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Πρόλογος 

 

Όταν το 2007, στις ομαδικές μας εποπτείες, ο καλός συνάδελφος 

και φίλος Γιάννης Κεραμάρης αναφέρθηκε σε μια μέθοδο 

ψυχοθεραπείας που είχε εκπαιδευτεί και χρησιμοποιούσε, η 

οποία είχε ένα αλλόκοτο όνομα και μια μαγευτική τεχνική 

περιπάτων σε έναν φαντασιωσικό κόσμο, ομολογώ ότι ένιωσα 

όπως ο έφηβος που ερωτεύεται μια εξωτική τουρίστρια. 

Προφανώς, δεν ήμουν ο μόνος και έτσι αφού αρκετοί άλλοι 

συνάδελφοι ενδιαφέρθηκαν, πείσαμε τον Γιάννη, να βρούμε ένα 

τρόπο να εκπαιδευτούμε στη “Καταθυμικά Φαντασιωσική 

Ψυχοθεραπεία”. Βέβαια υπήρχαν αρκετά προβλήματα μιας και η 

μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη στη Κεντρική Ευρώπη και 

ελάχιστα στις αγγλόφωνες χώρες. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας 

ήταν δύσκολη όπως και η ανεύρεση εκπαιδευτών. Οι γνωριμίες 

του Γιάννη στη Τσεχία και ιδιαίτερα η στενή του φιλία με τον 

μετέπειτα δάσκαλό μας Ludvík Běták - εκπαιδευτή στη μέθοδο 

και γιουνγκιανό ψυχαναλυτή, έκαναν δυνατή την έναρξη των 

πρώτων εκπαιδευτικών ομάδων το 2009. Πράγματι δύο ομάδες 

των δέκα και δώδεκα ατόμων ξεκίνησαν να παρακολουθούν τα 

σεμινάρια που πραγματοποιούνταν σύμφωνα τους κανονισμούς 

των διεθνών οργανισμών. Η επέλαση της κρίσης στη χώρα μας 

σίγουρα επηρέασε τους ρυθμούς της εξέλιξης μας, μιας και η 

εξασφάλιση πόρων για υποδοχή εκπαιδευτών από την Ευρώπη 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει ένας 

πυρήνας δέκα ατόμων, που έχουν προχωρήσει στα ανώτερα 
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στάδια εκπαίδευσης και ο οποίος διατηρεί στενές επαφές με τους 

ευρωπαϊκούς φορείς.  

Η Καταθυμικά Φαντασιωσική Ψυχοθεραπεία, είναι μια τεχνική 

που μέσα από την ιδιαιτερότητα της, κατορθώνει να αποτελέσει 

ένα ξεχωριστό εργαλείο στα χέρια του κλινικού, ανεξάρτητα 

πολλές φορές από τη θεωρητική του κατεύθυνση. Ιδιαίτερα 

σήμερα που γνωρίζουμε τη τεράστια σημασία των προ- λεκτικών 

βιωμάτων του ατόμου στη διαμόρφωση της εμπειρίας του 

εαυτού, που έχουμε καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της 

άδηλης μνήμης καθώς και το τεράστιο ρόλο του παιχνιδιού και 

της φαντασίας στους μηχανισμούς ρύθμισης του στρες, μια 

μέθοδος όπως αυτή που θα ανακαλύψετε παρακάτω, είναι 

επίκαιρη και ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

Το κείμενο του Γιάννη Κεραμάρη είναι ιδιαίτερα περιεκτικό και 

κατατοπιστικό. Απλοποιεί, χωρίς να απλουστεύει τη μέθοδο και 

νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εισαγωγές που θα 

μπορούσε να βρει κανείς στο Καταθυμικό Βίωμα Εικόνων.  

 

Νίκος Ρούσσος  
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Καταθυμικά  Φαντασιωσική Ψυχοθεραπεία 

                                                                                     

Η  Καταθυμικά  Φαντασιωσική Ψυχοθεραπεία είναι βραχεία 

ψυχοθεραπευτική μέθοδος,  κατατασσόμενη στις τεχνικές που 

χρησιμοποιούν την φαντασίωση. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 ο H. Leuner , ασχολήθηκε με την 

πειραματική μελέτη του συμβολισμού των ονείρων σε 

επαναλαμβανόμενες συνθήκες. Παρατήρησε, ότι με τη χρήση της 

καθοδηγούμενης ονειροπόλησης στις θεραπευτικές συνεδρίες, 

παρουσιάστηκαν μη αναμενόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα 

στους νευρωσικούς. Στην συνέχεια με τους συνεργάτες του 

επεξεργάστηκε, ανέπτυξε και συστηματοποίησε την μέθοδό του. 

Την ονόμασε “Καταθυμικό Βίωμα Εικόνων,” θέλοντας να τονίσει 

την σημασία της συναισθηματικά βιωμένης  

ονειροφαντασιωσικής εικόνας.  

Ο όρος “Καταθυμικό Βίωμα Εικόνων” (Katathymes Bilderleben)  

έχει επικρατήσει των άλλων όρων όπως “συμβολικό δράμα,” 
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“daydream,”  “guided affective imagery,” “κατευθυνόμενη 

ονειροπόληση,” και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ΚΒ. 

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ 

Το σύστημα της μεθόδου ως σύνολο βασίζεται στην βασική 

εμπειρία του ανθρώπου ότι μπορεί να δημιουργήσει 

φαντασιώσεις χρησιμοποιώντας την φαντασία του. 

Η εκδήλωση ανεξάρτητων, ελεύθερα προβαλλόμενων εσωτερικών 

εικόνων, ήταν γνωστή στην ψυχοθεραπεία από πολύ νωρίς. Στην 

πολύ γνωστή περίπτωση της Άννα Ο., οι S. Freud και J. Breuer στις 

μελέτες για την υστερία περιγράψανε εκπληκτικά στοιχεία για το 

οπτικό σενάριο της γυναίκας αυτής. Η συγκεκριμένη ασθενής είχε 

την ιδιομορφία να ξετυλίγει μακρές σειρές φαντασιωσικής 

αναπαράστασης, υπό μία αυθόρμητα εγειρόμενη υπνοειδή, 

ονειρική κατάσταση, στην οποία η ίδια αναφερόταν ως το 

“προσωπικό της θέατρο”. Ήταν ο S. Freud που για αρκετά χρόνια 

αντί της ύπνωσης, για να έχει πρόσβαση σε ασυνείδητο υλικό, 



 8 

επικαλέστηκε οπτικά φαινόμενα στους ασθενείς του, ασκώντας 

πίεση στα μέτωπά τους και ζητώντας τους να τα περιγράψουν 

επακριβώς. Ωστόσο προφανώς, δεν αναγνώρισε την ευκαιρία που 

βρίσκεται στην περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα της 

φαντασιωσικής αναπαράστασης για την ψυχοθεραπεία, 

στρέφοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στα νυχτερινά όνειρα. Ο S. 

Freud γνώριζε ωστόσο κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της 

φαντασιωσικής αναπαράστασης, τα οποία και ο ίδιος 

περιέγραψε. Αργότερα, o Ελβετός νευρολόγος L. Frank, 

αναφερόμενος στην “καθαρτική μέθοδο,” βασίστηκε στην ίδια 

ιδέα της εκδραμάτισης, όπως οι Freud και Breuer. Ο δε E. 

Kretschmer, χρησιμοποιώντας τις ιδέες αυτές, τις ονόμασε 

“συνεχόμενη σκέψη υπό την μορφή φιλμ” (“filmstrip thinking”), 

στο μέτρο που αφορά την αυτόνομη ροή εσωτερικών εικόνων υπό 

την μορφή φιλμ.  

Συνδυάζοντας το Καταθυμικό Βίωμα Εικόνων με την τέχνη, θα 

λέγαμε ότι είναι χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών, ποιητών, 

συγγραφέων, ζωγράφων που έχουν μια πολύ στενή σχέση με τον 
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κόσμο των καταθυμικών εικόνων απ’ ό,τι τα άτομα που 

αφιερώνουν τους εαυτούς τους μόνο στα καθημερινά τους 

καθήκοντα. Από την άλλη, συχνά παρατηρούμε στους ασθενείς 

μας, ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους εκδηλώνουν 

εκπληκτικά δημιουργικές ικανότητες στη λεκτική και εικαστική 

τους παρουσίαση όπου εμπεριέχεται και εμφανίζεται έντονα το 

καλλιτεχνικό στοιχείο.   

Η δομημένη διαδικασία που ακολουθείται στο Καταθυμικό Βίωμα 

Εικόνων (ΚΒΕ)  φέρνει στην επιφάνεια απωθημένο ασυνείδητο 

υλικό και βαθιές εσωτερικές συγκρούσεις.  Οι συμβολικές 

απεικονίσεις και τα βιώματα που προκύπτουν με αυτή τη μέθοδο 

χρησιμοποιούνται ως μέσα άμεσης θεραπείας, αλλά και ως μέσα 

διάγνωσης και εκτίμησης της παρούσας ψυχολογικής και 

συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου. Η διαδικασία 

περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη φαντασία, καθώς και 

συγκεκριμένα σύμβολα. Σαν αποτέλεσμα, ο συνειδητός νους με 

τις κριτικές και αναλυτικές του λειτουργίες, δεν συμμετέχει 

καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Ο θεραπευτής απλά οδηγεί-
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ακολουθεί το άτομο στις διάφορες φανταστικές, συμβολικές 

εμπειρίες. Oι ερμηνείες από τον θεραπευτή δεν είναι απαραίτητες 

για την επιτυχία αυτού του τύπου θεραπείας.  

Το ΚΒΕ αρχίζει με μια απλή και σύντομη διαδικασία χαλάρωσης 

του ατόμου, χρησιμοποιώντας συνήθως την τεχνική χαλάρωσης 

του J.H. Schultz. Zητείται από το άτομο να ξαπλώσει στο ντιβάνι ή 

να καθίσει αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα – καρέκλα. Κατόπιν, ο 

θεραπευτής οδηγεί το άτομο  στη φαντασίωση συγκεκριμένων, 

τυποποιημένων “συμβολικών μοτίβων”. Ο θεραπευτής παρέχει 

μόνο το γενικό πλαίσιο του κάθε συμβολικού μοτίβου και το 

περιεχόμενό του. Τα διάφορα βιώματα μέσα σ’ αυτό, 

δημιουργούνται αυθόρμητα από το άτομο, και έχουν άμεση 

σχέση με το βαθύ συγκινησιακό επίπεδο των κύριων 

προβλημάτων του.  

Τα τυποποιημένα αυτά μοτίβα έχουν σχεδιαστεί και δομηθεί έτσι, 

ώστε να προκαλούν την αναβίωση τραυματικών εμπειριών ή 

εσωτερικών συγκρούσεων. Η αναβίωση ακολουθείται από 

αυθόρμητους συνειρμούς, συναισθηματική εμβάθυνση και 
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ενόραση, καθώς και συναισθηματική εκτόνωση. Η τεχνική της 

κατευθυνόμενης φαντασίωσης και επεξεργασίας εσωτερικών 

συμβολικών καταστάσεων που χρησιμοποιούνται, οδηγούν σε 

επιθυμητές συγκινησιακές, συναισθηματικές και ψυχολογικές 

αλλαγές, καθώς και σε σημαντικές αλλαγές στη στάση ζωής του 

ατόμου. Το άτομο δηλαδή, κατανοεί τη φύση του προβλήματός 

του, τα βαθιά κίνητρα ορισμένων συμπεριφορών του καθώς και 

τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

Η μέθοδος απαρτίζεται από τα μοτίβα, τις θεραπευτικές τεχνικές 

και τις τεχνικές παρέμβασης. 
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ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ 

Για διδακτικούς περισσότερο λόγους τα μοτίβα χωρίζονται σε 

βασικά, μέσα και ανώτερα. 

Το λιβάδι (βασικό επίπεδο) 

Το πρώτο μοτίβο, το μοτίβο του λιβαδιού, είναι το βασικότερο 

μοτίβο το οποίο και χρησιμοποιείται συχνά για να περάσει το 

άτομο σε άλλα μοτίβα, όπως: του ρυακιού, βουνού, σπιτιού και 

δάσους. 

Το μοτίβο αυτό θα μπορούσε πρωταρχικά να συσχετισθεί 

συμβολικά ή αλληγορικά με τον παράδεισο, με τον Κήπο της Εδέμ 

ως μία έκφραση ενός ειρηνικού, αρμονικού, σχετικά ελεύθερου 

χώρου από συγκρούσεις και αντιπαλότητες, ένας μητρικός κόσμος 

που αντιπροσωπεύει την γονιμότητα. Αυτό μπορεί να προβληθεί 

ακόμα περισσότερο όταν αγελάδες βόσκουν ελεύθερα σε αυτό. 

Με έναν δικό του τρόπο αντιπροσωπεύει το παρόν, το παρελθόν 

και το μέλλον του ατόμου. 
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 Οι προβολές των συγκρούσεων του ατόμου γίνονται άμεσα 

εμφανείς στο μοτίβο αυτό όταν π.χ. το λιβάδι είναι γυμνό, έχει 

καεί από τον ήλιο, είναι ιδιαίτερα μικρό ή είναι περιφραγμένο 

από συρματόπλεγμα ή όταν ένα δάσος με σταθερό γεωμετρικό 

σχήμα το περιστοιχίζει. Μία γερή, δυνατή περίφραξη και η 

απραξία που νιώθει το άτομο, και από την οποία δεν μπορεί να 

ελευθερωθεί, δείχνουν το βαθμό του εσωτερικού περιορισμού 

και της παθητικής του αδυναμίας. Οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν μπορεί να θεωρηθούν  ως “βαρόμετρο της διάθεσης” 

του ατόμου. Στο λιβάδι, το άτομο μπορεί να ενεργοποιήσει τις 

θετικές ναρκισσιστικές του σκηνές, να ικανοποιήσει κάποιες 

αρχαϊκές του ανάγκες. 

 

Το ρυάκι (βασικό επίπεδο) 

Αφού το άτομο φαντασιωθεί ένα ρυάκι, του ζητείται να το 

περιγράψει  και να αναφέρει τις εντυπώσεις του. Το ρυάκι μπορεί 

να είναι πολύ στενό ή πιο πλατύ, πιθανώς πολύ μεγάλο, ή ακόμα 

και ένα ποτάμι. Ζητάμε από το άτομο να παρατηρήσει τα 
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χαρακτηριστικά του, όπως την ταχύτητα του ρεύματος, την 

διαύγεια του νερού και τη βλάστηση γύρω από αυτό. Το ρωτάμε 

τι θα ήθελε να κάνει και ενώ κάποια άτομα δεν παίρνουν την 

πρωτοβουλία, κάποια άλλα θέλουν να βουτήξουν τα πόδια τους 

στο νερό, να πλυθούν, να κολυμπήσουν, να ψάξουν για ψάρια ή 

να ακολουθήσουν το ρυάκι. Στην πραγματικότητα, το ρυάκι έχει  

μια παράξενη δύναμη έλξης για τον άνθρωπο, όπως έχει το νερό  

γενικότερα. Αφού το άτομο έχει παρατηρήσει το ρυάκι, του 

δίνουμε την επιλογή να το αναζητήσει προς τα επάνω, δηλαδή 

προς την πηγή, ή προς τα κάτω, δηλαδή προς τη θάλασσα. 

Το ρυάκι είναι τρεχούμενο νερό που εκτείνεται από την πηγή του 

μέσω διαφόρων διαδρομών, και εν τέλει φτάνει στη θάλασσα. Το 

βασικό του περιεχόμενο είναι αυτό του συνεχόμενου 

τρεχούμενου ρεύματος, στο οποίο αποκαλύπτεται μια εξέλιξη. 

Κατά αυτή την έννοια, το μοτίβο του ρυακιού, το οποίο φυσικά 

έχει διάφορες ερμηνείες, μπορεί να ερμηνευτεί και ως η έκφραση 

της τρεχούμενης ψυχικής εξέλιξης, του ανεμπόδιστου 

ξεδιπλώματος της ψυχικής ενέργειας. Το νερό γενικά ως 
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“στοιχείο,” περιέχει μέσα του κάτι το συγγενές προς την ζωτική 

δύναμη. Αναζωογονεί, διεγείρει,  χωρίς νερό η ζωή δεν μπορεί να 

διανοηθεί. Το νερό ανήκει στον τομέα της σύλληψης και της 

γονιμότητας.  Η αγνή, αναζωογονητική και δροσερή πηγή 

αναδύεται από την μήτρα της μητρική γης. Η σχέση με τον δοτικό 

μητρικό κόσμο στην πηγή  είναι πολύ καθαρή: “από την Μητέρα 

Γη”, ο συμβολισμός της μητρικής στοματικής φροντίδας και κατ’ 

επέκταση του μητρικού στήθους. Το δε τέλος του ρυακιού, 

δηλαδή η εκβολή του στη θάλασσα, θεωρείται ως ένα από τα 

σύμβολα του ασυνειδήτου. Το δίλλημα  εξάρτησης-ανεξαρτησίας 

στην εφηβεία είναι χαρακτηριστικό στο μοτίβο αυτό. Πρόκειται 

για την δυναμική απελευθέρωσης – φυγής από την οικογενειακή 

εστία. Οι έφηβοι στην προοδευτική εξελικτική  τους φάση, δίνουν 

συνήθως προτεραιότητα στο να ακολουθήσουν την ροή του νερού 

προς την θάλασσα παρά προς την πηγή, την οποία και θεωρούν 

ως επιστροφή στην παιδική τους ηλικία. Προφανώς, η εν μέρει 

ακόμη αποκτημένη αυτονομία τους δεν είναι ακόμη εξελικτικά 

διασφαλισμένη, οπότε ο ελλοχεύων κίνδυνος της επιστροφής 



 16 

στον έλκοντα μητρικό – στοματικό κόσμο εκλαμβάνεται ως 

απειλητικός.  

Το βουνό (βασικό επίπεδο) 

 Το βουνό συμβολίζει και αυτό τη ζωή. Επίσης χαρακτηρίζεται σαν  

αναπαράσταση φιγούρας αναφοράς του πατρικού χώρου. Υπ' 

αυτήν την έννοια μπορεί να αναπαραστήσει την ταύτιση του 

ατόμου με την πατρική φιγούρα. 

Ένα υγιές άτομο συνήθως περιγράφει ένα βουνό κατά προσέγγιση 

ύψους 1000 μέτρων, δασωμένο, πιθανώς με μια βραχώδη 

κορυφή, την οποία πιστεύει ότι πιθανώς θα ανεβεί και θα 

απολαύσει από εκεί την πανοραμική θέα. Παραδείγματα 

σχημάτων βουνών τα οποία συναντούμε σε νευρωτικά άτομα 

είναι, όταν αντί για βουνό εμφανίζεται ένας λόφος, ίσως μόνο μια 

μάζα από άμμο, ή ένας σωρός από χιόνι, ή το αντίστροφο, δηλαδή 

το βουνό είναι υπερβολικά ψηλό και καλυμμένο από χιόνι ή 

παγετώνες, όταν απαρτίζεται από συμπαγή βράχο ή από 

γυαλισμένο μάρμαρο, έτσι ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε 

αναρρίχηση- ανάβαση. Ο όρος “αναρρίχηση - ανάβαση” έχει 
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διάφορες σημασίες. Εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε ότι η 

ανάβαση μπορεί να συσχετισθεί με την ιδέα της καριέρας, υπό 

την έννοια της επιτυχίας στον επαγγελματικό τομέα. Συχνά τα 

περιεχόμενα που υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

είναι συνηθισμένο να επιλύει τα προσωπικά του προβλήματα και 

δοκιμασίες για να φτάσει στους σκοπούς και επιδιώξεις του, 

φαίνονται όταν π.χ. το άτομο επιλέγει και χρησιμοποιεί ένα 

εύκολο μονοπάτι κατάλληλο για βόλτα ή πάλι κουράζεται σύντομα 

και πρέπει να ξεκουραστεί σε τακτά διαστήματα. . Άτομο το οποίο 

από την πανοραμική θέα του τοπίου βλέπει πυκνά σύννεφα να 

φυλάνε την “ιερή Γή”, φαίνεται πως ζει κυριολεκτικά στα 

“σύννεφα”. Άλλα χαρακτηριστικά εμπόδια κατά την ανάβαση είναι 

π.χ. δέντρα που μπλοκάρουν τον δρόμο, βαθειά χαντάκια που 

κόβουν το μονοπάτι, η μη ύπαρξη μονοπατιού, απροσπέλαστος 

βράχος, ολισθηρό έδαφος κλπ.  

Είναι χαρακτηριστικό ένδειξης κάποιας διαταραχής, όταν η θέα 

εμποδίζεται από μία ή περισσότερες πλευρές ταυτόχρονα, όπως 

π.χ. από βράχια ή δέντρα. Ζητάμε από το άτομο να μας 
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περιγράψει τι μπορεί να δει ή να αναγνωρίσει κοιτάζοντας πίσω 

του, μπροστά, αριστερά και δεξιά. Εδώ, η θέα προς τα πίσω, θα 

μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να δηλώνει το παρελθόν, ενώ 

η θέα μπροστά, τις προσδοκίες του μέλλοντος. Προς τα δεξιά, 

όπως συνήθως χρησιμοποιείται στον συμβολισμό του “δεξί-

αριστερό”, τονίζει την κατεύθυνση της γνωστικής και λογικής 

καθώς και της “αρσενικής” συμπεριφοράς, ενώ προς τα αριστερά, 

τονίζει την συναισθηματική και γυναικεία συμπεριφορά.   

Μετά την αναρρίχηση του βουνού, το πανόραμα είναι κατά 

κάποιο τρόπο η ανταμοιβή  των κόπων και της προσπάθειας που 

ξοδεύτηκε. Τώρα το άτομο ατενίζει  τον κόσμο από μια εντελώς 

διαφορετική σκοπιά από ό,τι συνήθως. Ωστόσο, το πανόραμα του 

δίνει τις διαστάσεις μια ευρείας άποψης του τοπίου, με την 

έννοια  “ενός ψυχικού τοπίου”. 

Το σπίτι (βασικό επίπεδο) 

Ένα από τα αγαπημένα μοτίβα πολλών θεραπευτών είναι αυτό 

του σπιτιού. Στο μοτίβο αυτό ζητάμε από το άτομο να 

φαντασιωθεί ένα σπίτι. Αποφεύγουμε οποιεσδήποτε 
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συγκεκριμενοποιήσεις και περιμένουμε να δούμε τι είδους σπίτι 

θα εμφανιστεί. Του ζητάμε να περιγράψει το σπίτι εξωτερικά, μη 

ξεχνώντας να του ζητήσουμε να απεικονίσει και τον περιβάλλοντα 

χώρο. 

Το σπίτι χαρακτηρίζει το ίδιο το άτομο, είναι μία απεικόνιση της 

δικής του προσωπικότητας ή μέρους αυτής. Τα σκηνικά που 

εμφανίζονται στο μοτίβο του σπιτιού, τα αντιλαμβάνεται το 

άτομο συναισθηματικά, σαν να είναι επιθυμίες, προτιμήσεις, 

άμυνες και ανησυχίες του. Οι συμβολισμοί αυτοί έχουν σχέση την 

συγκεκριμένη στιγμή με την συναισθηματικά βιωμένη 

αυτοαξιολόγηση. 

Αφού το άτομο έχει εισχωρήσει στο σπίτι, του ζητάμε να μας 

περιγράψει επακριβώς οτιδήποτε βλέπει εκεί, ώστε να είμαστε σε 

θέση να τον ακολουθήσουμε στην περιήγηση. Παρατηρούμε τα 

δωμάτια που αποφεύγει να μπει το άτομο θεωρώντας, ότι αυτές 

μπορεί να είναι ενδείξεις απωθημένων προβλημάτων. 

Η κουζίνα, είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς εκεί αποθηκεύονται 

και ετοιμάζονται τα φαγητά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
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μιας απόλυτα οργανωμένης, καθαρής, μοντέρνας κουζίνας με 

έπιπλα από συνθετικά υλικά, για τα οποία πρέπει κάποιος να 

ρωτήσει εάν έχουν καθόλου χρησιμοποιηθεί ή όχι, και μίας 

κουζίνας που είναι παλιά, ερημωμένη, με τα πιάτα βρώμικα, 

σκουπίδια και μύγες να κάθονται στα αποφάγια. Στη συνέχεια 

ζητούμε από το άτομο να διερευνήσει τις προμήθειες. Αντιθέσεις 

παρουσιάζονται για παράδειγμα, όταν σε μια αποθήκη υπάρχουν 

αποθέματα σε κονσέρβες, ψωμί και άλλα, ή εάν δεν υπάρχει 

καθόλου αποθήκη. Μία μικρότερη εκδοχή της αποθήκης είναι το 

ψυγείο. Συμπεράσματα για την στάση του ασθενή προς τον κόσμο 

της στοματικής απόλαυσης είναι αποδεκτά από την 

διαθεσιμότητα των εφοδίων και της κατάστασης της κουζίνας.  

Παράλληλα μπορούμε να δούμε την αποθήκευση προμηθειών και 

στο υπόγειο. Το υπόγειο, όπως και η σοφίτα, επιθεωρείται στο 

τέλος. Ίσως και εκεί να αποθηκεύονται προμήθειες σε υπερβολικό 

βαθμό, εκφράζοντας μία ασκητική τάση με ισχυρές στοματικές 

ανάγκες για ασφάλεια, με τον φόβο ότι το άτομο θα λιμοκτονήσει 

εάν δεν είναι οικονόμος. 
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 Όπως με όλα τα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας, 

ζητάμε από τον ασθενή να περιγράψει την επικρατούσα 

ατμόσφαιρα του σαλονιού. Εάν χρειάζεται, προσφέρουμε 

κατάλληλες ιδιότητες των πραγμάτων, όπως “ζεστό, μοντέρνο, 

ελκυστικό και φωτεινό, ή σκοτεινό, άβολο αποκρουστικό, 

παλιομοδίτικο”. Το άτομο μπορεί να κοιτάξει εάν τυχόν κρέμονται 

πίνακες στους τοίχους, από τους οποίους μπορεί στη συνέχεια να 

αντληθεί επιπλέον υλικό. Η καθαριότητα, για την οποία θα πρέπει 

το άτομο να ερωτηθεί, ως αντίθετο μιας βολικής ζώσας 

ατμόσφαιρας, μπορεί να υποδηλώνει μια αντιπρωκτική, 

ψυχαναγκαστική δηλαδή τάση.  

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στο υπνοδωμάτιο, ως ένας πολύ 

προσωπικός χώρος, όπου εκφράζονται ποικίλες λεπτομέρειες που 

αφορούν την σχέση του ατόμου με την ερωτική-σεξουαλική του 

τάση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αριθμός των κρεβατιών, η θέση 

τους, η κατάστασή τους, το διπλό κρεβάτι κλπ. Εξετάζοντας τα 

περιεχόμενα στις ντουλάπες και τα άλλα έπιπλα, προκύπτουν 

ενδιαφέρουσες ενδείξεις. Ισχυρότερες απωθητικές τάσεις 
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γίνονται εμφανείς όταν η ενδυμασία, τα παπούτσια και άλλα 

αντικείμενα φαίνεται να ανήκουν σε εντελώς άγνωστα άτομα. 

Θεωρητικά μπορούμε πάντα να σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα που 

εμφανίζονται μέσα στο σπίτι, ή και κάποια έστω διαφαινόμενα 

ίχνη τους, συνδέονται με ενδοβεβλημένα εσωτερικά αντικείμενα. 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα παπούτσια, όπου εκφράζεται η 

ερωτική-σεξουαλική αξία, εάν δηλαδή είναι μοντέρνα και κομψά 

ή αντίθετα, εάν είναι παλιά, φθηνά και μη ελκυστικά, όπου 

εκφράζεται η απώθηση της ερωτικής-σεξουαλικής επιθυμίας. 

Τα τελευταία προς έλεγχο, όπως προαναφέραμε, είναι η σοφίτα 

και το υπόγειο. Ο θεραπευτής μπορεί να προβλέψει μέσα σε αυτά 

την παρουσία παλιών σεντουκιών, κουτών και ντουλαπιών, και να 

βάλει το άτομο να τα ψάξει. Αντικείμενα του παρελθόντος 

κρατούνται σε αυτά, όπως παλιά παιχνίδια, παλιά ρούχα, 

οικογενειακά άλμπουμ, βιβλία με φωτογραφίες και άλλα 

αναμνηστικά. 

Μια μικρή καλύβα δημιουργεί το ερώτημα για το κατά πόσο το 

άτομο έχει αυτοπεποίθηση. Ένα κάστρο στο οποίο βρίσκονται 
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πιθανά ένα δωμάτιο με θρόνο, υποδεικνύει τις προσδοκίες 

μεγαλείου του ατόμου, καθώς και μία ναρκισσιστική 

υπερεκτίμηση του εαυτού του. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα και 

για μία πολυκατοικία ή έναν ουρανοξύστη. Άλλα ιδιαίτερα 

παθολογικά στοιχεία του σπιτιού μπορεί να εμφανιστούν, όταν 

αντί για σπίτι, το άτομο βλέπει ένα συμπαγές οχυρό στο λιβάδι 

χωρίς πόρτες ή παράθυρα ή  εισέρχεται σε ένα “τρομακτικό 

σπίτι”, που μέσα στο σκοτάδι του πρέπει να κινηθεί ψηλαφιστά, 

σαν να βρίσκεται σε αίθουσα τρόμου. 

Η άκρη του δάσους (βασικό επίπεδο) 

Μέσα από το μοτίβο του λιβαδιού ζητούμε από το άτομο να  

φαντασιωθεί ένα δάσος, το οποίο και θα πρέπει να πλησιάσει σε 

απόσταση 20-30 περίπου μέτρων. Κατόπιν τού ζητείται να το 

παρατηρήσει και να προσέξει καλά το σκοτάδι στο εσωτερικό του 

δάσους. Υποθέτουμε, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί 

μία κάποια μορφή- φιγούρα, είτε ζώου, είτε ατόμου.  

Το άτομο θα πρέπει να περιμένει με υπομονή, ίσως αρχικά να δει 

κάτι πολύ ασαφές ή θολό. Εάν φοβάται, θα υπάρχει πάντα κάποιο 
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ασφαλές σημείο για να μπορέσει να κρυφτεί και να  

προφυλαχθεί, όπως  κάποιος θάμνος ή κάποιος βράχος.  

Είναι σαφές, ότι το μοτίβο αυτό εξυπηρετεί έναν εντελώς 

διαφορετικό σκοπό από ό,τι τα προηγούμενα μοτίβα. Εδώ δεν 

ζητάμε από το άτομο δραστηριότητα. Εντούτοις, δίνεται η 

δυνατότητα στο άτομο να υποκινήσει το ασυνείδητο υλικό υπό 

την μορφή συμβολικών φιγούρων από το ασυνείδητό του. Εδώ 

πρέπει να σημειώσουμε την συμβολική σημασία του δάσους, που 

θεωρείται σαν ένα από τα σύμβολα του ασυνειδήτου. Είναι μια 

σκοτεινή περιοχή, όπου δεν μπορεί κάποιος να δει εύκολα μέσα 

σε αυτή και που μπορούν τα πάντα ή και τίποτα να κρύβονται. Στο 

δάσος ζουν άγρια ζώα, καθώς και ληστές, γίγαντες, νάνοι, 

νεράιδες ή ακόμα και μια κακιά μάγισσα σύμφωνα με τα 

παραμύθια. 

Η φιγούρα που μπορεί να  ξεπροβάλλει από το δάσος μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προς το επίπεδο του υποκειμένου, δηλαδή οι 

φιγούρες μπορεί να προσωποποιούν ασυνείδητες τάσεις της 

συμπεριφοράς και της στάσης, ή καλύτερα να προσωποποιούν 
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συναισθηματικές και ενστικτώδεις επιθυμίες του ατόμου. 

Πρόκειται συνήθως για συμπεριφοριστικές τάσεις τις οποίες το 

άτομο απωθεί ασυνείδητα, ή τις οποίες έχει αποκόψει από τα 

πρότυπα της συμπεριφοράς του. Ο θεραπευτικός στόχος 

βρίσκεται στο να φέρουμε τις απωθημένες αυτές τάσεις στην 

συνείδηση μέσω της ανάδυσής τους από το δάσος προς το φως. 

Αυτές υιοθετούνται και γίνονται αποδεκτές μέσω της 

συναναστροφής του ατόμου με αυτές.  Ο C. G. Jung  μιλάει για την 

“σκιά” του ατόμου, μια ζωντανή έννοια, που από την οπτική της 

ψυχολογίας του εγώ στην ψυχανάλυση, θα το διατυπώναμε ως 

μία “διάσχιση”(“split off) όπου απωθημένα μέρη του εγώ πιέζουν 

για ικανοποίηση και ενσωμάτωση.  Μπορούμε να θεωρήσουμε τις 

φιγούρες αυτές ως την ενσάρκωση προσώπων αναφοράς του 

ατόμου οι οποίες παρουσιάζονται μεταμορφωμένες. Δεν είναι 

αναγνωρίσιμες στις παρούσες συνθήκες της ψυχοπαθολογίας του 

ατόμου, δηλαδή υπό την μορφή που τις βίωνε συναισθηματικά 

σαν παιδί. Η ερμηνεία αυτού του επιπέδου είναι ιδιαιτέρως 

προφανής, εάν πραγματικές φιγούρες ξεπροβάλλουν από το 
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δάσος, όπως ο ίδιος ο πατέρας του, ένας δάσκαλος, ή άλλες 

συγκεκριμένες φιγούρες αναφοράς.  

Σκοπός μας μέσω των τεχνικών παρέμβασης,  είναι  να τις 

φέρουμε έξω στο λιβάδι, θέλοντας να τούς προκαλέσουμε 

κορεσμό και να συμφιλιωθούμε μαζί τους. Η συμβολική φιγούρα 

χορταίνει, κουράζεται, και συνήθως ξαπλώνει για να κοιμηθεί. 

Έτσι  η συμπεριφορά της αλλάζει αποφασιστικά και η φιγούρα 

χάνει τον επικίνδυνο χαρακτήρα της. Είναι ειρηνική και το άτομο 

τώρα μπορεί να την πλησιάσει, ακόμα και να την χαϊδέψει. 

Τα πρόσωπα αναφοράς (μέσο επίπεδο)  

Το μοτίβο  αυτό αναφέρεται στην  εστίαση πάνω σε πρόσωπα – 

φιγούρες αναφοράς: αυτά μπορεί να είναι ο πατέρας, η μητέρα, 

αδέλφια, προϊστάμενος,  σύντροφος, παιδιά κ.ά, πάνω στα οποία 

μπορεί να εστιάσει ως σε πραγματικά πρόσωπα ή συμβολικά, σε 

διάφορα επίπεδα αναπαραστάσεων του αντικειμένου. Η 

εμφάνιση των φιγούρων ως πραγματικά πρόσωπα, μπορεί πιθανά 

να πυροδοτήσει άμυνες, οι οποίες όμως αποφεύγονται μέσω της 

απόκρυψης και μετατροπής τους σε σύμβολα. Η συμβολική 
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απόκρυψη μπορεί να πραγματοποιηθεί  σε μοτίβα εξοχής (όπως 

συχνά συμβαίνει αυθόρμητα), στο μοτίβο του βουνού, του 

ρυακιού, της πηγής, ή και σε δέντρα, είτε αυτό είναι ένα δέντρο 

που στέκεται μόνο του ή σύμφωνα με το τεστ των τριών δέντρων 

του Ε. Klessmann. Η τοποθέτηση των δέντρων μεταξύ τους, 

αντανακλά συνήθως την δυναμική των μελών της οικογένειας. Το 

ίδιο συμβαίνει και όταν πρόκειται για οικογένεια ζώων. Η 

παρουσίαση υπό την μορφή ζώων γίνεται λίγο-πολύ σκόπιμα, για 

παράδειγμα ένας ελέφαντας ως πατέρας, μία αγελάδα ως 

αναπαράσταση του μητρικού στοιχείου. Η συμπεριφορά των 

ζώων προς το άτομο, κατά την προσπάθειά του να τα πλησιάσει, 

να τα αγγίξει και να τους μιλήσει, είναι αποκαλυπτική και 

επιτρέπει την αποκάλυψη ασυνείδητων στάσεων προς τα 

πρόσωπα - φιγούρες αναφοράς. 

Η σεξουαλικότητα (μέσο επίπεδο) 

(ωτοστόπ-άγρια τριανταφυλλιά)  

Στο μοτίβο αυτό διαπιστώνεται η στάση του ατόμου απέναντι στη 

σεξουαλικότητα. Στις γυναίκες προτείνεται το ωτοστόπ. Το άτομο 
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περιπλανιέται στην εξοχή, φτάνει  σε έναν ερημικό δρόμο και 

είναι κουρασμένη. Εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο, σταματάει, και ο 

οδηγός προθυμοποιείται να την πάρει μαζί του. Ένας μεγάλος 

αριθμός  μορφών άμυνας εκδηλώνονται στις διαστρεβλώσεις της 

κατάστασης και αντανακλούν τις σχέσεις με τους άνδρες. Για τους 

άνδρες χρησιμοποιείται το σύμβολο της αγριοτριανταφυλλιάς 

στην άκρη του λιβαδιού. Μετά την εξέταση της 

αγριοτριανταφυλλιάς, ζητείται από το άτομο να επιλέξει και να 

κόψει ένα τριαντάφυλλο. Η μορφή του τριαντάφυλλου, η 

διστακτικότητα και αμφιθυμία του ατόμου, ο φόβος μην τρυπηθεί 

από τα αγκάθια κλπ, όλα αυτά δίνουν σημαντικές πληροφορίες. 

Το μοτίβο αυτό προσφέρεται στην θεραπεία σεξουαλικών 

διαταραχών.  

Άλλο ένα μοτίβο στην περίπτωση της σεξουαλικότητας, κοινό και 

για τα δύο φύλα, είναι το μοτίβο της μηλιάς και το κόψιμο ενός 

μήλου από αυτή. Το μοτίβο αυτό προσομοιάζει με “τον κήπο της 

Εδέμ και τον απαγορευμένο καρπό του”. Οι τυχόν αντιστάσεις ή η 

απροθυμία, καθρεφτίζουν τα προβλήματα σχέσεων. 
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Η επιθετικότητα (μέσο επίπεδο) 

Πρόκειται για μοτίβο που διερευνά συμπεριφορές και στάσεις σε 

επιθετικές παρορμήσεις. Πραγματοποιείται εστίαση σε ένα 

λιοντάρι ως έκφραση ελευθερίας και ανεξαρτησίας, καθώς και ως 

επέκταση επιθετικής συμπεριφοράς. Το λιοντάρι μπορεί να 

βρίσκεται σε κλουβί, να εκτελεί κάποιο νούμερο σε τσίρκο, ή να 

περιφέρεται ελεύθερο στην άκρη μιας ζούγκλας. Μπορεί να είναι 

ήρεμο και φιλικό, όπως ένα λούτρινο αρκουδάκι εκφράζοντας μια 

σαφή ελάττωση της επιθετικότητας. Η συμπεριφορά του 

λιονταριού απέναντι σε έναν φαντασιωσικό αντίπαλο του ατόμου, 

μπορεί να δείχνει το εύρος της αναστολής της επιθετικότητας 

προς το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο. 

Το ιδανικό Εγώ (μέσο επίπεδο) 

Το μοτίβο αυτό διαπιστώνει το ιδανικό εγώ ως μια περίπτωση του 

υπερεγώ, καθώς επίσης υποδεικνύει την εξιδανίκευση του εγώ με 

αντιπαραβαλλόμενα πρόσωπα. Προσφέρεται σαν δυνατότητα 

διαπίστωσης της πρώιμης δημιουργίας των ιδανικών του ατόμου 

και της  ταυτότητας που συνδέεται στενά με αυτό. Προτρέπουμε 
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το άτομο να φαντασιωθεί το πρώτο όνομα του ίδιου φύλου που 

του έρχεται στο μυαλό και να προσδώσει σε αυτό το όνομα 

κάποιο πρόσωπο.  

 Η Σπηλιά - o Βάλτος  (ανώτερο επίπεδο) 

Τα δύο αυτά μοτίβα χαρακτηρίζονται από την σχέση τους με το 

εσωτερικό της γης, που παραπέμπει στα βαθύτερα επίπεδα του 

ασυνείδητου. Με αφετηρία την συμβολική τους σημασία, ως 

πλευρές των βαθύτερων ασυνείδητων στρωμάτων, συμβολικές 

φιγούρες οι οποίες έχουν κυρίως αρχαϊκό χαρακτήρα, 

ελευθερώνονται τόσο από την σπηλιά, όσο και από τον βάλτο. Το 

μοτίβο της σπηλιάς προσωποποιεί το γυναικείο γεννητικό 

στοιχείο με την έννοια της μήτρας. Συμβολικά ο βάλτος είναι 

στενά συνδεδεμένος με το θέμα της ανώριμης ή έντονα νηπιακής 

σεξουαλικότητας, υπό την έννοια του πρωκτικού ερωτισμού. Οι 

συμβολικές φιγούρες που αναδύονται από τον βάλτο είναι 

γενικότερα συνδεδεμένες με το οιδιπόδειο πρόβλημα: οι γυναίκες 

με τον πατρικό σεξουαλικό κόσμο, και οι άνδρες με τον μητρικό 

σεξουαλικό κόσμο. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
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το πρωκτικό θέμα, υπό την έννοια των περιττωμάτων και της 

βρωμιάς στην άκρως αμφιθυμική του έννοια, δηλαδή της άμυνας 

(αηδία), αλλά και ως του αντίθετού της, δηλ. της δημιουργικής και 

θεραπευτικής λάσπης. Το μοτίβο του βάλτου, όπως και αυτό του 

ηφαιστείου, έχει λιγότερη σημασία για τη συνήθη θεραπεία. 

Το Ηφαίστειο (ανώτερο επίπεδο) 

            Το μοτίβο του ηφαιστείου χρησιμοποιείται κυρίως, όταν το 

άτομο πιέζεται από έντονες επιθετικές παρορμήσεις λόγω 

κάποιων γεγονότων, όπως είναι οι σοβαροί τραυματισμοί. Εάν το 

ηφαίστειο στην ονειροπόληση είναι ενεργό και σε έξαρση, τότε 

μπορεί να επιτευχθεί μία σχετικά σύντομη αποσυμφόρηση των 

συμπτωμάτων της ενορμητικής πίεσης, που είναι συχνά 

συνδεδεμένη με μια παλινδρόμηση του εγώ. Το μοτίβο δεν 

αποκλείει στιγμές αυτοκαταστροφής, όπως για παράδειγμα όταν 

μάζες λάβας καταστρέφουν γύρω χωριά. 
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Το Μεγάλο Βιβλίο (ανώτερο επίπεδο) 

Το μοτίβο αυτό έχει κατά κανόνα λιγότερο αρχαϊκά περιεχόμενα. 

Ωστόσο, ξεθάβοντας ένα παλιό εικονογραφημένο βιβλίο (για 

παράδειγμα την Βίβλο) διαπιστώνουμε ότι είναι συχνά πολύ 

συμβολικά κωδικοποιημένο. Το μοτίβο του βιβλίου όπως και του 

ηφαιστείου, είναι συμπληρωματικά, χρησιμοποιούνται συνήθως 

λιγότερο και σε ειδικές περιπτώσεις. 

 

Θεραπευτικές τεχνικές 

 Συνειρμική διαδικασία 

Σε αντίθεση με τις σχετικά πολύ δομημένες εκπαιδευτικές 

μεθόδους του βασικού επιπέδου, η διαχείριση του ΚΒΕ στο μέσο 

επίπεδο είναι πολύ ελεύθερη και ο θεραπευτής εγκαταλείπει την 

όποια προστατευτική του συμπεριφορά. Εν μέρει, ξεκινώντας από 

ένα βασικό μοτίβο και εν μέρει εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από 

αυτό, ο θεραπευτής αφήνει τις σκηνές να εξελιχθούν ελεύθερα 

στην φαντασία του ατόμου, δομώντας αλυσίδες συνειρμών. Αυτό 
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λειτουργεί μόνο στα άτομα που έχουν δημιουργική φαντασία. Σε 

αυτή τη διαδικασία, τα περιεχόμενα συχνά συγκλίνουν με τις 

τραυματικές αναμνήσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας ή με 

σκηνές πριν το ψυχικό τραύμα. Η συνειρμική διαδικασία δεν 

περιορίζεται μόνο σε φαντασιωσικά περιεχόμενα, αλλά καλύπτει 

επίσης την προώθηση (διέγερση) συσχετισμών, που φτάνουν εν 

μέρει στο παρελθόν, και εν μέρει στο παρόν. Εδώ, ο εγειρόμενος 

συναισθηματικός τόνος ή συγκίνηση, έχει τη λειτουργία της 

γέφυρας στο να διεγείρει αυτές τις αιφνίδιες ιδέες. Υπό την 

προστασία του θεραπευτή, οι τραυματικές σκηνές αναβιώνονται, 

και υπομένονται συχνά με την απελευθέρωση έντονων  

συναισθηματικών εκδηλώσεων. 

Επαναφορά νυχτερινών ονείρων 

Ένα νυχτερινό όνειρο ή αποσπάσματα αυτού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εναρκτήριο μοτίβο με την προσδοκία ότι το 

όνειρο θα συνεχιστεί στο ΚΒΕ με την μία ή την άλλη εκδοχή του, 

και θα μπορέσει να φτάσει σε ένα τέλος με προσφερόμενες 
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ερμηνείες. Καθοριστικές είναι βέβαια και οι ερμηνείες που δίνει 

το ίδιο το άτομο. 

 Εστιάζοντας σε οξείες συγκρούσεις 

Κατά την έναρξη της συνεδρίας ζητείται από το άτομο να 

εκφράσει με λέξεις μια επείγουσα οξεία σύγκρουση. Κατά την 

διαδικασία αυτή απελευθερώνονται, κατά κανόνα, έντονα 

συναισθήματα. Όταν το θέμα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του, 

ζητείται από το άτομο να φαντασιωθεί το πρόβλημα αυτό, μέσω 

ενός κατάλληλου μοτίβου που προτείνει ο θεραπευτής. Έτσι το 

πρόβλημα εμφανίζεται ζωντανά και αποκαλυπτικά στην φαντασία 

του ατόμου, και μπορεί να αναπαραχθεί ζωντανά μέσω της 

φαντασίωσης εκ νέου, και με ένα πλέον κατανοητό περιεχόμενο, 

προσφέροντας νέες προοπτικές. 

 Έλεγχος (επιθεώρηση) εσωτερικών οργάνων 

Σε περιπτώσεις ψυχοσωματικών προβλημάτων έχει αποδειχθεί 

χρήσιμο να ζητείται από το άτομο να φαντασιωθεί το πάσχον 

όργανο ή την αντίστοιχη περιοχή με την προσδοκία ότι θα 



 35 

προκύψει εκεί κάποια αλλαγή. Δύο τεχνικές προσφέρονται: α) η 

δυνατότητα να προβληθεί το όργανο από έξω, σαν  να ήταν 

εκτεθειμένο ή σαν να μπορούσε να παρατηρηθεί μέσα από γυαλί, 

για παράδειγμα, το εσωτερικό του κρανίου ή οι κοιλότητες του 

σώματος και β) ο ασθενής να σμικρύνει τόσο πολύ, όσο να μπορεί 

να εισχωρήσει μέσω του στόματος ή οποιουδήποτε άλλου 

σημείου του σώματος και να μεταβεί για παράδειγμα στο 

στομάχι, τα έντερα, την καρδιά, τους πνεύμονες. Η τεχνική αυτή 

προσφέρει πληροφορίες για τις σχέσεις με τα αντικείμενα τα 

οποία συμβολίζονται μέσω του πληγωμένου οργάνου.  

Ικανοποίηση  αρχαϊκών αναγκών 

Η θεραπευτική αυτή τεχνική αναφέρεται στην ενεργοποίηση των 

πηγών που διαθέτει το άτομο. Στην εκδήλωση των βασικών 

μοτίβων παρατηρούμε πάνω από όλα, το επιφορτισμένο με 

συγκρούσεις σκηνικό υπό την μορφή των επονομαζόμενων 

σταθερών εικόνων. Ανταποκρίνεται στην επινόηση της 

ψυχανάλυσης, ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να διερευνηθούν 

ξανά και ξανά, καθώς και να αντιμετωπιστούν με την χρήση της 
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τεχνικής της νοητής αναπαράστασης. Τα συγκρουσιακά ελεύθερα 

περιεχόμενα μπορούν επίσης να απεικονιστούν με μία ευρύτερη 

μορφή με την χρήση  κάποιων από τα μοτίβα της ΚΒΕ. Όταν τα 

άτομα παραμένουν περισσότερο στα σημεία αυτά, έχουν τη τάση 

κυρίως να ικανοποιούν παλινδρομικές ή ακόμα αρχαϊκές 

ενορμητικές ανάγκες. Αυτές είναι, κυρίως, στοματικής και 

σπανίως ναρκισσιστικής φύσης ανάγκες. Για παράδειγμα, το 

άτομο ξεκουράζεται και απολαμβάνει τα σκηνικά θεάματα, δηλ. 

κοιτάζει ένα λιβάδι σε καλοκαιρινή εποχή από το βουνό ή από 

οποιοδήποτε άλλο σημείο, ξαπλώνει στο χόρτο, κάνει 

“βαρελάκια” από κατηφόρες, πίνει νερό από την πηγή ή από το 

ρυάκι, κάνει μπάνιο στο ρυάκι, στη λίμνη ή την θάλασσα κλπ. Κατ΄ 

αυτόν τον τρόπο, προκύπτει μια δεύτερη διάσταση του ΚΒΕ, σε 

αντίθεση με  τη διάσταση που έχει κατεύθυνση τις συγκρούσεις. 

Πρόκειται για μηχανισμό άμυνας στα περιεχόμενα των 

συγκρούσεων, του άγχους ή της κατάθλιψης. Η χρήση των μη 

συγκρουσιακών σκηνών, έχουν μεγάλη θεραπευτική σημασία και 

θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.  
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Επεξεργασία 

Για την τεχνική επίλυσης των καταναγκαστικών επαναλήψεων σε 

άτομα με χαρακτηριολογική νεύρωση, και οπουδήποτε αλλού 

χρειαστεί το στοιχείο αυτό να επεξεργαστεί, όπως π.χ στην 

θεραπεία των ψυχοσωματικών ασθενειών, το ΚΒΕ χρησιμοποιεί 

θεραπευτικές τεχνικές όπως: την αντιπαράθεση με τα σύμβολα, 

την  εστίαση εκ νέου σε σταθερές εικόνες, την αναβίωση κλπ. 

 Ανάλυση μεταβίβασης 

Με την εξέλιξη της εκπαίδευσης των θεραπευτών από το βασικό 

επίπεδο στο μέσο και ανώτερο, ο θεραπευτής πρέπει πλέον να 

είναι ικανός να παρατηρεί ταυτόχρονα και τις μεταβιβαστικές 

σχέσεις του ατόμου, να αναφέρεται σε αυτές, να λαμβάνει υπόψη 

του τις δικές του αντιμεταβιβάσεις και εγκαίρως να τις 

επεξεργάζεται. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα πάψουν αυτές να 

διαταράσσουν και να εμποδίζουν την εξέλιξη της θεραπευτικής 

διαδικασίας και του αποτελέσματός της. 
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Συνδυασμός με την συμβατική  Ψυχανάλυση 

Κατά την διάρκεια της φαντασίωσης το άτομο αναπτύσσει 

ελεύθερους συνειρμούς, δηλαδή, τα περιεχόμενα του ΚΒΕ 

αντιμετωπίζονται όπως τα όνειρα στη κλασική ψυχανάλυση. 

Ακολουθώντας το φαντασιωσικό υλικό, η συγκρουσιακή εστίαση 

που εμφανίζεται συμβολικά σε αυτά, γίνεται δεκτή και συζητιέται 

με τη βοήθεια του ατόμου. Οι εικονικές απεικονίσεις των 

λανθανουσών νευρωτικών στάσεων, έχουν ιδιαίτερη σημασία 

στην επεξεργασία των αναγκαστικών τους επαναλήψεων. Αυτό 

αποτελεί και την πιο συχνή μορφή επέκτασης του ΚΒΕ στην 

κατεύθυνση της λεκτικοποιημένης  ψυχαναλυτικής τεχνικής. Το 

ΚΒΕ χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο της συμβατικής 

ψυχανάλυσης, όταν το άτομο δεν μπορεί να ονειρευτεί, ή σε 

κάποιες άλλες μορφές αντίστασης, οι οποίες είναι δύσκολο να 

αναλυθούν, ιδίως με την έννοια της μεταβιβαστικής αντίστασης. 
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Τεχνικές  Παρέμβασης 

Η συμφιλίωση  και η  θρέψη  

Με τον όρο “τεχνικές παρέμβασης,” εννοούμε τις τεχνικές οδηγίες 

στο ΚΒΕ, οι οποίες αναφέρονται στην καθοδήγηση των 

συμβολικών φιγούρων, ή καλύτερα στις ενασχολήσεις με τις 

φιγούρες αυτές. Η διαχείριση των συμβολικών φιγούρων έχει 

αποδειχθεί, ότι έχει εκπληκτικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Με 

μια καταπληκτική εσωτερική συνάφεια συνεχίζουν αμετάβλητα 

μια ανάλογη πορεία, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το 

θεραπευόμενο άτομο ή ποιος θεραπευτής τα χρησιμοποιεί. 

Οι τεχνικές παρέμβασης της θρέψης και του κορεσμού, καθώς και 

της συμφιλίωσης και του στοργικού εναγκαλισμού, οι οποίες είναι 

επιλεγμένες για το βασικό επίπεδο, είναι σχετικά εύκολες στο 

χειρισμό και πρακτικά δεν προκαλούν αντιστάσεις ή αγχώδεις 

αντιδράσεις στα άτομα. Όταν χρησιμοποιούνται εύστοχα 

μπορούν να εξελίξουν μια σαφώς προσδιορισμένη θεραπευτική 

επίδραση.  



 40 

Συμβολικές φιγούρες που περιστασιακά απελευθερώνονται, 

εμφανίζονται ως εχθρικές, για παράδειγμα, κατά την διάρκεια του 

μοτίβου της άκρης του δάσους. Φοβίζουν το άτομο, το απειλούν 

ότι θα του επιτεθούν, και αναλογικά αυξάνουν το άγχος του. 

Βλέποντας αυτές τις περιπτώσεις πρακτικά, αναφερόμαστε για 

παράδειγμα σε ένα λιοντάρι που μπορεί να ξεπροβάλει από το 

δάσος και να ξεσκίσει το άτομο, ή ένα φίδι να πλησιάζει το άτομο 

πετώντας μέσα έξω την γλώσσα του. Εχθρικές ανθρώπινες 

φιγούρες με βλοσυρό βλέμμα μπορούν εξίσου να κυριαρχήσουν 

στο χώρο όπως μια μάγισσα, ένας βλοσυρός κυνηγός κ.ά. Οι δύο 

αυτές τεχνικές παρέμβασης δίνουν τη δυνατότητα στον 

θεραπευτή όταν έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις, να 

δείξει στο άτομο τον τρόπο με τον οποίο θα φερθεί στις 

επιθετικές ή λιγότερο φιλικές φιγούρες, ιδίως όταν αυτές 

παρουσιάζονται οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αναπάντεχα. 

Τα άτομα έχουν την τάση να επιτίθενται πολύ βιαστικά σε μια 

εχθρική συμβολική φιγούρα. Είναι σαφές ότι πρόκειται για 

επιθετικότητα κατευθυνόμενη εναντίον του εαυτού τους ή μάλλον 
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εναντίον μέρους του Εγώ που διακατέχεται από ανησυχία. Το 

άτομο έχει ήδη εξασκηθεί σε αυτήν την πράξη, δηλαδή στην 

απώθηση της δικής του πιεστικής ενόρμησης μέσα στα πλαίσια 

των νευρωτικών του συμπεριφορών. Τα βήματα για την 

θεραπευτική παραγωγική ενσωμάτωση της ενόρμησης των 

συμβολικών φιγούρων, μοιάζουν  με τον εκπαιδευτή που 

προσπαθεί να προκαλέσει στα ζώα  μια φιλική διάθεση, και να τα 

κάνει φιλικά πρωτίστως ταΐζοντας τα.  

Ο θεραπευτής προσφέρει ενεργά στο άτομο την τροφή που 

προορίζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να ηρεμήσει το 

άγριο ζώο και μετά να κερδίσει την εύνοιά του. Συνήθως, οι 

συμβολικές φιγούρες αρχίζουν να δέχονται την τροφή με 

περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον, συχνά  με λαιμαργία. Ο 

σκοπός δεν είναι απλά να “ταϊστούν τα ζώα”, αλλά  να δοθεί μία 

υπερβολική ποσότητα φαγητού. Αυτή πρέπει να είναι πολύ 

περισσότερο από ότι ένας νευρωτικός ασθενής μπορεί να 

φανταστεί τους δικούς του στοματικούς περιορισμούς. Το 

στοιχείο του “παραταΐσματος” έχει  μεγάλη σημασία. Η 
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διαδικασία αυτή μπορεί να φαίνεται παράξενη, ίσως ακόμα και 

παράδοξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι λειτουργούμε στο επίπεδο 

της φαντασιωσικής αναπαράστασης, εντός του πλαισίου των 

φαντασιωσικών συμβάντων, και μιλώντας ψυχαναλυτικά, εντός 

του πλαισίου της πρωταρχικής διαδικασίας. Αυτό, το ΚΒΕ το έχει 

κοινό με τα παραμύθια και τους μύθους. Όταν εφαρμόζεται με 

κάποια αποφασιστικότητα, και πιθανώς με έναν συγκεκριμένα 

επιβλητικό τρόπο πάνω στο άτομο, έχει ένα σχεδόν απόλυτα 

βέβαιο αποτέλεσμα. 

Αφού λοιπόν έχουμε ταΐσει υπερβολικά με την κατάλληλη τροφή 

την αντίστοιχη εχθρική φιγούρα, αυτή χορταίνει, κουράζεται, και 

συνήθως ξαπλώνει σύντομα να κοιμηθεί. Η συμπεριφορά της 

αλλάζει και η φιγούρα χάνει πλέον τον επικίνδυνο χαρακτήρα της. 

Είναι ειρηνική, ακόμα και πριν αποκοιμηθεί. Τώρα, το άτομο 

μπορεί να την πλησιάσει, να συμφιλιωθεί, και να την χαϊδέψει.  
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Εσωτερικός οδηγός 

Θετικές συμβολικές φιγούρες, οι οποίες είτε παρουσιάζονται 

αυθόρμητα στο καταθυμικό πανόραμα, ή επιλέγονται 

περιστασιακά από το άτομο, χρησιμοποιούνται για να 

καθοδηγήσουν το άτομο μέσα στην ονειροπόληση. Συνήθως οι 

φιγούρες αυτές οδηγούν το άτομο στις σταθεροποιημένες εικόνες 

και προσφέρουν σε συμβολικό επίπεδο δημιουργικές λύσεις. Δεν 

είναι τυχαίο, ούτε σπάνιο, που στις φιγούρες αυτές συμβολίζεται 

η εικόνα του θεραπευτή, η οποία και έχει ενδοβληθεί. Οι 

φιγούρες αυτές, μπορούν επίσης να λάβουν την μορφή του 

βοηθού σύμβουλου.  

Αντιπαράθεση με τα σύμβολα 

Στο πεδίο της τεχνικής παρέμβασης του KBE, η τεχνική αυτή είναι 

μία από τις πιο ξεχωριστές και είναι πολύ αποτελεσματική 

ιδιαίτερα στην επεξεργασία των νηπιακών αντικειμενοτρόπων 

σχέσεων. Η αντιπαράθεση συνήθως πραγματοποιείται με τις 

εχθρικές συμβολικές φιγούρες, που είτε εμφανίζονται 

αυθόρμητα, είτε μπορεί να προκληθούν με τη χρήση κατάλληλων 
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βασικών μοτίβων. Μέσω μίας ακριβούς οπτικής ανάλυσης, 

λεπτομερούς περιγραφής,   συναισθηματικού τόνου και πάντα 

υπό την προστασία του θεραπευτή, απελευθερώνονται και 

αναβιώνουν έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις. Η 

εξουδετέρωσή τους εκδηλώνεται με την αλλαγή των συμβολικών 

φιγούρων που φέρουν αρχαϊκή δομή, σε συμβολικές φιγούρες με 

δομή περισσότερο εξελιγμένη. Συνήθως συνοδεύεται από την 

αρχή της συμφιλίωσης και του τρυφερού εναγκαλισμού, ώστε να 

επιτευχθεί μια εξομοίωση των αρνητικά επενδυμένων 

ενδοπροβολών. 

 

Εξουθένωση και εξουδετέρωση 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί εξαιρετική πείρα από την πλευρά του 

θεραπευτή. Αναφέρεται σε πραγματοποιημένες επιθετικές 

συμπεριφορές και ενορμήσεις μίσους όπου στη φαντασίωση τούς 

δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν. Πρόκειται κυρίως για 

πρωκτικά – σαδιστικές και λιγότερο για στοματικά - σαδιστικές 

ενορμήσεις. Επειδή κατά την απελευθέρωσή τους προκύπτουν 
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αισθήματα ενοχής, προτιμάται η εκλεπτυσμένη αρχή της 

“εξουθένωσης” των συμβολικών μορφών. Με τη βοήθεια του 

θεραπευτή το άτομο εξουθενώνει τις συμβολικές φιγούρες μέσω 

μιας αδιάκοπης κινητικής δράσης, που θα φανεί μέσα από τα 

φαινόμενα της αλλαγής. Όπως και στην περίπτωση της 

αντιπαράθεσης  με τα σύμβολα, έτσι και εδώ μπορεί να 

επιτευχθούν  άμεσες αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου, με 

την προϋπόθεση, ότι χρησιμοποιείται σωστά και με βαθειά 

ενσυναίσθηση εκ μέρους του θεραπευτή. 

 

Τα Μαγικά υγρά 

Όπως φαίνεται  στη φαντασίωση του ΚΒΕ,  π.χ στο μοτίβο του 

ρυακιού, η χρήση του νερού έχει μία επίδραση στις 

ψυχοσωματικές διαταραχές, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί 

λογικά. Διάφορα πειράματα με σωματικά υγρά όπως σάλιο, 

ανθρώπινο γάλα και ούρα έχουν δείξει, ότι αντίστοιχες 

φαντασιωσικές σκηνές μπορεί να έχουν ιδιαίτερα εκρηκτικά 

αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα εναντίων των εχθρικών 
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συμβολικών φιγούρων. Χρησιμοποιoύμε τη λέξη “μαγικό”, καθώς 

αυτή η λέξη θα ενεργοποιήσει στο άτομο παιδικές φαντασιώσεις. 

Την επιλογή του υγρού την αφήνουμε στο άτομο. Εδώ είναι 

εμφανής ο παραλληλισμός  του μαγικού και της φυσικής ιατρικής. 

Η συστηματική ωστόσο χρήση αυτού του μοτίβου, δεν έχει 

δοκιμαστεί επαρκώς στη συνηθισμένη θεραπεία με το ΚΒΕ και 

είναι δύσκολο να γίνει η διαχείριση του σε σωστές δόσεις.  

Η μέθοδος από μόνη της περιέχει δική της ’’δυναμική’’, στο βαθμό 

που αφήσουμε τα σύμβολα από μόνα τους να βρουν τον δρόμο 

τους. Όλοι οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους δημιουργικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες οι οποίες μπορούν και φαίνονται στις 

φαντασιωσικές εικόνες. Αρκεί να επιτρέψουμε στις εικόνες αυτές 

να εκδηλωθούν και να εξελιχθούν αβίαστα και να μην 

παρεμβαίνουμε με τις δικές μας θέσεις και ερμηνείες ως 

θεραπευτές. Όσο περισσότερο μιλάμε και ερμηνεύουμε, τόσο 

περισσότερο εμποδίζουμε τις αλλαγές που επέρχονται μέσω των 

συμβόλων. Τις αλλαγές αυτές πρέπει να τις δεχόμαστε σαν ένα ’’ 

μυστικό’’, μυστικό που οι ίδιες εκφράζουν και προσωποποιούν. 
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Πρέπει να έχουμε το θάρρος να επιτρέψουμε στις εικόνες να είναι 

σημαντικότερες απ’ ότι ο ίδιος ο θεραπευτής. Η επαφή με τις 

δημιουργικές πηγές του ατόμου βρίσκονται πέρα από κάθε 

’’λόγο’’ και πολύ έξω από το μυαλό, όπως αναφέρει ο ίδιος ο 

Leuner. Αρκεί πολλές φορές μια φαντασιωσική εικόνα–σκηνικό 

χωρίς συγκρούσεις για να επιφέρει αυτοθεραπευτικά  

αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

1. 
Παρούσες 

συγκρούσεις 

Διαγιγνώσκεται και γίνεται αντιληπτή η παρούσα 

διάθεση του ατόμου. 

Μπορεί να φανεί σε όλα τα μοτίβα και κυρίως σε 

αυτό του λιβαδιού, π.χ. το λιβάδι είναι   

καταθλιπτικό επειδή είναι καμένο ή πετρώδες, 

άδειο.  

2. Στοματικός τομέας 

Είναι εμφανής στο μοτίβο του ρυακιού και 

συγκεκριμένα στη πηγή αλλά και στο μοτίβο του 

σπιτιού όπου μπορούν να φανούν σχεδόν τα 

πάντα (χώροι τροφοδοσίας, κουζίνα). 

3. 

Επεκτατικά 

επιθετικές 

συγκρούσεις 

Εδώ προσφέρονται τα μοτίβα του λιονταριού, 

του ιδανικού εγώ ή τα άτομα αναφοράς 

(στοματικός τομέας συγκρούσεων). Οι 

συγκρούσεις του πρωκτικού τομέα εμφανίζονται 

κυρίως στο Ανώτερο Επίπεδο της ΚΒ και κυρίως 

στην τρύπα, στον βάλτο και στο ηφαίστειο. 

Μπορεί να εμφανιστεί όμως και στο ρυάκι όταν 

το άτομο κατασκευάζει κάτι με την άμμο ή την 

λάσπη. 

Οι επιθετικές συγκρούσεις με την έννοια της 

διαχείρισης των ρόλων της ζωής φαίνονται 

κυρίως στο μοτίβο του ρυακιού ακολουθώντας 

την ροή του, στο λιβάδι με τρένο ή καράβι ή και 

με ιπτάμενο χαλί.  

Επίσης, η εστίαση του βλέμματος στα μάτια 

κάποιου ατόμου. 

4. 

Ο Οιδιπόδειος και 

σεξουαλικός 

τομέας 

Μοτίβο της τρύπας στο βάλτο, καρποφόρο 

δέντρο, ωτοστόπ ή άγρια τριανταφυλλιά. 
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5. 
Τομέας επιδόσεων 

και ανταγωνισμού 

Ταύτιση με αρχαϊκές εικόνες εικόνα του πατέρα 

μέσω του μοτίβου του βουνού. 

6. 
Τομέας 

αυτοεκτίμησης 

(Πρωτίστως αφορά την ικανότητα-δυνατότητα 

του ατόμου να σταθεί απέναντι στις 

συγκρούσεις). 

 Κύριο μοτίβο είναι το σπίτι. Παρατηρούμε 

επίσης τις τάσεις των ενστίκτων όχι μόνο όπως 

αυτά εκδηλώνονται προς τα έξω αλλά και πώς το 

άτομο τα ενδοβάλλει. Χρησιμοποιούμε το μοτίβο 

της τρύπας στο βάλτο ή στο έδαφος, την άκρη 

του δάσους ή της κατάδυσης στην θάλασσα. 

7. 

Τομέας 

“ταυτότητας” 

(Iδανικό Εγώ) 

 

(Σχετίζεται με τον προηγούμενο τομέα 6.) 

Ως μοτίβο χρησιμοποιείται το “φαντασιωθείτε” 

ένα κάποιο όνομα και προσδώστε του μια κάποια 

ανθρώπινη μορφή που θα  σας προκύψει. (όνομα 

του ιδίου φύλου).  

8. 

Συνάντηση με 

πρόσωπα 

αναφοράς 

 

Άτομα από το παρελθόν ή το παρόν του ατόμου 

τα οποία μπορούν να προσκληθούν στην 

φαντασίωση σε όλα τα μοτίβα. Χρησιμοποιείται 

επίσης το μοτίβο “στο τραπέζι για γεύμα με την 

οικογένεια” στη παιδική ηλικία του ατόμου 

(παλινδρόμηση). 

9. 

Το λιβιδικό 

περιεχόμενο των 

οργάνων του 

σώματος 

 

Αναφέρεται κυρίως στα άτομα με ψυχοσωματικά 

προβλήματα. Ως τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως 

η επιθεώρηση του εσωτερικού του σώματος. 

 


