιάηει, ό,τι ςυμβαίνει χωρίσ να εκλογικεφει 

ι να μπλοκάρει. Χτθν τεχνικι επιπζδων ξεκινάμε από το μζςο πεδίο, κατεβαίνουμε και 

ανεβαίνουμε από εκεί που κατεβικαμε, φτάνουμε ςτο μζςο πεδίο, το αναγνωρίηουμε και 

ξεκινάμε τθν άνοδο επιςτρζφοντασ ςτθ ςυνζχεια ςτο μζςο πεδίο παίρνοντασ προσ τα πίςω 

τθ διαδρομι (όλθ θ διαδρομι από τισ εςωτερικζσ καταςτάςεισ γίνεται ςτο επίπεδο του 

μιςοξφπνιου). Χτθν τεχνικι των μετατροπϊν το άτομο μετατρζπει τθν αρχικι εικόνα και τθν 

εικόνα του εαυτοφ του όταν πρζπει, κάνοντασ ςτθ ςυνζχεια τθν αντίςτροφθ διαδρομι, 

επιςτρζφοντασ ςτθν αρχικι εικόνα. Χτισ εξαπλϊςεισ θ εργαςία γίνεται με τθν ζκταςθ των 

ςυναιςκθτικϊν αιςκιςεων όπωσ πρζπει, και επιςτρζψουμε ςτθν αρχικι κατάςταςθ 
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ςυμπιζηοντασ ξανά. Χτισ τρεισ περιπτϊςεισ, ςτο τζλοσ, τοποκετείται το άτομο ςε μια καλι 

εςωτερικι κατάςταςθ, ςυμφιλίωςθσ με τον εαυτό του. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, ενδείξεισ αντίςταςθσ ςτθν. Είναι ενδείξεισ θ ζλλειψθ εικόνων, υπερβολικζσ 

εκλογικεφςεισ αφφπνιςθσ, επιμονζσ κάκαρςθσ, κορεςμοί, ςτακεροποίθςθ εικόνων, 

υπερβολικά γριγορθ μετατόπιςθ εικόνων, άρνθςθ να βγοφμε από μια οριςμζνθ 

κατάςταςθ, κλειςίματα. Αυτά τα προβλιματα που μπορεί να εμφανιςτοφν ςτθν πρακτικι 

μεταφοράσ είναι οι καλφτερεσ ενδείξεισ, μια και επιτρζπουν ςτον οδθγό να 

προςανατολιςτεί ζτςι ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόςει τθν κατάλλθλθ τεχνικι, δρϊντασ 

ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ από αυτι που δείχνει το μπλοκάριςμα και μεταφράηοντασ το 

κλίμα ςε εικόνα. Τλα αυτά χωρίσ πίεςθ και χωρίσ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ, τείνοντασ ςτθν 

«πεικϊ» των περιεχομζνων και τθν εςωτερικι ςυμφιλίωςθ μ' αυτά, δείχνοντασ ζτςι ότι 

μποροφν να ενταχκοφν ςε ζνα ςφςτθμα που μποροφμε να χειριςτοφμε. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, τρόποσ να δροφμε ςτθ. Δίνοντασ προςοχι ςτο κλίμα. Αςχολοφμαςτε με το να 

παραχκεί, να μειωκεί ι να παρουςιαςτεί ςτο άτομο το ςτακερό κλίμα, ανυψϊνοντασ το 

δυναμικό του. Υραγματοποιϊντασ αυτό (που μπορεί να παρατθρθκεί από τισ φυςικζσ 

ςυμπτϊςεισ) προςπακοφμε να το ςυνδζςουμε με μια κατάλλθλθ εικόνα, που ςυςτινεται 

από τον οδθγό, που να αυξάνει ι να ενιςχφει το κλίμα βοθκϊντασ ςτθν αντικατάςταςθ τθσ 

πρϊτθσ εικόνασ από άλλεσ παρόμοιεσ ι ςυναφείσ. Δθμιουργείται ζτςι θ μετατόπιςθ του 

δυναμικοφ που εγγράφθκε ςτθν πρϊτθ εικόνα, και τοποκετείται ςτθ δεφτερθ για να 

εξακριβϊςουμε (από μετατόπιςθ ςε μετατόπιςθ) ότι θ πρϊτθ εικόνα ζχαςε δυναμικό και το 

κλίμα δεν είναι πια ςτατικό. Δίνοντασ προςοχι ςτισ εικόνεσ: εργαηόμαςτε με επίπεδα, 

μετατροπζσ και εξαπλϊςεισ, ξεκινάμε από το μζςο πεδίο, κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε και 

επιςτρζψουμε ςτο αρχικό ςθμείο. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, επόμενα βιματα τθσ. α) Χυηιτθςθ αφφπνιςθσ ανάμεςα ςε άτομο και οδθγό 

και ανακαταςκευι από το άτομο αυτοφ που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ με τθ 

βοικεια τθσ μνιμθσ και τθσ ακολουκίασ του οδθγοφ. β) Ερμθνεία από το άτομο τθσ ζννοιασ 

των αλλθγοριϊν, ο οδθγόσ προςζχει μόνο τισ υπερβολικζσ ερμθνεφςεισ. γ) Γραπτι ςφνκεςθ 

του ατόμου όπου, με ςυντομία, διθγείται τα προβλιματα, αντιςτάςεισ ι δυςκολίεσ που 

είχε, τα κλίματα που τα ςυνόδευαν και τισ αντίςτοιχεσ ψυχικζσ αιςκιςεισ. δ) Αν θ μεταφορά 

ιταν αποτελεςματικι τόςο ςε αφφπνιςθ, φπνο και μιςοξφπνιο παρουςιάηεται ςτο άτομο 

μια αυτόματθ εςωτερικι διαδικαςία ανακατάταξθσ ςτοιχείων και ενςωμάτωςθσ 

περιεχομζνων, και ζτςι πρζπει να περιμζνουμε να ολοκλθρωκεί αυτι θ διαδικαςία 

επεξεργαςίασ και ενςωμάτωςθσ για να γίνουν καινοφριεσ μεταφορζσ. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑ, ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ. Θ καλφτερθ αναφορά των αποτελεςμάτων που 

ζπονται μιασ μεταφορικισ διαδικαςίασ, ςτθν οποία ζχουμε αγγίξει και ξεπεράςει το 

πρόβλθμα, βρίςκεται ςτο να αιςκανκοφμε μια ευαίςκθτθ αλλαγι ςυμπεριφοράσ γφρω ςε 

ό,τι ςχετίηεται με τα προβλιματα που προςπακιςαμε να μετατρζψουμε. Αυτό κα ςυμβεί 

με μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ζνταςθ ςτο μζτρο που θ μεταφορά ςυμπίπτει με μια ςτιγμι 



142 
 

διαδικαςίασ ςθμαντικισ για το άτομο, δρϊντασ ςαν επιταχυντισ. Αυτι θ εςωτερικι 

αίςκθςθ αλλαγισ παράγεται ςε ςτιγμζσ μετά τθ μεταφορά κακϊσ αντιλαμβανόμαςτε ότι 

αγγίξαμε ςυςτιματα ιδεοποίθςθσ και εικόνασ του μιςοξφπνιου και του φπνου 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αφφπνιςθσ. Θ μεταφορικι εργαςία κα είναι λοιπόν λιγότερο 

ι περιςςότερο μακριά, ανάλογα με τθ ςτιγμι διαδικαςίασ και μζχρι να εμφανιςτοφν οι 

ενδείξεισ, κατανοϊντασ πάντα τα φαινόμενα και κάνοντασ επεξεργαςία και 

ενςωματϊνοντασ αυτά τα περιεχόμενα. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ, ζρευνα. Ψεχνικι γριγορθ, ςφντομθ και ςε αφφπνιςθ που χρθςιμοποιείται ςε 

οποιαδιποτε κακθμερινι περίςταςθ για να κακοριςτοφν οι πικανζσ αντιςτάςεισ που ζχει 

το άτομο. Θ εργαςία ξεκινά με μια διιγθςθ, ι όνειρο που διθγείται το άτομο και 

παίρνοντασ ζνα πρόςωπο από αυτι τθν ιςτορία και προτείνοντασ ςτο άτομο να 

πραγματοποιιςει μ' αυτό μετατροπζσ, μετατοπίςεισ, ςυνδζςεισ κλιμάτων, αποςυνδζςεισ, 

κλπ., παρατθρϊντασ τισ ευκολίεσ ι δυςκολίεσ. Χε άλλεσ περιπτϊςεισ, το άτομο μπορεί να 

ενςαρκϊςει το ρόλο κάποιου από τα αναπαριςτϊμενα πρόςωπα, εξελίςςοντασ τισ 

μετατοπίςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθ διαδικαςία μεταφοράσ. 

 

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ. Ξατανοοφμε ςα μθχανιςμοφσ, τθ δομι των αιςκιςεων, τθ δομι τθσ μνιμθσ 

και τθ δομι τθσ ςυνείδθςθσ με τα διάφορα επίπεδά τθσ. Αυτοί οι μθχανιςμοί δουλεφουν 

ενςωματϊνοντασ και θ ςφνδεςθ που υπάρχει ανάμεςα ς' αυτοφσ είναι από τουσ παλμοφσ 

που παραμορφϊνονται, μεταφράηονται και μετατρζπονται, ανάλογα με το περιβάλλον ςτο 

οποίο ςυμμετζχουν. 

 

MNHΠH. Οειτουργία του ψυχιςμοφ που ρυκμίηει χρόνουσ και φυλάκιο ζγγραφων θ 

αιςκιςεων που προκαλοφνται από εξωτερικά ι εςωτερικά ερεκίςματα, που μετατρζπονται 

ανάλογα με τθν κατάςταςθ τθσ δομισ (Βλ. Ανάκλθςθ). Ξάκε καινοφρια αίςκθςθ ςυγκρίνεται 

με προθγοφμενεσ αιςκιςεισ (Βλ. Χυμπεριφορά, παράγοντεσ που παρεμβαίνουν ςτθν). 

Περικζσ φορζσ οι φυλαςςόμενεσ αιςκιςεισ προεκτείνονται ςε ζνα μθ ςθμερινό χρόνο, 

μελλοντικό. 

Ξαι από τισ δυο δραςτθριότθτεσ (επικαιρότθτα ι ανάμνθςθ και προβολι ι φανταςία) 

υπάρχει εγγραφι. Σ μθχανιςμόσ εγγραφισ και το επίπεδο εργαςίασ του ψυχιςμοφ δρουν 

ςε δομι με τα αιςκθτιρια όργανα. 

 

ΠΡΘΠΘ, εγγραφι τθσ. Αυτι πραγματοποιείται δομικά με ςτοιχεία που προζρχονται από 

τισ αιςκιςεισ, με τα ςτοιχεία που υπάρχουν από τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυνείδθςθσ, τα 

ςτοιχεία του επιπζδου εργαςίασ τθσ δομισ, και τα ςτοιχεία πάνω ςτθ λειτουργία των 

κζντρων (Βλ. Ανάκλθςθ). 

 

ΠΡΘΠΘ, κατθγορίεσ τθσ. Διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ: α) παλιά, που είναι μια βάςθ που 

ζχει διαμορφωκεί από τισ πρϊτεσ εγγραφζσ (ςυγκινθςιακοφσ τόνουσ ι εςωτερικζσ 
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εγγραφζσ των δραςτθριοτιτων που ςυνόδευαν το ςτοιχείο που ζφταςε από το δρόμο των 

αιςκιςεων) και πάνω ςτθν οποία δομείται όλο το ςφςτθμα των επόμενων ςχζςεων, β) 

ζμμεςθ, που αποτελείται από όλεσ τισ εγγραφζσ που ςυνεχίηουν να εγγράφονται ςτο 

πζραςμα τθσ ηωισ και γ) άμεςθ, που αναφζρεται ςε ςτοιχεία με τα οποία εργαηόμαςτε 

κακθμερινά προςκζτοντασ και ταξινομϊντασ τα Από τθν φπαρξθ αυτϊν των κατθγοριϊν, θ 

ςυνείδθςθ μπορεί να τοποκετθκεί ςτο χρόνο και το χϊρο μια και το νοθτικό πεδίο δζνεται 

με τουσ χρόνουσ τθσ ςυνείδθςθσ, χρόνουσ που επθρεάηονται από φαινόμενα που 

προζρχονται από τθ μνιμθ. 

Αν δεν ιταν ζτςι, θ ςυνείδθςθ κα ζχανε τθ δομι τθσ και το εγϊ κα αποςυντίκετο. Ωπάρχει 

επίςθσ ζνασ τφποσ περιςταςιακισ μνιμθσ ςτθν οποία το αντικείμενο εγγράφεται από τα 

περιεχόμενά του και το ανακαλοφμε τοποκετϊντασ προςωρινά αυτά. 

 

ΠΡΘΠΘ, λάκθ τθσ. α) Ψευδισ αναγνϊριςθ. Ζνα καινοφριο ςτοιχείο ςυςχετίηεται 

λανκαςμζνα με ζνα προθγοφμενο, ι ζνα αντικείμενο που αναγνωρίηεται, υποκινεί μια 

κατάςταςθ που δεν ζχουμε ηιςει που όμωσ φαίνεται ςαν να τθν ζχουμε ηιςει 

(παραμνθςία). β) Χτθ λανκαςμζνθ ανάμνθςθ αντικακίςταται ζνα ςτοιχείο από άλλο που 

δεν εμφανίηεται ςτθ μνιμθ. γ) Αμνθςία. Εγγράφεται ςαν αδυναμία να ανακλθκοφν ςτοιχεία 

ι ακολουκίεσ ςτοιχείων. Ωπάρχουν διάφοροι τφποι αμνθςίασ (Βλ.) δ) Τταν ςυναφείσ 

αναμνιςεισ τοποκετοφνται ςαν κεντρικζσ. ε) Ωπερμνθςία. Αφφςικθ διεφρυνςθ τθσ μνιμθσ, 

γενικά με αντικατάςταςθ πρόςφατων ςτοιχείων. 

 

ΠΡΘΠΘ, λειτουργία τθσ. α) Ρα εγγράψει, να ςυγκρατεί, να δομεί και να ταξινομεί ςτοιχεία 

των αιςκιςεων και τθσ ςυνείδθςθσ. Θ εγγραφι ςτοιχείων πραγματοποιείται κυρίωσ ςε 

αφφπνιςθ, ενϊ θ ταξινόμθςθ πραγματοποιείται κυρίωσ ςτον φπνο. β) Ρα υποβάλλει 

ςτοιχεία ςτθ ςυνείδθςθ (Βλ. Ανάκλθςθ). γ) Ρα δίνει τθν αίςκθςθ τθσ ταυτότθτασ ςτθ δομι 

μζςω του χρόνου (Βλ. Πνιμθ, κατθγορίεσ τθσ). δ) Ρα δίνει αναφορά ςτθ ςυνείδθςθ για τθ 

χρονικι τθσ τοποκζτθςθ ανάμεςα ςτα φαινόμενα. 

 

ΠΡΘΠΘ, νόμοι εγγράψεισ τθσ. Εγγράψει καλφτερα ανάλογα με: α) τθ δφναμθ του 

ερεκίςματοσ, β) τθν ταυτόχρονθ είςοδο του ςτοιχείου από διάφορεσ αιςκιςεισ, γ) όταν ζνα 

ίδιο ςτοιχείο πάνω ς' ζνα φαινόμενο παρουςιάηεται με διάφορουσ τρόπουσ, δ) από 

επανάλθψθ, ε) από περιεχόμενο, ςτ) από ζλλειψθ περιεχομζνου, η) από απουςία βάκουσ 

του κορφβου ι ρευςτότθτασ του ςιματοσ, θ) από απουςία ερεκιςμάτων, το πρϊτο που 

εμφανίηεται εγγράφεται πολφ ζντονα, κ) αν θ μνιμθ δε ςτζλνει πλθροφόρθςθ ςτθ 

ςυνείδθςθ, ι) όταν δεν υπάρχει κορεςμόσ από επανάλθψθ ι μπλοκάριςμα, κ) θ ςυνείδθςθ 

βάηει προςοχι ςτο ςτοιχείο (ςφλλθψθ). 

 

ΠΣΦΦΘ. Σνομάηονται γενικά μορφι οι δομιςεισ που θ ςυνείδθςθ κάνει από τουσ 

παλμοφσ. β) Σι μορφζσ είναι νοθτικά περιβάλλοντα τθσ εςωτερικισ εγγραφισ που 

επιτρζπουν να δομθκοφν διαφορετικά φαινόμενα, γ) Πποροφμε να διακρίνουμε, μιλϊντασ 

για τουσ παλμοφσ ςε επίπεδο ςυνείδθςθσ, ςχεδόν με ακρίβεια τισ μορφζσ με τισ εικόνεσ, 
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όταν αυτζσ ζχουν ιδθ φφγει από τουσ αφαιρετικοφσ ι ςυνδυαςτικοφσ δρόμουσ. δ) Υριν 

ςυμβεί αυτό, μποροφμε να μιλιςουμε για τισ μορφζσ ςα δομζσ αντίλθψθσ, Αυτι (θ 

αντίλθψθ) δομείται ςε μια μορφι που ιδθ τθ χαρακτθρίηει, και ζτςι όπωσ κάκε αιςκθτιριο 

όργανο ζχει το δικό του τρόπο να δομεί τα ςτοιχεία, θ ςυνείδθςθ κα δομιςει ό,τι ζρχεται 

από τισ αιςκιςεισ με μια χαρακτθριςτικι μορφι που αντιςτοιχεί ςτουσ δρόμουσ αντίλθψθσ 

που χρθςιμοποιοφνται, ζτςι από ζνα αντικείμενο μποροφν να υπάρξουν διάφορεσ μορφζσ 

ανάλογα με τα κανάλια αίςκθςθσ που χρθςιμοποιοφνται, ανάλογα με τθν αντίλθψθ γι' αυτό 

το αντικείμενο και ανάλογα με τον τφπο δόμθςθσ που πραγματοποιεί θ ςυνείδθςθ, μια και 

κάκε επίπεδο τοποκετεί το δικό του τυπικό περιβάλλον για να δομιςει ςτοιχεία ςε 

χαρακτθριςτικζσ μορφζσ. ε) Θ άρκρωςθ ςτοιχείων που πραγματοποιεί θ ςυνείδθςθ 

δθμιουργϊντασ κακοριςμζνεσ μορφζσ απζναντι ςε διαφορετικά αντικείμενα ςυνδζεται με 

μια εςωτερικι εγγραφι τθσ. Τταν αυτι θ εςωτερικι εγγραφι κωδικοποιείται και 

εμφανίηεται ξανά απζναντι ςτθν αντίλθψθ το αντικείμενο, αυτό από μόνο του δρα ςαν ζνα 

ςιμα για τθ ςυνείδθςθ, δραςτθριοποιϊντασ τθν εςωτερικι εγγραφι που αντιςτοιχεί ς' 

αυτι τθ μορφι αντίλθψθσ, αποκτϊντασ ζτςι νόθμα (Βλ. Χιμα και ζννοια). η) Ζνα ερζκιςμα 

κα μετατραπεί ςε δομι όταν θ ςυνείδθςθ το δομιςει από ζνα επίπεδο εργαςίασ. θ) Ζνα 

ίδιο ερζκιςμα μπορεί να μεταφραςτεί ςε διαφορετικζσ μορφζσ, οι διαφορετικζσ εικόνεσ 

μποροφν να ςυςχετιςτοφν μεταξφ τουσ και να ανταλλαχκοφν οι μεν με τισ δε (όταν 

πραγματοποιείται θ αναγνϊριςθ, για παράδειγμα), επειδι υπάρχει αντιςτοιχία όςον 

αφορά τθν τοποκζτθςθ που ζχουν ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ και όςον αφορά τθ 

λειτουργία που κα εκπλθρϊςουν αφοφ επθρεάςουν το αντίςτοιχο κζντρο. 

 

ΠΩΝΞΘ ΨΣΡΛΞΣΨΘΨΑ. Ψάςθ των μυϊκϊν ςυςτθμάτων να μετακινοφν το ςϊμα προσ τον τόπο 

όπου ςε ςυνείδθςθ ζχει τοποκετιςει μια εικόνα (Βλ. Εικόνα, λειτουργία τθσ). Για παρ., όταν 

φανταηόμαςτε ζνα αντικείμενο ςτα δεξιά, οι εξωτερικοί μφεσ προδιατίκενται προσ εκείνθ 

τθν κατεφκυνςθ. Σι οπτικζσ εικόνεσ ζχουν χαρακτιρα «χάραξθσ» τθσ τονικότθτασ, που ςτθ 

ςυνζχεια πραγματικά μπαίνει ςε κίνθςθ όταν εμφανίηονται οι κιναιςκθτικζσ εικόνεσ με το 

κατάλλθλο φορτίο και τοποκζτθςθ. 

 

ΡΣΘΠΑ-ΕΡΡΣΛΑ. Σνομάηουμε τθν εςωτερικι εγγραφι αντιςτοιχίασ ανάμεςα ςε: α) 

αντίλθψθ αντικειμζνων που δρα ςα ςιμα και β) τθν εςωτερικι εγγραφι που 

κωδικοποιείται προθγουμζνωσ ςα μορφι τθσ αντίλθψθσ αντικειμζνων. 

 

ΣΔΩΡΘ. Βλ. Υόνοσ. α) Θ ρίηα τθσ βρίςκεται ςτο μυαλό, ζτςι όπωσ του πόνου βρίςκεται ςτο 

ςϊμα, ακόμθ κι αν το μυαλό μοιάηει να εξαρτάται από το ςϊμα γιατί ςίγουρα θ διανοθτικι 

οδφνθ επίςθσ προζρχεται από το ςϊμα. β) Ψα εμπόδια ςτθ ρφκμιςθ, διεφρυνςθ και εξζλιξθ 

τθσ ςυνείδθςθσ, ςίγουρα ζχουν ςα βάςθ τθν οδφνθ. γ) Θ οδφνθ δεν μπορεί να λυκεί χάρθ 

ςε μια απλι επαναξιολόγθςθ ατόμων, γεγονότων ι καταςτάςεων, εκτόσ κι αν αυτό παράγει 

μια διανοθτικι ςυμπεριφορά και μια νοοτροπία διαφορετικι ςε ςχζςθ με το πρόβλθμα. 

 

ΣΡΕΛΦΣΥΣΟΘΠΑΨΑ. Χτο επίπεδο αφφπνιςθσ εμφανίηονται πολυάρικμεσ εικόνεσ, ιδζεσ και 

ςκζψεισ ξζνεσ ςτθν εικόνα ι τθ ςκζψθ που αναπτφςςεται Αυτζσ οι τυποποιιςεισ 
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ερεκιςμάτων που προζρχονται από άλλα επίπεδα, του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ι 

ςωματικϊν ερεκιςμάτων, εκδθλϊνονται ςαν εικόνεσ που πιζηουν ςτο επίπεδο αφφπνιςθσ, 

αυτζσ τισ ονομάηουμε ονειροπολιματα. αυτά τα ονειροπολιματα είναι αςτακι και 

εναλλαςςόμενα και αποτελοφν τα μεγαλφτερα εμπόδια ςτθν εργαςία τθσ προςοχισ. 

Ωπάρχουν περιςταςιακά ονειροπολιματα που εμφανίηονται κακθμερινά και τα οποία 

ονομάηουμε δευτερεφοντα ονειροπολιματα, που δίνουν απαντιςεισ αναπλθρϊςεισ ςε 

ερεκίςματα, αυτά προζρχονται από τθν κατάςταςθ ι από εςωτερικζσ εντάςεισ, και θ 

λειτουργία τουσ είναι ακριβϊσ το να εκφορτίηουν τισ εςωτερικζσ εντάςεισ που παράγονται 

από αυτζσ τισ επίπονεσ εςωτερικζσ δυςκολίεσ. Αυτά τα δευτερεφοντα ονειροπολιματα 

γυρίηουν γφρω από ζνα ιδιαίτερο ςυγκινθςιακό κλίμα που μπορεί να παρατθρθκεί ςα 

ςτακερό και που εμφανίηει ζνα πυρινα μεγάλθσ ςτακερότθτασ τον οποίο ονομάηουμε 

Υυρινα του Σνειροπολιματοσ (Βλ.), γι' αυτό θ παρατιρθςθ των δευτερευόντων 

ονειροπολθμάτων ςτα διάφορα επίπεδα είναι μια κατάλλθλθ τεχνικι για τθν εμφάνιςθ του 

πυρινα του ονειροπολιματοσ. 

 

ΣΡΕΛΦΣΥΣΟΘΠΑ. πυρινασ του. Ωπάρχουν ονειροπολιματα μεγαλφτερθσ ςτακερότθτασ και 

επανάλθψθσ, και αλλά, που ακόμθ κι όταν εναλλάςςονται, προκαλοφν ζνα ίδιο διανοθτικό 

κλίμα. Ψο κφριο χαρακτθριςτικό αυτοφ του κλίματοσ είναι θ διάρκειά του. Περικζσ φορζσ 

αυτά τα ονειροπολιματα εμφανίηονται επίςθσ ςτισ φανταςίεσ του μιςοξφπνιου και του 

νυχτερινοφ φπνου, αλλά εμφανίηοντασ ζνα ςτακερό πυρινα αφαίρεςθσ που είναι αυτόσ 

που προςανατολίηει τισ τάςεισ ακόμθ κι αν το άτομο δεν το αντιλαμβάνεται Αυτόσ ο 

πυρινασ κα εκδθλωκεί ςαν εικόνα και αυτι θ εικόνα κα ζχει τθν ιδιαιτερότθτα του να 

προςανατολίηει το ςϊμα, ςτισ δραςτθριότθτεσ, ςε μια κατεφκυνςθ. Αυτόσ ο πυρινασ του 

ονειροπολιματοσ προςανατολίηει τισ τάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςε μια κατεφκυνςθ που 

δε γίνεται αντιλθπτι από τθ ςυνείδθςθ. Σ πυρινασ του ονειροπολιματοσ μπορεί να 

εξελιχκεί ι να μείνει ςτατικόσ ςε μια ηωτικι φάςθ, δίνοντασ κζςθ ςε επαναλιψεισ 

δραςτθριοτιτων και ςυμπεριφορϊν απζναντι ςτον κόςμο που αλλάηει Αυτό τον πυρινα 

δεν μποροφμε να τον οπτικοποιιςουμε και τον αιςκανόμαςτε ςα «διανοθτικό κλίμα», ςαν 

«κατάςταςθ» του ατόμου που ςθμειϊνεται ζντονα ςυγκινθςιακά, ζτςι που από αυτό 

υπάρχουν εγγραφζσ αλλά όχι εικόνα, ακόμθ κι αν αυτό κινεί τθν παραγωγι πολλϊν 

αναπλθρωτικϊν εικόνων που είναι αυτζσ που κα προςανατολίςουν ςυμπεριφορζσ. Τταν ο 

πυρινασ του ονειροπολιματοσ αρχίηει να εκδθλϊνεται ςαν ςτακερι εικόνα, ςαν αρχζτυπο, 

αρχίηει να εναλλάςςεται, επειδι θ βαςικι του ζνταςθ προςανατολίηεται ιδθ, μζςω τθσ 

εικόνασ, προσ τθν εκφόρτιςθ. Οζμε ότι αυτόσ ο πυρινασ χάνει αποτελεςματικότθτα όταν 

εμφανίηεται θ εικόνα που ακριβϊσ του αντιςτοιχεί. Θ λειτουργία τθσ εικόνασ είναι να 

εκφορτίςει εντάςεισ, γι' αυτό, αυτό το κλίμα μεγάλθσ ςτακερότθτασ μετατοπίηει τα φορτία 

του προσ τθν περιφζρεια. Σ πυρινασ του ονειροπολιματοσ μπορεί να αλλάηει λόγω: α) 

αλλαγι ηωτικισ φάςθσ, μια και θ εμφάνιςι του ςχετίηεται με κακοριςμζνεσ εντάςεισ, και 

ςυμβαίνει ότι, περνϊντασ ςε άλλθ ηωτικι φάςθ, οι εντάςεισ επίςθσ μετατρζπονται 

ςθμαντικά, οι εςωτερικζσ πιζςεισ που τον δθμιοφργθςαν αλλάηουν μ' αυτζσ τισ 

φυςιολογικζσ αλλαγζσ, και εκδθλϊνεται ζνα ςφςτθμα ςυγκινθςιακϊν κλιμάτων 

διαφορετικϊν από αυτά τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ, β) από αντικείμενα ι ςοκ, μια και αν 

ατυχθματικά μετατραποφν αυτζσ οι πιζςεισ, αλλάηει ο πυρινασ μεταβάλλοντασ ζτςι τα 
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κλίματα και ςυνεπϊσ τισ δευτερεφουςεσ εικόνεσ. Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ ςυμπεριφορά 

δζχεται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Ψο ςφςτθμα αυτοαπελευκζρωςθσ, από αυτό το ςθμείο οπτικισ, τείνει ακριβϊσ ςτο να 

φτάςει ς' αυτζσ τισ εντάςεισ και να τισ μετατρζψει, κάνοντασ να μεταβλθκοφν τα 

δευτερεφοντα ονειροπολιματα, προκαλϊντασ μια αλλαγι ςτισ ςυμπεριφορζσ απζναντι 

ςτον κόςμο. Σι εςωτερικζσ πιζςεισ που προκαλοφν τθ δθμιουργία του πυρινα ςυνδζονται 

με τθ λειτουργία του φυτικοφ κζντρου, γι' αυτό αν υπιρχαν κατάλλθλεσ τεχνικζσ για να 

παράγουν αλλαγζσ ςτον πυρινα του ονειροπολιματοσ, αυτζσ οι τεχνικζσ δε κα μποροφςαν 

να κατευκφνονται από τθν εκοφςια δραςτθριότθτα του διανοθτικοφ κζντρου οφτε από το 

επίπεδο τθσ αφφπνιςθσ (Βλ. Ξζντρα Απάντθςθσ). 

 

ΥΑΟΠΣΛ. Σνομάηουμε τα ςιματα που φτάνουν ςτθ ςυνείδθςθ από μθχανιςμοφσ των 

αιςκιςεων και τθσ μνιμθσ, και που μεταφράηονται από αυτι ςε εικόνεσ, αφοφ γίνει θ 

επεξεργαςία τουσ από τουσ αφαιρετικοφσ ι ςυνδυαςτικοφσ δρόμουσ. Αυτοί οι παλμοί 

πακαίνουν πολλζσ μεταφράςεισ και μετατροπζσ, ακόμθ και πριν οριςτοφν ςαν εικόνεσ. 

 

ΥΑΟΠΣΛ, μετάφραςθ και μετατροπι των. Γίνονται μετατροπζσ και μεταφράςεισ των 

παλμϊν ακόμθ πριν φτάςουν ςτθ ςυνείδθςθ ανάλογα με: α) τισ προθγοφμενεσ 

αιςκθτθριακζσ ςυνκικεσ και β) το πϊσ θ μνιμθ ζχει εργαςτεί με τον παλμό δομϊντασ τον 

με αντικειμενικά ςτοιχεία και/ι άμεςο, μζςο και παλιό ςτρϊμα του. Ξαι αφοφ ζχουν φτάςει 

ςτθ ςυνείδθςθ: α) όπωσ ςτθν περίπτωςθ ακουςτικϊν θ ςυναιςκθτικϊν παλμϊν που 

μεταφράηονται ςε οπτικζσ εικόνεσ β) όταν θ αντίλθψθ δομείται ςτθ ςυνείδθςθ με όλα τα 

ςτοιχεία τθσ αντίλθψθσ, τθσ μνιμθσ, τισ εςωτερικζσ εγγραφζσ και τθν εγγραφι τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ ςυνείδθςθσ, ςτθν οποία επίςθσ προςτίκεται θ φανταςτικι τθσ 

δραςτθριότθτα και γ) από τθν εργαςία που κάνουν οι αφαιρετικοί ι ςυνδυαςτικοί δρόμοι 

με τουσ παλμοφσ, ανάλογα με το επίπεδο που δρα, μετατρζποντάσ τουσ ςε χαρακτθριςτικζσ 

εικόνεσ. Θ μετάφραςθ και μετατροπι των παλμϊν ζχει ςχζςθ: α) με τον πόνο ςτο μζτρο 

που αυτό που τον παράγει (από αιςκθτθριακό δρόμο) μπορεί να μετατραπεί ι να 

μεταφραςτεί ψευδαιςκθςιακά και να υποςτεί καινοφριεσ παραμορφϊςεισ ςτθν ανάκλθςθ, 

αυξάνοντασ τθν οδφνθ (ςαν ψυχολογικι εγγραφι), μια και με τθ μετατροπι των παλμϊν ςε 

μθ αντίςτοιχεσ εικόνεσ, κα κινθτοποιθκοφν επίςθσ απαντιςεισ που δεν αντιςτοιχοφν ςτουσ 

αρχικοφσ παλμοφσ. β) Επίςθσ ζχει ςχζςθ με το πρόβλθμα τθσ οδφνθσ μια και εκείνο που τθ 

δθμιουργεί μζςω τθσ μνιμθσ ι τθσ φανταςίασ (αυτόσ ο αρχικόσ παλμόσ) μπορεί να 

παραμορφωκεί και να μετατραπεί ςτθν αναπαράςταςθ (φανταςία), ι ακόμθ και πριν, ςτθ 

μνιμθ. Ζτςι αυτι θ αίςκθςθ του πόνου ι τθσ οδφνθσ μετατρζπεται και μεταφράηεται από 

τθ φανταςία και από τα ςτοιχεία που ζρχονται από τθ μνιμθ και που ζπειτα εμφανίηονται 

ςαν παλμόσ. Σ πόνοσ και θ οδφνθ καταλιγουν να παραμορφϊνονται, να μεταφράηονται και 

να μετατρζπονται από τθ φανταςία γενικά, και ςυμβαίνει πολλοί τφποι οδφνθσ να 

υπάρχουν μόνο ςτισ εικόνεσ που μεταφράηονται και μετατρζπονται από το μυαλό. Ψο 

ενδιαφζρον μασ είναι θ κατανόθςθ του ςυνδυαςμοφ των παλμϊν, θ ιδιαίτερθ δόμθςι τουσ 

και ςτθ ςυνζχεια θ μετατροπι τουσ ςε μια κετικι κατεφκυνςθ απελευκζρωςθσ από τθν 

οδφνθ. 
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ΥΑΟΠΣΛ, μετατροπι των. Ειδικά, όταν αυτό που ιταν αρκρωμζνο με ζνα τρόπο ςτθν εικόνα 

ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ, αρχίηει να διαμορφϊνεται αλλιϊσ από ςυνδυαςμοφσ, ςαν αυτι 

θ εικόνα να είχε πάρει δικι τθσ ηωι και δυναμικι. 

 

ΥΑΦΑΛΧΚΘΧΘ. Οάκοσ τθσ ςυνείδθςθσ που δθμιουργείται όταν εμφανίηονται 

αναπαραςτάςεισ που, παρόλο που δε φτάνουν μζςω των αιςκιςεων, γίνονται αντιλθπτζσ 

ζξω από τθ ςυνείδθςθ, και τισ αιςκανόμαςτε ςαν πραγματικζσ καταςτάςεισ ςτον κόςμο, με 

όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ αιςκθτικισ αντίλθψθσ. Θ ςυνείδθςθ προβάλλει παλμοφσ, 

εικόνεσ πάνω ςτο μθχανιςμό υποδοχισ που ερμθνεφει αυτά τα ςτοιχεία και τα κατατάςςει 

ςα φαινόμενα που ανικουν ςτον εξωτερικό κόςμο. Π' αυτι τθν ζννοια, τα φαινόμενα του 

φπνου και του ενεργοφ μιςοξφπνιου είναι φαινόμενα παραιςκθςιακοφ τφπου. Είναι 

ςχθματιςμοί που κάνει θ ςυνείδθςθ με βάςθ τθ μνιμθ. Χε αφφπνιςθ, εμφανίηονται ςε 

καταςτάςεισ μεγάλθσ εξάντλθςθσ, ςε οριςμζνεσ αρρϊςτιεσ, ςε φυςικι αδυναμία, ςε 

κίνδυνο κανάτου και ςτθ ςυγκινθμζνθ ςυνείδθςθ, ςτισ οποίεσ θ ςυνείδθςθ χάνει τθν 

ικανότθτά τθσ μετατόπιςθσ ςτο χρόνο και το χϊρο. Είναι το πεδίο αναπαράςταςθσ αυτό 

που μετατρζπεται ςτισ παραιςκθςιακζσ περιπτϊςεισ και που ςυγχζει αυτό που ςυμβαίνει 

μζςα ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ ςα να προερχόταν από το εξωτερικό (Βλ. Χυγκινθμζνθ 

ςυνείδθςθ). 

 

ΥΑΦΣΩΧΛΑ ΞΑΛ ΧΩΠΥΑΦΣΩΧΛΑ, πεδία τθσ. (Βλ. Υροςοχι) 

 

ΥΕΔΛΣ ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ. Είδοσ «νοθτικισ οκόνθσ» ςτθν οποία προβάλλονται οι εικόνεσ, 

που διαμορφϊνεται από τα ερεκίςματα των αιςκιςεων, τθσ μνιμθσ και τθσ ίδιασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ ςυνείδθςθσ ςα φανταςία. Εκτόσ από το να χρθςιμεφει ςαν οκόνθ 

προβολισ, το πεδίο αναπαράςταςθσ διαμορφϊνεται από το ςφνολο των εςωτερικϊν 

αναπαραςτάςεων τθσ ςυναιςκθτικισ ζγγραφθσ, και γι αυτό αντιςτοιχεί ακριβϊσ ςτα 

ςιματα του ςϊματοσ και το αιςκανόμαςτε ςαν το ςφνολο αυτϊν, ςαν ζνα είδοσ «δεφτερου 

ςϊματοσ» εςωτερικισ αναπαράςταςθσ. Ψο πεδίο αναπαράςταςθσ ζχει βακμίδεσ ςε δυο 

πεδία και, επίςθσ, ιχο και (βάκοσ) όντασ αυτό ακριβϊσ που επιτρζπει να εντοπίςουμε, 

ανάλογα με τθν τοποκζτθςθ τθσ εικόνασ, αν τα φαινόμενα ζχουν ξεκινιςει από το 

εξωτερικό ι τον εςωτερικό κόςμο δθμιουργϊντασ, μερικζσ φορζσ, τθν ψευδαίςκθςθ ότι θ 

αναπαράςταςθ είναι εξωτερικι ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ (πάντα εςωτερικό). Χτο μζτρο 

που κατεβαίνει το επίπεδο ςυνείδθςθσ, αυξάνεται θ διάςταςθ, το βάκοσ και ο ιχοσ, 

ςυμπίπτοντασ με τθν αφξθςθ τθσ εγγραφισ του ενδοςϊματοσ και, ςτο μζτρο που 

ανεβαίνουμε ςτθν αφφπνιςθ, τείνει να γίνεται επίπεδο παίρνοντασ διάφορα 

χαρακτθριςτικά ανάλογα με τα επίπεδα που δρουν. Ψο πεδίο αναπαράςταςθσ υφίςταται 

επίςθσ τουσ κφκλουσ και τουσ βιορυκμοφσ που ρυκμίηουν όλθ τθν ανκρϊπινθ δομι. Δεν 

υπάρχει πεδίο αναπαράςταςθ σ κενό από περιεχόμενα και είναι χάρθ ςτισ αναπαραςτάςεισ 

που τυποποιοφνται μζςα ς’ αυτό, που ζχουμε εγγραφι των δραςτθριοτιτων του. 
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ΥΕΔΛΣ ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ, λειτουργία του. Αυτι θ εςωτερικι αναπαράςταςθ του νοθτικοφ 

πεδίου που αντιςτοιχεί ςτισ εςωτερικζσ οπτικζσ μεταφράςεισ των αιςκιςεων του ςϊματοσ, 

είναι αυτι που επιτρζπει τθ ςυνοχι ανάμεςα ςτισ παραγωγζσ τθσ ςυνείδθςθσ και του ίδιου 

του ςϊματοσ. Αυτι θ μεςολάβθςθ είναι απαραίτθτθ για να λειτουργεί το ςϊμα ςε κάποια 

κατεφκυνςθ, μια και όταν κάποιο ςφςτθμα παλμϊν φτάνει ς' αυτό (από τισ αιςκιςεισ, τθ 

μνιμθ ι τθ φανταςία), μετατρζπεται ςε εικόνα μζςα ς' αυτό και τοποκετείται ςε κάποια 

κατθγορία και βάκοσ και το ίδιο ςυμβαίνει όταν αυτι θ εικόνα μεταφράηεται ςε κάποιο 

ςθμείο και βάκοσ για να πραγματοποιιςει δραςτθριότθτεσ πάνω ςτα κζντρα, 

μεταβάλλοντασ το κζντρο που δρα ανάλογα με τον τόπο και το βάκοσ τθσ τοποκζτθςθσ. 

 

ΥΣΡΣΧ. Θ εγγραφι ενόσ δυςάρεςτου ερεκίςματοσ ονομάηεται γενικά πόνοσ και αντιςτοιχεί 

ςτθν αφξθςθ τθσ ζνταςθσ. Τταν θ εγγραφι ζχει τθ ρίηα τθσ ςτο ςϊμα, μιλάμε για κακαρό 

πόνο που δίνεται από το δρόμο τθσ αίςκθςθσ. (Βλ.). Τταν αυτι θ εγγραφι ζχει τθ ρίηα τθσ 

ςτο μυαλό και δίνεται από το δρόμο τθσ φανταςίασ ι τθσ ανάμνθςθ σ, τθν ονομάηουμε 

οδφνθ. (Βλ.). Ψελικά, πάντα θ ρίηα του πόνου ι τθσ οδφνθσ βρίςκεται ςτο ςϊμα, μια και από 

τθ μνιμθ ι τθ φανταςία ζχουμε εγγραφι, ζχουμε αίςκθςθ, ζτςι που, μ' αυτι τθν αντίλθψθ, 

τόςο ο πόνοσ όςο και θ οδφνθ βρίςκονται ςτθν αίςκθςθ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται 

κάκε παλμόσ. Σ πόνοσ είναι δομικά δεμζνοσ με ζνα μθχανιςμό που κινθτοποιείται για να 

τον αρνθκεί. Σ πόνοσ που δίνεται από αίςκθςθ, γίνεται αιςκθτόσ όταν το ερζκιςμα ξεπερνά 

το όριο ανοχισ του αιςκθτθρίου οργάνου που αντιλαμβάνεται (Βλ. Αμνθςία και Υαλμοί, 

μετάφραςθ των). 

 

ΥΣΡΣΧ, δρόμοι του. Σ πόνοσ προκαλείται από τθν αίςκθςθ, τθ φανταςία και τθν 

ανάμνθςθ. Ωπάρχουν ψευδαιςκθςιακζσ αιςκιςεισ, ψευδαιςκθςιακζσ εικόνεσ και 

ψευδαιςκθςιακζσ αναμνιςεισ. Αυτοί είναι οι ψευδαιςκθςιακοί δρόμοι τθσ οδφνθσ (Βλ. 

Αίςκθςθ, Εικόνα, Ανάμνθςθ, Ψευδαίςκθςθ). Ζτςι όπωσ αναγνωρίηονται οι τρεισ δρόμοι τθσ 

οδφνθσ, αναγνωρίηονται οι ίδιοι δρόμοι για κάκε δραςτθριότθτα του μυαλοφ και για τθ 

ςφςταςθ του εγϊ. Σ πόνοσ ι θ οδφνθ από τθν ψευδαίςκθςθ εγγράφονται ςαν πραγματικοί 

ςτθ ςυνείδθςθ και είναι εκεί όπου θ μεταφορά (Βλ.) μπορεί να εργαςτεί καλφτερα. 

 

ΥΣΡΣΧ, χρόνοσ του. Σ χρόνοσ του πόνου είναι θ «ςτιγμι» μια και κάνει να αντιδρά θ δομι 

που λαμβάνει το ερζκιςμα του πόνου, βάηοντασ ςε κίνθςθ μια απάντθςθ που τείνει να 

μετατρζψει αυτό το ερζκιςμα όςο πιο ςφντομα είναι δυνατό, για να αποφφγει τθν αφξθςθ 

τθσ ζνταςθσ. Ψο αντίκετο ςυμβαίνει με τθν ικανοποίθςθ, όπου θ δομικι απάντθςθ τείνει να 

επιμθκφνει τθ διάρκεια του ερεκίςματοσ. 

Τςον αφορά το εξωτερικό χρονικό μζτρο του ερεκίςματοσ του πόνου, θ εμπειρικι 

ψυχολογία ζχει ςυνειςφζρει ςθμαντικά. Αυτι θ εςτία, χωρίσ αμφιβολία, βρίςκεται ζξω από 

το δικό μασ πεδίο μελζτθσ. 

 

ΥΦΣΚΕΧΘ. Κεμελιϊδθσ μθχανιςμόσ τθσ ςυνείδθςθσ, μζςω του οποίου αυτι διατθρεί τθ 

δομι τθσ ςυνδζοντασ πράξεισ με αντικείμενα. Αυτόσ ο δεςμόσ δεν είναι διαρκισ και αυτό 



149 
 

είναι που επιτρζπει τθ δυναμικι τθσ ςυνείδθςθσ, κακϊσ υπάρχουν πράξεισ ςε αναηιτθςθ 

αντικειμζνων. Αυτι θ πρόκεςθ ωκείται πάντα προσ το μζλλον, πράγμα που εγγράφεται ςαν 

ζνταςθ αναηιτθςθσ, ακόμθ κι όταν εργάηεται πάνω ςε παρελκοντικά γεγονότα. Θ 

ταξινόμθςθ χρόνων που πραγματοποιείται ς' αυτό το παιχνίδι πρόκεςθ-ανάκλθςθ, είναι 

πιο αποτελεςματικι αν πραγματοποιείται από το επίπεδο αφφπνιςθσ. 

 

ΥΦΣΧΣΧΘ. Χυμπεριφορά τθσ ςυνείδθςθσ που επιτρζπει να παρατθροφμε τα εςωτερικά και 

εξωτερικά φαινόμενα. Τταν το ερζκιςμα περνά το όριο, ξυπνά το ενδιαφζρον τθσ 

ςυνείδθςθσ παραμζνοντασ ς' ζνα κεντρικό πεδίο ςτο οποίο κατευκφνεται θ προςοχι. 

Δθλαδι, θ προςοχι λειτουργεί από ενδιαφζρον, από κάτι που κατά κάποιο τρόπο 

εντυπωςιάηει τθ ςυνείδθςθ, δθμιουργϊντασ εγγραφι. Ψο ερζκιςμα που ξυπνά το 

ενδιαφζρον μπορεί να μείνει ςε ζνα κεντρικό πεδίο τθσ προςοχισ το οποίο ονομάηουμε 

πεδίο παρουςίασ που ζχει ςχζςθ με τθν αντίλθψθ. Τλα όςα δεν εμφανίηονται ςε ςτενι 

ςφνδεςθ με το κεντρικό αντικείμενο διαλφονται ςτθν προςοχι ςυνοδεφοντασ, χωρίσ 

αμφιβολία, τθν παρουςία του αντικειμζνου μζςω ςυνδυαςτικϊν ςχζςεων με άλλα 

αντικείμενα που δεν είναι παρόντα, αλλά ςυνδεδεμζνα μ' αυτό. Αυτό το φαινόμενο 

προςοχισ το ονομάηουμε πεδίο ςυμπαρουςίασ και ζχει ςχζςθ με τθ μνιμθ. Χτθν ανάκλθςθ, 

μποροφμε να μετατοπίςουμε τθν προςοχι των παρουςιϊν ςτισ ςυμπαρουςίεσ και αυτό 

γίνεται γιατί υπιρξε εγγραφι του παρόντοσ αντικειμζνου και των ςυμπαρόντων 

αντικειμζνων. Θ ςυμπαρουςία επιτρζπει να δομοφμε τα καινοφρια ςτοιχεία και ζτςι λζμε 

ότι προςζχοντασ ζνα αντικείμενο παρουςιάηεται το εμφανζσ, και το μθ-εμφανζσ δρα ςαν 

ςυμπαρουςία. Αυτό το κάνει θ ςυνείδθςθ πάνω ςτθν αντίλθψθ, ζτςι που πάντα δομοφμε 

περιςςότερα από αυτά που αντιλαμβανόμαςτε, υπερβαίνοντασ το αντικείμενο που 

παρατθροφμε. Θ ςυμπαρουςία περικλείει επίςθσ τα διάφορα επίπεδα ςυνείδθςθσ. Ζτςι 

ςτθν αφφπνιςθ υπάρχει ςυμπαρουςία των ονειροπολθμάτων και ςτον φπνο υπάρχει 

ςυμπαρουςία τθσ αφφπνιςθσ, ανοίγοντασ το δρόμο ςτισ διάφορεσ καταςτάςεισ (Βλ. 

ςυνείδθςθ, επίπεδα τθσ). 

 

ΥΦΣΧΣΧΘ ΞΑΨΕΩΚΩΡΣΠΕΡΘ. Πορφι τθσ προςοχισ που ςυλλαμβάνει, ςτθν οποία θ 

δραςτθριότθτα τθσ ςκζψθσ ςυνδζεται με εγγραφζσ χαλάρωςθσ. 

 

ΥΦΣΧΣΧΘ ΨΕΨΑΠΕΡΘ. Πορφι προςοχισ ςτθν οποία θ δραςτθριότθτα τθσ ςκζψθσ 

ςυνδζεται με ςωματικζσ εντάςεισ μυϊκοφ χαρακτιρα, μθ απαραίτθτεσ ςτθ διαδικαςία τθσ 

προςοχισ. 

 

ΥΩΦΘΡΑΧ ΨΣΩ ΣΡΕΛΦΣΥΣΟΘΠΑΨΣΧ. (Βλ. Σνειροπόλθμα, πυρινασ του). 

 

ΦΣΟΣΛ. Είναι ςτακερζσ ςυνικειεσ ςυμπεριφοράσ που ςχθματίηονται από τθ ςφγκρουςθ με 

διάφορα περιβάλλοντα ςτα οποία ηει ζνα άτομο. (Βλ. Χυμπεριφορά, παράγοντεσ που 

παρεμβαίνουν ς' αυτι, Βλ. Απάντθςθ). Σι ρόλοι ζχουν ςχζςθ με το εξωτερικό επίπεδο 

αναπαράςταςθ σ τθσ εικόνασ του εαυτοφ μασ. 
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ΦΣΟΣΛ, λάκθ των. α) Επιλογισ ρόλων, β) Εφαρμογισ ενόσ παλιοφ ρόλου ςε ζνα καινοφριο 

περιβάλλον, προκαλϊντασ μια λανκαςμζνθ απάντθςθ ςτο ερζκιςμα. 

 

ΦΣΟΣΛ, λειτουργία των. Υροςπακοφν να επιτφχουν λιγότερθ αντίςταςθ ςτο περιβάλλον, και 

κωδικοποιοφνται ςφμφωνα με τθ μάκθςθ από το ςφςτθμα ςωςτό-λάκοσ, δίνοντασ κζςθ ςε 

τυπικζσ ι άτυπεσ απαντιςεισ ανάλογα με το αν προςαρμόηονται ι όχι ςτθν κατάςταςθ ι 

ςτουσ αποδεκτοφσ κανόνεσ μπορϊντασ, και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, να δθμιουργιςουν μια 

αυξανόμενθ ι περιοριηόμενθ προςαρμογι. Θ αναπλθρωτικι εικόνα του πυρινα του 

ονειροπολιματοσ, εκτόσ από το ότι δίνει μια γενικι απάντθςθ ςτισ απαιτιςεισ του 

περιβάλλοντοσ, αναπλθρϊνει τα ελαττϊματα και τισ βαςικζσ ελλείψεισ του ςυςτιματοσ 

ρόλων. 

 

ΧΘΠΑ. Χφμβολο ι αλλθγορία που ζχει τθ λειτουργία να κωδικοποιεί εςωτερικζσ εγγραφζσ 

(Βλ. επικοινωνία ανάμεςα ςτα άτομα). 

 

ΧΘΠΕΛΣΟΣΓΛΑ. Οειτουργία που εκπλθρϊνει οποιαδιποτε αντίλθψθ αντικειμζνων που είναι 

από πριν κωδικοποιθμζνθ. 

 

ΧΩΟΟΘΨΘ. Σνομάηεται θ δραςτθριότθτα τθσ ςυνείδθςθσ ςτθν οποία δίνεται προςοχι ςτθν 

αιςκθτικι αντίλθψθ. Θ ςυνείδθςθ δρα πάνω ςτισ αιςκιςεισ, για να προχωριςουν προσ μια 

ι άλλθ κατεφκυνςθ. Ζτςι οι αιςκιςεισ κινοφνται όχι μόνο από τθ δραςτθριότθτα των 

φαινομζνων προσ αυτά, αλλά και από τθν κατεφκυνςθ που τυπϊνει θ ςυνείδθςθ. 

 

ΧΩΠΒΣΟΣ. Εικόνα ςτακεροφ χαρακτιρα που εμφανίηεται από το κανάλι τθσ αφαίρεςθσ, 

απαλλαγμζνθ από δευτερεφοντεσ χαρακτιρεσ, περιοριςτικι, που ςυνκζτει ι αφαιρεί το πιο 

ουςιϊδεσ από όλα τα παρόντα χαρακτθριςτικά. Τταν το ςφμβολο εκπλθρϊνει τθ λειτουργία 

να κωδικοποιεί εγγραφζσ, το ονομάηουμε ςιμα (Βλ.). 

 

ΧΩΠΥΑΦΣΩΧΛΑ. πεδίο τθσ. (Βλ. Υροςοχι). 

 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ. Δομι που περιλαμβάνει: α) τθν εγγραφι τθσ αίςκθςθσ και β) τθν απάντθςθ 

ς' αυτι τθν αίςκθςθ που φτάνει. Τλθ αυτι τθ δομι που εκδθλϊνεται και ξεκινά από τα 

κζντρα απάντθςθσ τθν ονομάηουμε ςυμπεριφορά. Θ ςυμπεριφορά εναλλάςςεται ανάλογα 

με το επίπεδο ςυνείδθςθσ, δθλαδι τθν κατάςταςθ ι ςτιγμι που βρίςκεται αυτι θ δομι, 

πράγμα που ρυκμίηει τθν ζνταςθ τθσ εγγραφισ τθσ αίςκθςθσ και τθν ζνταςθ ι ταχφτθτα τθσ 

απάντθςθσ. Σ όροσ «εγγραφι τθσ αίςκθςθσ» ςυμπεριλαμβάνει τθν εγγραφι τθσ εικόνασ 

και τθ δράςθ τθσ μνιμθσ. 
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ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ, λάκθ τθσ. α) Εςωςτρεφισ ςυμπεριφορά, όταν ο ψυχιςμόσ αρνείται το 

αντικειμενικό, β) ςυγχυςμζνθ ςυμπεριφορά, όταν αρνείται τον εςωτερικό ψυχιςμό, γ) 

δυςλειτουργίεσ ανάμεςα ςε ψυχιςμό και κόςμο ςτθν περίπτωςθ τθσ τελετουργικι σ 

ςυμπεριφοράσ ςτθν οποία δεν αναγνωρίηεται ςτο αντικείμενο θ ιδιότθτα του πράγματοσ 

και μετατρζπεται ςε ψυχικι ιδιότθτα, αντικακιςτϊντασ το ςϊμα ςτθ ςχζςθ με τον κόςμο, 

με αποκλειςτικά ψυχικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ νοοτροπία, αναποτελεςματικι ςτον 

κόςμο των αντικειμζνων, μπορεί να είναι αποτελεςματικι όταν δροφμε πάνω ςε άλλουσ 

ψυχιςμοφσ, και ς' αυτι τθν περίπτωςθ είναι μια κατάλλθλθ ςυμπεριφορά. Είναι θ 

περίπτωςθ τθσ μαγικισ ι ςυγκινθμζνθσ ςυνείδθςθσ, ςτισ οποίεσ το τελετουργικό ςτοιχείο 

είναι πολφ ςθμαντικό. 

 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ, λειτουργία τθσ. Είναι το να προφυλάςςει τθν ακεραιότθτα του ατόμου 

προςπακϊντασ να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του, οδθγοφμενθ από τισ αιςκιςεισ πόνου ι 

ικανοποίθςθσ. Θ μθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν προκαλεί πόνο, που εγγράφεται ςαν αφξθςθ 

τθσ ζνταςθσ. Θ εγγραφι του πόνου ι τθσ ικανοποίθςθσ είναι αυτι που κακορίηει τθ 

ςυμπεριφορά. Από άλλο ςθμείο οπτικισ, θ ςυνείδθςθ τείνει να αναπλθρϊνει δομικά τον 

κόςμο και, για να το κάνει, οργανϊνει ζνα ςφςτθμα απαντιςεων το οποίο ονομάηουμε 

ςυμπεριφορά ι . Σι απαντιςεισ χαρακτθρίηονται αντανακλαςτικζσ ι κακυςτερθμζνεσ, 

ανάλογα με το αν δίνονται αμζςωσ ι αργότερα. Επίςθσ οι απαντιςεισ μπορεί να είναι 

εςωτερικζσ, χωρίσ να βγαίνουν ςτον κόςμο, δρϊντασ ζτςι πάνω ςτο ίδιο το ςϊμα. Θ 

αναπλθρωτικι ςυμπεριφορά μπορεί με τθ ςειρά τθσ να δράςει, γιατί υπιρξε προθγοφμενθ 

εικόνα που κινθτοποίθςε τα κζντρα. Χτθν περίπτωςθ του πυρινα του ονειροπολιματοσ 

(Βλ.), του οποίου δεν ζχουμε εικόνα, δρα θ αναπλιρωςθ εικόνασ του πυρινα και όχι άμεςα 

ο πυρινασ. 

 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ, μζτρθςθ τθσ. Ππορεί να μετρθκεί: α) από ζνα εξωτερικό ςθμείο οπτικισ 

ανάλογα με το αν ακολουκεί ι όχι μια γραμμι εξελικτικι ι άμεςθσ προςαρμογισ και β) από 

ζνα εςωτερικό ςθμείο οπτικισ ανάλογα με το αν είναι αυξανόμενθσ ζνταξθσ ι αυξανόμενθσ 

αποςφνκεςθσ. Θ εγγραφι τθσ ζνταξθσ αντιςτοιχεί ς' αυτι τθσ εςωτερικισ ιςορροπίασ, ςτθ 

μθ αντίφαςθ, ςτθν εςωτερικι ςυμφωνία με τον εαυτό μασ και ςτο ςυγχρονιςμό τθσ 

εργαςίασ των κζντρων. 

Από το ςθμείο οπτικισ τθσ αυξανόμενθσ προςαρμογισ, οι τφποι ςυμπεριφοράσ που 

ενδιαφζρουν είναι εκείνοι που προςφζρουν μεγαλφτερεσ επιλογζσ απάντθςθσ, πράγμα που 

κα επιτρζψει εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για καινοφρια 

βιματα προςαρμογισ. Θ μζτρθςθ τθσ αλλαγισ τθσ ςθμαντικισ ςυμπεριφοράσ φαίνεται 

όταν ξεχειλίηει μια ψυχικι κλάςθ και τα περιεχόμενα που ιςχφουν ςε μια κλάςθ, με τα 

χαρακτθριςτικά τθσ κζματα και τθ χαρακτθριςτικι επιχειρθματολογία τθσ, καταναλϊνονται 

μζχρι να εκλείψουν, προςανατολίηοντασ τον ψυχιςμό προσ μια καινοφρια κλάςθ, ςαν 

αρκρωμζνθ απάντθςθ ςτθ ςχζςθ του με τον κόςμο. 

 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ, όρια τθσ. Δίνονται από τισ δυνατότθτεσ του ψυχιςμοφ και του ςϊματοσ. 
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ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ, παράγοντεσ που παρεμβαίνουν ς' αυτι. Θ λειτουργία των κζντρων, οι 

κφκλοι τουσ και οι ρυκμοί τουσ, μασ επιτρζπει να Ξατανοιςουν ταχφτθτεσ και τφπουσ 

αντίδραςθσ. Ψα επίπεδα εργαςίασ, με τθ ςειρά τουσ, ιςορροποφν τθ λειτουργία όλθσ τθσ 

δομισ. Ψα ονειροπολιματα και ο πυρινασ του ονειροπολιματοσ δρουν ςα δυνάμεισ που 

μπλοκάρουν ι κινθτοποιοφν, μορφοποιϊντασ τισ προςδοκίεσ, τα ιδανικά και τισ 

ψευδαιςκιςεισ που αλλάηουν ςε κάκε ηωτικι φάςθ. Δρουν, επίςθσ, παράγοντεσ 

κοινωνικοφ και περιβαλλοντολογικοφ τφπου, όπωσ και θ φφςθ και χαρακτθριςτικά του 

ερεκίςματοσ. Θ βιογραφία ι θ μνιμθ τθσ δομισ πάνω ςε ερεκίςματα- προθγοφμενεσ 

απαντιςεισ και των επιπζδων που δρουν εκείνεσ τισ ςτιγμζσ, επίςθσ πιζηουν ζντονα (ζτςι θ 

μνιμθ είναι ζνα πάντα ιςχφον ςφςτθμα ερεκιςμάτων, δρϊντασ από το παρελκόν με 

παρόμοια ζνταςθ μ' αυτι των παρόντων ερεκιςμάτων). Ψα ςτοιχεία τθσ μνιμθσ, είτε 

ανακαλοφνται είτε όχι, πιζηουν και δρουν μοιραία ςε κάκε ςτιγμι ςτθν οποία θ δομι 

δζχεται ερεκίςματα και επεξεργάηεται απαντιςεισ. Σι ρόλοι (Βλ.) επίςθσ δρουν ςε κάκε 

ςτιγμι, ακόμθ κι αν δεν αντιμετωπίηουν τθν κατάςταςθ που τουσ ζχει ςχθματίςει. Ζτςι, ςτο 

ςυνθκιςμζνο ρόλο ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ, φιλτράρονται πολλά ςυςτατικά ρόλων 

ςφγκρουςθσ με άλλεσ καταςτάςεισ, διαμορφϊνοντασ μια πραγματικι δομι ρόλων μια και 

αυτοί βρίςκονται ςε δυναμικι, πιζηοντασ κάποιουσ πάνω ςε άλλουσ. Σι παράγοντεσ που 

παρεμβαίνουν ςτθ ςυμπεριφορά δρουν μεταξφ τουσ δυναμικά και δομικά μια και τα 

κζντρα, τα επίπεδα και θ βιογραφία ςχθματίηουν μια αδιαχϊριςτθ δομι. Πετατροπζσ ςε 

ζνα παράγοντα, προκαλοφν αλλαγζσ ςτθ ςυνολικι δομι. 

 

ΧΩΡΔΩΑΧΠΣΧ. Πθχανιςμόσ τθσ ςυνείδθςθσ που επιτρζπει να κακορίςουμε ςχζςεισ 

ανάμεςα ςε αντικείμενα τθσ ςυνείδθςθσ μζςω των δρόμων τθσ ομοιότθτασ, τθσ ςυνάφειασ 

και τθσ αντίκεςθσ. (Βλ. φανταςία). 

 

ΧΩΡΕΛΔΘΧΘ. 1) Σνομάηουμε ςυνείδθςθ τθν εγγράψει που πραγματοποιεί ο μθχανιςμόσ που 

ςυντονίηει και δομεί, δρϊντασ με αιςκιςεισ, εικόνεσ και αναμνιςεισ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ 

πρζπει να ζχει μια ςφςταςθ που του δίνει ενότθτα παρά τθν κινθτικότθτά του, γιατί οι 

δραςτθριότθτεσ που εγγράψει επίςθσ είναι κινθτζσ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ δεν υπάρχει από 

τθν αρχι ςτο ανκρϊπινο ον και φαίνεται ότι αρκρϊνεται ςτο μζτρο που καταςκευάηεται το 

ςφνολο των το μεγαλφτερο πλθροφοριακό βάροσ, ρυκμίηοντασ με μπλοκάριςμα τισ 

εςωτερικζσ αιςκιςεισ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτθ ςυνείδθςθ να προςανατολιςτεί ςτον 

κόςμο ςτθν εργαςία αναπλιρωςθσ ερεκιςμάτων. Οειτουργοφν ευρζωσ οι μθχανιςμοί 

κριτικισ και αυτοκριτικισ, αφαίρεςθσ και αντιςτρεψιμότθτασ (μειϊνοντασ τθν υποβολι των 

ενδοαφυπνιςτικϊν περιεχομζνων), φτάνοντασ ςε υψθλοφσ βακμοφσ εκδιλωςθσ και 

παρεμβολισ ςτα πεδία ςυντονιςμοφ και εγγραφισ. Ωπάρχει ζνασ τόνοσ ενεργισ αφφπνιςθσ 

που μπορεί να είναι προςεκτικι ι ςυγχυςμζνθ. 

Χτο πζραςμα από ζνα επίπεδο ςε άλλο ςυναντοφμε φαινόμενα τάςθσ (Βλ.), μετατόπιςθσ 

περιεχομζνων (Βλ. Ξαταςτάςεισ) και μετατροπζσ του χρόνου και χϊρου τθσ ςυνείδθςθσ. 

 

ΧΩΡΕΛΔΘΧΘ, επίπεδα τθσ. Χχζςεισ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα επίπεδα δθμιουργεί αμοιβαίεσ 

αλλοιϊςεισ ς' αυτά. Διακρίνουμε τζςςερισ παράγοντεσ που επθρεάηουν αυτι τθ ςχζςθ. 
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Ψάςθ κάκε επιπζδου να επιμθκφνει τθ δραςτθριότθτά του. Θ τάςθ οδθγεί ςτο βακμιαίο 

πζραςμα από ζνα επίπεδο ςε άλλο. Κόρυβοσ: εδϊ θ τάςθ του κατϊτερου επιπζδου 

εμφανίηεται ςαν φόντο «κορφβου» ςτθν εργαςία του ανϊτερου επιπζδου. Χα κόρυβο 

διακρίνουμε τα κλίματα, τισ εντάςεισ και τα περιεχόμενα που δεν είναι κατάλλθλα για τθν 

εργαςία τθσ ςτιγμισ. Ωπζρβαςθ: κάκε επίπεδο προςπακεί να διατθριςει τθν τάςθ του 

όμωσ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε ζνα επίπεδο 

ειςάγονται ςε άλλο επίπεδο, πράγμα που προκαλεί, με τθ ςειρά του, το αποτζλεςμα 

υπζρβαςθσ που ςυνίςταται ςτο ότι περιεχόμενα ξζνα ειςάγονται με όλθ τθν δομι που τουσ 

αντιςτοιχεί, πάνω ςτο επίπεδο που υποκινεί. Ζλξθ (Βλ.) 

 

ΧΩΡΕΛΔΘΧΘ, λάκθ τθσ. Υαραίςκθςθ (Βλ.) ΧΩΡΕΛΔΘΧΘ, μθχανιςμοί τθσ. α) Αντιςτρεψιμότθτα 

(Βλ.) β) πρόκεςθ και χρόνοι τθσ ςυνείδθςθσ (Βλ.) γ) προςοχι (Βλ.) δ) αφαίρεςθ (Βλ.), 

ςυνδυαςμόσ (Βλ.). Αυτοί οι μθχανιςμοί εκφράηονται και λειτουργοφν πιο αποτελεςματικά 

ςτο επίπεδο τθσ αφφπνιςθσ, χαρακτθρίηοντασ με τθ ςειρά τουσ αυτό το επίπεδο, εκτόσ από 

το μθχανιςμό ςυνδυαςμοφ του οποίου το πεδίο εργαςίασ δίνεται τζλεια ςτα επίπεδα 

φπνου και μιςοξφπνιου. Ξατεβαίνοντασ, τα επίπεδα γίνονται παράξενα ςτθ λειτουργία τουσ, 

χάνοντασ αντικειμενικι αποτελεςματικότθτα (δθλαδι, αποτελεςματικότθτα ςε ςχζςθ με 

αντικείμενα του εξωτερικοφ κόςμου). 

  

ΨΕΧΡΛΞΘ, άμεςθ πρακτικι ςυνζπεια τθσ. α) Φυκμιςτικότθτα τθσ ςυνείδθςθσ και ιδιαίτερα 

τθσ αφφπνιςθσ μζςω τθσ κατάργθςθσ τθσ οδφνθσ, κατανοϊντασ τον ψευδαιςκθςιακό 

μθχανιςμό, για το οποίο είναι απαραίτθτο να κάνουμε να ςταματιςουν, ακόμθ και 

προςωρινά, οι εγγραφζσ του πόνου. Αυτόσ είναι ο άμεςοσ πρακτικόσ ςτόχοσ τθσ Ψεχνικισ, 

που επιτρζπει να προχωράμε από κατανόθςθ ςε κατανόθςθ επιτυγχάνοντασ ηωντανζσ 

εγγραφζσ του ξεπεράςματοσ τθσ οδφνθσ. Ζτςι, αυτι θ ρυκμιςτικότθτα είναι το πιο 

ςθμαντικό βιμα ςτθν κατανόθςθ του προβλιματοσ και μ' αυτι ξεκινά θ 

αυτοαπελευκζρωςθ. β) χρθςιμεφει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ μασ που 

πθγαίνει προσ τθν αυτοαπελευκζρωςθ, αλλά επίςθσ και πιο πζρα από αυτι κακόςον 

αναφζρεται ςτισ δυνατότθτεσ διεφρυνςθσ και εξζλιξθσ τθσ ςυνείδθςθσ. γ) Χρθςιμεφει ςτθν 

κατανόθςθ φαινομζνων ατομικισ και ςυλλογικισ ψυχολογίασ που αςχολοφνται με τισ 

εντάςεισ και τα κλίματα που δθμιουργεί αυτι θ καταςτροφικι οδφνθ, αντίκετθ με τθν 

εξζλιξθ του νου και τθσ ίδιασ τθσ ηωισ. Δίνουμε προςοχι ςτα ςτακερά ςτοιχεία των 

εγγραφϊν που ιςχφουν για όλα τα ανκρϊπινα όντα λόγω τθσ ομοιότθτασ τθσ ςωματικισ και 

ψυχικισ δομισ, όπωσ είναι: Ψα χαρακτθριςτικά του πεδίου αναπαράςταςθσ ςε μιςοξφπνιο 

και φπνο που αναφζρονται ςτθ ςαφινεια ςτο υψθλό και τθ ςκοτεινότθτα ςτο χαμθλό 

ανάλογα με το επίπεδο του πεδίου αναπαράςταςθσ: οι εςωτερικοί δρόμοι ι καταςτάςεισ 

ςε φπνο ι μιςοξφπνιο τοποκετοφνται ςτον εςωτερικό χϊρο, από το φόντο του οποίου 

πιςτεφουμε ότι βλζπουμε τα φαινόμενα, όντασ αυτό το εςωτερικό πεδίο αυτό που 

περιλαμβάνει τα φαινόμενα αυτοφ του είδουσ. Χτον φπνο και ςτο μιςοξφπνιο, κακοριςμζνοι 

τόποι, όντα, φαινόμενα, δίνονται ςα γενικζσ κατθγορίεσ ςε όλα τα ανκρϊπινα όντα. Ψα 

χαρακτθριςτικά του πεδίου αναπαράςταςθσ που αντιςτοιχοφν ςτον φπνο και το 

μιςοξφπνιο, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, μπαίνουν ςτθν αφφπνιςθ, δθλαδι αντιλαμβανόμαςτε 

τον κόςμο μζςα από ζνα πεδίο αναπαράςταςθσ που, ςτθν πραγματικότθτα, αντιςτοιχεί 
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ςτον φπνο ι ςτο μιςοξφπνιο. Επίςθσ ειςβάλλουν ςτουσ τόπουσ, όντα ι φαινόμενα ςε 

ψευδαιςκθςιακό ςχθματιςμό και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ παραιςκθςιακό, εξιςορροπϊντασ 

τθν αίςκθςθ ευχαρίςτθςθσ ι δυςαρζςκειασ, ωκϊντασ ςτθν κατοχι ι άρνθςθ, 

προςανατολίηοντασ προσ τα εξωτερικά αντικείμενα, ςτο μζτρο που ςχετίηονται μ' αυτά τα 

όντα, εςωτερικζσ ενότθτεσ ι τοπία τα οποία ονομάηουμε ονειροπολιματα. 

 

ΨΕΧΡΛΞΘ, γενικι κεωρία τθσ. Αναφζρεται ςε δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 

μετατρζψουν, να μεταβάλλουν ι να επαναπροςανατολίςουν τθ ςυμπεριφορά. 

 

ΨΕΧΡΛΞΘ, τεχνικζσ τθσ. Πε χαρακτιρα προετοιμαςίασ: κακαρτικι ζρευνα και ζρευνα 

μεταφοράσ. Λδιαίτερου χαρακτιρα: κάκαρςθ, μεταφορά και αυτομεταφορά. 

 

ΨΣΡΣΛ. Σι δραςτθριότθτεσ κάκε επιπζδου εργαςίασ μποροφν να πραγματοποιθκοφν με 

μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ενεργθτικι ζνταςθ ι τόνο.  

 

ΦΑΡΨΑΧΛΑ. α) Δραςτθριότθτα τθσ ςυνείδθςθσ που ςχετίηεται με το μθχανιςμό του 

ςυνδυαςμοφ (Βλ.) Διακρίνουμε ελεφκερθ φανταςία με απλά ςυνδυαςτικά χαρακτθριςτικά, 

ςτθν οποία οι εικόνεσ ελευκερϊνονται και επιβάλλονται ςτθ ςυνείδθςθ (ιδιαίτερα ςτον 

φπνο και μιςοξφπνιο), τθν κατευκυνόμενθ φανταςία ςτθν οποία ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

φανταςίασ ταξινομείται ςφμφωνα με ζνα επινοθμζνο ςχζδιο που προτείνεται από τθ 

ςυνείδθςθ, ςτο οποίο είναι ενδιαφζρον να κακοριςτεί κάτι ακόμθ ανφπαρκτο. Αυτό 

διαφοροποιείται από τθν κατευκυνόμενθ ανάμνθςθ. 

β) Οειτουργία τθσ ςυνείδθςθσ που εργάηεται με ςτοιχεία τθσ μνιμθσ τα οποία ορίηει ςαν 

εικόνα και τα προβάλλει ςε ζνα μελλοντικό χρόνο. 

 

ΦΩΧ. Εςωτερικι εγγραφι τθσ Εμπειρίασ που ςυνικωσ ςυνοδεφει διαδικαςίεσ μεταφοράσ, 

ςτισ οποίεσ θ ελεφκερθ ενζργεια (από λφςθ προβλθμάτων), κακϊσ κινθτοποιείται δίνει ςυν 

αιςκθτικζ σ εςωτερικζσ εγγραφζσ που μεταφράηονται ςαν αφξθςθ τθσ κακαρότθτασ ςτο 

πεδίο αναπαράςταςθσ. 

 

ΧΑΟΑΦΩΧΘ. Ψεχνικι που προορίηεται ςτο να χαλαρϊςει τουσ εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ 

μφεσ. Επίςθσ υπάρχει μια διανοθτικι χαλάρωςθ. Θ χρθςιμότθτα τθσ χαλάρωςθσ είναι να 

χαμθλϊνει εντάςεισ, να ξεκουράηει για να ρυκμίςει γενικά τθν κατάςταςθ τθσ αφφπνιςθσ 

και να επιτρζψει να μποφμε ςε κακαρτικζσ και μεταφορικζσ εργαςίεσ. Αυτι θ τεχνικι 

απαιτεί προθγοφμενεσ αςκιςεισ για να αντιλθφκοφμε τισ μθ απαραίτθτεσ εντάςεισ που 

αναπτφςςονται, ςυνοδεφοντασ τθν ακριβι ζνταςθ και για να παράγει τθν αποςφνδεςθ 

τζτοιου είδουσ ςυςτθμάτων. 
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ΧΑΟΑΦΩΧΘ, βιματα τθσ. α) Ρα αιςκανκοφμε άνεςθ ςτθ ςωματικι κατάςταςθ που δίνεται 

περιςταςιακά και να διορκϊςουμε κζςεισ που προκαλοφν μθ απαραίτθτεσ εντάςεισ, β) να 

εργαςτοφμε ςυμμετρικά πάνω ςε ςυςτιματα εντάςεων ςφμφωνα με το πρόςωπο, το 

κεφάλι, το λαιμό, τα μζλθ και το κϊρακα γενικά, γ) να ξαναπεράςουμε διανοθτικά τα 

προθγοφμενα ςθμεία, δ) να εμβακφνουμε εςωτερικοποιϊντασ και δίνοντασ προςοχι ςτθ 

ςυναιςκθτικι εγγραφι των ματιϊν, του κεφαλιοφ και του κορμοφ, ε) να επιτφχουμε κάκε 

φορά πιο εςωτερικζσ αιςκιςεισ ςτθριηόμενοι ςε αιςκιςεισ απαλότθτασ, ηεςταςιάσ και 

μαλακισ πτϊςθσ. 

 

ΨΩΧΛΧΠΣΧ. Σλοκλθρωμζνο και δυναμικά ενδορυκμιηόμενο ςφςτθμα από αιςκθτιρια 

όργανα, μνιμθ, ςυντονιςτι, επίπεδα και κζντρα. 

 

ΨΩΧΛΧΠΣΧ, εςωτερικι ρφκμιςθ του. Τταν μια λειτουργία ι παράγοντασ μετατρζπεται, 

επίςθσ τροποποιοφνται και όλοι οι υπόλοιποι μια και όλοι δρουν δομικά. Υ.χ. θ ςφλλθψθ 

μπλοκάρει τθν ανάκλθςθ, ι μνιμθ μπλοκάρει τθν αντίλθψθ. Τταν λειτουργοφν εξωτερικά 

αιςκθτιρια όργανα ςταματά θ είςοδοσ εςωτερικϊν ερεκιςμάτων και αντίςτροφα. 

Ξατεβαίνοντασ ςτον φπνο μπλοκάρονται οι μθχανιςμοί αντιςτρεψιμότθτασ και 

απελευκερϊνονται οι μθχανιςμοί ςυνδυαςμοφ, όταν λειτουργοφν οι κριτικοί μθχανιςμοί 

μπλοκάρονται οι ςυνδυαςτικοί ανεβαίνοντασ ςτθν αφφπνιςθ. Χυμβαίνει το ίδιο και μεταξφ 

των εξωτερικϊν αιςκθτθρίων, όταν διευρφνεται το οπτικό όριο, μειϊνονται θ αφι, θ 

όςφρθςθ, θ ακοι κλπ. 

 

ΨΩΧΛΧΠΣΧ, κόρυβοσ ςτο ςφςτθμα αυτορρφκμιςθσ του. Ωπάρχουν κόρυβοι που 

προκαλοφνται από τισ παρεμβάςεισ των παλμϊν ςτο κφκλωμα πλθροφόρθςθσ ι ς' αυτό τθσ 

απόφαςθσ, κάνοντασ παράξενθ τθν πλθροφόρθςθ που φτάνει ςε κάποιο από τουσ 

μθχανιςμοφσ ι τα κζντρα, π.χ., όλθ θ πλθροφόρθςθ που δζχονται τα εξωτερικά αιςκθτιρια 

επθρεάηεται από τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ δομι εκείνθ τθ ςτιγμι (κλίματα, 

εντάςεισ, κλπ.). Σ κόρυβοσ ςυνικωσ προκαλεί αφξθςθ των εντάςεων που, με τθ ςειρά τουσ, 

ξεπερνοφν το όριο ανοχισ των εςωτερικϊν αιςκθτθρίων (ι εξωτερικϊν, αν πρόκειται για 

αφξθςθ τθσ ακριβοφσ εξωτερικισ μυϊκισ ζνταςθσ), παρεμβαίνοντασ ςτα πλθροφοριακά 

κανάλια και εγγράφονται ςα διανοθτικόσ πόνοσ. Ξλίματα και ζλξεισ, όταν επθρεάηουν τθ 

φυςιολογικι εργαςία τθσ ςυνείδθςθσ, προκαλοφν ς' αυτι, τθν εκπομπι ακατάλλθλων 

εικόνων μια και δεν ζχει τισ αντίςτοιχεσ παραμζτρουσ για να ταξινομιςει αυτι τθν 

παράλογθ πλθροφόρθςθ. 

 

ΨΩΧΣΦΩΧΛΞΘ, γυμναςτικι. Σδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ κυριαρχίασ πάνω ςτον εαυτό μασ ςτθν 

κακθμερινι ηωι. Είναι ζνα ςφςτθμα πρακτικϊν αυτοελζγχου και ολοκλθρωμζνθσ εξζλιξθσ. 

Ψείνει ςτθν εξιςορρόπθςθ ανάμεςα ςε μυαλό και ςϊμα. Σι εργαςίεσ τθσ ψυχοφυςικισ δεν 

τείνουν ςτθν επίτευξθ μιασ μεγαλφτερθσ μυϊκισ εξζλιξθσ, μιασ αφξθςθσ τθσ αντίςταςθσ ι 

τθσ ςωματικισ ευελιξίασ, όπωσ γενικά κάνουν τα ςπορ ι θ γυμναςτικι. Σι αςκιςεισ 

επιτρζπουν ς' αυτόν που εξαςκείται, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ τεςτ, να κατανοιςει τα ςθμεία 
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ςτα οποία ςυναντά μεγαλφτερθ δυςκολία αυτοκυριαρχίασ. Αυτό του δίνει τθ δυνατότθτα 

να ξεκινιςει μια ταξινομθμζνθ εργαςία τελειοποίθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ. 
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 Πάκθμα 3. Ξάκαρςθ. Χχιμα τθσ ςυνείδθςθσ. Βακιά κάκαρςθ 

ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ 

 Πάκθμα 1. Ειςαγωγι ςτθ μεταφορά. 

I. Εντάςεισ και κλίματα. Σι παλμοί και οι μετατροπζσ τουσ. 

II. Αντίλθψθ και αναπαράςταςθ. Αλυςίδεσ ςυνδυαςμϊν 

III. Χυνδυαςμοί και επίπεδα ςυνείδθςθσ 

IV. Υεδίο αναπαράςταςθσ 

 Πάκθμα 2. Ειςαγωγι ςτθ μεταφορά 

I. Υεδίο αναπαράςταςθσ και επίπεδα ςυνείδθςθσ. 

II. Βάκθ και επίπεδα του πεδίου αναπαράςταςθσ. 

III. Χφνκεςθ μθχανιςμϊν και παλμϊν. Αςκιςεισ επανάλθψθσ 

 Πάκθμα 3. Ειςαγωγι ςτθ μεταφορά. 

Αλλθγορίεσ, ςφμβολα και ςθμάδια. Αςκιςεισ ςυμβολικισ. 

 Πάκθμα 4. Ειςαγωγι ςτθ μεταφορά. 

Αλλθγορικι. Κζματα. Επιχειριματα. Αλλθγορικι ανάλυςθ. 

Αλλθγορικι ερμθνεία. Αςκιςεισ αλλθγορικισ 

 Πάκθμα 5. Πεταφορικι ζρευνα. 

I. Ενδείξεισ. 

II. Ενδείξεισ αντίςταςθσ. Άςκθςθ μεταφορικισ ζρευνασ τθσ αντίςταςθσ 

 Πάκθμα 6. Πεταφορικι ζρευνα. 

I. Ψεχνικι επιπζδων. 

II. Ψεχνικι εξαπλϊςεων. Αςκιςεισ μεταφορικισ ζρευνασ και μετατόπιςθσ 

 Πάκθμα 7. Πεταφορά εικόνων. Βιματα για το μάκθμα μεταφοράσ. Υαρατθριςεισ. 

Αςκιςεισ μεταφοράσ εικόνων 

 Πάκθμα 8. Πεταφορά κλιμάτων. Πελζτθ των κλιμάτων χωρίσ οπτικζσ εικόνεσ. 

Άςκθςθ μεταφοράσ κλιμάτων. Άςκθςθ αρνθτικισ μεταφοράσ 

 Πάκθμα 9. Πετά μεταφορικι επεξεργαςία 

ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΩΨΣΠΕΨΑΦΣΦΑΧ 

 Υερίλθψθ των προθγοφμενων εργαςιϊν 

 Πάκθμα 1. Διαφορζσ ανάμεςα ςε μεταφορά και αυτομεταφορά. Ειςαγωγι ςτθν 

αυτομεταφορά. 
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 Χυςτάςεισ. Χτοιχεία αυτομεταφοράσ. Λ. Θ αυτομεταφορικι ςυνκικθ. Ψα κζματα. 

Υαράδειγμα. ειςόδου ςτθ διαδικαςία αυτομεταφοράσ 

 Πάκθμα 2. Διαφορετικοί τφποι αυτομεταφορικισ ανάπτυξθσ. 

I. Εμπειρικζσ αυτομεταφορζσ. 

II. Θ εμπειρικι αυτομεταφορά ςτισ κρθςκείεσ 

III. Θ διαδικαςία αυτομεταφοράσ. Άςκθςθ ανάπτυξθσ τθσ αυτομεταφορικισ 

διαδικαςίασ (κάκοδοσ) 

 Πάκθμα 3. Σι αυτομεταφορικζσ κατευκφνςεισ 

IV. Γενικι δομι του ςυςτιματοσ αυτομεταφοράσ 

V. Ξάποιεσ παρεκβάςεισ για τισ «εκτόσ εαυτοφ» καταςτάςεισ τθσ ςυνείδθςθσ 

VI. Ψο μζςο και υψθλό επίπεδο ςτθν εργαςία αυτομεταφοράσ (μζςο πεδίο και 

άνοδοσ) 

 Πάκθμα 4. Πετά μεταφορικι επεξεργαςία 

ΕΥΛΟΣΓΣΧ 

ΧΘΠΕΛΩΧΕΛΧ 

ΟΕΛΞΣ 


