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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΠΙ 

ΨΥΧΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΦΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

(Συμβολή στή θεωρία των Συναισθημάτων 
καί της Χαρακτηραναλυτικής Μεθόδου) 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή έργασία πού άκολουθεΤ είναι μιά παραπέρα έπεζεργασμένη 
μορφή τής όμιλίας πού Εκανα στό 13ο Ψυχαναλυτικό Συνέδριο τής 
Λουκέρνης, τόν Αύγουστο τοΰ 1934. 'Αποτελεί συνέχεια της ένασχό-
λησής μου μέ τά δύσκολα χαρακτηραναλυτικά καί κλινικά στοιχεία 
καί προβλήματα πού έξέτασα λεπτομερειακά στό πρώτο μέρος αύτοϋ 
τοΰ βιβλίου. Πάνω άπ' δλα, είναι μιά προσπάθεια νά κατανοήσουμε 
δύο βασικές ένότητες πού δέν τίς έζετάσαμε στό πρώτο μίρος: 1) 
τήν Ελλειψη ψυχικής έπαφής καί τοΰ ψυχικού μηχανισμού πού 
προσπαθεί νά Αντισταθμίσει αύτήν την Ελλειψη δημιουργώντας 
υποκατάστατες έπαφές, καί 2) τήν ένότητα άντιθέτων πού άποτε-
λοΰν οί νευροφυτικές καί ψυχικές έκδηλώσεις τής συναισθημα-
τικής ζωής. Αύτό τό δεύτερο άποτελεΐ άμεση συνέχεια τής δουλειάς 
μου πάνω στην «πρωταρχική σύγκρουση τής νευροφυτικής ζωής» 
(«Urgegensatz des vegetativen Lebens») πού δημοσιεύτηκε στό 
Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie, τό 
1934. 

Πρόκειται καί πάλι γιά μιά μικρή, άν καί κλινικά τεκμηριωμένη 
πρόοδο άπ' τό χώρο τής ήδη κατακτημένης γνώσης στά σκοτεινά 
καί δύσκολα προβλήματα τής σχέσης άνάμεσα στή ν ψυχή καί τό 
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σώμα. Ή έφαρμογή της μεθόδου μου γιά τήν άνάλυση του χαρακτή-
ρα θά βοηθήσει τόν καθένα νά Επαληθεύσει αύτά τά ευρήματα, άπό 
τή στιγμή βέβαια πού θά ξεπεράσει τίς άρχικές μεθοδολογικές 
δυσκολίες. 

Ή συζήτηση των άπόψεων, πού άναφέρονται στά Εργα διαφόρων 
άλλων συγγραφέων, σέ σχέση μέ τό πρόβλημα της «όλότητας» καί 
της όμοιογένειας των ψυχικών καί σωματικών λειτουργιών, Αποφεύ-
χθηκε σκόπιμα. Ή σεξουαλική οίκονομία προσεγγίζει τό πρόβλημα 
άπό τή σκοπιά Ενός γενικά άγνοημένου φαινομένου, του όργασμοΰ 
καί συνειδητά έφαρμόζει τίς μεθόδους του λειτουργία μου. 'Ακόμα 
καί γι' αυτό τό λόγο μόνο, μιά τέτοια κριτική θεώρηση θά ήταν 
πρόωρη, γιατί θά προϋπόθετε μιά σχετική άρτιότητα της δικής μου 
άποψης καθώς καί δτι οί άλλοι συγγραφείς θά είχαν ήδη πάρει θέση 
στό πρόβλημα του όργασμοΰ. Κανένα άπ' αύτά δέν άληθεύει. 

'Υπάρχει σοβαρός λόγος, πού μας άνάγκασε νά Επιμείνουμε στήν 
κλινική άνασκευή τών θεωριών τοϋ Φρόυντ σχετικά μέ τό ένστικτο 
τοϋ θανάτου. Ή σέ βάθος άνάλυση της λεγόμενης έπιδίωξης τοϋ 
νιρβάνα συνέβαλε Ιδιαίτερα στήν ένίσχυση της άποψης μου δτι ή 
υπόθεση γιά τό Ενστικτο τοϋ θανάτου είναι μιά προσπάθεια νά 
έξηγηθοϋν γεγονότα πού παραμένουν άκόμα άνερμήνευτα καί, Επι-
πρόσθετα, νά έξηγηθοϋν μέ παραπλανητικό τρόπο. 

Σ' έκείνους τούς ψυχαναλυτές πού είναι προσανατολισμένοι στό 
λειτουργίαμό, τούς νεαρούς σεξοικονομολόγους καί χαρακτηραναλυ-
τές, αυτή ή πραγματεία είναι Ίσιος καταλληλότερη άπό τίς προηγού-
μενες γιατί προσφέρει θεωρητική σαφήνεια καί πρακτική βοήθεια 
σχετικά μέ τήν έφαρμογή της χαρακτηραναλυτικής τεχνικής. Ή 
χαρακτηραναλυτική άντίληψη καί τεχνική γιά τήν άντιμετώπιση τών 
ψυχικών διαταραχών βρίσκεται πάλι σέ κατάσταση ρευστότητας 
έξαιτίας της Ανακάλυψης της Ελλειψης ψυχικής έπαφής καί τοϋ 
φόβου πραγματοποίησής της. Είναι πολύ πιθανό, οί Ιδέες πού 
Εκτίθενται σ' αύτό τό Εργο, νά άποδειχτοϋν έλλειπεΐς, "ίσως καί 
λαθεμένες. Αύ τό θ' άπόδειχνε δτι μόνο μέσα άπό τή ζωντανή 
πρακτική μπορεί κανείς νά εδραιώσει τήν άνάπτυξη μιας καινούργι-
ας Ιδέας. Αύτοί πού προσπαθούν νά μάθουν σοβαρά τή χαρακτηρανα-
λυτική μέθοδο δέ θά δυσκολευτούν νά άναγνωρίσουν στήν κλινική 
τους δουλειά καί νά χρησιμοποιήσουν αύτές τίς σχέσεις μεταξύ τοϋ 
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τρόπου ψυχικής έπαφής καί τής νευροφυτικής διεγερσιμότητας, πού 
περιγράφεται έδώ γιά πρώτη φορά. Αύτές οί σχέσεις δχι μόνο 
μπορούν νά βοηθήσουν νά άπαλλαγεϊ ή ψυχοθεραπευτική μας δου-
λειά άπό τή μυστικιστική άτμόσφαιρα της σημερινής ψυχοθεραπείας 
άλλά έπιπλέον μπορούν, δν είναι εύνοϊκές οί συνθήκες, νά έγγυηθούν 
έπιτυχίες, άνέφικτες με άλλες μεθόδους. Ταυτόχρονα, πρέπει νά 
προειδοποιήσω τόν άναλυτή νά μήν είναι υπερβολικός ώς πρός τίς 
θεραπευτικές προσδοκίες του. Δεν μπορεί πιά νά υπάρχει άμφιβολία 
γψ. τήν άνωτερότητα τής χαρακτήρανάλυσης. 'Ωστόσο, αύτά τά 
τελευταία άκριβώς στάδια τής χαρακτηραναλυτικής θεραπείας καί 
Ιδιαίτερα ή έπανενεργοποίηση τού άγχους τής όργασμικής έπαφής 
καί τό ξεπέρασμά του, παραμένουν άκόμα έλάχιστα κατανοητά καί, 
γι' αύτό, Αντιμετωπίζονται άνεπαρκώς. Άκόμα καί άπό τούς φί-
λους, ή θεωρία τού όργασμού έχει χονδροειδώς παρερμηνευτεί. 
' Υπάρχει άκόμα μεγάλη άγνοια δσον άφορα τόν χωρίς άναστολές 
αυθορμητισμό τής όργασμικής έγκατάλειψης, πού συνήθως συγχέε-
ται μέ τήν προοργασμική διέγερση. Είναι ωστόσο βέβαιο δτι μιά 
χαρακτηραναλυτική θεραπεία πού δέν άντιλαμβάνεται σωστά τό 
ζήτημα τού όργασμού δέν μπορεί νά τελειώσει μέ έπιτυχία, παρά 
μόνο κατά τύχη. 

Ή ομιλία στήν όποία βασίστηκε αυτό τό δοκίμιο σήμανε τή λήξη 
τής συμμετοχής μου στη Διεθνή Ψυχαναλυτική 'Εταιρεία. Ή ήγεσία 
της δέν ήθελε πιά νά ταυτίζεται μέ τίς άπόψεις μου. 

Φλεβάρης τού 1935. 

1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

'Αρχικά, θέλω νά άναφερθώ στίς προηγούμενες ψυχαναλυτικές 
θεωρίες, οί όποιες άποτελοΰν τήν άφετηρία τής δουλειάς μου. 
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Χωρίς τή γνώση αύτών τών θεωριών δέν είναι έφικτή ή κατανό-
ηση τών άποτελεσμάτων τής χαρακτηραναλυτικής Ερευνας. 

ΟΙ πρώτες ψυχαναλυτικές άπόψεις βασίστηκαν στή σύγκρου-
ση μεταξύ ένστικτων καί έξωτερικοΰ κόσμου. ' Η τέλεια άδιαφο-
ρία γι' αύτή τή βασική άντίληψη άπό τίς άλλες σημερινές 
θεωρίες δέν Εχει καμιά Επίπτωση στήν έγκυρότητά της. Είναι ή 
γονιμότερη άπ' δλες τίς διαπιστώσεις τής Αναλυτικής ψυχολο-
γίας καί ή παρουσία της θά είναι πάντοτε όλοφάνερη γιά κάθε 
κλινικό γιατρό. Ή ψυχική διαδικασία άποκαλύπτεται σάν 
άποτέλεσμα τής σύγκρουσης μεταξύ τής Ενστικτικής άπαίτησης 
καί τής έξωτερικής ματαίωσής της. Ή έσωτερική σύγκρουση 
άνάμεσα στήν έπιθυμία καί τήν αύτοάρνηση είναι δευτερογενής 
καί προέρχεται άπ" αύτή τήν άρχική σύγκρουση. Ή αύτοάρνη-
ση είναι τό βασικό στοιχείο αύτοΰ πού όνομάζεται «έσωτερική 
ήθική». Ή πρόθεσή μου είναι νά δείξω πώς αύτή ή τοποθέτηση 
άναδείχνει βασικές θεωρητικές άπόψεις γιά τήν ψυχική σύγ-
κρουση, παντού καί πάντοτε. "Αν έρευνήσουμε τήν καταγωγή 
τής ένστικτικής ματαίωσης, θά ξεφύγουμε άπό τά δρια τής 
ψυχολογίας καί θά εΙσέλθουμε στό χώρο τής κοινωνιολογίας, 
δπου θά άντιμετωπίσουμε Ενα θεμελιακά διαφορετικό σύμπλεγ-
μα προβλημάτων άπ' αύτά πού άντιμετωπίζονται συνήθως στό 
χώρο τής ψυχολογίας. Τό έρώτημα, γιατί ή κοινωνία άπαιτεΐ 
τήν καταστολή καί άπώθηση τών ένστικτων, δέν μπορεί νά 
πάρει άπάντηση άπό τήν ψυχολογία. Είναι κοινωνικά καί, πιό 
σωστά, οίκονομικά τά συμφέροντα, πού προκαλούν αύτές τίς 
άναστολές καί άπωθήσεις άνάλογα μέ τή συγκεκριμένη έποχή1. 
Ή πολιτική, τήν όποία οί άντίπαλοί μου μέ κατηγορούν δτι 
μπλέκω μέ τήν έπιστήμη, συνδέεται άμεσα μέ αύτή τήν αυστηρά 
— θά Ελεγα, άποκλειστικά — Επιστημονική συλλογιστική. 

"Οταν Ενας νέος άνακαλύπτει δτι ή άναστολή τών φυσικών 
σεξουαλικών του όρμών δέν υπαγορεύεται άπό βιολογικές σκο-
πιμότητες, δέν έπιβάλλεται άπό τό Ενστικτο τοΰ θανάτου, άλλά 
έξυπηρετεί τά συγκεκριμένα συμφέροντα έκείνων πού κρατούν 

1. Βλέπε: « Ή ΕΙσβολή τής Καταναγκαστικής Σεξουαλικής Ηθικής», 'Εκδό-
σεις Καστανιώτη. 
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τά σκήπτρα τής κοινωνικής Εξουσίας· δταν άνακαλύπτει δτι ol 
γονείς καί οί δάσκαλοι είναι άπλώς οί άσυνείδητοι έκτελεστές 
αύτής τής κοινωνικής έξουσίας, τότε δέ θά περιοριστεί νά πεί 
δτι πρόκειται γιά μιά έξαιρετικά Ενδιαφέρουσα έπιστημονική 
θεωρία, θ ά κατανοήσει τήν άθλιότητα τής ζωής του μέ νέο 
τρόπο, θ" άρνηθεΐ τή θεϊκή καταγωγή της καί θ" άρχίσει νά 
έξεγείρεται ένάντια στούς γονείς καί τους τυράννους τους. 
Ενδέχεται άκ4μα νά υίοθετήσει γιά πρώτη φορά μιά κριτική 
στάση καί ν αρχίσει νά προβληματίζεται γιά τά πράγματα. 
Αύτό, καί μόνον αύτό, άντιλαμβάνομαι σάν σεξουαλική πολιτι-
κή2. Ξέρουμε πώς τό καθήκον τοΰ έγώ είναι νά μεσολαβεί 
άνάμεσα σ' αυτές τίς κοινωνικές έπιδράσεις — πού άργότερα 
έσωτερικεύονται σάν ήθικές άναστολές ή άναστολές τοΰ Εσωτε-
ρικού ένστίκτου — καί τίς βιολογικές άνάγκες. "Αν έρευνήσου-
με σέ βάθος τίς ψυχικές Εκδηλώσεις αύτοΰ τού δεύτερου παρά-
γοντα, δηλαδή, τό φαινόμενο τοΰ προεγώ (id), θά φτάσουμε σ* 
Ενα σημείο πού θά διαπιστώσουμε δτι είναι πιά άνεπαρκεΐς οί 
ψυχολογικές μέθοδοι Ερευνας, γιατί θά Εχουμε είσέλθει στό 
χώρο τής φυσιολογίας καί τής βιολογίας. 'Εδώ άκριβώς βρί-
σκεται μιά σημαντική διαφορά άνάμεσα στούς άντιπάλους μου 
καί σέ μένα. Έγώ θεωρώ άναγκαΐο νά άναγνωρίσουμε δτι οί 

2. Πρόκειται γιά τήν κοινωνική, δηλαδή τήν πολιτική πρακτική που άπορρέει 
άπό τή γνώση δτι είναι κοινωνική ή καταγωγή τής σεξουαλικής άπώθησης. Ή 
άποψη πού ύποστηρίχθηκε στό 13ο Ψυχαναλυτικό Συνέδριο άπό τόν Μπέρν-
φελντ, δτι γιά τ(ς σεξουαλικές σχέσεις τών έφήβων μποροΟμε ν' άνατρέξουμεστίς 
κακές έκπαιδευτικές συνθήκες, άπλά è πι βεβαιώνει τά νευρωσικά συναισθήματα 
tvotflÇ τών έφήβων. Πράγμα πού σίγουρα θά εύχαριστήσει κα{ όλους τούς Ιερείς 
καί ΰπερασπιστές τοΟ «άντικειμενικοΟ πνεύματος». Πέρα άπ' αύτό, ώστόσο, άπλά 
συγκαλύπτει τό πρόβλημα τής έφηβεΐας, άντ( νά τό έπιλύει, κα( είναι έχθρική 
άπέναντι σέ κάθε θετική σεξοικονομική βοήθεια πρός τούς έφήβους. Γιά δλους 
αύτούς τούς λόγους, τό πρόβλημα τής έφηβικής άνάπτυξης άνήκει σαφώς στό 
πλαίσιο τών σχέσεων μεταξύ νευροφυτικής διέγερσης κα( ψυχικής συμπεριφο-
ράς, άνεξάρτητα άπό τό πόσο συνειδητά άποκρύπτεται ή άλήθεια καί άγνοείται 
άπό τήν «άντικειμενική έπιστήμη» τό γεγονός δτι ή έφηβική Ανάπτυξη τής 
νεολαίας μας καθορίζεται βασικά άπό τήν κοινωνική ματαίωση τής σεξουαλικής 
ζωής τους. Δηλαδή, τό κατά πόσον ή νευροφυτικά παραγόμενη σεξουαλική 
ένέργεια ρυθμίζεται μέ ΰγιή ή νευρωσικό τρόπο, έξαρτάται βασικά άπό τόν 
τρόπο, μέ τόν όποΐο ή κοινωνία έξοπλίζει τή νεολαία τόσο άπό δομική δσο κα( 
άπό ΰλική άποψη. 
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ψυχολογικές μέθοδοι Εχουν τά δριά τους. ΟΙ άντίπαλοί μου 
«ψυχολογικοποιοΰν» τήν κοινωνιολογία καί τή βιολογία. Μετά 
άπ αύτό, θά φανεί λίγο παράξενο δτι τό θέμα τής Ερευνάς μου 
είναι άκριβώς ή άνάπτυξη νευροφυτικών διεγέρσεων άπό τόν 
χαρακτήρα, δηλαδή άπό ψυχικούς σχηματισμούς, καθώς καί τό 
δτι προσπαθώ νά τό πετύχω αύτό μέ τή βοήθεια μιας ψυχολογι-
κής μεθόδου. Είμαι Ενοχος παράβασης τών ίδιων μου τών 
άρχών; Προτιμώ νά άναβάλλω τήν άπάντηση γι' άργότερα. 

2. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ! ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οί σχέσεις μεταξύ ψυχικοΰ όργάνου καί νευροφυτικής διέ-
γερσης, δπως έχω προσπαθήσει νά τίς περιγράψω έδώ, θά 
παραμείνουν άκατανόητες δν δέν άπαλλαγοΰμε πρώτα άπό 
όρισμένα σφάλματα πού είναι σύμφυτα στή μέθοδό μας γιά 
θεωρητική κατανόηση. Ή θεωρία καί ή πρακτική είναι άδιά-
σπαστα συνδεμένες. Μιά λαθεμένη θεωρητική στάση πρέπει άναγ-
καστικά νά οδηγήσει σέ μιά λανθασμένη τεχνική καί μιά λαθεμένη 
τεχνική όδηγεί σέ λαθεμένες θεωρητικές άπ όψεις. "Αν άποπειρα-
θοϋμε ν' άνακαλύψουμε τίς αίτιες πού όδήγησαν στήν παραδο-
χή γιά τό Ενστικτο τοΰ θανάτου, θά διαπιστώσουμε, έκτός άπό 
τούς κοινωνικούς λόγους — πού Εχω άναλύσει άλλου — καί 
άρκετούς, πού άφοροΰν τό πρόβλημα τής τεχνικής. Πολλοί άπ* 
αύτούς πού πήραν μέρος στίς έργασίες τοΰ Σεμιναρίου γιά τήν 
Ψυχαναλυτική Θεραπεία, στή Βιέννη, θά θυμούνται σίγουρα 
πόσες δυσκολίες άντιμετωπίσαμε ώς πρός τόν χειρισμό τοΰ 
προβλήματος τής λανθάνουσας άρνητικής μεταβίβασης τών άσθε-
νών μας, τόσο άπό θεωρητική δσο καί άπό πρακτική άποψη. 

Σίγουρα δέ θά είναι υπερβολή άν ποΰμε δτι μόνο κάπου 
άνάμεσα 1923 καί 1930 κατορθώσαμε ν' άποκτήσουμε κάποια 
πρακτική κατανόηση τής άρνητικής μεταβίβασης, δηλαδή πολύ 
άργότερα άπό τήν κλινική έδραίωση καί τή θεωρητική διατύπω-
σή της άπό τόν Φρόυντ. ' Η κλινική βάση πάνω στήν όποία ό 
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Φρόυντ βασίστηκε γιά τή θεωρία τοΰ ένστικτου τοΰ θανάτου 
είναι ή λεγόμενη άρνητική άντίδραση στή θεραπεία. Πράγμα 
πού σημαίνει δτι μερικοί άπό τούς άσθενεϊς μας άντιδροΰν στό 
άναλυτικό Εργο τής έρμηνείας δχι μέ τό νά παρουσιάσουν 
ένδείξεις βελτίωσης άλλά μέ τό νά άναπτύσσουν έντονότερες 
νευρωτικές άντιδράσεις. Ό Φρόυντ Εκανε τήν ύπόθεση δτι αύτό 
τό φαινόμενο είναι συνδεδεμένο μέ ίνα άσυνείδητο αίσθημα 
ένοχής ή, δπως τό όνόμαζε άπό τότε, μέ μιά «άνάγκη γιά 
τιμωρία» πού έξαναγκάζει τόν άσθενή νά άντιστέκεται στή 
θεραπευτική άγωγή καί νά έπιμένει στήν νέρωσή του, δηλαδή 
στό βάσανό του. Παραδέχομαι δτι άποδέχτηκα αύτή τήν άποψη 
στά πρώτα χρόνια πού άκολούθησαν τή δημοσίευση τού 
βιβλίου « Τ ό 'Εγώ καί τό Αύτό»· καί μόνο σταδιακά άρχισα νά 
Εχω σχετικές άμφιβολίες. Μέ τίς μεθοδολογικές άνακοινώσεις 
πού Εγιναν στό σεμινάριο τής Βιέννης, ξεκαθαρίστηκαν τρία 
πράγματα, πού κατόρθωσαν νά έιάλύσουν τό μυστήριο τής 
άρνητικής άντίδρασης στή θεραπεία* 1) ot άρνητικές τάσεις τοΰ 
άσθενή, δηλαδή αύτές πού πηγάζουν άπό τό άπωθημένο μίσος 
του, Εχουν άναλυθεΐ, είτε άνεπηρέαστα ή καί καθόλου- 2) οί 
άναλυτές, άκόμα καί οί πιό πεπειραμένοι, λειτουργούν σχεδόν 
άποκλειστικά μέ βάση τίς θετικές μεταβιβάσεις τοΰ άσθενή, 
δηλαδή τίς έπιδιώξεις του γι' άγάπη· 3) ό άναλυτής θεωρεί 
συνήθως σά θετική μεταβίβαση αύτό πού στήν ούσία είναι 
μυστικό, κρυμένο καί άπωθημένο μίσος. 

Μόνο λίγο πρίν τό Συνέδριο τών Σκανδιναβών Ψυχαναλυτών, 
στό "Οσλο τό 1934, κατάφερα νά καταλήξω σέ μιά σωστή 
διατύπωση τής άρνητικής άντίδρασξς στή θεραπεία. Χάρη στό 
άναλυτικό Εργο άπαλευθερώνουμε ψυχική ένέργεια πού άνυπο-
μονεϊ νά έκφορτιστεΐ. "Αν οί μεταβιβάσεις τοϋ άσθενή άναλυ-
θοδν άποκλειστικά, κατά κύριο λόγο, ή άπό τήν άρχή σά 
θετικές μεταβιβάσεις, fiv οί άρνητικές έκδηλώσεις δέν άποκαλυ-
φθοϋν λεπτομερειακά πρίν γίνει τό παραπάνω, νά ποιό θά είναι 
τό άποτέλεσμα: οί άπελευθερωμένες ζητήσεις άγάπης ζητούν 

• Id, ή «προεγώ» κατά τόν Κουρέτα: ίνα άπ" τά τρία στοιχεία τής Δομικής (ή 
Δεύτερης Τοπικής) ύπόθεσης τοΟ Φρόυντ σχετικά μέ τή δομή τοΟ ψυχικοΟ 
όργάνου. Τά βλλα δυό είναι τό Έγώ καί τό 'Υπερεγώ (Σ.τ.Μ.). 
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Εντονα Ικανοποίηση καί συναντοϋν άφενός τήν άπόλυτη άρνη-
ση στή διάρκεια τής άνάλυσης, καί, άφετέρου, τίς Εσωτερικές 
άναστολές που διαμορφώνονται άπό τίς άπωθημένες παρορμή-
σεις μίσους πού στρέφονται Ενάντια στό άντικείμενο άγάπης. 
Μέ λίγα λόγια, πιστεύουμε δτι Εχουμε «Ελευθερώσει» τΙς 
ένορμήσεις άγάπης, Ενώ στήν ούσία ό άσθενής παραμένει 
άνίκανος ν' άγαπήσει. Σύμφωνα μέ τούς νόμους τοϋ ψυχικού 
όργάνου, ή άγάπη πού συναντά ματαίωση μετατρέπεται σέ 
μίσος. Οί μή άνεπτυγμένες παρορμήσεις μίσους πουπ παραμέ-
νουν στό άσυνείδητο ένεργοϋν σάν μαγνήτης γι' αύτό τό 
τεχνητά παραγόμενο μίσος. Τό Ενα Ενισχύει τό άλλο, καί τό 
δευτερογενές μίσος γίνεται μέ τή σειρά του άσυνείδητο κι αύτό. 
'Εφόσον δέ βιώνεται καμιά έκφόρτιση, μετατρέπεται σέ αύτοκα-
ταστροφικές διαθέσεις. Έτσι, λοιπόν, ή άνάγκη γιά τιμωρία πού 
διαπιστώσαμε στούς άσθενείς μας είναι, δπως Εδειξα τό 1926 
στήν πολεμική μου Ενάντια στόν "Αλεξάντερ, δχι ή αΙτία άλλά 
τό παράγωγο τής νευρωτικής σύγκρουσης. Καί ή άρνητική 
θεραπευτική Αντίδραση μπορεί ν' άποδοθεϊ στήν Ελλειψη μιάς 
μεθόδου γιά τό χειρισμό τής λανθάνουσας άρνητικής μεταβίβασης. 

Σάν άπόδειξη γιά τήν Εγκυρότητα αύτής τής άποψης προβάλ-
λω τό γεγονός δτι δέν ύπάρχει άρνητική άντίδραση στή 
θεραπεία, δταν άκολουθήάουμε δύο κανόνες: 1) Ασχολούμαστε 
μέ τήν συγκεκριμένη άρνητική στάση τοδ άσθενή πρίν κάνουμε 
όποιαδήποτε άλλη άναλυτική προσπάθεια* ό άσθενής συνειδη-
τοποιεί αύτή τή στάση του* Εξασφαλίζεται μιά διέξοδος γιά τήν 
Εκφόρτιση τής Επιθετικότητας* κάθε μαζοχιστική παρόρμηση 
δέν άντιμετωπίζεται σάν Εκδήλωση πρωτογενούς θέλησης γιά 
αΰτοκαταστροφή άλλά σάν Επιθετικότητα, πού, στήν πραγματι-
κότητα, κατευθύνεται Ενάντια στά άντικείμενα τοδ Εξωτερικού 
κόσμου. 2) ΟΙ θετικές Εκφράσεις άγάπης τοδ άσθενή δέν 
άναλύονται μέχρι ή νά μετατραπούν σέ μίσος, δηλαδή νά γίνουν 
άντιδράσεις άπογοήτευσης, ή τελικά νά συγκεντρωθούν σέ 
Ιδέες γενετήσιας αίμομιξίας. Σ* αύτό τό σημείο, θυμάμαι μιάν 
άντίρρηση τοδ Φρόυντ δταν τοδ παρουσίασα τίς άρχικές 
άπόψεις μου σχετικά μέ τή χαρακτηραναλυτική μέθοδο. Άπό 
καιρό σέ καιρό, ή Ιδια άντίρρηση διατυπώθηκε σχεδόν άπ' 
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δλους τούς συναδέλφους μου καί άπό μερικούς έπανειλλημένα. 
Τό κύριο σημείο αύτής τής άντίρρησης είναι τό δτι ό άναλυτής 
δέν 6χει δικαίωμα έπιλογής· πρέπει νά άσχοληθεΐ μέ δλα τά 
στοιχεία δπως άκριβώς τοΰ παρουσιάζονται. "Έδωσα άπάντηση 
σ' αύτή τήν άντίρρηση στό πρώτο μέρος αύτοΰ τοΰ βιβλίου κι 
Ετσι μπορώ ν' άποφύγω τήν έπανάληψή της έδώ. "Ομως, αύτή ή 
άντίρρηση όδηγεϊ στήν ούσιαστική άποσαφήνιση τής θεωρίας 
στήν όποία βασίζεται ή τεχνική πού ύποστήριξα στά χρόνια 
πού πέρασαν. Θέλω νά κάκω μιά συνοπτική παρουσίαση έπειδή 
ή γνώση αύτής τής άποσαφήνισης είναι άναγκαία γιά τήν 
κατανόηση τών θεωρητικών άποτελεσμάτων καθώς καί τών 
μέσων γιά τήν έπίτευξή τους. 

Ή πρώτη βασική άρχή τής άνάλυσης είναι νά κάνει συνειδη-
τό τό άσυνείδητο. Πράγμα πού τό όνομάζουμε Εργο τής 
Ερμηνείας. Καθορίζεται άπό τήν τοπογραφική άποψη. 'Ωστόσο, 
dv θέλουμε τό Εργο τής Ερμηνείας νά έκπληρώσει τή θεραπευτι-
κή του λειτουργία, είναι άναγκαΐο νά λάβουμε ύπόψη μας τίς 
άντιστάσεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στό άσυνείδητο ψυχικό 
ύλικό τοΰ άσθενή καί στίς δικές μας Ερμηνείες καί δτι αύτές οί 
άντιστάσεις πρέπει νά Εξαλειφθούν. Αύτή ή άποψη άντιστοιχεί 
στή δυναμική τής ψυχικής διαδικασίας. Μέ βάση τίς Εμπειρίες 
μας άπό διάφορες άναλύσεις καί άπό τό Σεμινάριο τής Βιέννης, 
μποροΰμε νά πούμε δτι Ενώ ό άναλυτής γνωρίζει καί τίς δυό 
άπόψεις, άναλύει σχεδόν άποκλειστικά σύμφωνα μέ τήν πρώτη, 
τήν τοπογραφική. Πράγμα πού φαίνεται πολύ καθαρά, λογουχά-
ρη, στήν άντίληψη τόσο τοΰ Στέκελ δσο καί τοΰ Ράνκ γιά τό 
Εργο τής άνάλυσης. θ ά μπορούσαμε, δμως, νά κατηγορηθοΰμε 
δτι δέν κάνουμε κριτική στόν Εαυτό μας άν δέν παραδεχτούμε 
δτι δλοι μας λίγο πολύ άγνοήσαμε τή δυναμική άποψη στήν 
πρακτική μας, άπλά καί μόνο έπειδή δέν ξέραμε πώς νά τή 
χειριστοΰμε. 

Ή χαρακτηρανάλυση, σάν μέθοδος, πέρα άπό τήν τοπογραφι-
κή καί τή δυναμική, προσθέτει καί τή δομική καί τήν οίκονομική 
άποψη στό Εργο τής άνάλυσης. Αύτή ή Ενσωμάτωση δλων τών 
άπόψεών μας γιά τήν ψυχική διαδικασία στή μέθοδό μας, γιά 
μένα τουλάχιστον Εχει πολύ μεγαλύτερη έπαναστατική έπίδρα-
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ση στήν πρακτική άπ' όση τό πέρασμα άπό τήν άμεση έρμηνεία 
τοΰ άσυνείδητου περιεχόμενου στήν τεχνική τών άντιστάσεων. 
Ά π ό τή στιγμή πού θά συμπεριληφθούν τόσο ή δομική δσο καί 
ή οίκονομική άποψη, δέν μποροΰμε πιά νά Ισχυριζόμαστε δτι ό 
άναλυτής πρέπει νά άσχολεΐται μέ ότιδήποτε έμφανιστεϊ. Θέλω 
νά άναφέρω μερικές βασικές άρχές καί νά σκιαγραφήσω αύτό 
πού προσπάθησα νά Εδραιώσω μέ λεπτομερειακά κλινικά στοι-
χεία στό πρώτο μέρος αύτοΰ τοΰ βιβλίου. 

Τό ύλικό πού παρουσιάζεται στή διάρκεια τής άνάλυσης 
είναι πολύπλευρο- προέρχεται άπό διάφορα ψυχικά στρώματα 
καθώς καί άπό διάφορες φάσεις άνάπτυξης τοΰ άσθενή. Τόσο 
άπό θεραπευτική δσο καί άπό δυναμική άποψη, λοιπόν, τό 
ύλικό αύτό δέν Εχει τήν ίδια άξία. Ή σεξοικονομία μας 
έπιβάλλει μιά ούσιαστικά προδιαγραμμένη πορεία πού άρχίζει 
μέ τήν άνάλυση τών προγενετήσιων καί άρνητικών στάσεων 
τοΰ άσθενή καί τελειώνει μέ τή συγκέντρωση δλης τής άπελευ-
θερωμένης ψυχικής ένέργειας στό γενετήσιο δργανο. Ή άποκα-
τάσταση τής όργασμικής Ικανότητας — αΰτή είναι ή λογική 
συνέπεια τής θεωρίας τοΰ όργασμοΰ — είναι ό σημαντικότερος 
θεραπευτικός στόχος. 

Είναι οικονομικά καθορισμένο δτι, μέ ούσιαστική άφετηρία 
τούς ύπάρχοντες τρόπους συμπεριφοράς, μέ τήν έπίμονη άνάλυ-
ση τών δσων κάνουν τόν άσθενή νά ύποφέρει, τά συναισθήμα-
τα, πού βρίσκονται σέ κατάσταση σύγχυσης μέσα στό δλο 
Ιστορικό τοΰ άσθενή, μποροΰν νά Ερθουν στήν έπιφάνεια, νά 
συσχετισθοΰν μέ τό περιεχόμενο τών παιδικών (δεών, καί Ετσι 
νά έπιτευχθεΐ ή άποκατάστασή τους. 

'Επομένως, ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα, είναι μιά ψυχική έπέμβαση 
πού έξελίσσεται σύμφωνα μέ ίνα καθορισμένο σχέδιο τό όποϊο 
άπορρέει άπό τήν συγκεκριμένη Ιδιαίτερη δομή τοΰ άσθενή. 

Ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα πού Εχει διεξαχθεί σωστά, παρά 
τήν άτέλειωτη ποικιλομορφία ώς πρός τό περιεχόμενο, τίς 
συγκρούσεις καί τίς δομές, παρουσιάζει τίς άκόλουθες τυπικές 
φάσεις: 

1. Χαρακτηραναλυτική χαλάρωση τής θωράκισης. 
2. Καταστροφή τής χαρακτηροθωράκισης, ή, άλλιώς, έξειδι-
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κευμένη καταστροφή στρωμάτων συναισθηματικά φορτισμένου 
ύλικοϋ- έπανενεργοποίηση τής παιδικής υστερίας. 

4. "Απαλλαγμένη άπό άντιστάσεις έπεξεργασία τών άποκα-
λυφθέντων στοιχείων- άποδέσμευση τής λίμπιντο άπό τίς προ-
γενετήσιες παθήσεις. 

5. Έπανενεργοποίηση του παιδικού γενετήσιου άγχους (λι-
μναστική νεύρωση)* καί τοϋ γενετήσιου έρωτισμοΰ. 

6. 'Εμφάνιση τοΰ άγχους τοδ όργασμοΰ καί άποκατάσταση 
τής όργασμικής Ικανότητας — άπό τήν όποία έξαρτάται ή 
σχεδόν πλήρης άποκατάσταση τής Ικανότητας γιά όλοκληρω-
μένη λειτουργία. 

Παρόλο πού ή άποκατάσταση τής γενετήσιας ζωής είναι 
όλοφάνερη γιά πολλούς άναλυτές σήμερα, ή όργασμική Ικανό-
τητα δέν είναι γνωστή καί δέν άναγνωρίζεται. Μέχρι τό 1923, ή 
καταδίκη τών ένστίκτων καί ή έξιδανίκευσή τους ήταν οί μόνοι 
άναγνωρισμένοι θεραπευτικοί στόχοι. Ή άνικανότητα καί ή 
ψυχρότητα δέν άντιμετωπίζονταν σάν Ιδιαίτερα συμπτώματα 
τοΰ νευρωτικού όργανισμοΰ άλλά σάν κοινά συμπτώματα άνά-
μεσα σ' δλα τά άλλα, πού ύπήρχε πιθανότητα νά έμφανιστοδν 
άλλά καί νά μήν έμφανιστοΰν. 'Εδώ πού τά λέμε, ήταν γνωστό 
δτι ΰπάρχει όργασμός, άλλά ύποστηριζόταν δτι ύπάρχουν 
πολλές σοβαρές νευρώσεις, δπου δέν παρουσιάζεται «καμιά 
διαταραχή ώς πρός τόν όργασμό». Δηλαδή, ή σεξοικονομική 
φύση καί λειτουργία τοΰ όργασμοΰ ήταν άγνωστες. 'Επικρατού-
σε ή άντιληψη δτι οί νευρώσεις είναι γενικά έκδηλώσεις 
κάποιας σεξουαλικής διαταραχής· άπό τήν άλλη μεριά, άπό τήν 
άποψη τής σεξοικονομίας, μιά νεύρωση δέν μπορεί νά έμφανι-
στεϊ χωρίς νά ύπάρχει διαταραχή ώς πρός τή γενετήσια ζωή καί 
δέν μπορεί νά θεραπευτεί χωρίς τήν έξάλειψη αύτής τής 
διαταραχής. Ό Φρόυντ, δ Σάχς, δ Νούνμπεργκ, ή Ντόυτς, δ 
'Αλεξάντερ καί οί περισσότεροι άπό τούς άλλους άναλυτές 
άπορρίπτουν τήν άποψή μου γιά τήν ψυχοοικονομική καί 
θεραπευτική σημασία τής γενετησιότητας. 

Στό έργο τοΰ Φρόυντ ΕΙσαγωγικές Διαλέξεις γιά τήν Ψυχανάλυ-

* stasis neurosis (Σ.τ.Μ.). 

21 



ση (1933!), τά πολύπλοκα προβλήματα πού άφορούν τόν γενετή-
σιο όργασμό δέν άναφέρονται καθόλου, δπως δέν άναφέρονται 
καί στό Εργο τοΰ Νούνμπεργκ «Nevrosenlehre» 'Επομένως, τό 
έρώτημα τής προέλευσης τής ένέργειας τής νεύρωσης παρέμει-
νε άναπάντητο. 

Ά π ό τήν άρχή, ή ένσωμάτωση τής λειτουργίας τοΰ όργα-
σμοϋ στή θεωρία τής νεύρωσης θεωρήθηκε άνοησία καί άντιμε-
τωπίστηκε άνάλογα. Στήν πραγματικότητα δέν ήταν άποτέλε-
σμα καθαρά ψυχολογικής άλλά φυσιολογικής έρευνας3. Οί 
προσπάθειες τοΰ Φερέντσι νά διαμορφώσει μιά θεωρία γιά τή 
γενετησιότητα* δέν είναι παρά μιά ψυχολογικοποίηση τών 
φυσιολογικών καί βιολογικών φαινομένων. Ό όργασμός δέν 
είναι ψυχικό φαινόμενο. 'Αντίθετα, είναι Ινα φαινόμενο, πού 
προκαλείται άπό τήν Αναγωγή κάθε ψυχικής δραστηριότητας 
στήν πρωτογενή νευροφυτική λειτουργία, δηλαδή άπό τήν 
άναστολή τών ψυχικών φαντασιώσεων καί τής φαντασίας. 
Ωστόσο, άποτελεΐ τό κεντρικό πρόβλημα τής ψυχικής οίκονο-
μίας. ' Η ένσωμάτωση του στήν ψυχολογία δέν έπιτρέπει μόνο 
μιά συγκεκριμένη θεραπευτική άγωγή τοΰ ποσοτικοΰ παράγον-
τα τής ψυχικής ζωής καί τήν άποκατάσταση τής σύνδεσης 
άνάμεσα στόν ψυχικό καί τό φυσιολογικό παράγοντα (δηλαδή 
τό νευροφυτικό παράγοντα). Πέρα καί πάνω iΙπ' αύτό, καταλή-
γει άναγκαστικά σέ μιά σημαντική άλλαγή τής ψυχαναλυτικής 
άποψης γιά τή νευρωσική διαδικασία. Παλιότερα, τό Οίδιπό-
δειο σύμπλεγμα θεωροΰνταν σάν έξήγηση τής νευρωσικής 
άσθένειας. Σήμερα συνειδητοποιούμε πώς τό άν τό Οίδιπόδειο 
σύμπλεγμα καταλήγει σέ νεύρωση έξαρτάται κυρίως άπό άλ-
λους παράγοντες: ή σύγκρουση μεταξύ παιδιού καί γονέα δέ 
γίνεται παθογόνος, έκτός κι άν ύπάρχει διαταραχή στή σεξουα-
λική οίκονομία τοΰ παιδιού' αύτή ή πρώιμη διαταραχή προετοι-
μάζει τό έδαφος γιά τήν κατοπινή δυσλειτουργία τής λιμπιντι-
κής οίκονομίας δταν πιά έχει γίνει ένήλικος· κι άντλεϊ τήν 

3. Βλέπε στό έργο μου: «Zur Triebenergelik», Zeitschrift für Sexualwissenschaft, 
1923. 
* Genitality (Σ.τ.Μ ). 
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ένέργειά της άπ' αύτό άκριβώς πού τή βοήθησε νά παρουσια-
στεί, δηλαδή άπό τή λίμναση* τής γενετήσιας σεξουαλικής 
ένέργειας4. Μ" αύτό τόν τρόπο, τό βάρος μετατοπίζεται άπό τό 
περιεχόμενο τής Εμπειρίας στήν οίκονομία τής νευροφυτικής 
ένέργειας. 

'Επομένως, τόσο ή ποσότητα τοϋ ΰλικοδ πού άποκαλύπτει ό 
άσθενής στήν άρχή τής άνάλυσης δσο καί ό βαθμός στόν όποιο 
γίνεται γνωστό τό παρελθόν του Εχασαν τήν κυρίαρχη σημασία 
τους. 'Απεναντίας, τό καθοριστικό είναι κατά πόσον Εκείνες ol 
Εμπειρίες πού λειτουργούν σά νευροφυτικο-ένεργειακές συμπυ-
κνώσεις βιώθηκαν μέ σωστό τρόπο. 

Είναι πολλοί οί άναλυτές πού συμπαθούν τή σεξοικονομία 
άλλά δέν μπόρεσαν νά παρακολουθήσουν αύτή τήν έξέλιξη τοδ 
ρήγματος στή θεωρία τών νευρώσεων καί Ετσι δέν κατανοοδν 
τήν κεντρική σημασία τοδ ζητήματος τοδ όργασμοδ. "Αν, 
άκόμα, σκεφτούμε δτι μόνο ή Εφαρμογή τής χαρακτηραναλυτι-
κής μεθόδου μπορεί νά όδηγήσει στήν Επιτυχή κατανόηση τών 
φυσιολογικών φαινομένων τής όργασμικής διαταραχής καί τών 
ψυχικών της Εκφράσεων καί δτι αύτή ή μέθοδος κατά Ενα μέρος 
άπορρίπτεται καί κατά Ενα άλλο μέρος παραμένει άσαφής καί 
ξεφεύγει άπ' τόν Ελεγχό μας, τότε δέν πρέπει νά μδς ξαφνιάζει 
τό δτι οί άναλυτές ξαφνιάζονται άπό τό γεγονός δτι ol μαζοχι-
στές χαρακτηρίζονται ούσιαστικά άπό Ενα Ιδιαίτερο είδος φό-
βου γιά τήν αίσθηση τοδ όργασμοδ. Κι δμως, Ισχύει κι Εδώ 
αύτό πού Ισχύει καί γιά τίς γενικές ψυχαναλυτικές πεποιθήσεις. 
Αύτοί πού δέν Εχουν βιώσει τή χαρακτηρανάλυση δέν μπορούν 
νά άσκήσουν κριτική στά εύρήματά της, άπλά καί μόνο Επειδή 
δέ διαθέτουν τό κατάλληλο αίσθητήριο δργανο καί τίς άνάλο-
γες Εμπειρίες. Στήν καλύτερη περίπτωση, μποροδν νά τήν 
κατανοήσουν διανοητικά' ή ουσία τής θεωρίας τοδ όργασμοδ 
παραμένει άπλησίαστη γιά τήν άντίληψή τους. Μοδ δόθηκαν 

• stasis (Σ.τ.Μ.) 
4. Βλέπε, έπίσης, καί τήν περιγραφή τών σχέσεων μεταξύ ψυχονεύρωσης κα( 

ένεργοΟ νεύρωσης (actual neurosis) στό Εργο μου Die Funktion des Orgasmus 
(1927) ή, ίπίσης, στό Function of the Orgasm (1942, 1948). 
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πολλές ευκαιρίες ν' άναλύσω Εκπαιδευμένους καί πεπειραμέ-
νους άναλυτές. Ήρθαν σέ μένα μέ τόν γνωστό σκεπτικισμό ή 
μέ τήν πεποίθηση δτι «ξέρουν τά πάντα γύρω άπό τό θέμα, έδώ 
καί πολύ καιρό». Ήταν πάντα (κανοί νά πειστούν γιά τή 
σημαντική διαφορά άνάμεσα στή συνήθη ψυχαναλυτική διαδι-
κασία καί τή χαρακτηρανάλυση καί ήταν ΰποχρεωμένοι νά 
παραδεχτούν δτι δέν μπορούσαν νά ξέρουν πιό πρίν αύτά πού 
Εμαθαν μέσα άπό τή χαρακτηρανάλυση, γιά τόν άπλό λόγο δτι 
δέ θά Εβγαιναν ποτέ στήν έπιφάνεια χωρίς τήν έφαρμογή μιας 
συγκεκριμένης τεχνικής. Αύτό Ισχύει Ιδιαίτερα γιά τίς γνήσιες 
όργασμικές αίσθήσεις πού Εμφανίζονται γιά πρώτη φορά στή 
διάρκεια τής άκούσιας σύσπασης τοΰ γενετήσιου μυϊκού συστή-
ματος. 

Μοΰ άρκεΐ αύτή ή συνοπτική παρουσίαση. Ή ένσωμάτωση 
τής ψυχικής δομής καί τής λιμπιντικής οίκονομίας τοΰ άσθενή 
στό Εργο τής άνάλυσης Εχει μεταβάλει καί περιπλέξει άρκετά 
τήν είκόνα, τόν τρόπο πού ένεργοΰμε καί τίς βασικές άπόψεις 
τής τεχνικής. Τό Εργο τής άνάλυσης Εγινε πολύ δυσκολότερο, 
πράγμα πού σίγουρα δέν είναι έλάττωμα, γιατί άντισταθμίζεται, 
καί μέ τό παραπάνω, άπό τή μεγαλύτερη άσφάλεια καί τά 
περισσότερο σταθερά καί κατανοητά άποτελέσματα, πού έπι-
τυγχάνονται δποτε ό άναλυτής κατορθώνει νά ξεδιαλύνει μιά 
περίπτωση σύμφωνα μέ τή χαρακτηραναλυτική μέθοδο. Δυστυ-
χώς, δέν μπορεί νά υποστηριχτεί άκόμα δτι αύτή ή προσπάθεια 
είναι Επιτυχής σέ δλες τίς περιπτώσεις. 

Στή διάρκεια τών τελευταίων 12 χρόνων, ή τεχνική Εχει 
ύποστεΐ σημαντικές ματαβολές, δπως καί οί άπόψεις μας γιά τή 
δυναμική τοΰ ψυχικοΰ όργάνου. Συνεπώς, Εκείνοι οί άναλυτές 
πού δέν Εχουν Ενημερωθεί γι' αύτές τίς Εξελίξεις, δέν είναι σέ 
θέση νά καταλάβουν τίς άπόψεις μου σχετικά μέ τή θεωρία. 
Φοβάμαι πώς τό χάσμα είναι δύσκολο νά γεφυρωθεί άκόμα καί 
στίς περιπτώσεις πού λέγεται δτι τίς άπόψεις μου τίς συμμερί-
ζονται κι άλλοι. 

Θέλω νά έκμεταλλευτώ αύτή τήν εύκαιρία γιά νά διευκρινίσω 
μιά περεξήγηση πού Εμφανίζεται κάθε φορά πού προσπαθώ νά 
Εξηγήσω τίς άπόψεις μου. 'Ορισμένοι άναλυτές υποστηρίζουν 
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πώς δτιδήποτε λέω είναι τετριμμένο καί γνωστό έδώ καί καιρό' 
ένώ όρισμένοι άλλοι δηλώνουν δτι ή μέθοδός μου δέν έχει 
καμιά σχέση μέ τήν ψυχανάλυση καί είναι παραπλανητική καί 
λαθεμένη. Πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο; "Αν καταλάβουμε πώς 
γίνονται οί νέες έπιστημονικές άνακαλύψεις, δέ θά βρισκόμα-
στε πιά σέ σύγχυση. 'Απ' τήν άλλη μεριά, ή χαρακτηραναλυτι-
κή τεχνική μου άπορρέει άπό τή Φροϋδική Τεχνική τής άντί-
στασης· κατά τή γνώμη μου άντιπροσωπεύει τήν συνεπέστερη 
άνάπτυξή της μέχρι σήμερα. "Επομένως, πρέπει νά Εχει θεμελι-
ώδεις δμοιότητες μέ τή Φροϋδική Τεχνική. 'Εξαιτίας αύτών τών 
όμοιοτήτων, οί πρώτοι, άπ* αυτούς πού άσκοΰν κριτική έναντί-
ον μου, πιστεύουν δτι έφαρμόζουν τήν ίδια μέθοδο. 'Ωστόσο, άν 
κρίνω άπό άναρίθμητες περιπτώσεις, πού χειρίστηκαν πρίν 
άλλοι άναλυτές, βεβαιώνω δτι δέν ίσχύει κάτι τέτοιο. Είμαι 
υποχρεωμένος νά τό κάνω ξεκάθαρο αύτό, έξαιτίας τής ευθύνης 
πού Ιχω. Εκτός άπό τίς δμοιότητες, υπάρχουν καί θεμελιώδεις 
διαφορές. 

'Απ' τήν άλλη μεριά, ή ένσωμάτωση νέων άπόψεων, Ιδιαίτε-
ρα ή καθιέρωση τής όργασμικής Ικανότητας σά θεραπευτικού 
στόχου, έχει άλλάξει τήν τεχνική διαδικασία στό σύνολό της 
σέ τέτοιο σημείο, πού οί δεύτεροι άπ' αυτούς πού μοϋ κάνουν 
κριτική δέν άναγνωρίζουν πιά σάν ψυχαναλυτική τή μέθοδό 
μου. 

Αύτή ή έξήγηση είναι άναμφισβήτητη καί έπιβεβαιώνεται 
άπό τήν Ιστορία δλων τών έπιστημών. ΟΙ νέες άνακαλύψεις, 
άπόψεις καί μέθοδοι, δέ δημιουργούνται ποτέ άπό τό τίποτα* 
βασίζονται σέ γερά θεμέλια — στήν έπίπονη δουλειά άλλων 
έρευνητών. ΟΙ διαφορές καί οί προσωπικές άντιπάθειες, πού 
προκύπτουν άπό τή διάσταση τών άπόψεων, είναι μιά άτυχη 
άλλά προφανώς άναπόφευκτη συνέπεια τοΰ γεγονότος δτι δ 
ποσοτικός καί ποιοτικός έμπλουτισμός μιας συγκεκριμένης 
πλευράς τής γνώσης μετατρέπεται σέ ποιοτική μεταβολή τής 
γνώσης στό σύνολό της. 

25 



3. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΜΗΣΗΣ 

Πρέπει νά έπεκταθοΰμε άκόμα περισσότερο σ' αύτή τή μεθοδο-
λογική μας συζήτηση. Θά διαπιστώσουμε δτι τά θεωρητικά 
συμπεράσματα στά όποια κατέληξα είναι δυνατό νά άντληθοδν 
καί νά άποδειχτοϋν μόνο άν έφαρμοστεΐ ή χαρακτηραναλυτική 
τεχνική καί δχι ή τεχνική τοϋ άμεσου χειρισμοδ τών άντιστά-
σεων ή ή άπαρχαιωμένη μέθοδος τής άμεσης έρμηνείας. 

Μιά άπό τίς θεμελιώδεις άρχές τής χαρακτηραναλυτικής 
μεθόδου είναι δτι τό άπωθημένο 6λικό ποτέ δέν άποσυμπιέζεται 
καί δέ γίνεται συνειδητό άπ τήν προοπτική τών ένστικτων, 
άλλά πάντοτε καί μόνο άπ' τήν προοπτική τής άμυνας5. 

Κατά συνέπεια, τό σημαντικότερο θεωρητικό ζήτημα άφορα 
στήν προκειμένη περίπτωση τήν όργάνωση, τή λειτουργία καί 
τή γένεση τής δομής τοΰ έγώ, άπό τήν όποία Εκπορεύεται ή 
άμυνα- γιατί τό εργο τής θεραπείας θά είναι άποτελεσματικό 
μόνο στό βαθμό πού θά κατανοήσουμε τήν άμυνα τοΰ έγώ. Καί, 
άντίθετα, ή γνώση τοΰ id όδηγεΐ πολύ λιγότερο στή βελτίωση 
τής μεθόδου μας6, άπ' δ,τι ή γνώση τοΰ έγώ. 'Απ' αύτή τήν 

5. Αύτή ή βασική άρχή παρερμηνεύτηκε άπό έκείνους πού μοΟ Εκαναν κριτική, 
μεταξύ τών όποίων καί ό Νούνμπεργκ- Ισχυρίστηκαν δτι γιά μένα ό χαρακτήρας 
καί ή άμυνα είναι ταυτόσημες έννοιες, δτι, γι' αύτό τό λόγο, περιορίζω 
άδικαιολόγητα τήν έννοια του χαρακτήρα. "Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θά έπρεπε 
νά τό έπανορθώσω άμέσως. Ωστόσο, έχω τή γνώμη δτι διατύπωσα σαφώς τίς 
άπόψεις μου δταν δήλωσα δτι τό σημαντικότερο καί τό πιό φανερό γνώρισμα τοΟ 
χαρακτήρα γίνεται, στήν άνάλυση. ή βασικότερη άντίσταση μέ σκοπό τήν άμυνα, δπως 
άκριβώς Αναπτύχθηκε, γιά τόν Ιδιο σκοπό, καΐστή διάρκεια τής παιδικής ήλικίας. Τό 
γεγονός δτι, έπιπλέον, έχει διαφορετική, κυρίως σεξοικονομική λει-
τουργία, δτι χρησιμεύει γιά νά διατηρηθεί ή σχέση μέ τόν έξωτερικό κόσμο 
καί νά διαφυλαχθεί ή ψυχική Ισορροπία, περιγράφεται λεπτομερειακά καί μέ 
έπιμέλεια στό Πρώτο Μέρος αύτοΟ του βιβλίου. 'Επομένως, μοϋ φαίνεται δτι 
αύτή ή κριτική δέν Εχει άντικειμενικά κίνητρα. 
6. 'Υποσημείωση, 1945: Ή διατύπωση αύτή είναι μονόπλευρη κι έπομένως 

λαθεμένη. Ή διερεύνηση τής θωράκισης τοΰ έγώ ήταν άπλώς τό πρώτο άναγκαίο 
βήμα. Άφοδ πετύχαμε τή σωστή άντιμετώπιση τής θωράκισης, τόσο στή θεωρία 
δσο καί στήν πρακτική, άνοίχτηκε μπροστά μας ό τεράστιος χώρος τής 
βιολογικής ένέργειας, χάρη στήν άνακάλυψη τής όργόνης τόσο στόν όργανισμό 
δσο καί στό σύμπαν. Αύτό πού ή ψυχαναλυτική θεωρία όνομάζει «id» — «Αύτό» 
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άποψη, ή χαρακτηραναλυτική προβληματική συμπίπτει μέ τό 
πρόβλημα πού άπασχόλησε τήν ψυχαναλυτική έρευνα γιά δεκα-
τέσσερα περίπου χρόνια: πώς λειτουργεί τό έγώ; Όλο ι θυμόμα-
στε πόσο έντυπωσιαστήκαμε δταν ό Φρόυντ μας είπε δτι μέχρι 

δέν είναι, στήν πραγματικότητα, παρά ή λειτουργία τής φυσικής όργόνης μέσα 
στό βιοσύστημα. Ά π ό μεταφυσική άποψη, ό δρος «Αύτό» (id) προϋποθέτει δτι 
ύπάρχει «κάτι» στό βιοσύστημα πού ή λειτουργία του καθορίζεται πέρα άπό τό 
άτομο. Αύτό τό κάτι πού λέγεται -Αύτό» (id) chai μιά φυσική πραγματικότητα, 
δηλαδή, είναι ή κοσμική Λργονική ένέργεια. Τό ζωντανό «όργονοτικό σύστημα», ό 
• βιομηχανισμός», άντιπροσωπεύει άπλώς μιά συγκεκριμένη ένσωμάτωση συγκε-
τρωμένης όργονικής ένέργειας. Ένας ψυχαναλυτής Εγραψε πρόσφατα μιά 
κριτική στήν όποία περιγράφει τήν «όργόνη» σάν «ταυτόσημη» μέ τό φροϋδικό 
«Αύτό» (id). Πράγμα πού είναι τόσο σωστό δσο δταν λές δτι ή «έντελέχεια» τού 
'Αριστοτέλη καί τοΰ Driesch είναι ταυτόσημη μέ τήν «όργόνη». 'Ενώ είναι 
άλήθεια δτι οί Εννοιες «Αύτό», «έντελέχεια», «ζωτική όρμή» καί «όργόνη» 
περιγράφουν τό Ιδιο πράγμα, ταυτόχρονα κάτι τέτοιο άποτελεΐ ύπεραπλούστευση 
τής σχέσης τους. Ή «όργόνη» είναι όρατή, μετρήσιμη καί έφαρμόσιμη ίνίργεια 
κοσμικής φύσης. Τό «Αύτό», ή «έντελέχεια» καί ή «ζωική όρμή», άπό τήν άλλη 
μεριά, είναι άπλώς έκφράοεις τής άνθρώπινης διαίσθησης δτι ύπάρχει μιά τέτοια 
Ενέργεια. Τά «ήλεκτρομαγνητικά κύματα» τού Μάξγουελ είναι Τδια μέ τά 
«ήλεκτρομαγνητικά κύματα» τού Χέρτζ; Σίγουρα ναί. Μέ τά κύματα τοΟ Χέρτζ, 
δμως, μποροϋμε νά μεταδώσουμε μηνύματα πέρα άπό τόν ώκεανό, πράγμα πού δέν 
είναι δυνατό μέ τά κύματα τοϋ Μάξγουελ. 

Αύτοϋ τοΟ είδους οί «σωστές» άναλογίες, χωρίς νά άναφέρουμε τίς πρακτικές 
διαφορές, Εχουν σάν άποτέλεσμα τό φραστικό καμουφλάρισμα σημαντικών 
προόδων στό χώρο τών φυσικών έπιστημών. Είναι τόσο άντιεπιστημονικές δσο 
καί έκεΐνος ό κοινωνιολόγος πού περιέγραψε τήν όργόνη σάν μία άπό τίς 
«ύποθέσεις» μου. Τό α\μα δέν μπορεί νά «άναζωογονηθεί» καί οί καρκινικοί 
δγκοι δέν μποροϋν νά καταστραφούν μέ «ύποθέσεις», μέ τό «Αύτό», τήν 
«έντελέχεια», κλπ. Πράγμα πού είναι σίγουρα έφικτό μέ τήν όργονική Ενέργεια. 

Ή κατανόηση τών προβλημάτων τής ψυχολογίας στό κείμενο πού άκολουθεί 
είναι κάτι σωστό καί σημαντικό μέσα ατά πλαίσια τής ψυχολογίας τοΰ βάθους. Ή 
βιοφυσική τής όργόνης ξεπερνάει αύτά τά πλαίσια. Μέ τή γνώση τών όργονικών 
λειτουργιών τοΰ όργανισμοΟ, τα προβλήματα τής ψυχολογίας τοΟ βάθους χάνουν 
τή σπουδαιότητά τους. ' Η έπίλυση τών προβλημάτων τής ψυχολογίας βρίσκεται 
Εξω άπό τά δρια τής ψυχολογίας. Λογουχάρη, μιά άπλή άνάσχεση όργονοτικοϋ 
παλμού στό λαιμό κάνει κατανοητό' καί μέ τόν άπλούστερο τρόπο, άκόμα καί τόν 
πιό πολύπλοκο μηχανισμό στοματικού σαδισμού. Πράγμα δμως πού δέν μπορού-
με νά τό Εξηγήσουμε Εδώ. Κάνοντας μιά άνασκόπηση, είναι ένδιαφέρον νά 
συνειδητοποιήσουμε πόσο σκληρά πρέπει νά άντιπαλέψει δ σοβαρός ψυχαναλυ-
τής μέ τά βιοφυσικά προβλήματα, χωρίς στήν ούσία νά μπορεί νά τά διερευνήσει 
σέ βάθος. Στήν ψυχολογία τοΰ βάθους, ό άναλυτής λειτουργεί μέ βάση τίς 
ένορμήσεις, άλλά μοιάζει πολύ μέ τόν άνθρωπο πού θέλει νά πιεί νερό μ' Ενα 
ποτήρι πού τό βλέπει μέσα στόν καθρέφτη. 
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τώρα μελετήσαμε καί καταλάβαμε μόνο δ,τι είναι άπωθημένο. 
Ξέρουμε πολύ λίγα γιά τήν καταγωγή τής άπώθησης καί τή 
δομή τής άμυνας τοϋ έγώ. Είναι παράξενο πού τόσο λίγα ήταν 
γνωστά γιά τό έγώ καί είναι πιό δύσκολο νά φτάσουμε στήν 
κατανόησή του άπ' δ,τι νά φτάσουμε στήν κατανόηση αύτοϋ 
πού είναι άπωθημένο. "Ωστόσο, δέν υπάρχει άμφιβολία δτι Ετσι 
ήταν τά πράγματα καί δτι κι αύτό Επρεπε μέ τή σειρά του νά 
Εχει τούς λόγους του· κι αύτοί οί λόγοι δέ βρίσκονται μόνο στίς 
δυσκολίες τής ψυχολογικής κατανόησης. 

Στό «Τό 'Εγώ καί τό Αύτό» δ Φρόυντ έθεσε τό ζήτημα τής 
καταγωγής τής ένέργειας τοΰ ένστικτου τοϋ έγώ- πράγμα πού 
ήταν πολύ μεγάλος νεωτερισμός γιά μας τό 1922. Γιά νά 
άπαντηθεϊ τό έρώτημα, δ Φρόυντ χρησιμοποίησε τή θεωρία του 
γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου, στήν όποία κατέληξε έξαιτίας τών 
δυσκολιών πού παρουσιάζει τό έγώ τών άσθενών σχετικά μέ τήν 
έξάλειψη τών άπωθήσεων κατά τή θεραπεία. Σύμφωνα μ' αύτή 
τήν άντίληψη, οί δυσκολίες προέρχονται άπό τήν άνάγκη γιά 
τιμωρία ή, γιά νά τό θέσουμε διαφορετικά, άπό τά άσυνείδητα 
αίσθήματα ένοχής· στήν τελική φάση τής άνάλυσης θεωρούνται 
έκφράσεις πρωτογενούς μαζοχισμού, δηλαδή έπιθυμία τοΰ ά-
σθενή νά ύποφέρει. Παρόλα αύτά τό ζήτημα τής δομής τής 
άμυνας τοϋ έγώ καί τής κατάπνιξης τών λιμπιντικών δυνάμεων 
στόν άνθρωπο, δέν έπιλύθηκε μέ τή διατύπωση τοΰ ένστικτου 
τοΰ θανάτου, δπως δέν άπαντήθηκε καί τό έρώτημα: 7Υ είναι τό 
Ενστικτο τοϋ έγώ; 

"Ας θυμηθοϋμε γιά λίγο μερικές άπό τίς άσάφειες, πού 
υπήρχαν πάντα στήν ψυχαναλυτική θεωρία, σχετικά μέ τή φύση 
τοϋ ένστικτου τοϋ έγώ. 'Αρχικά, ή πείνα, σ' άντίθεση μέ τή 
σεξουαλικότητα, θεωρήθηκε δτι είναι τό Ενστικτο τοΰ έγώ πού 
λειτουργεί μέ σκοπό τήν αύτοσυντήρηση. Ή άποψη αύτή δέ 
συμπορευόταν μέ τή λειτουργία τών ένστικτων τοΰ έγώ σάν 
άνταγωνιστών τής σεξουαλικότητας. 'Επιπλέον, διάφορες σκέ-
ψεις, μέ βάση τή σεξοικονομία, μας Εκαναν νά καταλήξουμε 
στό συμπέρασμα δτι τό Ενστικτο τής πείνας, μέ δλη τή σημασία 
τής λέξης, δέν μπορεί νά θεωρηθεί Ενστικτο γιατί δέν άποτελεΐ 
έκδήλωση υπερπαραγωγής ένέργειας δπως είναι ή σεξουαλικό-
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Διάγραμμα πού δείχνει τή μεταβολή τής λειτουργίας τής ένόρμη· 
σης, τόν έσωτερικό διχασμό καί τήν άντίθεση 

κ ί Î Ε 
I. Πρωταρχική σύγκρουση μεταξύ ένόρμησης (Ε) καί έξωτερικοΟ κόσμου 
(Κ) 1 ν 
II. Διχασμός τής ένιαίας ένόρμησης κάτω άπ' τήν έταρροή τοΟ 
έξωτερικοΟ κόσμου. κ 

1 . ρ 
III. Άντίθεση τών διχασμένων ένορμήσεων [id=x<5 Αύτό στή λειτουργία 
τοΟ έγωτικοΟ ένστίκτου (Λμυνα, Αλλαγή λειτουργίας)] 

Ε V 
IV. Ή Ινόρμηση (Ε) σέ διπλή λειτουργία (ϊ(1=άμυνα καί 

Υ=ύποκατάστατη έπαφή) 
ΛΕ=χώρος όπου μεταβάλλεται ή λειτουργία τών ένστίκτων 
ΔΕ=δομική Ελλειψη έπαφής 
Ή άμυνα (id) καί ή τωρινή ' κατάσταση τοΟ έξωτερικοΟ κόσμου 

γίνονται μιά ίνότητα (έσωτερική ήθική=κοινωνική Ιδεολογία) 
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τητα· είναι, άντίθετα, έκδήλωση υποβιβασμού τοΰ ένεργειακοΰ 
έπιπέδου τοΰ όργανισμοΰ. 'Ακόμα, πάει καιρός άπό τότε πού 
άντιληφθήκαμε δτι ή άνάγκη γιά τροφή άνήκει, δσον άφορα τή 
δομή της, στό Αύτό καί δχι στό έγώ. Ή πείνα, λοιπόν, δέν 
μπορεί ν' άποτελεϊ τήν ένέργεια τοΰ ένστικτου τοΰ έγώ. 

Ό Σίλντερ προσπάθησε κάποτε ν' άντιπαραθέσει τά ένστικτα 
τοΰ έγώ στά σεξουαλικά ένστικτα, περιγράφοντας τά πρώτα σάν 
ένστικτα σύλληψης καί κατακράτησης. 'Ωστόσο, καί ή άποψη 
αύτή δέν είναι βάσιμη, γιατί δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή 
άνάγκη σύλληψης καί κατακράτησης άνήκει στή λειτουργία 
τοΰ μυϊκού συστήματος καί έπομένως άποτελεϊ μέρος τοΰ 
άποθέματος νευροφυτικής ένέργειας. Ή τελευταία προσπάθεια 
τοΰ Φρόυντ νά παρουσιάσει τό ένστικτο τοΰ θανάτου σάν 
άνταγωνιστικό πρός τή σεξουαλικότητα, στή θέση τών μυστη-
ριωδών ένστίκτων τοΰ έγώ, άπλώς άντικατέστησε τόν άνταγωνι-
σμό τοΰ έγώ καί τοΰ id μέ τόν άνταγωνισμό τών δυαδικών 
τάσεων μέσα στό Ίδιο τό id. Τό πρόβλημα έγινε τότε άκόμα πιό 
περίπλοκο. 

Ή λεπτομερειακή μελέτη τής χαρακτηραναλυτικής Επεξερ-
γασίας σχετικά μέ τήν άμυνα τοΰ έγώ έδωσε μιάν άπάντηση, 
πού ήταν πράγματι άρκετά σαφής. Τό πρόβλημα έγινε τότε ν' 
άνακαλύψουμε γιατί ή θεωρητική έρευνα δέν έφτασε σ' αύτό τό 
σημείο, μολονότι υπήρχαν πολλές σχετικές ένδείξεις στήν 
ψυχαναλυτική θεωρία. 

Γι' άλλη μιά φορά θά θεωρήσουμε σάν άφετηρία μας τό 
βασικό σχήμα τής ψυχικής σύγκρουσης άνάμεσα στό ένστικτο 
καί τόν Εξωτερικό κόσμο. Ή ένόρμηση (Ε), πού κατευθύνεται 
σ' έξωτερικά άντικείμενα, Ερχεται σέ σύγκρουση μέ τή ματαιω-
τική άντίρροπη δύναμη τής άπαγόρευσης πού Επιβάλλει δ 
έξωτερικός κόσμος (διάγραμμα I). Ή έπόμενη έρώτηση είναι: 
άπό ποΰ άντλεΐ τήν Ενέργεια γιά νά φέρει σέ πέρας τή λειτουρ-
γία της ή άπαγόρεύση τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου; "Ύστερα άπό 
σύντομη σκέψη, διαπιστώνουμε δτι μόνο τό περιεχόμενο τής 
άπαγόρευσης άντλεϊται άπό τόν Εξωτερικό κόσμο· ή Ενέργεια ή, 
δπως τήν όνομάζουμε συνήθως, ή κάθεξη, μέ τήν δποία Επιβάλ-
λεται ή άπαγό ρεύση, άπορρέει άπό τά ένεργειακά άποθέματα 
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τοΰ Ιδιου τοΰ άτόμου. Κάτω άπό τήν έπίδραση μιας πίεσης πού 
Εξασκείται άπό τόν έξωτερικό κόσμο, άναπτύσσεται μιά άντίθε-
ση μέσα στό άτομο. Ό διχασμός ή ή διάσπαση τής άρχικά ενιαίας 
ένόρμησης κάνει τή μιά ένόρμηση νά στραφεί ένάντια στήν 
άλλη ή άκόμα καί τή μιά καί μόνη ένόρμηση νά διχαστεί σέ 
δυό κατευθύνσεις: μιά πού συνεχίζει νά ώθεΐται πρός τόν κόσμο 
καί μιά άλλη πού στρέφεται ένάντια στόν Ιδιο της τόν έαυτό. Ή 
στροφή μιας ένόρμησης ένάντια στόν έαυτό της περιγράφεται 
άπό τόν Φρόυντ στό «Trieb und Triehschicksale». Τό νέο 
πρόβλημα ξεκινάει έκεΐ πού συναντάμε τή διαδικασία τοΰ 
έσωτερικοΰ διχασμοΰ καί τής Αντίθεσης. "Ας άναφέρουμε Ενα 
συγκεκριμένο παράδειγμα: δταν Ενα άγόρι θέλει ν αύνανιστεΐ 
μέ αίμομικτικές φαντασιώσεις, τότε ή άγάπη πρός τόν Εαυτό του 
καί ή άντικειμενοτρόπος λιμπιντική ένόρμησή του συνιστοΰν, 
σ' αύτή τή φάση, μιά Ενότητα- ή ένόρμηση πού κατευθύνεται 
πρός τή μητέρα βρίσκεται στήν Ιδια κατεύθυνση μέ τήν άγάπη 
γιά τόν Εαυτό του — δέ στρέφονται ή μιά Ενάντια στήν άλλη. 
Ή άπαγόρευση τοΰ αύνανισμού άπό τή μητέρα Εχει σάν 
άποτέλεσμα τή ματαίωση τής άντικειμενοτρόπου λιμπιντικής 
ένόρμησης καί άπειλεΐ τό ναρκισσιστικό άπαράβατο τοΰ 
άγοριοΰ μέ τήν τιμωρία τοΰ εύνουχισμοΰ. "Ομως, έκείνη τή 
στιγμή πού ή Εξωτερική ματαίωση άρχίζει νά φέρνει άποτελέ-
σματα, ή ναρκισσιστική ένόρμηση γιά αύτοσυντήρηση άντιτί-
θεται στήν ένόρμηση γιά άντικειμενοτρόπο-λιμπιντικό αύνανι-
σμό (διάγραμμα II καί III). Μιά παραλλαγή αύτής τής περίπτω-
σης είναι τό σχίσμα άνάμεσα στό συναισθηματικό δεσμό μέ τή 
μητέρα (ό φόβος άπώλειας τής άγάπης) καί τήν αίσθησιακή 
σεξουαλική διέγερση. Άρχικά, ή συναισθηματική συνιστώσα 
καί ή αίσθησιακή συνιστώσα άποτελοΰσαν μιά Ενότητα. Έτσι, 
ό διχασμός τής όμοιογενοΰς ένόρμησης άκολουθεΐται άπό μιά 
άντιπαράθεση τοΰ Ενός τμήματος τής διασπασμένης ένόρμησης 
στό άλλο. Είναι τώρα σαφές δτι ή άπαγόρευση τοΰ Εξωτερικού 
κόσμου μπορεί νά Εχει άποτελέσματα μόνο μέ τή βοήθεια τής 
Ενέργειας αύτής πού Εχει διχαστεί ένάντια στόν έαυτό της. 

Γιά νά Επεξεργαστούμε αύτή τή σχηματική άναπαράσταση, 
θά άναφέρω Ενα άλλο παράδειγμα, πού θά μάς κάνει νά πλησιά-
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σουμε άκόμα περισσότερο τά προβλήματα τής μεθόδου πού μας 
άπασχολοϋν έδώ. Θά διαλέξω Εναν άσθενή πού χαρακτηρίζεται 
άπό ύπερβολική Ετοιμότητα νά βοηθήσει, άπό άνικανότητα νά 
πάρει Επιθετική στάση, άπό χαρακτηρολογική άνάγκη νά προ-
σκολλάται σέ άνθρώπους καί άπό ούσιαστικά παθητική συμπε-
ριφορά. "Ολα τά χαρακτηριστικά τοΰ παθητικοΰ-θηλυκοΰ χαρα-
κτήρα του Εκφράζονται συγκεντρωτικά μέ μιά φορτική προ-
σκόλληση, πού άποσκοποΰσε στή συνεχή Εγκαθίδρυση καί 
διατήρηση έπαφής μέ τούς άλλους άνθρώπους. Δέν είναι δύσκο-
λο νά διαπιστώσουμε δτι ή ένστικτική δύναμη, ή όποία ύποβά-
σταζε αύτή τή στάση του, ήταν ή παθητική πρωκτική όμοφυλο-
φιλία του. Μέ λίγα λόγια, τό έγώ τοΰ άσθενή κάνει χρήση μιας 
Ενόρμησης τοΰ id γιά νά διατηρήσει τίς άντικειμενότροπες 
σχέσεις του. Αύτή είναι ή άντικειμενοτρόπος λιμπιντική, προ-
σανατολισμένη στόν Εξωτερικό κόσμο, λειτουργία τής πρωκτι-
κότητάς του· μέ λίγα λόγια, ή λειτουργία τοΰ id. 

Μέ τήν άνάλυση, ό χαρακτήρας τοΰ άσθενή άποδείχτηκε δτι 
ήταν ή Ισχυρότερη άντίσταση γιά τή διενέργεια τής ψυχανάλυ-
σης. Ά π ό τήν άποψη τής χαρακτηρανάλυσης, αύτή ή συμπερι-
φορά δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά θεωρηθεί σάν Εκδήλωση 
άσυνείδητων πρωκτικών-όμοφυλοφιλικών ένορμήσεων, παρόλο 
πού κάτι τέτοιο θά μποροΰσε «αύτό καθεαυτό» νά θεωρηθεί 
άντικειμενικά σωστό. 

Ή οίκονομική καί δομική άποψη δείχνουν πρός κάποια άλλη 
κατεύθυνση. Ά ν είναι σωστή ή διατύπωσή μου δτι, στήν 
άναλυτική θεραπεία, τό πιό σπουδαίο γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα 
γίνεται ή κεντρική άντίστασή του, τότε ή έρώτηση — ποΰ είναι 
ή άμυντική ένέργεια; — άποκτά μεγαλύτερη σημασία άπό τό 
κοινότυπο γεγονός δτι ό άσθενής βιώνει πρωκτικές-παθητικές-
θηλυκές άντικειμενότροπες ένορμήσεις. Ή Ερμηνεία τής άμυ-
νας τοΰ Εγώ δέ βοηθάει καθόλου στήν προκειμένη περίπτωση. 
Πέρασε καιρός μέχρι νά όλοκληρωθεΐ ή Ερευνα γιά τήν άμυντι-
κή Ενέργεια αύτής τής συμπεριφοράς καί όλοκληρώθηκε μέ 
πολύ παράξενο τρόπο. Αποκαλύφθηκε δτι ή πρωκτική παθητι-
κή όμοφυλοφιλική ένόρμηση πού τή μιά στιγμή υποβάσταζε τίς 
σχέσεις μέ τόν Εξωτερικό κόσμο, σέ μιά άλλη στιγμή ή καί 
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ταυτόχρονα, έκπλήρωνε τήν άμυντική λειτουργία τοΰ έγώ. 
'Επομένως, ή Ίδια ένόρμηση διχαζόταν κι έξυπηρετοΰσε 

άντίθετες λειτουργίες, άλλες φορές έναλλακτικά κι άλλες φορές 
ταυτόχρονα: τή μιά σάν ένόρμηση πρός Ινα άντικείμενο καί τήν 
άλλη σάν άμυντική ένόρμηση τοΰ έγώ. 

Ή λεπτομερέστερη διερεύνηση αύτοΰ τοΰ περίεργου γεγονό-
τος σ' άλλες περιπτώσεις, πού άναλύθηκαν έκεΐνο τόν καιρό καί 
παλιότερα άκόμα, άπέδειξε δτι αυτός ό μετασχηματισμός ή, 
μάλλον, ή άλλαγή λειτουργίας σέ μιά καί τήν αύτή ένστικτική 
ζήτηση· αύτή ή ταυτόχρονη λειτουργία στήν υπηρεσία καί τοΰ 
id καί τής άμυνας τοΰ έγώ, άποτελεϊ γενικό φαινόμενο. Πρίν 
καταλήξουμε στό σχετικό θεωρητικό συμπέρασμα, άς άναφέ-
ρουμε μερικά κλινικά παραδείγματα πού είναι γνωστά σ' δλους 
τούς άναλυτές. Ή σεξουαλική φιλαρέσκεια πού έμφανίζεται 
στήν υστερία, παρουσιάζει έπίσης αύτή τή δυαδικότητα στή 
λειτουργία της. Ή έρωτοτροπία άποτελεϊ έκφραση άπωθημέ-
νων γενετήσιων έπιθυμιών, δηλαδή έπιθυμιών πού στρέφονται 
πρός τόν κόσμο. Ταυτόχρονα είναι μιά άμυνα ένάντια στή 
γενετησιότητα, ή έκφραση μιας άγχωτικής «ψηλάφησης» τοΰ 
άντικειμένου γιά νά καθοριστεί ή πηγή τοΰ γενετήσιου κινδύ-
νου. Αύτή είναι ή μόνη πιθανή έξήγηση γιά τήν έκτεταμένη 
σεξουαλική ζωή τών υστερικών γυναικών πού πάσχουν άπό 
σοβαρό γενετήσιο άγχος. Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τή σαδιστική 
συμπεριφορά μιας ψυχαναγκαστικής νευρωσικής γυναίκας, πού 
μέ τήν έπιθετικότητά της άπέναντι στό άντικείμενο τής άγάπης 
της, Ικανοποιεί ταυτόχρονα τίς σαδιστικές της σχέσεις μέ τό 
άντικείμενο καί άποτρέπει τίς δικές της κολπικές έπιθυμίες γιά 
συνουσία. 

Μέ λίγα λόγια, τά Ενστικτα τοϋ έγώ δέν είναι παρά τό σύνολο τών 
νευροφυτικών άπαιτήσεων στήν άμυντική λειτουργία τους. "Οταν 
λέμε δτι τό ένστικτο τοΰ έγώ είναι τό ένστικτο τοΰ προεγώ (id) 
πού κατευθύνεται ένάντια σ' ένα άλλο ένστικτο ή ένάντια στόν 
ίδιο του τόν έαυτό, βασιζόμαστε σίγουρα σέ δρισμένες καλά 
τεκμηριωμένες άπόψεις. 'Ολόκληρη ή ψυχική διαδικασία φαί-
νεται δτι χαρακτηρίζεται άπό τή διάσπαση καί τήν κατοπινή 
άντίθεση άνάμεσα σέ τάσεις πού λειτουργοΰν σάν ένότητα. 
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Αύτό δμως έξακολουθεΐ νά χρειάζεται εύρύτερη κλινική τεκμη-
ρίωση. Αύτές οί διαπιστώσεις θά είχαν μόνο άκαδημαϊκό Ενδια-
φέρον καί θά άποτελούσαν άπλώς θεωρητική έκλέπτυνση τών 
γνώσεών μας γιά τόν ψυχικό μηχανισμό άν δέν είχαν καί 
κάποιες συνέπειες. 

Πρώτα άπ' δλα ύπάρχει ή θεωρητική συνέπεια: άν είναι 
σωστή ή άντίληψη πού διαμορφώσαμε γιά τή δομή τοΰ έγώ καί 
τήν άμυντική λειτουργία, τότε τά συστήματα «Έγώ» καί «Αύ-
τό» έμφανίζονται άπλώς σά διαφορετικές λειτουργίες τοΰ 
ψυχικοΰ όργάνου7 καί δχι σάν ξεχωριστοί τομείς τής ψυχής. 
"Αλλη μιά φορά στό παρελθόν, χρειάστηκε νά δοθεί άπάντηση 
σ' ένα παρόμοιο έρώτημα: πώς διατηρούνται οί παιδικές έμπει-
ρίες στό παρόν; Τά κλινικά στοιχεία άπέδειξαν δτι δέν παραμέ-
νουν σάν ένα είδος άποθέματος στό άσυνείδητο, άλλά άπορρο-
φοΰνται άπό τό χαρακτήρα καί έκφράζονται ούσιαστικά μέ τή 
μορφή τυπικών τρόπων συμπεριφοράς. Άπ ' αύτούς τούς τρό-
πους συμπεριφοράς μπορεί νά έξαχθεΐ τό περιεχόμενο τών 
προηγούμενων έμπειριών μέ τ<5ν ίδιο τρόπο άκριβώς πού έξάγε-
ται, π.χ., τό νάτριο άπό τό χλωριούχο νάτριο. Ακόμα κι άν δέν 
είναι τόσο ξεκάθαρες, οί σχέσεις στό ψυχικό σύστημα είναι 
πολύ παρόμοιες. Αύτό πού άπωθεΐται καί αύτό πού φρουρεί τό 
άπωθημένο δέν άποτελοΰν δυό μεμονωμένους, τοπικά ξεχωρι-
σμένους τομείς ή δυνάμεις* μολονότι σέ άντίθεση, άποτελοΰν 
μιά λειτουργική ένότητα. Ή τοπογραφική άντίληψη τοΰ ψυχι-
κοΰ όργάνου, λοιπόν, είναι άπλώς Ενα χρήσιμο τέχνασμα καί ό 
Φρόυντ είχε δίκιο πού άρνήθηκε νά παραπέμψει τό άσυνείδητο 
σέ κάποιο βαθύτερο στρώμα τοΰ νευρικοΰ συστήματος. Λογου-
χάρη, ή λειτουργία τής άντίληψης πού έκπληρώνεται άπ' τό 
έγώ δέν άνήκει λιγότερο στό νευροφυτικό σύστημα άπ' δσο Ενα 
Ενστικτο. 

Ή τεχνική συνέπεια είναι ή άκόλουθη: ή πείρα άποδείχνει δτι 
δέ θά κατορθώσουμε ή θά κατορθώσουμε έλάχιστα μόνο νά 
άνακαλύψουμε τήν άρχική ένέργεια τοΰ άπωθημένου ένστίκτου 

7. Σημείωση τοΰ 1945: «βιοψυχικό βργανο», «Ανθρώπινο όργονοτικό σύστη-
μα». 
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fiv ξεκινήσουμε Ερμηνεύοντας τήν προεγωτική λειτουργία του. 
Σ' αύτή τήν περίπτωση, μπορεί κάλλιστα νά Ισχύει τό γεγονός 
δτι ό άσθενής Εχει περιστασιακά έξασφαλίσει καλή διανοητική 
άντίληψη καθώς καί βαθιά πεποίθηση γιά τή θεωρητική όρθό-
τητα τού Εργου τής άνάλυσης. 'Ωστόσο, ό ούσιαστικός στόχος, 
ή άπελευθέρωση τοΰ ένστικτου άπό τήν άπώθηση, πραγματώνε-
ται μέ τρόπο έλάχιστα Ικανοποιητικό. Ή δομή τοΰ ένστίκτου 
άλλάζει, άλλά σέ πολύ μικρό βαθμό. Είναι τελείως διαφορετική 
ή κατάσταση άν άρχίσουμε άπό τήν πλήρη καταστροφή τής 
άμυντικής λειτουργίας τοΰ Ίδιου ένστίκτου. Μέ βάση πάρα 
πολλές κλινικές παρατηρήσεις άποδείχνεται δτι σ' αύτή τήν 
περίπτωση καί μόνο μ' αύτό τόν τρόπο άρχίζουν νά λειτουρ-
γούν ξανά οί νευροφυτικές πηγές τής προσωπικότητας. Μέ λίγα 
λόγια, — κι αύτό είναι τό άναπόφευκτο συμπέρασμα — δέν 
έξαφανίζουμε, στήν πραγματικότητα, τήν άπώθηση δταν έφαρ-
μόζουμε τήν μέθοδο τής έρμηνείας τοΰ προεγώ (id). 'Ακόμα καί 
τώρα, είναι δυνατό νά όδηγηθοΰμε σ' αΰτές τίς άπωθήσεις μέ 
τρόπο σίγουρα πετυχημένο μόνο άν έξάγουμε τό άπωθημένο 
ένστικτο άπό τήν άμυντική διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα, δχι 
σάν κάτι άπωθημένο, άλλά σάν κάτι πού άπό τήν άρχή άπωθεΐ. 

Γιά νά γυρίσουμε στό παράδειγμα τοΰ άσθενή, πού άναφέρα-
με προηγουμένως: ή δλη προσωπικότητά του παρέμεινε άνεπη-
ρέαστη στό βαθμό πού δέν τοΰ άποσαφηνίστηκε άπόλυτα δτι ή 
άφοσίωσή του δέν σημαίνει άγάπη, προσκόλληση, διάθεση 
προσφοράς βοήθειας, ούτε άκόμα καί όμοφυλοφιλία, άλλά, 
βασικότερα, προσπάθεια νά άποτραπεΐ κάτι άλλο. Αύτό τό κάτι 
άλλο είναι — πράγμα πού δέν είναι δύσκολο νά τό μαντέψουμε 
— έντονος φθόνος, άνεσταλμένη Επιθετικότητα, καταστροφικές 
διαθέσεις καί πολλά άλλα παρόμοια. 

"Ενας άλλος άσθενής παρουσίαζε ξαφνικές καί άσυντόνιστες 
άλλαγές θέσης τοΰ σώματος χωρίς νά τό ξέρει. 'Αναμφίβολα, 
υπέφερε άπό κάποιο είδος τίκ8. Ά ν είχα προχωρήσει σέ μιά 

8. Σημείωση τοΟ 1945: Τό 1933 δέν ήξερα δτι, μ' αύτές τίς αύθόρμητες κινήσεις 
τοΟ άσθενή, είχα νά κάνω μέ τμηματικές έκδηλώσεις τοΟ άντανακλαστικοΟ τοΟ 
όργασμοΟ. Δέν κατάλαβα τή βιοφυσική λειτουργία αύτών τών κινήσεων, καρά 
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άμεση έξήγηση τών λιμπιντικών κινήτρων αύτών τών κινήσε-
ων, δηλαδή άν τοΰ Εδειχνα τή σχέση τους μέ τόν αύνανισμό, δέν 
ύπάρχει άμφιβολία δτι δέ θά συνέβαινε δ,τι συνέβη. 

'Αρχικά, τόν Επεισα δτι αύτές οί κινήσεις έχουν σάν κίνητρο 
τήν άμηχανία, άποσκοποΰν στήν άποφυγή τής όδυνηρής συ-
νειδητοποίησης τής έξωτερικής του Εμφάνισης. Ή ματαιοδο-
ξία του άντιτασσόταν στήν άναγνώριση όρισμένων σωματικών 
χαρακτηριστικών του. Ή Ερμηνεία μου γιά αύτή τήν άμυνα 
έκφόρτισε άμέσως τεράστια διέγερση, μεγάλωσε τό τίκ καί τήν 
αύτοσυνείδηση καί κατέληξε, πρός μεγάλη μου Εκπληξη, σέ 
βίαιους σπασμούς τών μυώνων τής λεκάνης. Αύτοί οί σπασμοί 
άποδείχτηκε δτι ήταν προσπάθεια νά άποτραποΰν διάφορα 
χτυπήματα πού φαντάστηκε δτι Επεφταν στό «Εγκυο» στομάχι 
του. Αύτοί οί σπασμοί τών μυώνων τής λεκάνης Εξηγήθηκαν 
δχι σάν Εκφραση τής ταύτισης μέ τή μητέρα, άλλά σάν προσπά-
θεια νά άποτραποΰν οί έπιθετικές παρορμήσεις πρός Ενα άντι-
κείμενο. ' Η άμεση άντίδραση τοΰ άσθενή σ' αύτή τήν έξήγηση 
ήταν Ενα κλώτσημα τών ποδιών, συνοδευόμενο άπό βίαιες 
κινήσεις τής λεκάνης, μέ αύνανισμό καί όργασμό στή διάρκεια 
τής συνάντησης. Δέ χρειάστηκε καθόλου νά Εξηγήσω αύτή τήν 
δμοια μέ τίκ κίνηση σάν υποκατάστατο τοΰ αύνανισμοΰ. Βίωσε 
τή σχέση άμεσα καί άδιάψευστα. 'Ακόμα κι ή παραμικρότερη 
παρεκτροπή άπό τόν κανόνα τοΰ χειρισμού κάθε συμπεριφοράς 
σάν άμυνας θά είχε έμποδίσει αύτή τήν Επιτυχία. 

Σ' αύτό τό σημείο, θά ήθελε νά μάθει κανείς τί άποτελεΐ τήν 
ούσιαστική έκδήλωση τών συναισθηματικών άνακατατάξεων 
καί στίς δυό περιπτώσεις. Βασικά τό δτι, δταν ή άμυντική 
λειτουργία τοΰ ένστικτου άναλυθεΐ σωστά καί άποφευχθεϊ κάθε 
Ερμηνεία τής προεγωτικής λειτουργίας του, Εμφανίζονται κανο-
νικά καταστάσεις νευροφυτικής διέγερσης καί Εντασης, πού τήν 
υπαρξή τους άγνοοΰσε προηγουμένως ό άσθενής. "Οταν, άπ* 
τήν άλλη μεριά, Ερμηνευτούν οί προεγωτικές λειτουργίες, αύτές 
οί καταστάσεις άπουσιάζουν ή έμφανίζονται μόνο τυχαία — κι 

μόνο τήν «ψυχική τους σημασία». Σήμερα οί περισσότεροι άναλυτές βρίσκονται 
άκόμη σ' αύτή τήν κατάσταση. 
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δχι προδιαγεγραμμένα κι άπό άναγκαιότητα. Ό παραπάνω 
άσθενής, λογουχάρη, βίωσε καί πάλι, γιά πρώτη φορά άπό τότε 
πού τόν χτύπησε ένα Ισχυρό κύμα άπώθησης στήν έφηβεία, 
καυτερά κοκκινίσματα, έντονο βάρος στήν καρδιακή χώρα καί 
τίς χαρακτηριστικές αίσθήσεις στήν περιοχή τοϋ διαφράγμα-
τος, πού είναι ένδεικτικές τής διέγερσης τοϋ μηνοειδοϋς (Γασέ-
ρειου) γαγγλίου. Πρόκειται γιά αίσθήσεις σάν έκεΐνες πού 
νιώθουμε στήν τραμπάλα ή σ' Ινα κατερχόμενο άσανσέρ. Σέ 
διάφορες άλλες περιπτώσεις αυτές ο( σωματικές αίσθήσεις 
έμφανίζονται μέ μιά μεταβολή στίς κιναισθητικές αίσθήσεις 
τοϋ κορμιού (αίσθηση πλεύσης, πτώσης, κλπ.). 

Οί «πρωτογενείς» ένδείξεις τής νευροφυτικής διέγερσης μπο-
ρούν ούσιαστικά νά συνοψισθούν ώς έξής: αίσθημα σύσφιξης 
στήν περιοχή τής καρδιάς' αίσθήσεις τάσης σ όμάδες μυών, 
Ιδιαίτερα ψηλά στούς μηρούς καί στήν κορυφή τοϋ κεφαλιοϋ-

αίσθηση ρευμάτων καί πρωτογενή συναισθήματα (αίσθησιακής) 
ήδονής, σάν κι έκεΐνα πού νιώθουμε μετά άπό μιά Ικανοποιητι-
κή σεξουαλική έμπειρία' αίσθήσεις πίεσης μέσα στό κρανίο* 
διέγερση· αίσθήσεις ζεστοϋ καί κρύου- κρύα ρίγη κατά μήκος 
τής σπονδυλικής στήλης· αίσθήσεις φαγούρας άρκετά συχνά 
στήν ούρήθρα καί στό περ\νεο- σιελόρροια ή ξερό στόμα-

αίσθήματα στραγγαλισμοϋ- περιορισμός τής άναπνοής· αίσθή-
ματα ζάλης· αίσθήματα ναυτίας· «τραβήγματα» στή γενετήσια 
ζώνη (δπως κατά τήν πτώση)· αίσθήσεις στόν πυθμένα τοϋ 
στομαχιού δμοιες μ' έκεϊνες πού νιώθουμε στήν κούνια ή στό 
άσανσέρ· άκούσιες συσπάσεις τών μυώνων- φαγούρες ή, μάλ-
λον, «ήδονικά» αίσθήματα σύσφιξης άπό τίς συσπάσεις λείων 
μυϊκών όμάδων. 

Πρίν προσπαθήσουμε νά καταλήξουμε σέ μιά θεωρητική 
διατύπωση αύτών τών φαινομένων, πρέπει νά γυρίσουμε γιά μιά 
άκόμα φορά στό σημείο πού ξεκινήσαμε, στή δομή τής χαρα-
κτηροθωράκισης, άπό τήν δποία, δπως φαίνεται σαφέστατα 
τώρα, άπελευθερώνουμε τή νευροφυτική ένέργεια μέ τή μέθοδο 
τής άνάλυσης τοϋ χαρακτήρα. 
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4. Η ΝΟΗΣΗ ΣΑΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

'Αρχίζοντας, θά άναφέρουμε Ινα κλινικό παράδειγμα γιά νά 
άποδείξουμε άλλη μιά φορά μέ ποιό άκριβώς τρόπο ό χαρακτή-
ρας ένός άνθρώπου συντηρεί καί ταυτόχρονα άποτρέπει τήν 
λειτουργία συγκεκριμένων παιδικών καταστάσεων. 

'Επικρατεί γενικά ή άποψη δτι ή άνθρώπινη νόηση είναι 
άποκλειστικά άντικειμενική λειτουργία καί στρέφεται πρός τόν 
κόσμο* Ιδιαίτερα ή ήθική καί ή φιλοσοφία άντιλαμβάνονται τή 
λογική καί τή νόηση άποκλειστικά μέ τήν έννοια μιας άπόλυ-
της, μή συγκινησιακής δραστηριότητας, Ικανής νά κατανοεί 
«άδέκαστα» τήν πραγματικότητα. Στήν προκειμένη περίπτωση 
δύο είναι αύτά πού παραβλέπονται: 1) ή Ίδια ή νοητική λειτουρ-
γία είναι κι αύτή μιά νευροφυτική δραστηριότητα* 2) ή νοητική 
λειτουργία μπορεί νά έχει μιά συναισθηματική φόρτιση, πού ή 
ένταση της δέν είναι μικρότερη άπό όποιαδήποτε καθαρά 
συναισθηματική παρόρμηση. 'Επιπλέον, ή χαραΚτηρανάλυση 
άποκαλύπτει μιάν άλλη λειτουργία τής νόησης πού συνδέεται 
μέ τήν άναστροφή καί άντιπαράθεση τών ένορμήσεων πού 
συζητήσαμε πιό πρίν. Ή νοητική δραστηριότητα μπορεί νά 
δομηθεί καί νά κατευθυνθεί μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μοιάζει μέ 
περίπλοκο μηχανισμό πού άποσκοπεΐ άκριβώς στό νά άποφευ-
χθεϊ ή γνώση, δηλαδή έμφανίζεται σάν μιά δραστηριότητα, πού 
μας Απομακρύνει άπό τήν πραγματικότητα. Μέ λίγα λόγια, ή 
νόηση μπορεί νά λειτουργήσει σύμφωνα μέ τίς δύο θεμελιώδεις 
κατευθύνσεις τοΰ ψυχικού μηχανισμού: προσέγγιση στόν κό-
σμο καί άπομάκρυνση άπ' τόν κόσμο. Μπορεί νά λειτουργήσει 
σωστά σέ άπόλυτη ένότητα μέ τό πιό ζωντανό συναίσθημα καί 
μπορεί έπίσης νά πάρει κριτική στάση άπέναντι στό συναίσθη-
μα. Δέν υπάρχει καμιά μηχανική, άπόλυτα άντιθετική σχέση 
άνάμεσα στή νόηση καί τό συναίσθημα, άλλά άπεναντίας μιά 
σχέση καθαρά λειτουργική. 

Μέχρι τώρα, τό ν' άποδείξουμε δτι ή νοητική λειτουργία 
άπορρέει άπό τήν νευροφυτική ήταν κάτι πολύ δύσκολο. 'Ωστό-
σο, όρισμένες έμπειρίες μας άπό τή χαρακτηρανάλυση άνοιξαν 
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τό δρόμο γιά τήν κατανόηση καί αύτοΰ τοΰ προβλήματος. 
Πράγμα πού θά θέλαμε νά τό άποσαφηνίσουμε άναφέροντας τό 
παράδειγμα ένός άσθενή, στόν όποιο ή συναισθηματική γένεση 
μιας έξυπνης καί πανούργας νοητικής λειτουργίας άποκαλύφθη-
κε μ' ένδιαφέροντα τρόπο. 

Ή χαρακτηρανάλυση κατόρθωσε νά άποκαλύψει καί νά 
έξαλείψει τήν εύγένεια καί τή φαινομενική άφοσίωση τοΰ 
άσθενή, πού δέν ήταν παρά μιά προσπάθεια έξαπάτησης καί 
άπόκρουσης έντονων έπιθετικών τάσεων. Στή συνέχεια, άρχισε 
νά άναπτύσσει τήν άκόλουθη άμυνα. "Οντας έξαιρετικά εύφυής, 
άρχισε νά μαντεύει ότιδήποτε έκρυβε μέ τή μορφή άσυνείδητων 
μηχανισμών καί, πραγματικά, κατόρθωνε νά καταστρέφει τίς 
περισσότερες θυμικές καταστάσεις μέ τό νά τίς μαντεύει άπό 
πρίν. ' Η δλη συμπεριφορά του ήταν λές καί άπό μιά κρυψώνα 
κατόρθωνε νά άποσαφηνίζει καί νά έξετάζει συνεχώς δλα τά 
πράγματα χάρη στήν νόησή του γιά νά άποφύγει τίς έκπλήξεις. 
"Εγινε δλο καί σαφέστερο δτι ή νόησή του λειτουργοΰσε 
άμυντικά καί αύτό πού τήν υποκινούσε ήταν τά έντονα άγχωτι-
κά προαισθήματά του. Λογουχάρη, ήταν πάντοτε Ιδιαίτερα 
Ικανός νά άνακαλύπτει τί σκέφτομαι γι* αύτόν κάθε στιγμή. 
Μπορούσε νά τό συμπεραίνει άπό διάφορους παράγοντες καθώς 
κι άπ' τήν δλη πορεία τής θεραπείας. Ήταν έπίσης Ικανός νά 
μαντεύει καί νά προβλέπει τί θά συμβεί κάθε στιγμή. Ά π ό τή 
σκοπιά τής χαρακτηρανάλυσης, αύτή ή συμπεριφορά είναι 
ότιδήποτε άλλο έκτός άπό συνεργασία- άπεναντίας, πρόκειται 
γιά έναν έξαιρετικά έξυπνο τρόπο νά άποφεύγεται ή ούσιαστική 
έναισθησία. Ό πρωταρχικός, στόχος ήταν νά άχρηστεύσουμε 
αύτό τό δπλο τοΰ άσθενή- πράγμα πού μπορούσαμε νά τό 
κατορθώσουμε μόνο μέ τή συνεπή άνάλυση τής λειτουργίας του 
καί μέ τήν όλοένα καί μεγαλύτερη λακωνικότητα τοΰ ψυχανα-
λυτή ώς πρός τά λεγόμενά του. Ό άσθενής συνέχισε γιά λίγο 
νά χρησιμοποιεί τή νόησή του σάν άμυντικό μηχανισμό, άλλά 
σιγά-σιγά έγινε άνασφαλής καί άνήσυχος καί τελικά άρχισε νά 
διαμαρτύρεται βίαια δτι δέ θέλω νά τόν καταλάβω, δτι ή 
νοητική του βοήθεια είναι σαφής άπόδειξη τής συνεργασίας 
του, κλπ. 'Επέμεινα άκόμα πιό πολύ στήν άνάλυσή μου δτι ή 

39 



νοητική του δραστηριότητα είναι άμυνα ένάντια στίς έκπλή-
ξεις. Μιά μέρα σκέφτηκα έναν όρισμό γι' αύτή τή συμπεριφορά. 
Τοϋ είπα δτι μοϋ θυμίζει μιά παμπόνηρη άλεπού. Καί τότε, 
υστέρα άπό μιά σύντομη περίοδο άναστάτωσης, ή άμυντική του 
συμπεριφορά κατέρρευσε. Πράγμα πού έγινε ώς έξής: γι' άλλη 
μιά φορά ξεκίνησε τή συνάντησή μας λέγοντας μου μέ άπόγνω-
ση δτι δέν τόν καταλαβαίνω πιά. Μετά, σιγά-σιγά, ή προσοχή 
του συγκεντρώθηκε σέ μιάν άνάμνηση άπό τότε πού ήταν τριών 
χρονών- πρόκειται γιά κάτι πού τό είχε ξαναθυμηθεί παλιότερα, 
άλλά χωρίς λεπτομέρειες καί Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτι-
ση. 

Είχε πέσει κάτω, τραυματίστηκε σοβαρά στό άριστερό του 
χέρι καί χρειάστηκε Ιδιαίτερη Ιατρική περίθαλψη. Ό πατέρας 
του τόν πήρε στά χέρια καί τόν μετέφερε άπέναντι σέ ένα 
νοσοκομείο. Κλαίγοντας γοερά, θυμήθηκε τώρα τίς άκόλουθες 
λεπτομέρειες: πέρασε μπροστά άπό ένα κατάστημα πού πουλού-
σε ταριχευμένα ζώα. Θυμήθηκε όλοκάθαρα δύο άπ' αύτά: μιά 
άλεπού καί ένα τάρανδο μέ μεγάλα κέρατα. 'Εκείνη τήν ώρα, δέν 
μπόρεσε νά θυμηθεί τί μεσολάβησε άνάμεσα σ* αύτήν τήν 
παρατήρηση καί τήν έγχείρηση. 'Αργότερα, δμως, μπόρεσε νά 
θυμηθεί τόν έαυτό του ξαπλωμένο πάνω στό χειρουργικό τραπέ-
ζι, μέ τά χέρια δεμένα μέ έπιδέσμους, τούς ώμους του τραβηγμέ-
νους πρός τά πίσω, γεμάτους ένταση άπό τήν άναμονή. Ξαφνικά 
θυμήθηκε τή μάσκα του χλωροφόρμιου, άφοΰ γιά μιά στιγμή 
ένιωσε, σάν σέ ψευδαίσθηση, τή μυρωδιά τοϋ χλωροφόρμιου. 
Ή μάσκα έπρόκειτο νά τοποθετηθεί στό πρόσωπό του καί 
σκέφτηκε: «μοϋ βάζουνε τό πρόσωπο τής άλεποΰς!» Πράγματι, 
τό κεφάλι τής άλεποϋς έχει μεγάλη δμοιότητα μέ τή μάσκα τοϋ 
χλωροφόρμιου. 'Ακόμα καί τότε πού ήταν παιδί, ήξερε δτι οί 
άλεποϋδες πιάνονται μέ παγίδες- στήν πατρίδα του, τίς πιάνουν 
μέ κάτι μεταλλικές παγίδες πού έχουν καρφιά καί μαγκώνουν τό 
ένα πόδι τοϋ ζώου — μ* αύτό τόν τρόπο τοΰ «σπάζουν τά 
κόκκαλα». Στό δρόμο γιά τό νοσοκομείο τό παιδί «έστιβε τό 
μυαλό του» γιά νά δει πώς θά μπορέσει νά άποφύγει αύτή τήν 
καταστροφή. ΤΗταν Ίσως ή πρώτη φορά, πού ή νόησή του 
λειτούργησε μέ σκοπό νά άποφύγει έναν μεγάλο καί άμεσο 
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κίνδυνο. Καί ή άναλυτική θεραπεία ήταν Ινας κίνδυνος τόν 
όποϊο έπρεπε νά άποφύγει μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ πανουργία «σάν 
άλεπού». Ό άσθενής θυμήθηκε όλοκάθαρα πώς, μετά άπό 
έντατική άναζήτηση διεξόδου, κατέληξε στό συμπέρασμα: «Εί-
ναι άνώφελο, έντελώς άνώφελο! Είμαι παγιδευμένος»."Υστερα 
άπ' δλα αΰτά, είναι κατανοητό μέ ποιό τρόπο Εδραιώθηκε μιά 
άπό τίς βασικές άδυναμίες του: έγινε πανούργος καί έπιφυλακτι-
κός σέ τέτοιο βαθμό πού ήταν άνίκανος νά καθορίσει τίς 
πολιτικές του πεποιθήσεις καί — άπό φόβο — νά προσπαθήσει 
νά έφαρμόσει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σ' δλη του τή 
ζωή ήταν μιά παγιδευμένη άλεπού καί, σάν πανούργα άλεπού, 
καθηλώθηκε στόν παιδικό του φόβο δτι θά πιαστεί κι αύτός σέ 
μιά παγίδα γιά άλεπούδες. 

5. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΉΚΉΚΩΝ 
ΑΜΥΝΉΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

Θά ήταν άπόλυτα παραπλανητικό νά υποθέσουμε δτι, χάρη 
στό λασκάρισμα ή τήν έξάλειψη μιας άμυνας, δημιουργούνται 
αύτόματα καί οί προϋποθέσεις γιά λιμπιντική ροή ή δτι κάτι 
τέτοιο προσφέρει στόν άσθενή τή δυνατότητα έλεύθερου συ-
νειρμού. Πολλές φορές βέβαια, ύστερα άπό τήν έξουδετέρωση 
ένός στρώματος τοΰ δλου άμυντικοΰ μηχανισμοΰ, τά άπελευθε-
ρωμένα συναισθήματα άρχίζουν νά ρέουν μαζί μέ τό παιδικό 
ύλικό πού συνδέεται μ' αυτά τά συναισθήματα. Ό άναλυτής θ' 
άφήσει νά χαθεί ή εύκαιρία νά καταστρέψει τελείως τή θωράκι-
ση, άν, σ' αύτή τήν ένδιάμεση φάση, κάνει ότιδήποτε περισσό-
τερο άπό τό ν' άσχοληθεΐ μόνο μέ κείνα τά στοιχεία πού 
άναφέρονται άμεσα στήν σύγχρονη κατάσταση μεταβίβασης. 
"Αν ό άναλυτής δέν καταφέρει νά άκολουθήσει αύτή τή διαδι-
κασία, θά άνακαλύψει δτι ή ρωγμή πού σχηματίστηκε θά 
ξανακλείσει γρήγορα καί ή θωράκιση θά συνεχίσει νά λειτουρ-
γεί άνεπηρέαστη. Τά μικρά «ρήγματα», πού δημιουργούνται 
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ύστερα άπό τήν Εξουδετέρωση διαφόρων μεμονωμένων στρωμά-
των τοΰ δλου άμυντικοΰ μηχανισμού, δέ θά πρέπει νά συγχέον-
ται μέ τήν τελική κατάρρευση τής θωράκισης. ' Ο λόγος γιά κάτι 
τέτοιο είναι ή συγκεκριμένη δόμηση τοΰ θωρακισμένου ψυχι-
κού όργάνου, τήν όποία όρίζουμε σάν πλέγμα τών άμυντικών 
δυνάμεων. Πράγμα πού θά άποσαφηνιστεΐ μέ τό άκόλουθο 
παράδειγμα. 

"Οταν ό άναλυτής έχει άποκαλύψει σάν άμυντική λειτουργία 
καί Εχει έξαλείψει μιάν ένοχλητικά εύγενική συμπεριφορά, πού 
άποτελεί τό πιό Επιφανειακό στρώμα τοΰ ψυχικοΰ όργάνου, τότε 
έμφανίζονται οί άπωθημένες παρορμήσεις (λογουχάρη, ή έπιθε-
τικότητα) καί προκαλούν μιάν άλλαγή στή στάση τοΰ άσθενή. 
Ά π ό χαρακτηραναλυτική άποψη, είναι λάθος νά τονίσουμε, 
αύτή τή στιγμή, στόν άσθενή δτι βιώνει τήν παιδική του 
έπιθετικότητα* θά είναι λάθος, άκόμα καί άν αύτή ή έπιθετικό-
τητα Εχει παρουσιαστεί άπροκάλυπτα. "Οπως Εχουμε πεί, αύτή 
ή έπιθετικότητα δέν είναι μόνον Εκφραση κάποιας παιδικής 
σχέσης μέ τόν κόσμο, άλλά, ταυτόχρονα, καί μιά προσπάθεια 
άπόκρουσης κάποιου άλλου άπωθημένου, λογουχάρη, τών πρω-
κτικών παθητικών ένορμήσεων. Ά ν τώρα ό άναλυτής κατορθώ-
σει νά έξαλείψει αύτή τήν άμυνα, έκεΐνο πού ένδέχεται νά 
άποκαλυφθεΐ δέν είναι ή άναμενόμενη παθητικότητα, άλλά ή 
όλική άπουσία ψυχικής έπαφής, μιά άδιαφορία άπέναντι στόν 
άναλυτή, κλπ. Αύτή ή Ελλειψη έπαφής άποτελεί άναμφισβήτη-
τη άμυνα, δηλαδή, μιά προσπάθεια ν* άναχαιτιστεί ό φόβος τής 
άπογοήτευσης. Ά ν , άναλύοντας αύτήν τήν Ελλειψη έπαφής, 
καταφέρει ό άναλυτής, γιά μιά άκόμα φορά, νά φέρει στήν 
έπιφάνεια αύτό τό φόβο τής άπογοήτευσης, τότε κι αύτή ή 
Ελλειψη έπαφής ένδέχεται νά μεταβληθεί σέ βαθύ παιδικό φόβο 
άπώλειας τοΰ άντικειμένου άγάπης· ταυτόχρονα, δμως, άναχαι-
τίζει βαθύτερες έπιθετικές παρορμήσεις ένάντια στό άντικείμε-
νο άγάπης, πού κάποτε άπέσυρε τήν άγάπη του. Τό παράδειγμά 
μας μπορεί νά άλλάξει, νά περιπλακεΐ, ή νά άπλοποιηθεΐ κατά 
βούληση, άνάλογα μέ τήν περίπτωση. Λογουχάρη, τό βαθύτερο 
στρώμα Επιθετικότητας πού άποκαλύπτεται μπορεί νά είναι ή 
Εκφραση πρωταρχικών καταστροφικών παρορμήσεων* ταυτό-
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χρονα, δμως, μπορεί νά λειτουργεί σάν προσπάθεια άναχαίτι-
σης πολύ Εντονων στοματικών-ναρκισσιστικών άπαιτήσεων γιά 
άγάπη. Ά π ό χαρακτηραναλυτική άποψη, θά πρέπει πάλι νά 
Ερμηνευτεί σάν άμυνα καί δχι σάν νευροφυτική ένστικτική 
έκφραση. 'Επομένως, τά στρώματα τής θωράκισης είναι άλληλέν-
δετα, δηλαδή, κάθε παρόρμηση πού έχει άναχαιτιστεί λειτουργεί 
ταυτόχρονα μέ σκοπό τήν άναχαίτιση άκόμα πιό άπωθημένων 
παρορμήσεων. Τό τελικό ξεπέρασμα των έμποδίων Επιτυγχάνεται 
μόνον δταν ό άναλυτής Επεξεργαστεί τίς τόσες πολλές άμυντι-
κές λειτουργίες. 

Στήν περίπτωση τοΰ άσθενή μας, λοιπόν, ή νευροφυτική 
διέγερση δέ θά μπορούσε ν' άναδυθεΐ παρά μόνο μετά τήν 
άνάλυση τών στοματικών-ναρκισσιστικών άπαιτήσεων γΓ άγά-
πη στή διάστασή τους σάν προσπάθεια άπόκρουσης αύθεντι-
κών, πρωτογενών τάσεων γΓ άγάπη, στοματικής ή γενετήσιας 
φύσης. Ή θεραπευτική έπεξεργασία τών διαφόρων σταδίων τών 
άμυντικών διαμορφώσεων άπαιτεΐ Εξαιρετική ύπομονή καί τήν 
πεποίθηση δτι τελικά θά έμφανιστούν οί πρωταρχικές ένστικτι-
κές παρορμήσεις πού δέ θά άποτελοΰν πιά άμυντικό μηχανισμό. 
"Οταν φτάνουμε σ' αύτό τό σημείο, Εχει ήδη συντελεστεί μιά 
νέα κάθεξη τής γενετησιότητας τοΰ άσθενή. 'Ωστόσο, ή άλλη-
λεξάρτηση τών άμυντικών λειτουργιών έξακολουθεΐ νά άπαιτεΐ 
λεπτομερειακή κλινική τεκμηρίωση. 

Στήν προκειμένη περίπτωση, είναι άπαραίτητο νά άναφερ-
θοΰμε στήν άποψη, πού υποστηρίχθηκε άπό τόν Κάιζερ9, δτι 
μπορούμε νά παρακάμψουμε έντελώς τή διαδικασία Ερμηνείας. 
Βασικά ή παρεξήγηση όφείλεται στό γεγονός δτι ό Κάιζερ 
θεωρεί σάν Ερμηνεία μόνο τή συνειδητοποίηση αύτών πού Εχουν 
άπωθηθεΐ. Σύμφωνα μέ τή δική μου θεώρηση γιά τή χαρακτηρα-
ναλυτική μέθοδο, χρησιμοποιώ τόν δρο γιά κάθε μορφή άναλυ-
τικής έπικοινωνίας. Ό περιορισμός τής Εννοιας τής Ερμηνείας, 
πού Επιχειρεί ό Κάιζερ, μπορεί νά Εχει κι όρισμένα πλεονεκτή-
ματα· κατά τή γνώμη του, ή Εγκαθίδρυση μιας Επιφανειακής 

9. «Probleme der Technik», Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, IV 
(1934). 
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άναλυτικής σύνδεσης ή ή άπομόνωση ένός γνωρίσματος τοΰ 
χαρακτήρα δέν άποτελεϊ ερμηνεία μέ τήν στενή έννοια τής 
λέξης. 'Ακόμα καί μ' αύτήν τήν έπιφύλαξη, μπορώ νά συμφω-
νήσω θεωρητικά μέ τόν Κάιζερ μόνο άν έννοεϊ δτι ή έπίμονη 
καί μεθοδική άνάλυση τών άντιστάσεων δχι μόνο κάνει περιττή 
κάθε έρμηνεία άλλά καί τήν άποκλείει σάν λαθεμένη. Φαίνεται 
πώς ξεχνάει δτι ή άποψη μου γιά τήν «έρμηνεία στό τέλος» 
είναι μιά πρακτική άνάγκη, δσο ή χαρακτηραναλυτική μέθοδος 
δέν εχει τελειοποιηθεί σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά μπορούμε νά 
νιώθουμε άπόλυτη σιγουριά δσον άφορα τόν χειρισμό τών 
άμυντικών μηχανισμών. "Επομένως, δ Ισχυρισμός του ίσχύει 
γιά τήν Ιδανική περίπτωση χαρακτηραναλυτικής δουλειάς. 
Πρέπει νά παραδεχτώ δτι έξακολουθώ νά άπέχω πολύ άπό κάτι 
τέτοιο* πρός τό παρόν έξακολουθώ νά πραγματεύομαι τήν 
άνάλυση τής άμυντικής διαμόρφωσης καί Ιδιαίτερα τά προβλή-
ματα τής έλλειψης έπαφής καί τής άλληλεξάρτησης τών άμυν-
τικών λειτουργιών. Αύτό πού κάνει τή σωστή χαρακτηρανάλυ-
ση τόσο δύσκολη πρός τό παρόν ίσως νά είναι πραγματοποίη-
ση ένός στόχου γιά τόν όποιο πιστεύω δτι άδιαφορεΐ ό Κάιζερ. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται γιά τό στόχο τής σεξοικονομικής 
μεθόδου, πού άπαιτεΐ νά συντελεστεί ή χαρακτηρανάλυση μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε νά συγκεντρώνεται δσο γίνεται περισσότερη 
σεξουαλική διέγερση στή γενετήσια ζώνη καί νά παρουσιάζεται 
έκεΐ σάν άγχος όργασμοΰ. 

6. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΑΦΗΣ 

'Αρχικά, ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα θεώρησε τήν ψυχική 
θωράκιση σάν τό σύνολο τών άμυντικών δυνάμεων πού συντη-
ρούν τήν άπώθηση· κι δτι αύτή μπορεί νά καταρρεύσει, άπό 
δυναμική άποψη, μέσα άπό τήν άνάλυση τών τυπικών τρόπων 
συμπεριφοράς. 'Αργότερα, άποδείχτηκε δτι αύτή ή άντίληψη 
δέν άναφέρεται στήν ψυχική θωράκιση στό σύνολό της· πρα-
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γματικά, άποδείχτηκε δτι παραβλέπει τόν σημαντικότερο παρά-
γοντα. Σιγά-σιγά, μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε δτι, άκόμα και 
μετά τήν άπόλυτη κατάρρευση τών τυπικών τρόπων συμπεριφο-
ράς, άκόμα καί μετά τήν σημαντική άπελευθέρωση νευροφυτι-
κής ένέργειας, παραμένει πάντα ένα άπροσδιόριστο υπόλειμμα, 
φαινομενικά άπρόσιτο κι άπροσπέλαστο. Δημιουργήθηκε τότε 
ή έντύπωση δτι ό άσθενής άρνεΐται νά άποχωριστεϊ τά τελευ-
ταία άποθέματα τής «ναρκισσιστικής θέσης» του, πράγμα πού 
ήταν έξαιρετικά έξυπνος γιά νά τό κρύψει τόσο άπό τόν έαυτό 
του δσο καί άπό τόν άναλυτή. Άκόμα καί δταν ή άνάλυση τών 
έπενεργούντων άμυντικών δυνάμεων καί τών «άπό άντίδραση 
σχηματισμών»* τοΰ χαρακτήρα φαινόταν πώς έχει όλοκληρω-
θεΐ, δέν ύπήρχε άμφιβολία δτι παρέμενε κάποιο άπροσδιόριστο 
ύπόλειμμα. Στήν προκειμένη περίπτωση, ό άναλυτής άντιμετώ-
πιζε Ινα δύσκολο πρόβλημα. Ή θεωρητική άντίληψη γιά τή 
θωράκιση ήταν σωστή: τό σύστημα τών άπωθημένων ένστικτι-
κών άπαιτήσεων πού κατευθύνεται πρός τόν έξωτερικό κόσμο 
βρισκόταν σέ άντιπαράθεση μέ τό σύστημα τών άμυντικών 
δυνάμεων πού διατηροΰσαν τήν άπώθηση· αύτά τά δύο άποτε-
λοΰσαν μιά λειτουργική ένότητα μέσα στόν συγκεκριμένο χαρα-
κτήρα τοΰ άτόμου. Μέ λίγα λόγια, ένώ κατανοούσαμε τόσο τί 
άπωθεΐται δσο καί τί είναι έκεΐνο πού προκαλεί τήν άπώθηση, 
έξακολουθούσαμε νά μήν έχουμε δυνατότητα προσπέλασης σ" 
αύτό τό υπόλειμμα. 

' Η έξήγηση δτι ενα καί τό αύτό ένστικτο κατευθύνεται ένάν-
τια στόν κόσμο καί ταυτόχρονα χρησιμεύει σάν άμυντική 
λειτουργία ένάντια στό ίδιο τό έγώ, διεύρυνε τίς γνώσεις μας 
γιά τή δομή τοΰ έγώ, άλλά στήν πραγματικότητα δέν έλυσε τό 
πρόβλημα. Θέλω νά χρησιμοποιήσω Ινα κλινικό παράδειγμα 
γιά νά άποδείξω δτι ή ψυχική έλλειψη έπαφής άποτελεϊ αύτό τό 
άπροσδιόριστο υπόλειμμα τής θωράκισης. 

* Reaction formation: άντίδραση μέ τό άντίθετο' βασικός μηχανισμός άμυνας, 
κατά τόν όποίο τό άτομο άντιρροπεί τίς άπαράδεχτες ένορμήσεις ή συναισθήμα-
τα καί φτάνει στό άλλο άκρο, υίοθετώντας συναισθήματα, στάσεις καί συμπερι-
φορές άκριβώς άντίθετες (π.χ., άπό τήν έπιθετικότητα στήν ύποταγή, κλπ.) 
(Σ.τ.Μ.). 
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Στήν περίπτωση του άσθενή πού άναφέραμε προηγουμένως, ή 
διενεργηθείσα άνάλυση άποκάλυψε δτι, πίσω άπό τήν άντισταθ-
μιστική παθητική-θηλυκή συμπεριφορά, κρυβόταν μιά έντονη 
άποξένωση άπό τόν κόσμο, άπό τά άντικείμενο καί τούς σκο-
πούς του, πού έκφράζεται σάν άπάθεια καί άκαμψία. ' Ο ίδιος ό 
άσθενής δέν είχε καμιά άμεση έπίγνωση γιά τό γεγονός αύτό-

άπεναντίας, ή παθητική θηλυκή έξάρτησή του μείωνε τή σημα-
σία αύτής τής άποξένωσης καί τόν έκανε νά πιστεύει δτι έχει 
Ιδιαίτερα έντονες σχέσεις μέ τόν έξωτερικό κόσμο. 

Είχα νά άντιμετωπίσω μιά δυσεπίλυτη άντίφαση. Ά π ό τή μιά 
μεριά, ή λιμπιντική του προσκόλληση, ή προθυμία του νά είναι 
χρήσιμος καί ύποχρεωτικός, δηλαδή, σχέσεις πού φαινομενικά 
είναι πολύ έντονες· ταυτόχρονα, δλα αύτά έδειχναν δτι πρόκει-
ται γιά σαφή περίπτωση έλλειψης έπαφής. Τό πρόβλημα Επιλύ-
θηκε δταν μπορέσαμε νά κατανοήσουμε τήν καταγωγή τής 
προσκόλλησης καί τής έξάρτησης τοϋ άσθενή. Ή άνάπτυξη 
αύτών τών στάσεων άποδείχτηκε δτι δχι μόνο έκπλήρωνε τή 
λειτουργία τής κατάπνιξης τών άπωθημένων έπιθετικών τάσεων, 
άλλά κι δτι, έπιπλέον, άναπλήρωνε τήν έσωτερική άποξένωσή 
του άπό τόν κόσμο. Πρέπει λοιπόν νά κάνουμε τήν άκόλουθη 
διάκριση: 

Πρώτο: ΟΙ Απωθημένες Απαιτήσεις. 
Δεύτερο: 01 άμυντικές δυνάμεις πού συντηρούν τήν Απώθηση. 
Τρίτο: μιά βαθμίδα τής ψυχικής δομής Ανάμεσα σ' αύτά τά δύο, ή 

Ελλειψη Επαφής, πού στήν άρχή Εμφανίζεται δχι σάν δυναμικός 
σχηματισμός, άλλά σάν άκαμπτη στατική έκδήλωση, σάν ένα 
τείχος μέσα στόν ψυχικό όργανισμό, τό Αποτέλεσμα τής άντίθε-
σης άνάμεσα σέ δύο λιμπιντικά ρεύματα πού στρέφονται πρός 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Ή δομή αύτή μπορεί νά κατανοηθεί 
καλύτερα δταν γίνει γνωστό τό Ιστορικό της. 

"Οταν άνακαλύψαμε αύτή τήν είδική μορφή έλλειψης έπαφής 
στόν άσθενή μας, κάναμε μιά άνασκόπηση τών κλινικών έμπει-
ριών μας. Άποδείχτηκε δτι αύτή ή Ελλειψη Επαφής είναι Ενα 
νευρωσικό φαινόμενο τόσο γενικό, δπως καί ή μεταβολή τής 
λειτουργίας τοΰ Ενστίκτου. Πρίν, ώστόσο, άναφέρουμε άλλο 
Ενα κλινικό παράδειγμα γιά νά διευκρινίσουμε τή γένεση αύτοΰ 
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τοΰ σχηματισμού, δς κάνουμε μιά συνοπτική παρουσίαση τής 
θεωρητικής έννοιας τής έλλειψης έπαφής. "Οταν οί λιμπιντικές 
τάσεις ρέουν πρός τόν έξωτερικό κόσμο — σκόπιμα έπιμένουμε 
σ' αυτήν τήν είκόνα — καί σέ αύτή τή ροή άντιπαρατίθεται μιά 
άπαγόρευση άπό τόν έξωτερικό κόσμο, τότε, σέ όρισμένες 
καταστάσεις, διαμορφώνεται μιά Ισορροπία άνάμεσα στήν έν-
στικτική δύναμη άφενός καί τήν άνασχετική δύναμη άφετέρου. 
Μπορούμε νά πούμε δτι αύτή ή Ισορροπία είναι μιά φαινομενι-
κά στατική κατάσταση στήν λιμπιντική ροή τοΰ άτόμου, πού 
άντιστοιχεϊ μέ μιά άναστολή. Καί αύτή ή δυναμική κατάσταση 
ένδέχεται ν' άποτελεί τή βάση τής καθήλωσης τών ένστικτων 
σέ πρώιμα στάδια τής άνάπτυξης, καθώς καί τή βάση τής 
ψυχικής άναστολής γενικά. 

Αύτή ή κατάσταση θά γίνει σαφέστερη στή συνέχεια. Μπορεί 
άκόμα νά περιγραφεί καί μέ διαφορετικό τρόπο, παρόλο πού δέν 
έχουμε τίποτε ^λλο υπόψη μας. "Οταν άναλαμβάνεται άπό τό 
έγώ ή Ικανοποίηση ένός ένστίκτου καί κατόπιν ματαιώνεται, 
τότε αύτό μπορεί, δπως τονίσαμε, νά διχαστεί ή νά διασπαστεί. 
"Ενα μέρος του· στρέφεται ένάντια στόν έαυτό του (άντίδραση 
μέ τό άντίθετο) καί ένα άλλο μέρος συνεχίζει νά κατευθύνεται 
πρός τόν έξωτερικό κόσμο. "Οταν δμως συμβαίνει κάτι τέτοιο 
οί δυναμικές σχέσεις έχουν μεταβληθεί. "Από τή στιγμή πού τό 
ρεύμα πού κατευθύνεται πρός τόν έξωτερικό κόσμο καί τό 
ρεύμα πού στρέφεται ένάντια στό ίδιο τό έγώ άποκλίνουν κι 
άντιπαρατίθενται, δημιουργείται μιά κατάσταση παράλυσης ή 
άκαμψίας. Αύτή δέν είναι άπλά καί μόνο μιά έρμηνευτική 
υπόθεση. Ά π ό τή στιγμή πού θά καταφέρει δ άναλυτής νά 
κατανοήσει άπόλυτα αύτή τή διαδικασία καί νά καθοδηγήσει 
τούς άσθενεΐς του νά περιγράψουν μέ άκρίβεια τά συναισθήμα-
τά τους, θά διαπιστώσει δτι βιώνουν αύτήν τήν άναστολή 
σαφέστατα καί άμεσα σ' δλες τίς άντικειμενότροπες σχέσεις 
τους. Οί έκδηλώσεις αύτής τής δυναμικής δομικής κατάστασης 
είναι ποικιλόμορφες* θά άναφέρω άπλώς μερικές άπό τίς πιό 
συχνά παρουσιαζόμενες στήν κλινική πρακτική. 

Τήν πρώτη θέση στό σχετικό κατάλογο κατέχει τό αίσθημα 
ίσωτερικής άπομόνωσης. Τό αίσθημα αύτό υπάρχει μερικές 
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φορές παρά τό πλήθος τών κοινωνικών καί Επαγγελματικών 
σχέσεων. Σέ άλλες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ένα αίσθημα 
πού περιγράφεται σάν «έσωτερική νέκρωση». Δέν ύπάρχει άμφι-
βολία δτι ό ψυχαναγκαστικός νευρωσικός ή, είδικότερα, ή 
σχιζοειδική άποπροσωποποίηση άνήκει σ' αύτή τήν κατηγο-
ρία. Ή δυαδική άντίληψη τών σχιζοφρενών άσθενών άποτελεΐ 
άμεση έκδήλωση αύτού τοΰ παράγοντα. "Οταν οί άσθενεΐς 
παραπονούνται δτι είναι άποξενωμένοι, άπομονωμένοι ή άπα-
θεΐο, τότε ή καταγωγή αύτών vûv αίσθημάτων τους μπορεί νά 
άναζητηθεϊ σ ' αύτήν τήν άντίφαση άνάμεσα στό άντικει-
μενότροπο-λιμπιντικό ρεΰμα καί τήν τάση νά άποσυρθοΰν 
στόν έαυτό τους. Ή ψυχοδιάσπαση καί ή άμφιθυμία άπο-
τελοΰν άμεσες Εκδηλώσεις αύτοΰ τοΰ παράδοξου· ή άδιαφο-
ρία είναι άποτέλεσμα τής Ισορροπίας πού δημιουργείται άπό τίς 
δύο άντίρροπες δυνάμεις. ' Επομένως, ή προηγούμενη άντίληψή 
μας γιά τήν Ελλειψη έπαφής σάν τοίχωμα δέν είναι έντελώς 
σωστή. Είναι περισσότερο μιά άλληλεπίδραση άνάμεσα σέ 
δυναμικές τάσεις παρά μιά παθητική στάση. Τό ίδιο Ισχύει καί 
γιά τή συναισθηματική άνάσχεση στήν περίπτωση τής ψυχα-
ναγκαστικής νεύρωσης καί τής κατατονικής άκαμψίας. Νομίζω 
δτι αύτά τά παραδείγματα είναι άρκετά. 

"Οταν πετύχουμε τή δημιουργία ρήγματος στή θωράκιση, 
παρατηρούμε στούς άσθενεϊς μας κάποια έναλλαγή μεταξύ τοΰ 
νευροφυτικοΰ ρεύματος καί τής συναισθηματικής άνάσχεσης. 
Ή μετάβαση άπό τήν κατάσταση τής κινητικότητας στήν 
κατάσταση τής άκαμψίας είναι Ενα άπό τά σημαντικότερα 
θεραπευτικά καί θεωρητικά προβλήματα, άν ό στόχος μας είναι 
ή έκνέου άπόκτηση τής Ικανότητας γιά νευροφυτική ροή. 
Παρόμοιες καταστάσεις συναισθηματικής άνάσχεσης ή δημι-
ουργίας συναισθηματικής άδιαφορίας παρουσιάστηκαν στή δι-
άρκεια τοΰ πολέμου καί περιγράφτηκαν άπό τούς πολιτικούς 
κρατούμενους στούς όποιους έπιβλήθηκε στυγνή τρομοκρατική 
μεταχείριση. Στήν προκειμένη περίπτωση, τά συναισθήματα 
έπιθετικής όργής άντισταθμίζονται μέ τήν άναστολή πού Επι-
βάλλεται άπό διάφορες Εξωτερικές δυνάμεις. Μιά καί ή συνεχής 
ταλάντευση άπό τή μιά κατεύθυνση στήν άλλη δέν είναι οϋτε 
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σωστή τακτική ούτε καί άνεκτή άπό τό ψυχικό όργανο, τό 
άτομο άποβλακώνεται. Αύτή ή κατάσταση, δμως, δέν άποτελεϊ 
παθητική στάση ή τελική άποστέωση κάποιας δυναμικής κατά-
στασης· είναι, δπως έχουμε πεϊ, τό άποτέλεσμα μιάς σύγκρου-
σης άντίρροπων δυνάμεων. Πράγμα πού μπορεί ν' άποδειχτεΐ 
χάρη σέ δύο δεδομένα. Πρώτο, οί έξωτερικοί παράγοντες ή οί 
χαρακτηραναλυτικές προσπάθειες μπορούν νά άποσυνθέσουν 
αύτή τήν άποβλάκωση στίς δυναμικές συνιστώσες της. Στό 
μέτρο πού ύποχωρεί αύτή ή άποβλάκωση άρχίζουν νά έπανεμ-
φανίζονται οί σεξουαλικές όρμές, ή Επιθετικότητα, καθώς καί 
τό άγχος, δηλαδή, οί κεντρομόλες τάσεις φυγής. Πράγμα πού 
έπιβεβαιώνει παραπέρα τήν σεξοικονομική άντίληψη δτι ή 
σεξουαλικότητα καί τό άγχος άποτελούν δύο άντιθετικά ρεύμα-
τα. 

Αύτά πού άργότερα διαπιστώνουμε στούς άσθενείς μας σάν 
άπωθημένο ένστικτο, δύναμη άπώθησης καί ένδιάμεση Εσωτερι-
κή άποξένωση, πού λειτουργούν ταυτόχρονα, παρουσιάζονται 
στήν πραγματικότητα μέ συγκεκριμένη σειρά κατά τή διάρκεια 
τής έξελικτικής πορείας τοΰ άσθενή. Αύτό θά φανεϊ άπό τό 
έπόμενο παράδειγμα. 

"Ενας άσθενής έπασχε άπό όξύ αίσθημα έσωτερικής νέκρω-
σης (άντίθετα μέ τόν άλλο άσθενή πού δέν ένιωθε αύτήν τήν 
κατάσταση)· Εκείνο πού τόν χαρακτήριζε ήταν ή ύπερβολικά 
τυπική, ευγενική καί συγκρατημένη συμπεριφορά* οί άνθρωποι 
πού χαρακτηρίζονται άπό έλεύθερα ρέουσα νευροφυτική κινητι-
κότητα τόν θεωρούσαν άκαμπτο καί χωρίς ζωή. Μιά κάποια 
άξιοπρέπεια πού Εδειχνε συμπλήρωνε τήν δλη είκόνα. Ή πιό 
Εντονη μυστική του Επιθυμία ήταν «νά νιώσει τόν κόσμο» καί 
«νά γίνει Ικανός γιά συναισθηματική ροή». Ή χαρακτηραναλυ-
τική άπελευθέρωση τών συναισθημάτων του άπό αύτές τίς 
στάσεις κατέληξε στήν έπανενεργοποίηση έκείνων τών παιδι-
κών καταστάσεων, πού άποτέλεσαν τή βάση γιά τήν Ελλειψη 
Επαφής καί τόν πόθο γιά ψυχική ζωτικότητα. Νά τά συμπτώμα-
τα τής νεύρωσής του: υπερβολικός φόβος άπώλειας τοΰ άντικει-
μένου, Εντονες καταθλιπτικές άντιδράσεις δταν δέν κατάφερνε 
νά Εχει άμεση στύση καθώς φιλούσε μιά γυναίκα, κλπ. Πρώτα 
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άπ' δλα, Εγινε γνωστό δτι ή άμεση αΙτία γι" αύτά τά συμπτώ-
ματα ήταν — μαζί μέ τόν πόθο γιά ζωτική άντικειμενοτρόπο 
σχέση — ή Εντονη τάση του γιά άπόσυρση, μιά τάση νά 
παρατήσει τό άντικείμενο μέ τό παραμικρό. Αύτή ή τάση του 
δφειλόταν στό φόβο γιά τό Ιδιο του τό μίσος πρός αύτό τό Ιδιο 
τό άντικείμενο μέ τό όποΐο έπιζητούσε νά βιώσει τήν «συναι-
σθηματική ροή». Είναι σημαντικό τό γεγονός δτι Επασχε άπό 
άναισθησία τοΰ πέους ή, μέ άλλα λόγια, άπό Ελλειψη αίσθήμα-
τος νευροφυτικής Επαφής. Ίδιαίτερα'φανερές έκδηλώσεις τέτοι-
ων καταστάσεων συναντάμε στούς ψυχαναγκαστικούς χαρα-
κτήρες. Ή Επιμονή τους γιά μιά «νΕα ζωή» στά πρόθυρα τής 
δποίας βρίσκονται συνεχώς, ή πεποίθησή τους δτι Εχουν τήν 
Ικανότητα νά «άλλάξουν», νά γίνουν δηλαδή ζωτικοί καί παρα-
γωγικοί καί δχι άκαμπτοι, άτονοι καί «νεκροί», δέν είναι παρά 
ή Εκφραση τών τελευταίων Ιχνών τής νευροφυτικής κινητικό-
τητας καί άποτελοΰν συνήθως τό Ισχυρότερο κίνητρο γιά 
άνάρρωση. 

"Ας γυρίσουμε, δμως, στόν άσθενή μας: δταν έξαλείφθηκε ή 
άναισθησία τοΰ πέους, έξαφανίστηκε καί τό αίσθημα τής Ελ-
λειψης Επαφής· Επέστρεψε άμέσως, δμως, δταν ξαναπαρουσιά-
στηκε ή γενετήσια διαταραχή. Ό συσχετισμός άνάμεσα στήν 
ψυχική Ελλειψη Επαφής καί τή φυσιολογική Ελλειψη συναι-
σθήματος, άφενός, καί στήν Ικανότητα γιά Επαφή καί νευροφυ-
τική εύαισθησία, άφετέρου, άπορρέει άπό τίς πρώιμες φάσεις 
τής Εξελικτικής πορείας τοΰ άσθενή. Περιληπτικά ή κατάστα-
ση παρουσιάζεται ώς Εξής. 

Ό άσθενής παρουσίασε κάποια Εντονη γενετήσια-αΐσθη-
σιακή προσκόλληση στή μητέρα του καί άπορρίφθηκε δταν 
προσπάθησε νά τήν πλησιάσει μέ αίσθησιακό καί γενετή-
σιο τρόπο. Είναι σημαντικό τό γεγονός δτι ή μητέρα δχι μόνο 
δέν άπαγόρευσε τίς μή γενετήσιες Επιφανειακές έπαφές, λογου-
χάρη, νά ξαπλώνουν πλάι-πλάι, νά άγκαλιάζονται, κλπ., άλλά 
καί τίς ένθάρρυνε. "Οταν άπωθήθηκαν οί γενετήσιες παρορμή-
σεις του, διατήρησε τή γενετήσια τάση του πρός τή μητέρα, 
άλλά άνέπτυξε ταυτόχρονα καί μιά Εντονη Επιθετική-σαδιστική 
στάση Ενάντιά της, πού σιγά-σιγά άντικατέστησε άπόλυτα τή 
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γενετήσια τάση. Άλλά καί αύτή ή στάση χρειάστηκε ν' 
άπωθηθεΐ Εξαιτίας τής ματαίωσης καί τοΰ φόβου γιά τήν 
τιμωρία. Ά π ό έκείνη τή στιγμή, βρέθηκε Εγκλωβισμένος μέσα 
σέ μία σύγκρουση άνάμεσα στή στοργική άγάπη γιά τή μητέ-
ρα του, πού κορυφωνόταν μέ τήν έπιθυμία του γιά σωματική 
έπαφή μαζί της, καί στό μίσος του γι' αύτήν, τό φόβο γιά τό 
μίσος καθώς καί τή γενετήσια ένόρμηση καί τό φόβο άπώλειας 
τοΰ άντικειμένου άγάπης. "Αργότερα, άσχετα μέ τό πόσο συ-
χνά πλησίαζε μιά γυναίκα, ή σαδιστική συμπεριφορά κυριαρ-
χοΰσε σέ σχέση μέ τή γενετήσια ένόρμηση πού ήταν λίγο-
πολύ άπωθημένη καί τόν Εκανε νά άποσύρεται. Γιά νά άντιμε-
τωπίσει τίς άπαιτήσεις τής άπώθησης τής παιδικής του ήλικί-
ας, άναγκάστηκε νά νεκρώσει τή γενετήσια εύαισθησία τού 
πέους του. Καί σήμερα άκόμα δέν μπορούμε νά έξηγήσουμε 
πώς είναι δυνατό νά γίνει κάτι τέτοιο. Σ' αύτή τήν περίπτωση, 
ή έπιθετική παρόρμηση φαίνεται πώς άπωθοΰσε τή σεξουαλική 
παρόρμηση καί άντίστροφα. "Οπου υπάρχει Ικανότητα στύ-
σης, ή άπουσία γενετήσιας εύαισθησίας (ή κολπική άναισθη-
σία είναι τό Ιδιο) είναι ή άμεση έκφραση καί τό σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό τής άπώλειας τής Ικανότητας γιά έπαφή. 
Μπορούμε νά υποθέσουμε δτι στήν προκειμένη περίπτωση δέν 
άναφερόμαστε μόνο σέ μιά ψυχική διαδικασία άλλά καί σέ 
κάποια μεταβολή, ίσως τών ήλεκτροφυσιολογικών λειτουργι-
ών στήν έπιδερμίδα τοΰ πέους. Κάπως βαθύτερα, τό αίσθημα 
τής νέκρωσης έχει τό Ιδιο νόημα γιά τόν άσθενή, δπως καί τό 
νά μήν έχει πέος ή νά μή νιώθει τό πέος του. ' Η λογική αίτια 
γιά κάτι τέτοιο είναι τό γεγονός δτι τό πέος του είχε χάσει τήν 
Ικανότητα νά αίσθάνεται. ' Η βαθιά κατάθλιψή του ήταν άπο-
τέλεσμα αύτής τής κατάστασης10. 

Ή έντονη άποξένωσή του άπό τόν κόσμο άναπτύχθηκε στή 

10. Σημείωση τοΟ 1945: Οί κλινικές έκδηλώσεις τής «Ελλειψης Επαφής» Εγιναν 
άργότερα ή κυριότερη προοπτική μέ τήν όποια συνεχίσαμε τήν άναζήτηση γιά 
βιοφυσικές διαταραχές τή όργόνης. Στήν Ελλειψη έπαφής άσχολούμαστε μέ τήν 
άνάσχεση τής κινητικότητας τής όργόνης του σώματος (άνοργονία). Στήν 
Αναισθησία του πέους, τό δέρμα δέν είναι όργονοτικά φορτισμένο· τό όργονικό 
ένεργειακό πεδίο παρουσιάζει σημαντική σμίκρυνση· τό πέος είναι εύαίσθητο ώς 
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συνέχεια σέ τέτοιο σημείο πού ή φυσική, πρωταρχική γενετή-
σια ένόρμηση ήρθε σέ σύγκρουση μέ τήν Επιθετικότητα πρός 
τό άντικείμενο καί τήν τάση άπόσυρσης πού ήταν άποτέλεσμα 
αυτής τής σύγκρουσης. Είμαστε σίγουρα δικαιολογημένοι άν 
γενικεύσουμε αύτή τή διαδικασία: όπουδήποτε οί φυσικές Εν-
στικτικές παρορμήσεις άποστεροϋνται τή δυνατότητα δημιουρ-
γίας άμεσων σχέσεων μέ άντικείμενα τοΰ κόσμου, τό άποτέλε-
σμα είναι ή δημιουργία άγχους σάν έκφραση μιας άναδίπλω-
σης κι άπόσυρσης στόν έαυτό καί ή έμφάνιση ΕλΧειψης έπα-
φής. Αύτό μπορεί νά διαπιστωθεί τόσο στό παιδί ύστερα άπό 
τήν πρώτη έντονη φάση γενετήσιας άπώθησης, δσο καί στόν 
έφηβο δταν, έξαιτίας Εξωτερικών λόγων ή έσωτερικής άδυνα-
μίας, δέν μπορεί νά φτάσει τό άντικείμενο. 'Εμφανίζεται Επί-
σης καί στά ζευγάρια πού είναι παντρεμένα γιά πολύ καιρό, 
δταν ή γενετήσια σχέση έχει χάσει τή ζωηρότητά της καί οί 
άλλες μορφές σεξουαλικής Ικανοποίησης Εχουν καταπνιγεί. Σ 
δλες αύτές τίς περιπτώσεις, παρουσιάζεται μιά εΙκόνα ψυχικής 
άτονίας πού χαρακτηρίζεται άπό παραίτηση, άπάθεια, αίσθή-
ματα μοναξιάς, καί Εντονη ΕξασθΕνηση τής Ενεργητικότητας 
καί τών άντικειμενικών Ενδιαφερόντων. 

Στήν προσπάθειά μας νά κατανοήσουμε τή δυναμική τοΰ 
χαρακτήρα, άντιμετωπίζουμε σέ κάθε μας βήμα δυσκολίες 
γλωσσικής φύσης. Γιά νά περιγράψουμε τή λειτουργία τής 
άναστολής καί τής Ελλειψης Επαφής, δσο πιό πιστά γίνεται, 
πρΕπει νά κάνουμε μιά πρόσθετη διόρθωση τής τωρινής μας 
άντίληψης, μιά διόρθωση πού άπαιτεΐ πολύ σοβαρές μεταβολές 
ώς πρός τόν τρόπο μέ τόν όποΐο άντιλαμβανόμαστε τό ψυχικό 
δργανο. Τονίσαμε δτι άνάμεσα σ' αύτό πού είναι άπωθημένο 
καί σ' αύτό πού άπωθεΐ (τήν άμυνα) βρίσκεται Ενα Ενδιάμεσο 
στρώμα, ή Ελλειψη Επαφής. Αύτό τό Ενδιάμεσο Επίπεδο άντι-

πρός τήν Αφή άλλά <5χι καί ώς πρός τήν ήδονή. 'Εφόσον μόνο μιά μεταβολή στό 
Ενεργειακό Επίπεδο μπορεί νά δημιουργήσει ήδονή, είναι φανερό ότι αύτό πού 
προκαλεί τήν Ελλειψη Επαφής είναι ή άνάσχεση τοϋ πλασματικού ρεύματος. Τό 
1942 καταφέραμε ν' άποδείξουμε τήν Οπαρξη τοΟ όργονικοΟ Ενεργειακού πεδίου 
μέ τήν βοήθεια τής φωταύγειας Ενός νήματος. Βλέπε Επίσης: « Ή βιοηλεκτρική 
λειτουργία τής 'Ηδονής καί τού Άγχους», στό « Ή Λειτουργία τοΰ 'Οργασμού-. 
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στοιχεί σέ μιά άναστολή πού άπορρέει άπό τήν άντίθεση 
άνάμεσα σέ δύο ένστικτικές παρορμήσεις ή άπό τή διάσπαση 
μιάς καί μόνης ένστικτικής παρόρμησης. 
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'Αντίθεση Διχασμός 

Σχηματική άπεικόνιση τής άναστολής 

Σ* αύτή τή διατύπωση, ώστόσο, έχουμε άγνοήσει τό γεγονός 
δτι τό νευρωτικό ψυχικό δργανο δέν άποτελείται μόνο άπό μιά 
άπωθημένη καί μιά άπωθούσα παρόρμηση άλλά άπό άπειράρι-
θμες ένορμήσεις πού ένμέρει είναι διασπασμένες καί ένμέρει 
στρέφονται ή μιά ένάντια στήν άλλη. 'Επιπλέον, μέσα στό 
πλέγμα τών άμυντικών δυνάμεων, μιά παρόρμηση, πού έχει 
άναδυθεΐ στήν έπιφάνεια άπό τά βάθη τής θωράκισης, μπορεί 
νά άποκτήσει άμυντική λειτουργία. Είναι πράγματι πολύ πιθα-
νό δτι δλες οί ψυχικές τάσεις διχάζονται σ' έκεΐνες πού 
λειτουργούν ταυτόχρονα «πρός τόν κόσμο», «μακριά άπό τόν 
κόσμο», καί σέ άντίθεση ή μιά μέ τήν άλλη. Μέ λίγα λόγια, 
έχουμε τήν εΙκόνα ένός περιπλεγμένου Ιστού άπό δυνάμεις 
(δομή τής θωράκισης), στόν δποίο τά άπωθούμενα καί άπω-
θοΰντα στοιχεία δέν είναι σαφώς διαχωρισμένα, δπως θά 'θελε 
ή αύταρέσκειά μας. 'Αντίθετα, αύτά τά στοιχεία φαίνεται δτι 
συμπλέκονται μέ έξαιρετικά περίπλοκο τρόπο. Μόνο ή χαρα-
κτηρανάλυση βάζει κάποια τάξη στήν είκόνα μέ τήν Ιστορία 
τής δομής. Αύτή ή δομική άποψη δέν συμβιβάζεται, μέ κανένα 
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τρόπο, μέ όποιαδήποτε άντίληψη τοπογραφικής διαστρωμάτω-
σης. Αύτό πού άπωθεΐται κι αύτό πού άπωθεΐ είναι συνδεμένα 
σέ μιά λειτουργική ένότητα, π.χ. σέ μιά χαρακτηρολογική 
άναστολή, δπως τό νάτριο καί τό χλώριο στό χλωριούχο 
νάτριο, ή οί θετικές καί άρνητικές δυνάμεις σέ μιά «ούδέτερη» 
κατάσταση. "Αν λάβουμε ύπόψη μας τίς άπειράριθμες αύτές 
ένοποιήσεις τών ποικιλόμορφων τάσεων καί τών μεμονωμένων 
τάσεων πού διασπώνται, τότε γίνεται σαφές δτι θά άποτύχει 
κάθε προσπάθεια γιά κατανόηση αυτών τών φαινομένων, μέ τή 
χρήση κάποιας μηχανιστικής καί συστηματικής διαδικασίας 
σκέψης. Εκείνο πού χρειάζεται στήν προκειμένη περίπτωση 
είναι: λειτουργική καί δομική σκέψη καί φαντασία. Ή διαμόρ-
φωση τού χαρακτήρα είναι μιά προοδευτική άνάπτυξη, διάσπα-
ση καί άντίθεση τών άπλών νευροφυτικών λειτουργιών. "Ισως, 
τό παρακάτω διάγραμμα δυνάμεων, πού λειτουργούν σέ διάφο-
ρες κατευθύνσεις, νά δίνει μιά Ιδέα γι' αύτή τή διεργασία: 

Σχηματική άπεικόνιση τής δομής τής θωράκισης 
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'Επομένως, ή ελειψη έπαφής δέν άποτελεϊ ένα στρώμα άνά-
μεσα σε δυό άλλα στρώματα άντιρρόπων δυνάμεων· είναι ένα 
φαινόμενο πού άντιστοιχεΐ στίς θέσεις συγκέντρωσης ή είδικής 
πυκνότητας τών άντιθέσεων καί τών διασπάσεων. Αύτό πού 
άντιλαμβανόμαστε στή χαρακτηρανάλυση σάν συμπαγή, συνε-
κτικό ή περίπλοκο σχηματισμό είναι άκριβώς μιά τέτοια συγ-
κέντρωση άπό άντίρροπες δυνάμεις μέσα στό χαρακτήρα. "Εχου-
με ήδη τονίσει πόσο σπουδαίο είναι νά προσεγγίσουμε καί ν' 
άναλύσουμε μιά τέτοια χαρακτηρολογική διαμόρφωση «άπ' τή 
σωστή μεριά». 

Στή διάρκεια τής θεραπείας τά γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα 
όπως ή Επιφύλαξη καί ή μυστικότητα γίνονται σύνθετη χαρα-
κτηρολογική άντίσταση μέ τή μορφή π.χ. μιας πεισματικής, 
φοβισμένης σιωπής. Δέν ταιριάζει καθόλου στή χαρακταρανά-
λυση νά ξεπερνάει τέτοιες σιωπές πιέζοντας, άπαιτώντας ή 
πείθοντας τόν άσθενή νά μιλήσει. Ή σιωπή τοΰ άσθενή είναι 
συνήθως άποτέλεσμα μιας άδυναμίας νά έκφράσει τίς έσωτερι-
κές παρορμήσεις του. Ή παρότρυνση καί ή πειθώ έντείνουν τό 
πείσμα- δέν έξαλείφουν τή διαταραχή τής Ικανότητας τοΰ 
άσθενή νά έκφραστε! άλλά τή χειροτερεύουν. Φυσικά ό άσθε-
νής έπιθυμεΐ νά μιλήσει, ν' άνοίξει τήν καρδιά του στόν 
άναλυτή. 'Αλλά, γιά κάποιο λόγο δέν μπορεί. 'Αναμφίβολα, τό 
γεγονός δτι πρέπει νά μιλήσει τοΰ προκαλεί άναστολές. Δέν 
ξέρει δτι δέν μπορεί νά έκφραστεϊ, άλλά έχει συνήθως τή 
γνώμη δτι δέ θέλει. Κατά βάθος, έλπίζει δτι ό άναλυτής θά τόν 
καταλάβει παρά τήν άδυναμία του νά άνοιχτεΐ. Ή έπιθυμία του 
«νά γίνει κατανοητός» συνοδεύεται συνήθως άπό άπόκρουση 
κάθε βοήθειας: υΙοθετεί μιά πεισματική στάση. Πράγμα πού 
κάνει τήν άνάλυση δύσκολη άλλά δχι άνέφικτη. 

'Αντί νά τόν παροτρύνει, νά τόν πείθει ή άκόμα νά καταφεύ-
γει στήν πασίγνωστη «μέθοδο τής σιωπής», ό άναλυτής παρη-
γορεί τόν άσθενή, βεβαιώνοντάς τον δτι καταλαβαίνει τήν 
άναστολή του καί δτι, γιά τήν ώρα, μπορεί νά προχωρήσει 
χωρίς τίς δικές του προσπάθειες γιά έπικοινωνία. Μ" αύτόν τόν 
τρόπο, ό άσθενής λυτρώνεται άπό τήν πίεση τοΰ «πρέπει»-

ταυτόχρονα, τοΰ άφαιρεΐται καί κάθε δικαιολογία γιά τό πεΐ-
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σμα του. "Αν τώρα ό άναλυτής καταφέρει νά περιγράψει στόν 
άσθενή τή συμπεριφορά του μέ άπλότητα καί άκρίβεια, χωρίς 
νά περιμένει άμεσες άλλαγές, ό άσθενής εύκολα νιώθει δτι 
έγινε «κατανοητός» καί τά συναισθήματά του άρχίζουν νά 
λειτουργούν. Στήν άρχή άγωνίζεται ένάντιά τους ένιχύοντας τή 
σιωπή του, άλλά τελικά γίνεται άνήσυχος. Αύτή ή άρχική 
άνησυχία είναι τό πρώτο βήμα γιά νά ξεφύγει άπό τήν κατά-
σταση τής άκαμψίας. Μετά άπό μερικές μέρες ή τό πολύ 
μερικές έβδομάδες προσεκτικής περιγραφής καί άπομόνωσης 
τών συμπεριφορών του, σιγά-σιγά άρχίζει νά μιλάει. Τίς περισ-
σότερες φορές, τό χαρακτηρολογικό γνώρισμα τής σιωπής 
προκαλείται άπό ένα σφίξιμο τών μυών τοΰ λαιμού γιά τό 
όποΐο ό άσθενής δέν έχει έπίγνωση. Αύτό τό σφίξιμο άποθαρ-
ρύνει τίς «άναδυόμενες» συγκινήσεις. 

ΓΓ αύτό τό λόγο, άπό τεχνική άποψη, δέν άρκεΐ νά έπιδιώ-
ξουμε μόνο τήν έξάλειψη τής έλλΛψης έπαφής. Ή άπλή 
άνασυγκρότηση τοΰ ίστορικοΰ τής άνάπτυξής της ή ή άποκά-
λυψη τών ένστικτικών καί άμυντικών δυνάμεων στίς όποίες 
βασίζεται, οί όποιες, δηλαδή, τήν άποτελοΰν, δέν είναι άρκετή. 
'Αντίθετα, πρέπει, δπως καί μέ κάθε άλλη χαρακτηρολογική 
συμπεριφορά, νά άπομονωθεί καί νά άντικειμενοποιηθέϊ πρίν νά 
καταλυθεί άναλυτικά. Πράγμα πού μπορεί νά γίνει μέ διάφο-
ρους τρόπους, άνάλογα μέ τήν περίπτωση. Ούσιαστικά, δμως, 
έπιτυγχάνεται μέ τήν πλήρη περιγραφή τής συμπεριφοράς τοΰ 
άσθενή. Μπορεί άκόμα νά συντελεστεί μέ τή συνεχή έμφαση 
στήν άναντιστοιχία άνάμεσα στίς Ιδανικές άπαιτήσεις τοΰ 
άσθενή καί τόν ούσιαστικά στείρο τρόπο ΰπαρξής του* μέ τήν 
κατάδειξη τής άντικειμενικής του έλλειψης Ενδιαφέροντος, 
πού έχει σάν άποτέλεσμα τήν άποτυχία του ή τίς άντιφάσεις 
στή δουλειά του- μέ τήν άποκάλυψη τής ούσιαστικής ψυχικής 
κενότητας τών έμπειριών του, παρά τή φαινομενική ένταση 
τής έρωτικής του ζωής. Μ αύτό τόν τρόπο, ή έλλειψη έπαφής 
ώθεΐται στά άκραΐα δρια τής άγωνίας. Ή πλήρης άποκάλυψη 
καί ή συνακόλουθη διάλυσή της έπιτυγχάνεται συνήθως μόνον 
δταν, έξαιτίας τών άπελευθερωμένων σεξουαλικών διεγέρσεων, 
γίνουν έπιτακτικές οί άπαιτήσεις γιά ζωντανή έπαφή μέ τήν 
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πραγματικότητα. "Οταν άρχίζει ό άσθενής νά αίσθάνεται τίς 
πρώτες, μολονότι άδύναμες άκόμη, ένδείξεις όργασμικής ροής 
στό σώμα του, Ιδιαίτερα στά γεννητικά όργανα, τό αίσθημα 
τής Ελλειψης έπαφής είναι πιά άφόρητο. "Οπως άκριβώς τό 
γενικό αίσθημα τής έλλειψης έπαφής, άσχετα μέ τό ψυχικό 
έπίπεδο στό όποϊο βρίσκεται, είναι άπλώς ή γενική άντανά-
κλαση τοΰ άγχους όργασμοΰ, πού σημαίνει τό φόβο γιά όργα-
σμική έπαφή, μέ τόν Ιδιο τρόπο καί αύτό τό αίσθημα έξαφανίζε-
ται τελείως άπό μόνο του δταν Εχει κατακτηθεί ή Ικανότητα 
γιά όργασμική έπαφή. 

Δέν μπορούμε νά πούμε δτι ή διερεύνηση αυτών τών ψυχο-
σωματικών μηχανισμών, πού όδηγοΰν άπό τήν κατάσταση τής 
πρωταρχικής όλοκληρωμένης Εμπειρίας στήν κατάσταση τής 
Εσωτερικής κενότητας ή τοΰ περιορισμού, Εχει δλοκληρωθεϊ. 
Πολλά πράγματα παραμένουν άκόμα σκοτεινά. Τό πιό περίερ-
γο είναι δτι ή άπόσυρση τοΰ σεξουαλικοΰ ένδιαφέροντος ή ή 
άναστολή μιδς φαινομενικά Εντονης παρόρμησης βιώνεται 
άμεσα σάν αίσθημα «ψυχρότητας», «νάρκης», «σκλήρυνσης», 
«νέκρωσης». « Ή ψυχή μου είναι σάν μιά παγωμένη λίμνη», 
είπε κάποτε Ενας άσθενής. Ή προηγούμενη Εξήγηση αύτοΰ 
τοΰ φαινομένου σάν «άναστολή» πού προκαλείται άπό δύο 
άντίρροπες δυνάμεις είναι σωστή, άλλά έλλειπής. Καί ή Εξή-
γηση δτι είναι ή λίμπιντο πού άποσύρεται δέν προσθέτει τό 
παραμικρό. 01 λέξεις δέν μποροΰν ν' άντικαταστήσουν τήν 
κατανόηση τής δυναμικής. 'Απλώς δέν ξέρουμε άκόμα τήν 
άπάντηση. 'Υπάρχει, ώστόσο, Ενας τρόπος γιά νά διερευνηθεί 
αύτό τό καταστροφικό γιά τή ζωή φαινόμενο, άν δώσουμε τή 
δυνατότητα στόν άσθενή ν' άναβιώσει άκριβώς τήν πορεία τής 
μετάβασης άπό τή ζωτική Ενεργητικότητα στό τέλειο πάγωμα* 
κι άν, στή θεραπεία, δείξουμε τήν άπαραίτητη προσοχή στήν 
ταλάντευσή του άνάμεσα στή μιά καί στήν άλλη κατάσταση. 
"Οταν άκολουθήσουμε αύτή τήν πορεία άποκαλύπτονται διά-
φοροι παράξενοι έσωτερικοί τρόποι συμπεριφοράς. "Ενας 
άσθενής, λογουχάρη, βίωσε τή μετάβαση ώς Εξής. 'Αναγκά-
στηκε νά έπαναλαμβάνει μηχανικά: «Είναι άνώφελο* είναι 
έντελώς άνώφελο», κλπ. Τό νόημα ήταν: «Γιά ποιό λόγο νά 
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προσπαθώ, νά άγωνίζομαι, νά θυσιάζομαι, άκόμα καί νά άγα-
πώ; Ό άλλος άνθρωπος δέ θά μέ καταλάβει, έτσι κι άλλιώς». 
Σίγουρα μιά άπό τίς πιό τραγικές έμπειρίες τών παιδιών όφεί-
λεται στό γεγονός δτι στήν πολύ πρώιμη ήλικία δέν μπορούν 
νά έκφράσουν καί νά άρθρώσουν κάθε αίσθημα καί έπιθυμία. 
Τό παιδί πρέπει νά βρεΐ κάποιο άλλο τρόπο γιά νά ζητήσει 
άπό τούς άλλους τήν κατανόηση τών άνέκφραστων ψυχικών 
του καταστάσεων. Άλλά οί γονείς καί οί δάσκαλοι, έτσι πού 
είναι, σπάνια μπορούν νά μαντέψουν τί συμβαίνει στό παιδί. 
Μάταια τό παιδί κάνει συνεχείς έκκλήσεις, μέχρι πού τελικά 
σταματάει ν άγωνίζεται γιά κατανόηση καί ναρκώνεται. «Εί-
ναι τελείως άνώφελο». Ό δρόμος άνάμεσα στή ζωτική έμπει-
ρία καί τήν έσωτερική νέκρωση είναι στρωμένος μέ άπογοη-
τεύσεις ώς πρός τήν άγάπη. Αύτές οί άπογοητεύσεις άποτελοΰν 
τή συχνότερη καί τή σημαντικότερη αίτια τοΰ έσωτερικοΰ 
θανάτου. Πράγμα, δμως, πού δσο πικρό καί νά είναι, έξακο-
λουθεΐ νά μήν έξηγεί τό μηχανισμό πού κινεί αύτή τή διαδικα-
σία. 

Αύτό πού πολύ συχνά θέτει σέ κίνηση αύτή τή διαδικασία 
καί τή συντηρεί είναι ό φόβος γιά τήν έπαφή μέ τά πράγματα, 
τίς έμπειρίες καί τούς άνθρώπους· στό έπίκεντρο αύτοΰ τοΰ 
φόβου, βρίσκεται, δπως μού δείχνει ή πείρα μου, ό φόβος τής 
όργασμικής έπαφής. Αύτό άπορρέει συνήθως άπό τό παιδικό 
άγχος τοΰ αύνανισμοΰ. Κατά συνέπεια, ό φόβος τής όργασμικής 
έπαφής άποτελεί τόν πυρήνα τοΰ φόβου γιά αόθεντική άμεση ψυχι-
κή έπαφή μέ τά άτομα καί τίς διαδικασίες της πραγματικότητας. 
Τό ξεπέρασμα αύτοΰ τοΰ φόβου είναι τό σημαντικότερο καί τό 
δυσκολότερο καθήκον τής χαρακτηραναλυτικής θεραπείας. 
Επανειλημμένα οί άσθενεϊς, άκόμα κι αυτοί πού έχουν άπε-
λευθερωθεΐ έντελώς άπό τίς παιδικές καθηλώσεις τους, παλιν-
δρομούν άμέσως στίς παλιές νευρωτικές τους καταστάσεις 
δταν βρεθοΰν άντιμέτωποι μέ τήν συνειδητοποίηση τής Ικανό-
τητας γιά γενετήσια όργασμική έπαφή. Πράγμα πού άπαιτεΐ τό 
ξεπέρασμα τοΰ άγχους όργασμοΰ. Σέ κάθε χαρακτηραναλυτική 
θεραπεία πού έγινε σωστά, αύτή ή φάση, πού διαγράφεται 
εύδιάκριτα σέ πολλές περιπτώσεις, ξεκινάει λίγο μετά τήν 
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κατάρρευση τής θωράκισης. Τά χαρακτηριστικά της είναι: 
Επιπολαιότητα τής άναλυτικής Επικοινωνίας· δνειρα καί φαν-
τασιώσεις πτώσης· γενική Ενίσχυση τών Επιφυλακτικών συμπε-
ριφορών, δπως ή σκόπιμη άποφυγή τοΰ ΘΕματος τών γενετήσι-
ων Επιθυμιών* μεγαλύτερη συχνότητα Εμφάνισης λίγο-πολύ 
σαφών (δεών σωματικής άποσύνθεσης (αύτές δΕν πρέπει νά 
συγχέονται μέ τίς φαντασιώσεις εύνουχισμού)* άκύρωση κάθε 
προηγούμενου θεραπευτικού έπιτεύγματος* φυγή άπό κάθε σε-
ξουαλική ή άντικειμενική σχέση μέ τόν κόσμο* έπανενεργο-
ποίηση τών πρώιμων παιδικών τρόπων άντίδρασης* Επανεμφά-
νιση τοΰ Εσωτερικού αίσθήματος κενότητας καί Ερήμωσης, 
κλπ. Αύτή ή φάση άπαιτεΐ λεπτομερειακή άνάλυση τών συμπε-
ριφορών καί αίσθημάτων πού Εχει ό άσθενής κατά τόν αύνανι-
σμό καί τή συνουσία. "Οταν αύτές οί συμπεριφορές καί τά 
αίσθήματα άναλυθοΰν λεπτομερειακά, παρατηρείται δτι, σ' ένα 
δρισμένο σημείο, οί άσθενεΐς, μέ κάποιο τρόπο, άναστέλλουν 
τήν αύξηση τής διέγερσης. Δέν έπιτρέπουν στό «κύμα» τής 
διέγερσης νά «φουσκώσει»* «διαμελίζουν» τή διέγερση μέ σύν-
τομες, άπότομες κινήσεις* σφίγγουν τούς μυώνες τής λεκάνης 
τους χωρίς νά τό καταλαβαίνουν* παρασύρονται άσυνείδητα 
άπό διάφορους συνειρμούς· άρνοΰνται νά παραδοθούν στήν 
παρόρμηση νά φέρουν τή λεκάνη τους πολύ μπροστά. Πολύ 
συχνά σταματούν καί στέκονται άκίνητοι τή στιγμή πού άρχί-
ζουν νά βιώνουν τήν όργασμική αίσθηση, άντί νά άφήνουν τόν 
Εαυτό τους Ελεύθερο καί νά αύξήσουν τήν έκφόρτιση μέ αύ-
θόρμητη, ρυθμική τριβή. Ή δυσκολότερα έξαλειφόμενη όργα-
σμική άναστολή είναι αύτή πού δΕν Εμφανίζει καμιά Εξωτερική 
Ενδειξη τοΰ είδους πού περιγράφεται πιό πάνω καί ή διέγερση 
άπλά «σβήνει». Αύτό τό «πάγωμα» είναι συχνά δύσκολο νά 
γίνει κατανοητό. 

Θέλω νά δώσω Ιδιαίτερη προσοχή σέ μιά άξιοσημείωτη (άν 
καί συχνά παραβλεπόμενη) συμπεριφορά κατά τήν πράξη τής 
συνουσίας. "Αν ύπάρχει φόβος γιά τήν όργασμική έπαφή καί 
συνοδεύεται άπό τήν ψυχική έλλειψη έπαφής, ή νευροφυτική 
παρόρμηση γιά τριβή άπουσιάζει συνήθως. "Οταν, δμως, ή 
προοργασμική έπαφή είναι πλήρης, αύτή ή παρόρμηση λει-
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τουργεί αυτόματα. Νά τί συμβαίνει στήν προηγούμενη περί-
πτωση: γιά νά ξεπεραστεί ή Ελλειψη έπαφής καί να καταλήξει 
στήν έκφόρτιση παρά τό φόβο, μιά βεβιασμένη, όρμητική, 
συνειδητά παραγόμενη τριβή παίρνει συχνά τή θέση τοΰ τρυ-
φερού, αύτορυθμιζόμενου, συγκινησιακά κατευθυνόμενου ρυ-
θμού. Ό φόβος τής γενετήσιας έπαφής δέν μπορεί νά άποκα-
λυφθεϊ καί νά έξαλειφθεΐ μέχρι νά άναλυθεί αύτή ή μορφή 
τριβής σάν κατάπνιξη τών αίσθήσεων καί σάν περιορισμένη 
έπιθυμία γιά έκφόρτιση. Συνήθως, οί άσθενείς προβάλλουν 
Ισχυρή άντίσταση στό νά έγκαταλείψουν αύτή τή μορφή τρι-
βής καί ν' άφεθοΰν στό νευροφυτικό είδος τριβής. Δέ θέλουν 
νά τούς καταλάβει «έξ άπροόπτου» ό όργασμικός σπασμός. 

Γενικά μπορούμε νά πούμε δτι τρία είναι τά φαινόμενα πού 
χαρακτηρίζουν τή σωστή καί πετυχημένη χαρακτηρανάλυση: 

1) Πλήρης διάλυση τής θωράκισης. 
2) Πλήρης άνάπτυξη τοΰ φόβου γιά όργασμική έπαφή. 
3) Πλήρες ξεπέρασμα τής όργασμικής άναστολής καί έδραί-

ωση τής δίχως καμιά άναστολή άκούσιας κίνησης τή στιγμή 
τοΰ όργασμοΰ. 

Ή προσπάθεια πού άπαιτεΐται στίς περισσότερες περιπτώ-
σεις γιά νά έπιφέρουμε μιά συγκέντρωση τής διέγερσης στό 
άγχος όργασμοΰ καί μετά νά τό ξεπεράσουμε, άνταμείβεται 
γενναία μέ τή γρήγορη καί πλήρη μεταβολή τής γενικής 
συμπεριφοράς τοΰ άσθενή, δηλαδή μέ τήν έλεύθερη νευροφυτι-
κή του κινητικότητα. 

7. Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΠΑΦΗ 

"Οσο πιό πολύ καταπνίγεται ή νευροφυτική κινητικότητα 
στήν παιδική ήλικία, τόσο πιό δύσκολο είναι γιά τόν έφηβο 
νά άναπτύξει σχέσεις μέ τόν κόσμο, μέ τά άντικείμενα άγάπης, 
μέ τήν έργασία του, καί γενικά μέ τήν πραγματικότητα, πού 
άντιστοιχεΐ σ' αύτή τή φάση τής ζωής. Σ' αύτή τήν περίπτω-
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ση, είναι εύκολότερο νά άρκεστεΐ στήν κατάσταση τής άποξε-
νωμένης παραίτησης καί οί ύποκατάστατες σχέσεις πού δη-
μουργοΰνται είναι άκόμα πιό άφύσικες. Τά περισσότερα άπ* 
αύτά πού ή έπίσημη ψυχολογία τών έφήβων θεωρεί σά «χαρα-
κτηριστικά τής έφηβείας», άποδεικνύεται μέ τή χαρακτηρανά-
λυση δτι είναι τό τεχνητά παραγόμενο άποτέλεσμα τής παρεμ-
ποδισμένης φυσικής σεξουαλικότητας. Πράγμα πού Ισχύει τό-
σο γιά τίς όνειροπολήσεις δσο καί γιά τά αίσθήματα κατωτε-
ρότητας. Τά δεύτερα μάλιστα έκφράζουν μιά φανταστική κατω-
τερότητα, καθώς καί (δανικά ύπερβολικά ξεκομμένα άπ' τήν 
πραγματικότητα· άντανακλούν έπίσης μιά συγκεκριμένη δομι-
κή άντίφαση. Τό αίσθημα κατωτερότητας είναι μιά έσωτερική 
άντίληψη τοΰ χάσματος άνάμεσα στήν τρέχουσα πρακτική 
στόν κοινωνικό καί τό σεξουαλικό τομέα καί στίς λανθάνου-
σες Ικανότητες καί δυνατότητες, πού άναστέλλονται άπό τήν 
παράλυση τής νευροφυτικής κινητικότητας. 01 περισσότεροι 
άνθρωποι είναι ουσιαστικά πιό άνίκανοι άπ' δσο φαντάζονται 
στά δνειρά τους καί προικισμένοι μέ μεγαλύτερα χαρίσματα 
καί Ικανότητες άπό δσες μετατρέπουν σέ πράξη. Αύτή ή 
κωμικοτραγική άντίφαση στή δομή τοΰ σύγχρονου άνθρώπου 
είναι μιά άπό τις συνέπειες τής καταστροφικής ρύθμισης τής 
σεξουαλικότητας πού τοΰ έπιβάλλεται άπό τήν κοινωνία. 
"Ενας άπ' τούς σημαντικότερους στόχους πού θά πρέπει νά 
πραγματώσει μιά νέα τάξη πραγμάτων είναι άκριβώς ή έξάλει-
ψη αύτής τής άντίφασης. Ή παραγωγική δύναμη, ή «έργασια-
κή δύναμη», έξαρτάται ουσιαστικά άπό τό κατά πόσο μπορεί 
νά προσεγγίσει ή τρέχουσα πρακτική τήν λανθάνουσα Ικανό-
τητα γιά αύτή τήν πραγμάτωση, δηλαδή, άπό τήν έπανενεργο-
ποίηση τής νευροφυτικής κινητικότητας. 

Μακροπόθεσμα, αύτές οί καταστάσεις είναι ψυχικά άφόρη-
τες καί κοινωνικά καταστροφικές. Τό ψυχικό δργανο, πού 
συντηρείται μέ τή συνεχή ροή νευροφυτικής ένέργειας, έξεγεί-
ρεται ένάντια σ' αύτή τήν άντίφαση, τήν άντιλαμβάνεται λίγο-
πολύ συνειδητά σά σοβαρή διαταραχή τής ζωής καί προσπαθεί 
νά τήν άντιμετωπίσει μέ διαφόρους τρόπους. Δέ θά άναφερθοΰ-
αε στά νευρωσικά συμπτώματα πού είναι άποτέλεσμα τής σε-
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ξουαλικής λίμνασης. Γιά μας, είναι πιό σημαντικό νά έρευνή-
σ<->υμε τίς λειτουργίες τοΰ χαρακτήρα, πού έμφανίζονται γιά 
πρώτη φορά σ' αύτό τόν «άγώνα». "Οταν ή άμεση νευροφυτική 
έπαφή μέ τόν κόσμο έχει λίγο-πολύ καταστραφεί, δταν τά 
έναπομείναντα ίχνη τής νευροφυτικής έπαφής δέν έπαρκοΰν 
πιά γιά διατηρηθεί ή σχέση μέ τόν έξωτερικό κόσμο, τότε ή 
άναπτύσσονται υποκατάστατες λειτουργίες ή γίνονται προσπά-
θειες νά δημιουργηθεί κάποια υποκατάστατη έπαφή. Θά άναφέ-
ρουμε μερικά κλινικά παραδείγματα γιά νά έξηγήσουμε τή 
διαφορά άνάμεσα στήν ΰποκατάστατη έπαφή καί τήν άμεση 
νευροφυτική έπαφή. Ή δυσκολία βρίσκεται στό γεγονός δτι ή 
ύποκατάστατη έπαφή συντηρείται κι αύτή χάρη στή νευροφυ-
τική ένστικτική ένέργεια (πράγμα πού είναι καί τό μόνο κοινό 
σημείο άνάμεσα στήν πρώτη καί τή δεύτερη). Άλλά οί όμοιό-
τητες είναι λιγότερο σημαντικές άπό τίς διαφορές. 'Ενώ, λοι-
πόν, ή παθητική-θηλυκή συμπεριφορά τοΰ παθητικοΰ-θηλυκοΰ 
χαρακτήρα συντηρείται χάρη στις πρωκτικές διεγέρσεις, ή 
συμπεριφορά αύτή είναι μιά ύποκατάστατη έπαφή, πού έχει 
πάρει τή θέση μιάς φυσικής έπαφής, ή όποία έχει άποκλειστεΐ 
άπό μιά κατάσταση ματαίωσης. 'Επομένως, άκόμα καί σάν 
ένήλικος, ό νέος άντρας πρέπει νά έξεγείρεται ένάντισ στόν 
κυριαρχικό καί αύταρχικό πατέρα γιά νά έξασφαλίσει τήν 
άνεξαρτησία του καί νά άναπτύξει τίς δικές του Ικανότητες. Δέ 
διαθέτει, δμως, τήν άναγκαία έπιθετικότητα γιά μιά τέτοια 
διαδικασία, έπειδή είναι άπωθημένη. Γιά νά κρατήσει άπωθη-
μένη αύτή τήν έπιθετικότητα, διαμορφώνει έναν παθητικό-
θηλυκό τρόπο συμπεριφοράς καί προσπαθεί, άντί νά συγκρου-
στεί μέ τόν κόσμο μέ τήν έξιδανικευμένη έπιθετικότητά του, 
νά διαμορφώσει έναν τρόπο ζωής πού βασίζεται στή νευρωτική 
συμμόρφωση καί άπαιτεΐ τίς μεγαλύτερες προσωπικές θυσίες. 

Ή σαδιστική συμπεριφορά τής ψαχαναγκαστικής, νευρωτι-
κής, γενετήσια διαταραγμένης γυναίκας άπέναντι στόν άντρα 
λειτουργεί δχι μόνο σάν προσπάθεια άπώθησης τής γενετησιό-
τητάς της άλλά καί σάν άναπλήρωση γιά τήν λιμπιντική 
άποξένωση πού είναι άποτέλεσμα αύτής τής διαδικασίας, καθώς 
καί σάν προσπάθεια διατήρησης τής έπαφής μέ τό άρχικό 
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άντικείμενο άγάπης, άκόμα καί μέ διαφορετική μορφή. Μέ τόν 
Ιδιο τρόπο, οί τεχνητές, κίβδηλες, υπερβολικές έκφράσεις 
στοργής, πού άνταλλάσονται άνάμεσα στούς συζύγους, άποτε-
λοΰν λειτουργίες ύποκατάστατης έπαφής σέ συνθήκες άπουσί-
ας μιας αύθεντικής σεξουαλικής σχέσης. "Οπως έπίσης καί ή 
νευρωτικά έπιθετική συμπεριφορά, πού έπικρατεΐ άνάμεσα στά 
ζευγάρια πού καυγαδίζουν, είναι μιά προσπάθεια άπόκρουσης 
καί άναπλήρωσης γιά τίς παθητικές-θηλυκές παρορμήσεις άπέ-
ναντι στόν άντρα ή γιά τίς φυσικές παρορμήσεις άπέναντι στή 
γυναίκα' έπιπλέον, είναι μιά προσπάθεια, πού υποκινείται άπό 
τήν άπουσία άμεσης νευροφυτικής έπαφής, γιά νά παραμείνουν 
σ' έπαφή μέ τόν κόσμο. Ή μαζοχιστική συμπεριφορά δέν 
είναι μόνο ή έκφραση καί, κατά κάποιο τρόπο, ή άπόκρουση 
τής άπωθημένης σαδιστικής Επιθετικότητας- είναι καί μιά ύπο-
κατάστατη λειτουργία γιά τίς φυσικές σχέσεις μέ τόν έξωτερι-
κό κόσμο. Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας είναι άνίκανος γιά 
άμεσες έκφράσεις άγάπης. 

"Οταν κατανοήσουμε έπακριβώς τή διαφορά άνάμεσα στίς 
έκδηλώσεις τής έλεύθερα ρέουσας, άμεσης νευροφυτικής έπα-
φής καί τίς έκδηλώσεις τών κίβδηλων, δευτερογενών, έπιφανει-
ακών, ύποκατάστατων σχέσεων, δέν είναι δύσκολη ύπόθεση νά 
έντοπίσουμε τίς ποικιλόμορφες έκδηλώσεις αύτών τών δεύτε-
ρων στήν καθημερινή ζωή. Σ" αύτό τό σημείο θέλω νά άναφέ-
ρω μερικά χαρακτηριστικά δείγματα τεχνητής συμπεριφοράς: 
δυνατό, ένοχλητικό γέλιο- ύπερβολικά σφιχτή χειραψία- μονό-
τονη, νωθρή φιλικότητα- ξιπασμένη έπίδειξη γνώσεων συχνή 
έπανάληψη ψεύτικης κατάπληξης, έκπληξης ή εύχαρίστησης, 
κλπ.· άκαμπτη προσκόλληση σέ άπόψεις, σχέδια, στόχους 
(π.χ. Ινα παρανοϊκό σύστημα, ή νευρωτική άδυναμία άλλαγής 
άπόψεων)· ένοχλητική μετριοφροσύνη στή συμπεριφορά* πομ-
πώδεις χειρονομίες στή διάρκεια τής όμιλίας* παιδιάστικα 
παρακάλια γιά εύνοια άπό τούς γύρω* καυχησιά στά σεξουαλι-
κά θέματα- ύπερβολική έπίδειξη σεξουαλικής γοητείας- έπιπό-
λαια κι «εύκολα» φλερταρίσματα* άκανόνιστες καί έπιπόλαιες 
σεξουαλικές έπαφές* έντονα άξιοπρεπής συμπεριφορά* προ-
σποιητός, παθιασμένος ή ύπερεκλεπτυσμένος τρόπος όμιλίας* 
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έντονα αυταρχική («ό πρωτοκαπετάνιος») υπεροπτική ή πατερ-
ναλιστική συμπεριφορά' προσκόλληση στό συμβατικό υφος 
διαλόγου- θορυβώδης ή προκλητική συμπεριφορά' ψευτοεκδη-
λωτική συντροφικότητα- σεξουαλικά χάχανα ή αίσχρολογίες* 
δονζουανισμός- ντροπαλοσύνη. Μέ τόν ίδιο τρόπο, οί έπιφανει-
ακές περιττές κινήσεις έκφράζουν, έκτός άπό ναρκισσιστικές 
τάσεις, μιάν υποκατάστατη σχέση μέ τό άντικείμενο, όπως π.χ. 
τό προσποιητό τίναγμα τών μαλλιών- έπαναλαμβανόμενο πέρα-
σμα τοΰ χεριού πάνω άπ* τό μέτωπο μέ χαρακτηριστικό τρόπο* 
ΰπαινικτικό, «μέ νόημα» κοίταγμα στά μάτια τοϋ άλλου ένώ 
μιλάει- προσποιητό κούνημα τών γοφών- φαντασμένο ή άθλη-
τικό βάδισμα, κλπ. 

Γενικά, δποτε κάποιο γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα ξεχωρίζει 
άπό τήν δλη προσωπικότητα, μέ άπομονωμένο ή άντιφατικό 
τρόπο, σημαίνει δτι ύπάρχει κάποια ύποκατάστατη λειτουργία 
πού διέπεται άπό λίγο-πολύ βαθιά άποξένωση. Πράγμα πού δέν 
τό παραδέχεται κανείς πρόθυμα, άλλά ή χαρακτηρανάλυση τό 
έπιβεβαιώνει: τό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα πού συνήθως θεω-
ρείται «κακό», «άντιπαθές», ή «προβληματικό» είναι συνήθως 
ταυτόσημο μέ νευρωτική συμπεριφορά- τό ίδιο Ισχύει γιά τούς 
περισσότερους τρόπους συμπεριφοράς, πού ρυθμίζουν τή ζωή 
τών άποκαλούμενων «καλύτερων άνθρώπων», δηλαδή έκεΐ πού 
ή μορφή παίρνει προτεραιότητα σέ σχέση μέ τό περιεχόμενο. 
Άπ ' τήν άλλη μεριά, τά περισσότερα γνωρίσματα τοΰ χαρα-
κτήρα, πού συνήθως θεωρούνται «άπλά», «φυσικά», «συμπαθη-
τικά», «εύχάριστα», φαίνεται δτι συμπίπτουν μέ τή μή νευρωτι-
κή συμπεριφορά τοΰ «γενετήσιου χαρακτήρα». 

(«Νευρωτικό», στήν προκειμένη περίπτωση, σημαίνει μιά 
ψυχική κατάσταση πού δημιουργήθηκε μέ τήν άπώθηση μιας 
ένστικτικής παρόρμησης καί διατηρείται άπό μιάν άντικάθεξη 
πού καταναλώνει ένέργεια.) 

Μένει κανείς κατάπληκτος μέ τή διπλή ζωή, πού άναγκάζον-
ται νά ζοΰν οί άνθρωποι. Ή έπιφανειακή συμπεριφορά πού 
ποικίλει άνάλογα μέ τήν κοινωνική κατάσταση καί τάξη, 
άποδεικνύεται δτι είναι μιά τεχνητή διαμόρφωση* είναι μιά 
συνεχής σύγκρουση μέ τήν άληθινή, άμεση, νευροφυτικά κα-

64 



θοριζόμενη φύση, πού άρκετά συχνά δέν είναι εύκολο νά 
κρυφτεί. Ό πιό σκληρός καί έπίφοβος άστυνομικός, ό πιό 
έπιφυλακτικός καί περήφανος άκαδημαϊκός, ό πιό κομψός καί 
άπλησίαστος «κοσμικός», ό γραφειοκράτης τοϋ «καθήκοντος», 
πού λειτουργεί σάν μηχανή — δλοι τους άποδείχνονται Ακακοι 
χαρακτήρες, πού έχουν τίς πιό άπλές έπιθυμίες, πού χαρακτη-
ρίζονται άπό άπλά άγχη καί παρορμήσεις μίσους. Κάνω αύτή 
τήν είδική παρατήρηση, μόνο καί μόνο έξαιτίας τοΰ άπίστευ-
του σεβασμού πού έχει ό λεγόμενος άπλός άνθρωπος γιά τό 
προσωπείο τοΰ χαρακτήρα. 

Μέ βάση τή χαρακτηρανάλυση, ή διαφορά άνάμεσα στό 
ζωντανό σεξουαλικό ρυθμό καί τήν υπολογισμένη έρωτική 
γοητεία· άνάμεσα στή φυσική, άπροσποίητη καί τήν ύποκριτι-
κή άξιοπρέπεια· άνάμεσα στήν αύθεντική καί τήν πλαστή 
μετριοφροσύνη· άνάμεσα στήν άμεση καί τήν υποκριτική έκ-
φραση τής ζωής* άνάμεσα στό νευροφυτικό μυϊκό ρυθμό καί τό 
λίκνισμα τών γοφών, καθώς καί τό ίσιωμα τών ώμων, πού 
γίνεται γιά νά τόν μιμηθούν άνάμεσα στήν πίστη πού πηγάζει 
άπ' τή σεξουαλική Ικανοποίηση καί τήν πίστη πού πηγάζει 
άπ' τό φόβο καί τήν ένοχη συνείδηση — μπορούμε νά συνεχί-
σουμε έπ' άπειρον — είναι ίδια μέ τή διαφορά άνάμεσα στήν 
αύθόρμητα δημιουργούμενη έπαναστατική ψυχική δομή καί 
τήν άκαμπτη συντηρητική ψυχική δομή- άνάμεσα στήν ένερ-
γητική ζωή καί στά χωρίς νόημα ύποκατάστατά της. Σ' αύτές 
τίς διαφορές άνακαλύπτουμε τήν άμεση έκφραση τής ΰλικής, 
ψυχοδομικής βάσης τών Ιδεολογιών πού, θεωρητικά τουλάχι-
στον, είναι προσιτές στήν άνθρώπινη έμπειρία. 

Σύμφωνα μέ τήν Ιδεολογία δλων τών έξουσιαστικών κοινω-
νικών θεσμών, ή νευροφυτική ζωή, πού παρουσιάζεται σάν 
ζωώδης καί πρωτόγονη, άντιπαρατίθεται πάντα μέ τήν «πολιτι-
σμική» ύποκατάστατη ζωή, πού παρουσιάζεται διαφοροποιημέ-
νη καί έξαιρετικά άναπτυγμένη. Στήν πραγματικότητα, ή δεύ-
τερη, έφόσον έχει διαχωριστεί άπό τήν πρώτη, έφόσον άντι-
προσωπεύει άπλώς μιάν ύποκατάστατη λειτουργία καί δχι συ-
νέχεια τής πρώτης, είναι άντιπαραγωγική, παγιωμένη σέ άκαμ-
πτες μορφές καί φόρμουλες, τόσο κενή άπό ζωή δσο καί ένα 
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ξεραμένο φυτό. Ή νευροφυτική ζωή, άπ' τήν άλλη μεριά, 
είναι έμφυτα παραγωγική καί έμπλουτισμένη μέ άτέλειωτες 
δυνατότητες άνάπτυξης. Ή αΙτία αύτοΰ τοΰ γεγονότος είναι 
άρκετά άπλή: ή ένέργειά της δέν είναι συνεχώς άδρανοποιημέ-
νη καί δεσμευμένη. Τά ύποκατάστατα τής νευροφυτικής ζωής 
σχήματα δέ γέννησαν τόν πολιτισμό· κάθε άνθρώπινη πρόοδος 
όφείλεται στά έναπομείναντα Ιχνη τής άμεσης νευροφυτικής 
έπαφής μέ τόν κόσμο. Πράγμα πού μας δίνει κάποια ίδέα γιά 
τό πόσο μεγάλη ένέργεια μπορεί ν' άναπτυχθεϊ άν καταφέρου-
με ν" άπελευθερώσουμε τίς άνθρώπινες δομές άπ* τίς ύποκατά-
στατες λειτουργίες τους καί Αποκαταστήσουμε τήν άμεσότητα 
τής σχέσης τους μέ τή φύση καί τήν κοινωνία. Εύτυχώς, κάτι 
τέτοιο δέν μπορεί νά καταλήξει σ ΐή δημιουργία μιας νέας 
θρησκείας, λογουχάρη, ένός νέου κινήματος γιόγκα πού θά 
καθοδηγήσει «τή λειτουργία τής άμεσης έπαφής». Αύτή ή 
μεταβολή στήν άνθρώπινη δομή προϋποθέτει μεταβολές στό 
κοινωνικό σύστημα, γιά τίς όποιες ό όπαδός τής γιόγκα δέν 
έχει ίδέα. 

"Αν ό άνθρωπος είναι τό μοναδικό δν πού άποστερήθηκε τή 
δυνατότητα πραγμάτωσης τών σύμφυτων δυνατοτήτων του καί 
δέν ύπάρχει κανένα ένστικτο θανάτου, πού θά μπορούσε νά τόν 
ώθήσει στήν αύτοκτονία* άν, άκόμα, ή άναγκαιότητα νά ζήσει, 
νά έχει κοινωνικές σχέσεις, άπορρέει άπό τό νευροφυτικό 
σύστημα, τότε ή ύποκατάστατη έπαφή πού δημιουργεί ό άν-
θρωπος είναι άπλά καί μόνο ή έκφραση ένός συμβιβασμού 
άνάμεσα στή θέληση γιά ζωή καί τόν κοινωνικά δημιουργού-
μενο φόβο γιά τή ζωή. Ό ψυχικός σχηματισμός μιας ύποκατά-
στατης έπαφής, σέ άντίθεση μέ τήν άμεση νευροφυτική έπαφή, 
δομείται άκριβώς σάν νευρωσικό σύμπτωμα. 'Αντιπροσωπεύει 
μιά ύποκατάστατη λειτουργία γιά κάτι άλλο, χρησιμεύει σάν 
άμυνα, καταναλώνει ένέργεια καί προσπαθεί νά έναρμονίσει 
άντίρροπες δυνάμεις. "Οπως καί στήν περίπτωση τοΰ συμπτώ-
ματος, τό άποτέλεσμα δέν είναι μέ κανένα τρόπο άνάλογο μέ 
τό ποσό τής Ενέργειας, πού χρειάζεται γιά νά έπιτευχθεϊ. 
'Επομένως, ή ύποκατάστατη έπαφή είναι μιά άπό τίς πολλές 
Εκδηλώσεις μιάς διαταραγμένης κοινωνικής οίκονομίας καί 
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τής διαταραγμένης προσωπικής σεξουαλικής οίκονομίας, πού 
έξαρτάται άπ' αύτήν. 'Εφόσον ή λειτουργία αύτής καθεαυτής 
τής ύποκατάστατης έπαφής ήταν άγνωστη καί έφόσον οί έκδη-
λώσεις της στό κοινωνικό πλαίσιο έχουν γίνει παραδοσιακές, 
θεωρήθηκαν δτι είναι άμετάβλητα φυσικά φαινόμενα. Ωστό-
σο, στό ρόλο της σάν κοινωνικό φαινόμενο καί σάν στοιχείο 
τής δομής τοΰ σύγχρονου άνθρωπου, ή λειτουργία τής ύποκα-
τάστατης έπαφής άποτελεΐ Ιστορικό φαινόμενο, δηλαδή, είναι 
κάτι πού δημιουργήθηκε σέ μιά συγκεκριμένη Ιστορική στιγμή 
καί γι' αύτό τό λόγο είναι παροδικό. Ό άνθρωπος πού ταξι-
δεύει μ' ένα φτωχικό τραίνο διστάζει νά τό έγκαταλείψει δσο 
δέν υπάρχει ένα καινούργιο καί καλύτερο πού μπορεί νά τόν 
πάει στόν προορισμό του. 'Επιπλέον, ό άνθρωπος αύτός άρχίζει 
ν' άναπτύσσει μιά πολύ περίεργη Ικανότητα νά έπιμένει καί νά 
τρέφει ψευδαισθήσεις γιά τή φύση τών τραίνων. Τό ίδιο πάλι, 
άν πρόκειται νά άπελευθερώσουμε έκεΐνες τίς δυνάμεις πού 
έπαρκοΰν γιά νά άντικατασταθεΐ ή μιά μορφή ζωής μέ μιά 
άλλη, ή έννοια τής ρυθμισμένης σεξουαλικής οίκονομίας τής 
άνθρώπινης ζωής πρέπει πρώτα-πρώτα νά ένσωματωθεί στή 
συνείδηση τοΰ άνθρώπου, δπως συμβαίνει καί μέ τήν τωρινή 
άντίληψη γιά τό άμετάβλητο τής μή ρυθμισμένης σεξουαλικής 
οίκονομίας. 

"Αν ή τωρινή ζωή τοΰ άνθρώπου είναι μιά υποκατάστατη 
ζωή, ή έργασία του ένα έπιβεβλημένο καθήκον, ή άγάπη του 
μιά υποκατάστατη άγάπη καί τό μίσος του ένα ύποκατάστατο 
μίσος- άν ή χαρακτηραναλυτική διάλυση τής ψυχικής θωράκι-
σης καταστρέφει αύτές τίς ύποκατάστατες λειτουργίες· άν αύτή 
ή βασικά άντισταθμιστική λειτουργία τής άνθρώπινης δομής 
είναι άποτέλεσμα καί άνάγκη τής ύφιστάμενης κοινωνικής 
όργάνωσης, τότε τίθεται τό έρώτημα: τί θά άντικαταστήσει 
αύτή τή μορφή ψυχικής λειτουργίας μετά άπό μιά έπιτυχή 
χαρακτηρανάλυση; Πώς μεταβάλλεται ή δομή της; Ποιά είναι 
ή σχέση μεταξύ κοινωνικής έπίτευξης καί σεξουαλικότητας 
μετά άπό μιά έπιτυχή χαρακτηρανάλυση; Δύσκολα καί σημαν-
τικά έρωτήματα! Ή θεωρία τοΰ όργασμοΰ καί τής χαρακτηρα-
νάλυσης έχει ήδη άποσαφηνίσει ένμέρει αύτά τά έρωτήματα, 
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πού συνοψίζονται στή διαφορά τοϋ «νευρωτικού» καί τοΰ 
«γενετήσιου» χαρακτήρα. 

Ή διερεύνηση τοΰ τρόπου λειτουργίας τοΰ ψυχικά ύγιοΰς 
άτόμου, δμως, βρίσκεται άκόμα στό άρχικό της στάδιο καί 
έχει ν' άντιμετωπίσει τήν Ισχυρότατη άντίσταση πού προβάλ-
λει ένας κόσμος πού διατηρείται χαοτικά μέ τόν μοραλιστικό 
καί έξουσιαστικό διακανονισμό τών ύποθέσεών του. Μέ δλους 
τούς θεσμούς, τίς ήθικές νόρμες καί τίς πολιτικές όργανώσεις 
του, ό κόσμος άντιτίθεται σέ μιά ψυχική δομή πού δέν ρυθμί-
ζεται μοραλιστικά άλλά σεξοικονομικά, πού ή έργασία της δέν 
πηγάζει άπό τό καθήκον άλλά άπό τό άντικειμενικό ένδιαφέ-
ρον, πού οί νευροφυτικές της πηγές ρέουν έλεύθερα καί έχουν 
άμεση έπαφή μέ τό περιβάλλον. Ή κλινική βάση αύτής τής 
ψυχικής δομής βρίσκεται στή διαδικασία άνάπτυξης, στό μέ-
τρο πού αύτή δέν είναι άκόμα γνωστή. "Ένα άπό τά πιό 
δύσκολα θεωρητικά καί πρακτικά καθήκοντα θά είναι ή έφαρ-
μογή τής άτομικής χαρακτηραναλυτικής άναδόμησης στή συλ-
λογική άναδόμηση τής τεράστιας πλειοψηφίας, μέ μέσο τή 
διαπαιδαγώγηση. 

8. Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

α) Ή έννοια τής «έκρηκτικής διάσπασης» 

Τό γεγονός δτι οί βιοφυσιολογικές καταστάσεις άντανακλών-
ται ή παρουσιάζονται στούς ψυχικούς τρόπους συμπεριφοράς 
είναι κάτι πού άπορρέει ξεκάθαρα άπό τή γνώση μας γιά τίς 
ψυχοφυσικές σχέσεις. Ωστόσο, είναι πολύ παράξενο κι έπι-
πλέον τελείως άκατανόητο τό γεγονός δτι ή γλώσσα, δπως καί 
αύτό πού νιώθει κάποιος γιά τήν συμπεριφορά κάποιου άλλου 
άνθρώπου, άντανακλά, μέ τελείως άσυνείδητο άλλά φανερά 
καθορισμένο τρόπο, τήν άντίστοιχη φυσιολογική κατάσταση, 
δχι μόνον παραστατικά άλλά άμεσα. Θά άναφέρουμε μερικά 
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παραδείγματα πού ένδέχεται νά άποσαφηνίσουν αύτή τήν άπο-
ψη. Ή άνάλυση άποδεικνύει δτι οί άνθρωποι πού χαρακτηρί-
ζονται σάν «άπλησίαστοι» ή «σκληροί» είναι σωματικά υπερ-
τονικοί. Ή άνάλυση άποδεικνύει έπίσης δτι ή ένέργεια πού 
ξοδεύεται γιά νά διαμορφωθεί δ χαρακτήρας άσθενών, πού 
νιώθουν «γλοιώδεις» καί «βρώμικοι», έχει ούσιαστικά πρωκτι-
κή προέλευση. Οί δροι, δπως «έλεύθερος», «ρέων», «άμεσος», 
«χαλαρός», «φυσικός», πού χρησιμοποιούνται γιά νά περιγρα-
φεί δ γενετήσιος χαρακτήρας, συμβαδίζουν άπόλυτα μέ τή 
βιοφυσική δομή τοΰ νευροφυτικού μηχανισμοΰ τοΰ γενετήσιου 
χαρακτήρα. 'Εκείνοι πού χαρακτηρίζονται σάν «ψεύτικοι» έμ-
φανίζουν στήν άνάλυση μιά πολύπλοκη άνάπτυξη μηχανισμών 
υποκατάστατης έπαφής καί μόνον έλάχιστα ίχνη έλεύθερα 
ρέουσας γενετήσιας λίμπιντο. 'Αξίζει τόν κόπο νά κάνουμε 
μιά λεπτομερειακή μελέτη αύτών τών παράξενων σχέσεων άνά-
μεσα στή νευροφυτική Ιδιοσυγκρασία τοΰ άτόμου καί τή γλωσ-
σική διατύπωσή της. Πράγμα πού θά τό άναβάλουμε γι' άργό-
τερα. Γιά τήν ώρα θ* άκολουθήσουμε μόνο μιά κατεύθυνση πού 
είναι άποτέλεσμα αύτών τών σχέσεων. 

Στή χαρακτηραναλυτική πρακτική, άντίθετα μέ τήν μέθοδο 
τής άμεσης άνάλυσης τών άντιστάσεων, άντιμετωπίζουμε συ-
νήθως τήν άκόλουθη κατάσταση. Στήν άρχή, ό άσθενής αίσθά-
νεται τήν έπίθεση τοΰ άναλυτή στή χαρακτηροθωράκισή του 
σάν άπειλή γιά τόν έαυτό του. Αύτό έξηγεΐ τό γιατί ή άναλυτι-
κή κατάσταση συνδέεται συνήθως μέ τό φόβο σωματικής κό-
πωσης (άγχος εύνουχισμοΰ)· ό άσθενής φοβάται τήν έπιτ^χία 
τής χαρακτηραναλυτικής θεραπείας μέ τόν ίδιο τρόπο πού 
φοβάται καί μιά μεγάλη συμφορά. Νοητικά καί, στό μέτρο πού 
ό άσθενής έπιθυμεΐ συνειδητά νά άποκτήσει τήν όργασμική 
Ικανότητα, συναισθηματικά έπίσης, δ άσθενής θέλει νά πετύ-
χει ή άμεση έπίθεση, δηλαδή, θέλει νά καταστραφεί ή ψυχική 
του άκαμψία. ' Επομένως, έπιθυμεΐ έντονα κάτι πού ταυτόχρονα 
φοβάται θανάσιμα. Δέ βλέπει μόνο μέ άνησυχία τήν κατάρρευ-
στΙ τής χαρακτηροθωράκισής του άλλά τή φοβάται σάν κατα-
στροφή· στή συνέχεια, προστίθεται ό φόβος άπώλειας τοΰ 
αύτοελέγχου. πού μεταβάλλει σέ τυπική άντίσταση αύτή τήν 
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ταυτόχρονη έπιθυμία καί φόβο γιά τό Ιδιο πράγμα. Αύτό πού 
έννοοΰμε, στήν προκειμένη περίπτωση, δέν είναι ή στάση τοΰ 
έγώ άπέναντι στήν ίδια του τήν παρόρμηση, άλλά ή στάση 
άπέναντι στή βοήθεια πού περιμένει τό έγώ άπ' τόν άναλυτή. 

Μέχρι νά καταστραφεί ή χαρακτηροθωράκιση, ό άσθενής 
δέν μπορεί νά έχει έλεύθερους συνειρμούς ούτε καί νά νιώσει 
κάποιο ζωτικό αίσθημα γιά τόν έαυτό του. Περιμένει άπό τόν 
άναλυτή, μέ κάποιο μαγικό τρόπο, νά κάνει τά πάντα γι' αύτόν 
καί, χωρίς πραγματικά νά τό ξέρει, υΐοθετεϊ μιά παθητική 
στάση, πού ή ούσία της κάθε άλλο παρά παθητική είναι. Σ" 
αύτό τό σημείο πρέπει νά περιμένουμε δτι ό άσθενής θά 
ένεργοποιήσει τίς μαζοχιστικές του παρορμήσεις καί θά τίς 
θέσει στήν ύπηρεσία τής άντίστασης. Τό ψυχικό περιεχόμενο 
τής άντίστασης έχει ώς έξής: «Δέν μέ βοηθάς· δέν μπορείς νά 
κάνεις τίποτα- οΰτε μέ άγαπάς, ούτε μέ καταλαβαίνεις. Θά σέ 
άναγκάσω νά μέ βοηθήσεις, δηλαδή, θά είμαι πεισματάρης καί 
θά σέ κατηγορήσω». Στήν πραγματικότητα, δμως, ό ίδιος ό 
άσθενής άποκρούει κάθε άναλυτική έπιρροή. Σέ πολλές περι-
πτώσεις, δμως, αύτές οί στάσεις συσσωρεύονται καί τελικά 
δημιουργούν μιά Ιδιόμορφη κατάσταση, γιά τήν δποία μέχρι 
τώρα δέν είχα καμιά έπίγνωση: άσυνείδητο, ή διάτρηση τής 
θωράκισης καί ή είσχώρηση στά άσυνείδητα μυστικά τοΰ άσθενή 
παρουσιάζονται σάν ενα αίσθημα δτι διατρυπιέται ή δτι φτάνει στό 
σημείο τής έκρηκτικής διάσπασης. Πραγματικά, ή παθητική-
θηλυκή φαντασίωση δτι διατρυπιέται ή διαπερνιέται, δτι «εί-
σχωρεί κάτι μέσα του», άναπτύσσεται μέ πληρότητα τόσο 
στούς άντρες δσο καί στίς γυναίκες άσθενεΐς. 'Ιδιαίτερα στούς 
άντρες άσθενείς παρουσιάζεται μιά παραλλαγή αύτής τής άσυ-
νείδητης φαντασίωσης, πού έχει ώς έξής: έπειδή υστερεί δσον 
άφορα τή γενετήσια αύτοπεποίθησή του, ό άσθενής αίσθάνεται 
τόν έαυτό του άνίκανο. Γιά νά ξεφύγει άπ" αύτό τό αίσθημα, 
δημιουργεί τή φαντασίωση, στήν άρχή σέ έπιφανειακό έπίπε-
δο, δτι ό άναλυτής τοΰ δανείζει τήν ίκανότητά του, τή δύναμή 
του — σέ τελική άνάλυση, τό πέος του. Σέ βαθύτερο έπίπεδο, 
έπικρατεί κατά σύμπτωση ή άντίληψη δτι, στή διάρκεια τής 
συνουσίας μέ μιά γυναίκα, ό άναλυτής είσχωρεϊ στόν πρωκτό 
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τοΰ άσθενή, γεμίζει, δυναμώνει καί σκληραίνει τό πέος τοΰ 
άσθενή έτσι πού νά μπορεί νά άποδείξει δτι είναι Ικανός 
άπέναντι στή γυναίκα. "Αν ή ταύτιση μέ τόν άναλυτή καί ή 
άπαίτηση νά βοηθηθεί μπορεί νά έξηγηθεί μέ βάση αύτές τίς 
άσυνείδητες φαντασιώσεις, ή άπόκρουση αύτής τής βοήθειας 
μπορεί έπίσης νά έξηγηθεί μέ βάση αύτές τίς φαντασιώσεις, 
γιατί άσυνείδητα ή βοήθεια άποτελεί ένα τραύμα, τό άνοιγμα 
μιας πληγής, μιά «είσχώρηση». 

"Οπως ξέρουμε, ή μαζοχιστική τάση χαρακτηρίζεται άπό 
τήν άνικανότητα τοΰ άσθενή νά καταφέρει τήν πραγματοποίη-
ση τής φυσιολογικής έκφόρτισης άπό μόνος του, έπειδή αί-
σθάνεται τήν αύξανόμενη ήδονή σάν έπερχόμενο κίνδυνο διά-
λυσης ή έκρηκτικής διάσπασης. Ωστόσο, έπειδή προσμένει 
μέ πολλή λαχτάρα αύτήν άκριβώς τήν κατάσταση, πού φυσικά 
φοβάται, τηρεί μιά στάση άναμονής καί ίκεσίας πρός τούς 
άλλους ζητώντας τους νά τόν βοηθήσουν νά πετύχει τήν 
έκφόρτιση, δηλαδή, νά τόν βοηθήσουν νά ξεσπάσει, αίσθηση 
πού ταυτόχρονα φοβάται καί άποκρούει. Ή κατάσταση αύτή 
άποκαλύπτεται μόνον άφοΰ γίνουν έκδηλες οί πρώτες όργασμι-
κές παρορμήσεις στό μυϊκό σύστημα τοΰ γενετήσιου μηχανι-
σμού. Μέχρι τότε, οί παρορμήσεις αύτές παραμένουν κρυφές 
καί άκατανόητες γιά κείνους τούς άναλυτές πού δέ γνωρίζουν 
τή μέθοδο άποκατάστασης τής Ικανότητας γιά όργασμική διέ-
γερση. 

Αύτά ώς πρός τά κλινικά-άναλυτικά στοιχεία. Τίθεται, λοι-
πόν, ένα σημαντικό πρόβλημα: ή αίσθηση τής διάλυσης άπο-
τελεί άναμφίβολα μιάν άμεση έκφραση τών διαδικασιών διέ-
γερσης στό μυϊκό καί κυκλοφοριακό σύστημα στή διάρκεια 
τοΰ όργασμού. Θεωρούμενη σάν άποβολή ή έκσπερμάτωση 
είναι άνάλογη μέ τήν έκλυση πού έπιτυγχάνεται χάρη στήν 
παρακέντηση μιας υπερβολικά γεμάτης κύστης. Στήν περίπτω-
ση τών άσθενών πού παρουσιάζουν όργασμικές διαταραχές, ή 
«κύστη» είναι γεμάτη μέ φόβο. Τό έρώτημα είναι τό έξής: πώς 
είναι δυνατό μιά όργανική λειτουργία νά έκδηλώνεται άμεσα 
καί νά παρουσιάζεται σάν στάση τοΰ ψυχικοΰ όργάνου; Πρέπει 
νά παραδεχτώ δτι, γιά μένα, αύτή ή σχέση είναι τόσο γριφώδης 
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δσο καί σημαντική. Είναι πολύ πιθανό δτι ή άποσαφήνισή της 
θά αύξήσει σημαντικά τίς γνώσεις μας γιά τούς τρόπους μέ 
τούς όποιους συνδέονται οί όργανικές καί οί ψυχικές λειτουρ-
γίες. Πράγμα γιά τό όποιο δέν έχω νά πώ τίποτε πρός τό 
παρόν". "Ωστόσο, αύτή ή κλινική παρατήρηση, μας όδηγεϊ σ' 
ένα πολύ σημαντικό έρώτημα: Ποιά είναι ή ψυχική Αναπαράστα-
ση τής Ιδέας τοΰ θανάτου; 

β) Γιά τήν Ιδέα τοΰ θανάτου 

Τό έρώτημα πού άναφέρεται στήν ψυχική άναπαράσταση τών 
βιοφυσιολογικών διαδικασιών συμπίπτει σ' όρισμένα σημεία 
μέ τό έρώτημα πού άναφέρεται στήν ύπαρξη μιας θέλησης γιά 
θάνατο. Αύτός ό τομέας δέν είναι μόνο ό λιγότερο προσιτός 
άλλά καί ό πιό έπικίνδυνος, γιατί σέ καμιά άλλη περίπτωση ή 
πρόωρη διαμόρφωση θεωριών δέν κατάφερε νά παρεμποδίσει 
τόσο πολύ τήν συγκεκριμένη έπιβεβαίωση τών γεγονότων. 
"Οπως είπαμε καί πρίν, ή ύπόθεση τοΰ ένστίκτου τοΰ θανάτου 
άποτελεΐ προσπάθεια νά χρησιμοποιηθεί μιά μεταφυσική φόρ-
μουλα γιά νά έξηγηθοΰν φαινόμενα τά όποία, μέ βάση τίς 
τωρινές μας γνώσεις καί μεθόδους, δέν μπορούν άκόμα νά 
έξηγηθοΰν. "Οπως κάθε μεταφυσική άποψη, ή ύπόθεση τοΰ 
ένστίκτου τοΰ θανάτου πιθανότατα περιέχει κάποιον όρθολογι-
κό πυρήνα, άλλά είναι δύσκολο νά τόν πλησιάσει κανείς, 
έπειδή ή μυθοποίησή της έχει δημιουργήσει λανθασμένα συ-
στήματα σκέψης. Ή θεωρία τοΰ πρωταρχικού μαζοχισμού 
ύποστηρίζει δτι ή θέληση γιά όδύνη καί άφανισμό καθορίζεται 
βιολογικά καί δτι έξηγεΐται άπό τή λεγόμενη άρχή τοΰ νιρβά-
να. 'Ωστόσο, ή σςξοικονομική διερεύνηση τών μηχανισμών, 
πού παράγουν καί άναστέλλουν τήν ήδονή, όδήγησε στή θεω-
ρία τοΰ όργασμοΰ. Σ' αύτό τό σημείο θέλω νά παρουσιάσω 

11. Σημείωση τοΟ 1945: Αύτή ή ύπόθεση Επιβεβαιώθηκε τρία χρόνια άργότερα-
τά βιοηλεκτρικά πειράματα μέ έρεθίσματα ήδονής καί άγχους έδειξαν ότι ή 
Ινταση τής αίσθησης είναι λειτουργικά ταυτόσημη μέ τήν ποσότητα τής βιοενεργειακής 
διέγερσης. 
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συνοπτικά τά προσωρινά συμπεράσματα πού έκτίθενται στό 
κεφάλαιο « Ό Μαζοχιστικός χαρακτήρας». Ποτέ δέν Ισχυρι-
στήκαμε δτι αύτά τά συμπεράσματα είναι πλήρη καί δλοκλη-
ρωμένα. 

1. Ό μαζοχισμός, πού γενικά θεωρείται σάν έπιθυμία καί 
έπιδίωξη τής έλλειψης ήδονής πού ξεπερνάει τήν άρχή τής 
ήδονής, άποτελεϊ δευτερογενή νευρωτική διαμόρφωση τοΰ ψυχι-
κοΰ όργανισμοΰ. Μέ τήν έφαρμογή τής άνάλυσης μπορεί νά 
καταρρεύσει, νά διαλνθεΐ στά έξ ών συνετέθη καί γι' αύτό τό 
λόγο δέν άποτελεϊ πρωτογενές βιολογικό δεδομένο. "Οταν, 
πρόσφατα, δ Ράντο υποστήριξε κάποια «καινούργια» θεωρία 
γιά τή νεύρωση, πού άνάγει κάθε άγχος στήν «άνάδυση τοΰ 
πρωταρχικού μαζοχισμοΰ», δχι μόνο παρερμήνευσε τή θεωρία 
τής λίμπιντο, άλλά έκανε τό ίδιο λάθος πού έκανε προηγούμε-
να δ "Αλφρεντ Άντλερ: ή έξήγησή του σταματάει έκεϊ άκρι-
βώς πού άρχίζει ή διερευνητική έμβάθυνση. Συγκεκριμένα: 
πώς μπορεί δ ζωντανός όργανισμός νά Επιθυμεί τήν Ελλειψη 
ήδονής ή τό θάνατο; 

2. Ή φαινομενική έπιδίωξη τής έλλειψης ήδονής μπορεί ν' 
άναχθεΐ στό γεγονός δτι κάποια ματαίωση, πού έπιβάλλεται 
κάτω άπό συγκεκριμένες συνθήκες καί μέ συγκεκριμένο τρόπο, 
παρεμβάλλεται άνάμεσα στόν άρχικά ήδονικό σκοπό καί τήν 
έπιθυμία πραγμάτωσής του. 'Επιδιώκοντας κι έπιζητώντας τήν 
ήδονή, ό άσθενής ξαναβρίσκεται στήν ίδια κατάσταση ματαίω-
σης καί φαίνεται δτι τήν έπιθυμεΐ ύποκειμενικά* στήν πραγματι-
κότητα, δμως, κατευθύνεται πρός τόν ήδονικό στόχο πού βρί-
σκεται πίσω άπ' αύτήν ή είναι κρυμμένος μέσα της. 'Επομένως, 
ή όδύνη πού προκαλεί ό μαζοχιστής στόν Εαυτό του είναι Αντικειμε-
νικά καθορισμένη άλλά δέν είναι υποκειμενικά Επιθυμητή. Είναι 
σημαντικό νά μήν συσκοτίζουμε αύτή τή διαφορά. 

3. Ό μαζοχιστής υποφέρει άπό μιά συγκεκριμένη διαταραχή 
τοΰ μηχανισμοΰ ήδονής καί αύτή ή διαταραχή μπορεί νά 
άποκαλυφθεΐ άποκλειστικά καί μόνο μέ τή χαρακτηραναλυτική 
μέθοδο γιά τήν καταστροφή τής ψυχικής θωράκισης. Αύτή ή 
διαταραχή συνίσταται στό δτι, ύστερα άπό κάποιο σημείο, ό 
άσθενής άντιλαμβάνεται κάθε αύξηση τής όργασμικής του 

73 



αίσθησης σάν άνηδονική καί τή φοβάται σάν κίνδυνο «άφανι-
σμοΰ». Αύτό όφείλεται στούς σπασμούς όρισμένων μυών, δη-
λαδή, ή όργασμική έκφόρτιση γίνεται άντιληπτή σάν έκρηξη, 
άφανισμός ή διάλυση μέ τή φυσική έννοια καί Αποφεύγεται μέ 
τούς σπασμούς. Ή φαντασίωση τοΰ παθητικού ξυλοδαρμού 
έχει τή λειτουργία τής πραγματοποίησης τής έπιθυμούμενης 
καί ταυτόχρονα έπίφοβης έκφόρτισης χωρίς νά δημιουργείται 
ένοχή, δηλαδή, χωρίς νά πραγματοποιείται μέ τίς δικές του 
προσπάθειες. Πράγμα πού μπορεί νά διαπιστωθεί σαφώς σέ 
δλες τίς περιπτώσεις έρωτογενοΰς μαζοχισμοΰ. Ή δημιουργία 
κάποιου μικρότερου κινδύνου γιά νά άποφευχθεΐ ένας μεγαλύ-
τερος άποτελεί άπλώς ένδιάμεσο μηχανισμό. 

4. "Αν λόγω τής έξωτερικής άναστολής καί τής έσωτερικής 
ματαίωσης τής έπιδίωξης τής ήδονής, ή έξωτερική καί έσωτε-
ρική ψυχική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί σέ έντελώς άνη-
δονική κατάσταση, τότε, άκόμα καί μέ τήν καταστροφή του, ό 
όργανισμός έξακολουθεί νά άποδέχεται τήν άρχή τής ήδονής 
— έλλειψης ήδονής. "Ετσι π.χ. γίνεται στήν μελαγχολία. Σάν 
τελευταίο μέσο, ό μελαγχολικός χρησιμοποιεί τήν αύτοκτονία 
γιά νά έπιλύσει τήν άνηδονική ένταση. 

'Ενώ ήταν ένθαρρυντικό, γιά τήν κλινική μας μελέτη τοΰ 
μαζοχισμοΰ, νά καταλήξουμε σέ συμπεράσματα πού δέν άντι-
στρατεύονται τήν άρχή τής ήδονής-έλλειψης ήδονής καί τά 
όποϊα μας έδωσαν τή δυνατότητα νά συμπεριλάβουμε αύτό τό 
φαινόμενο στίς γενικές μας γνώσεις γιά τό ψυχικό όργανο, δέν 
υπήρχε κανένας λόγος γιά νά "μαστέ Ικανοποιημένοι. Πάρα 
πολλά έρωτήματα παρέμεναν άκόμα άναπάντητα καί βασικά τό 
πρόβλημα τοΰ φόβου καί τής Ιδέας τοΰ θανάτου. Μέ τή χαρα-
κτηρανάλυση, διαπιστώνουμε δτι τό «ένστικτο τοΰ θανάτου» 
άποτελεί ένδειξη βιοψυχικής άναστολής καί δτι δέν ύπάρχει 
πρωταρχικός μαζοχισμός. Πράγματι, ύπάρχουν σοβαροί λόγοι 
γιά νά άμφισβητήσουμε τό δτι ό μαζοχισμός μπορεί νά θεωρη-
θεί άνεξάρτητος ένστικτικός σκοπός πού έπιδιώκει τήν έλλει-
ψη ήδονής. Στό μεταξύ, νέες περιπλοκές προστέθηκαν στό 
πρόβλημα, άπό άλλη πλευρά αύτή τή φορά. 

Προσπαθώντας νά βρώ στοιχεία γιά τήν δσο γίνεται πληρέ-
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στερη κατανόηση τής άρχής τοΰ νιρβάνα, διαπίστωσα τήν 
ύπαρξη έπιθυμιών γιά άποσύνθεση, άπώλεια συνείδησης, μή 
ύπαρξη, διάλυση καθώς καί άλλες παρόμοιες έπιθυμίες. Βρήκα, 
μέ λίγα λόγια, ψυχικά στοιχεία πού έδειχναν δτι έπιβεβαιώ-
νουν τήν ύπαρξη μιας ένεργοΰ πρωταρχικής παρόρμησης γιά 
τό θάνατο. Ήμουν πάντα πρόθυμος ν' άναθεωρήσω τή θέση 
μου γιά τό ζήτημα τοΰ ένστικτου τοΰ θανάτου καί νά παραδε-
χτώ δτι οί άντίπαλοί μου είχαν δίκιο, άν μποροΰσα νά βρώ τά 
κλινικά στοιχεία πού θά δικαιολογοΰσαν τίς άπόψεις τους. 
Άλλά άκόμα καί οί πιό εύσυνείδητες προσπάθειές μου γιά νά 
βρώ τήν κλινική τεκμηρίωση τής θεωρίας τοΰ ένστικτου τοΰ 
θανάτου άποδείχτηκαν μάταιες. Πραγματικά, έκεΐ πού άρχιζα 
νά άμφιβάλλω γιά τήν έπίμονη άπό μέρους μου άπόρριψη τής 
θεωρίας τοΰ ένστικτου τοΰ θανάτου, άνακάλυψα άκόμα πιό 
άκαταμάχητα έπιχειρήματα έναντίον της. "Εχουμε καί λέμε, 
λοιπόν: ή έντονη έπιθυμία γιά άποσύνθεση, κλπ., έκδηλώνεται 
βασικά στό τέλος τής θεραπείας, σέ μιά περίοδο, μ' άλλα 
λόγια, πού ό άσθενής άντιμετωπίζει τό πρόβλημα νά ξεπεράσει 
τό άγχος όργασμού του. Αύτό μοΰ προκάλεσε ύπερβολική 
σύγχυση. "Επιπλέον, αύτή ή έπιθυμία σπάνια διαπιστώνεται 
στούς μαζοχιστές* άντίθετα παρουσιάζεται σέ κείνους άκριβώς 
τούς άσθενεΐς πού έχουν άναπτύξει τό μαζοχιστικό μηχανισμό 
στό έλάχιστο καί τό γενετήσιο μηχανισμό στό μέγιστο. Αύτό 
δυνάμωσε τή σύγχυση, γιατί άναγκαστήκαμε νά άναρωτηθοΰμε 
γιά ποιό λόγο οί άσθενεΐς πού βρίσκονται στά πρόθυρα τής 
άνάρρωσης, πού οί μαζοχιστικοί μηχανισμοί τους δέν έχουν 
σχεδόν καθόλου άναπτυχθεΐ καί πού δέν έχουν παρουσιάσει 
σχεδόν καμιά άρνητική άντίδραση στή θεραπεία, δηλαδή πού 
δέν έκδηλώνουν κάποια άσυνείδητη άνάγκη τιμωρίας - γιατί 
αύτοί άκριβώς οί άσθενεΐς άναγκάζονται νά έπιτρέψουν στό 
«σιωπηλό» ένστικτο τοΰ θανάτου νά έχει τόσο μεγάλη έπίδρα-

σ η ; 
Εξετάζοντας διάφορες παλιότερες θεωρητικές διατυπώσεις, 

συνάντησα μιά σχετική νύξη στό βιβλίο μου « Ή Λειτουργία 
τού Όργασμοΰ». Ή δ η τό 1926, χωρίς πραγματικά νά τό 
καταλαβαίνω, άνέφερα μιά κλινική παρατήρηση πού μόνο 
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τώρα μπορώ νά τήν έξηγήσω Ικανοποιητικά. 'Αναφέρω σ' 
αύτό βιβλίο τό πολύ περίεργο γεγονός δτι τό άγχος όργασμοΰ 
συχνά έμφανίζεται μέ τή μορφή τοΰ δγχους θανάτου καί δτι ή 
Ιδέα τής πλήρους σεξουαλικής Ικανοποίησης συνδέεται σ' 
όρισμένους νευρωτικούς άνθρώπους μέ τήν ιδέα τοΰ θανάτου. 

Θέλω νά άναφέρω Ινα τυπικό κλινικό παράδειγμα γιά νά 
έξηγήσω Ινα προηγούμενο γεγονός πού τό έχουμε παραβλέψει 
καί πού, στήν προκειμένη περίπτωση, φαίνεται δτι κάνει γενι-
κά αίσθητή τήν παρουσία του. Πρέπει νά τονίσω, γιά άλλη μιά 
φορά, δτι αύτά τά κλινικά φαινόμενα δέν μπορούν νά έπιβεβαι-
ωθοΰν χωρίς τήν έφαρμογή τής χαρακτηραναλυτικής μεθόδου, 
πού άπελευθερώνει πλήρως τή νευροφυτική διέγερση. Μιά 
υστερική γυναίκα παρουσίασε Ιντονο γενετήσιο άγχος στό 
τέλος τής θεραπείας λίγο καιρό μετά τήν κατάρρευση τής 
θωράκισης. Μέ τίς φαντασιώσεις της έβλεπε τή σεξουαλική 
πράξη σά βίαιη είσχώρηση στόν κόλπο της. Πίστευε δτι 
κάποιο τεράστιο πέος μπαίνει μέ τή βία μέσα στόν τόσο μικρό 
κόλπο της, κάνοντάς τον κομμάτια. Αύτές οί φαντασιώσεις 
δφείλονταν σέ διάφορους φόβους καί σεξουαλικά παιχνίδια 
τής πολύ πρώιμης παιδικής της ήλικίας. Στό μέτρο πού διαλύ-
θηκε τό γενετήσιο άγχος της, άπέκτησε έπίγνωση γιά τίς 
πρωτύτερα άγνωστες όργασμικές αίσθήσεις στά γεννητικά της 
δργανα καί στό μυϊκό σύστημα τής άνω περιοχής τών μηρών. 
Περιέγραψε αύτές τίς αίσθήσεις σάν «ρέουσες», «αισθησια-
κές», «γλυκές», «σάν νά ήλεκτρίζεται» καί τελικά σάν Ινα 
έντονο ήδονικό λιώσιμο. 'Ωστόσο, ύπήρχε άκόμα κάποιο 
ίχνος άπροσδιόριστου γενετήσιου άγχους. Μιά μέρα άρχισε νά 
έχει φαντασιώσεις γιά κάποιο γιατρό πού ήθελε νά τής κάνει 
μιά δδυνηρή έπέμβαση καί, μ' αύτή τή φαντασίωση, θυμήθηκε 
τό έντονο άγχος πού ένιωθε γιά τούς γιατρούς δταν ήταν 2 ή 3 
χρονών. Ήταν σαφές πώς είχαμε νά κάνουμε μέ μιά γενετήσια 
έπιθυμία γιά τόν άναλυτή, διαστρεβλωμένη άπό τό άγχος, μιά 
έπιθυμία πού χρησιμοποιούσε τό φόβο τής παιδικής ήλικίας 
γιά κάποια έπέμβαση σάν άμυνα. Μέχρι αύτό τό σημείο, δέν 
ύπάρχει τίποτα τό παράξενο σ' αύτή τήν περίπτωση. 

Στή συνέχεια, δμως, άρχισε νά έχει έντονα ηδονικές φαντα-
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σιώσεις σχετικές μέ κάποια έπέμβαση στά γεννητικά δργανα, 
πού τήν άντιλαμβανόταν σά βίαιη διείσδυση. «Είναι τόσο 
όμορφα. 'Αφανίζεται κανείς στήν πορεία, πεθαίνει, βρίσκει 
τελικά τή γαλήνη». 'Οραματιζόταν σχεδόν έκστατικά τίς αί-
σθήσεις πού βιώνει κανείς κατά τή διάρκεια μιας γενικής 
άναισθησίας. Περιέγραψε μέ ποιό τρόπο χάνει κανείς τόν 
έαυτό του, γίνεται «ένα μέ τόν κόσμο», άκούει ήχους «καί 
δμως δέν τούς άκούει», άποσύρεται στόν έαυτό του καί διαλύε-
ται. Δέν μπορούμε νά φανταστούμε καλύτερη περιγραφή τού 
ένστίκτου τοΰ θανάτου. 'Ωστόσο, ή παραπέρα άνάλυση άποκά-
λυψε τήν άληθινή λειτουργία αύτής τής παράξενης συμπεριφο-
ράς. Σιγά-σιγά, οί φαντασιώσεις έγιναν πιό συγκεκριμένες καί 
μπορούσαν πιά νά χωριστούν καθαρά σέ δυό κατηγορίες, ή μιά 
άνηδονική καί ή άλλη ήδονική. Μέ βάση τό περιεχόμενό τους 
οί άνηδονικές φαντασιώσεις άποτελοΰσαν προϋπόθεση γιά τήν 
πραγμάτωση τών ήδονικών φαντασιώσεων. Ή έμφοβη, δηλαδή 
ή μαζοχιστική έμπειρία, τήν όποία φαινόταν σάν νά έπιθυμοΰ-
σε, μπορούσε νά άναλυθεί. Τό περιεχόμενο τής ίμφοβης φαντα-
σίωσης ήταν τό έξής: « Ό γιατρός πρόκειται νά άφαιρέσει τό 
πέος μου ή " κ ά τ ι " άπό τά γεννητικά μου δργανα». Ή κρυμ-
μένη ήδονική φαντασίωση ήταν ή έξής: « Ό γιατρός πρόκειται 
νά μοΰ δώσει ένα άλλο, κάτι καλύτερο, καί συγκεκριμένα ένα 
άντρικό γεννητικό δργανο». 

Γιά νά μπορέσει ό άναγνώστης νά κατανοήσει καλύτερα τή 
σύνδεση αύτών τών δύο φαντασιώσεων, θέλω ν' άναφέρω δτι ή 
άσθενής είχε έναν άδελφό δυό χρόνια μεγαλύτερο πού τόν 
ζήλευε πολύ γιά τό πέος του. Είχε τήν έντύπωση δτι ένα 
κορίτσι δέν μπορεί νά νιώσει τόσο μεγάλη ήδονή δσο ένα 
άγόρι. "Επομένως, ήθελε νά άπαλλαγεί άπό τά γυναικεία γεν-
νητικά δργανα καί νά άποκτήσει ένα άντρικό γεννητικό δργα-
νο. Μ αύτό τόν τρόπο πίστευε δτι θά κατόρθωνε νά γλυτώσει 
άπ' όρισμένα άγχη, λογουχάρη, δτι γίνεται έκρηξη έξαιτίας 
τής είσχώρησης τοΰ πέους στή διάρκεια τής συνουσίας, ή δτι 
κατακερματίζεται στή διάρκεια ένός τοκετοΰ ή στή διάρκεια 
τής άφόδευσης. Στήν πραγματικότητα, δμως, αύτό πού έπιδίω-
κε καί έπιθυμοΰσε ήταν ή δσο γίνεται έντονότερη όργασμική 
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αίσθηση. Πίστευε δτι αύτή ή αίσθηση μπορούσε νά δημιουρ-
γηθεί στόν έπιθυμητό βαθμό μόνο μέ τή βοήθεια ένός άντρικού 
γεννητικού όργάνου. Τά αίσθήματα μέ τά όποϊα συνήθιζε νά 
έκφράζει τήν έπιθυμία της γιά θάνατο ήταν άκριβώς Ιδια μέ 
κείνα πού ένιωθε καί σ' αύτή καθεαυτή τήν όργασμική αίσθη-
ση. Μέ λίγα λόγια, τόσο ό όργασμός δσο καί δ θάνατος 
παρουσιάζονταν σάν άποσύνθεση, άφανισμός, άπώλεια τοΰ 
έαυτοΰ, λιώσιμο, διάλυση· σ' όρισμένες συνθήκες, αύτά τά 
αίσθήματα μποροΰσαν νά άποτελοΰν άντικείμενο τής βαθύτε-
ρης κι έντονότερης έπιθυμίας* σ" όρισμένες άλλες, μποροΰσαν 
νά γίνουν αΙτία γιά τό σοβαρότερο άγχος. 

Αύτή ή συνειρμική σύνδεση τής Ιδέας τοΰ όργασμοΰ μέ τήν 
ίδέα τού θανάτου είναι γενικευμένη. Μέ βάση αύτά τά τυπικά 
κλινικά παραδείγματα, καταλήγουμε στό άκόλουθο συμπέρα-
σμα: ή έπιθυμία γιά τήν άνυπαρξία, τό νιρβάνα, τό θάνατο, είναι 
ταυτόσημη μέ τήν έπιθυμία γιά όργασμική έκφόρτιση, δηλαδή, γιά 
τήν ούσιαστικότερη έμπειρία τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ. 'Επομέ-
νως, ή ίδέα τοΰ θανάτου πού πηγάζει άπ' τόν πραγματικό 
θάνατο τού όργανισμοΰ δέν ύπάρχει καί δέν μπορεί νά ύπάρξει, 
έπειδή μιά ίδέα μπορεί νά άντανακλά μόνο κάτι πού ύφίσταται 
ήδη σάν έμπειρία. Κανείς, δμως, δέν έχει βιώσει ποτέ τό δικό 
του θάνατο. Πρός τό παρόν, ή ίδέα τοΰ θανάτου πού διαπιστώ-
νουμε στή διάρκεια τής άνάλυσης έκφράζεται μ' έναν άπό τούς 
άκόλουθους δύο τρόπους: ύφίσταται ή σάν ίδέα σοβαρής κάκω-
σης, ή καταστροφής τοΰ ψυχοφυσικοΰ όργανισμοΰ, όπότε συ-
νοδεύεται άπό σοβαρό άγχος καί συγκεντρώνεται στήν Ιδέα 
τοΰ γενετήσιου εύνουχισμοΰ· ή σάν ίδέα Εντονότατης όργασμι-
κής Ικανοποίησης καί ήδονής μέ τή μορφή τής Ιδέας τής 
σωματικής διάλυσης, άποσύνθεσης, κλπ., όπότε άποτελεί βασι-
κά ίδέα σεξουαλικού σκοπού. Σ' όρισμένες είδικές συνθήκες, 
δπως στήν περίπτωση τοΰ μαζοχιστή λογουχάρη, αύτή καθεαυ-
τή ή όργασμική αίσθηση βιώνεται Ιμφοβα καί, δσο παράδοξο 
κι άν φαίνεται κάτι τέτοιο στούς θεωρητικούς τοΰ ένστικτου 
τοΰ θανάτου, σπάνια διαπιστώνεται έπιθυμία γιά νιρβάνα. Μέ 
λίγα λόγια, στήν περίπτωση τοΰ μαζοχιστή άκριβώς, δέ διαπι-
στώνουμε παρά έλάχιστο λιμναστικό άγχος καί έλάχιστα άνα-
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πτυγμένες Ιδέες θανάτου. 
Μόνον τώρα, περίπου δώδεκα χρόνια δστερα άπό τήν άρχι-

κή δύσκολη διαφοροποίηση άνάμεσα στήν μεταφυσική θεωρία 
τοΰ ένστίκτου τοΰ θανάτου καί τήν κλινική θεωρία τοΰ όργα-
σμοΰ μέσα στά πλαίσια τής ψυχανάλυσης, μποροΰμε νά διατυ-
πώσουμε τήν ούσιαστική διαφορά τους. Οί δύο αύτές άπόψεις, 
τόσο διαμετρικά άντίθετες, βασίζονται στίς άρνητικές άντιδρά-
σεις τοΰ άσθενή δσον άφορα τήν άμεση έρμηνεία τών συμπτω-
μάτων. 'Αναπτύχθηκαν παράλληλα ή μιά μέ τήν άλλη καί 
Ενδιαφέρθηκαν γιά τό ίδιο πρόβλημα. Καί οί δυό άπόψεις 
κινήθηκαν πρός τή βιοφυσιολογική κατεύθυνση. Ή πρώτη 
κατέληξε στό συμπέρασμα δτι υπάρχει μιά άπόλυτη θέληση 
γιά όδύνη καί θάνατο· ή δεύτερη άνοιξε τό δρόμο γιά τή 
διαπίστωση καί τήν έπίλυση μιάς σειράς προβλημάτων πού 
άναφέρονται στή δομή καί στίς ψυχολογικές καί ψυχοφυσιο-
λογικές σχέσεις. Αύτή ή σημαντικότατη διαμάχη ώς πρός τή 
σωστή κατανόηση τών σχετικών στοιχείων ένδέχεται νά λήξει 
κάποια μέρα μέ τήν άνακάλυψη τών σχέσεων πού συνδέονται 
άμεσα μέ τή διαδικασία τής ζωής. 'Ακόμα καί τώρα, δμως, 
μποροΰμε νά ποΰμε δτι αύτό πού ή θεωρία τοΰ ένστίκτου τοΰ 
θανάτου προσπάθησε νά παρουσιάσει σά διάλυση τής ζωής 
είναι άκριβώς έκείνο πού ή έρευνα τοΰ όργασμοΰ είναι έτοιμη 
νά κατανοήσει σάν τό ούσιαστικότερο χαρακτηριστικό τοΰ 
ζωντανού όργανισμοΰ12. Μέ βάση τό γεγονός δτι στήν ούσία 
πρόκειται γιά μιά βιολογική διαμάχη, ή έκβασή της δέν πρό-
κειται νά καθοριστεί μέσα στά πλαίσια τής ψυχολογίας. Δέν 
ύπάρχει πιά άμφιβολία δτι πάρα πολλά έξαρτώνται άπό τόν 
τρόπο μέ τόν όποίο θά διευθετηθεί τελικά τό δλο θέμα, δτι δέν 
πρόκειται γιά κάτι τό κοινότοπο άλλά γιά ένα καθοριστικό 
πρόβλημα τής φυσικής έπιστήμης. 'Αναφερόμαστε, στήν προ-
κειμένη περίπτωση, στό πρόβλημα τής φύσης καί τής λειτουρ-
γίας τής έπιθυμίας γιά ένεργειακή έκφόρτιση πού διέπει δλους 

12. Γιά νά είμαι πιό συγκεκριμένος, μπορώ νά άναφερθώ στό παράδειγμα τής 
σύντηξης δύο γαμετών. Μπορούμε μόνο νά μαντέψουμε τή βαθιά σχέση μέ τήν 
όργασμική αΤσθηση τής διάλυσης, .τής σύντηξης. 
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τούς ζωντανούς όργανισμούς καί πού, μέχρι τώρα, έχει περιο-
ριστεί στήν άσαφή άντίληψη γιά τήν «άρχή τοΰ νιρβάνα»13. 

9. ΗΔΟΝΗ, ΑΓΧΟΣ, ΘΥΜΟΣ 
ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

Στή χαρακτηραναλυτική πρακτική, διαπιστώνουμε δτι ή θωρά-
κιση λειτουργεί μέ τή μορφή μόνιμης, καθηλωμένης, μυϊκοφα-
νοΰς συμπεριφοράς. Πρώτα καί κύρια, άποκαλύπτεται ή ταυτό-
τητα αύτών τών ποικιλόμορφων λειτουργιών μποροΰν νά γί-
νουν κατανοητές μέ βάση μιά μόνον άρχή, μέ τήν άρχή, 
δηλαδή, τής θωράκισης τής περιφέρειας τοϋ βιοψυχικοϋ συστήμα-
τος. 

Ή σεξοικονομία προσεγγίζει αύτά τά προβλήματα άπό τή 
σκοπιά τής ψυχικής λειτουργίας τής θωράκισης καί, άπ' αύτή 
τήν άποψη, έχει κάτι στό δποϊο μπορεί νά άναφερθεΐ. Ξεκινάει 
άπό τήν πρακτική άπαίτηση νά άποκατασταθεϊ ή έλευθερία 
νευροφυτικών κινήσεων τοΰ άσθενή. 

'Εκτός άπό τά δύο πρωταρχικά συναισθήματα, τή σεξουαλι-
κότητα καί τό άγχος, έχουμε καί ένα τρίτο συναίσθημα, τό 
θυμό ή, άκριβέστερα, τό μίσος. "Οπως καί στά δυό πρώτα, έτσι 
καί στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει νά ύποθέσουμε δτι, μέ 
έκφράσεις δπως «βράζω άπό θυμό» καί «ό θυμός τρώει τά 
σωθικά μου», πού περιγράφουν τό θυμό πού δέν έχει έκφορτι-
σθεΐ, ή καθομιλούμενη γλώσσα άντανακλά κάποια πραγματική 
βιολειτουργική διαδικασία. Ή γνώμη μας είναι δτι μέ βάση 
αύτά τά τρία βασικά συναισθήματα μπορεί νά γίνει κατανοητή 

13. Σημείωση τοϋ 194S: ' Η άποφασιστική σημασία τής σεξοικονομικής κατανό-
ησης τών (δεών τής «Εκρηκτικής διάλυσης», του «θανάτου», τοϋ «λιωσίματος», 
κλπ., δέν άποκαλύφθηκε, ουσιαστικά παρά μόνο τό 1936-40, δταν, 
μέ βάση αύτή τήν υπόθεση, άνακαλΰφθηκαν τά βιόντα καί ή φυσική 
ένέργεια στήν άτμόσφαιρα. Σήμερα ξέρουμε δτι 6 νευρωσικός φόβος 
τής «Εκρηξης» είναι ή Εκφραση τής άναστολής τής όργονοτικής Επέ-
κτασης τοϋ βιοσυστήματος. 
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όλόκληρη ή κλίμακα τών συναισθημάτων. "Ολες οί πολυπλο-
κότερες συναισθηματικές παρορμήσεις μπορούν νά παραχθούν 
άπ' αύτά τά τρία συναισθήματα. 'Ωστόσο, θά πρέπει ν' άποδει-
χτεΐ κατά πόσον καί σέ ποιό βαθμό τό συναίσθημα τοΰ θυμοϋ 
μπορεί νά παραχθεί άπό τίς μεταλλαγές τών δυό πρώτων συναι-
σθηματικών παρορμήσεων. 

'Ανακαλύψαμε δτι ή σεξουαλική διέγερση καί τό άγχος 
μποροΰν νά γίνουν κατανοητά σά δυό άντιθετικές κατευθύνσεις 
ρευμάτων. Πώς συσχετίζεται ή λειτουργία τοΰ μίσους μέ τά 
δύο πρωταρχικά συναισθήματα; 

"Ας ξεκινήσουμε άπό τήν κλινική μελέτη τής χαρακτηροθω-
ράκισης. Αύτή ή έννοια δημιουργήθηκε μέ σκοπό τή δυναμική 
καί οίκονομική κατανόηση τής βασικής λειτουργίας τοΰ χαρα-
κτήρα. Σύμφωνα μέ τήν σεξοικονομική άποψη, τό έγώ μορφο-
ποιείται συγκεκριμένα μέσα στή σύγκρουση άνάμεσα στό έν-
στικτο (ούσιαστικά λιμπιντική άνάγκη) καί τό φόβο γιά τιμω-
ρία. Γιά νά έπιβάλλει τήν ένστικτική άναστολή, πού άπαιτεί ό 
σύγχρονος κόσμος καί γιά νά μπορέσει νά άντιμετωπίσει τήν 
ένεργειακή λίμναση πού δημιουργείται άπ' αύτή τήν άναστο-
λή, τό έγώ πρέπει νά υποστεί κάποια μεταβολή. Ή διαδικασία 
πού έχουμε υπόψη μας, άν καί μιλάμε γι' αύτήν άρκετά άπόλυ-
τα, χαρακτηρίζεται σαφώς άπό τή σχέση αίτίου-αΐτιατοΰ. Τό 
έγώ, δηλαδή, έκείνη ή πλευρά τοΰ άτόμου πού έκτίθεται στόν 
κίνδυνο, γίνεται άκαμπτο δταν ύφίσταται συνεχώς τήν έπίδρα-
ση τών ίδιων ή παρόμοιων συγκρούσεων άνάμεσα στήν άνάγ-
κη καί στόν έξωτερικό κόσμο πού προκαλεί τό φόβο. "Αποκτά 
μ' αύτή τή διαδικασία ένα μόνιμο, αύτοματικό στή λειτουργία 
του τρόπο άντίδρασης, δηλαδή, τό «χαρακτήρα» του. Λές καί 
ή συναισθηματική προσωπικότητα θωρακίζει τόν έαυτό της, 
λές καί τό σκληρό κέλυφος πού δημιουργεί άποσκοπεΐ ν' 
άποκρούσει καί νά έξασθενήσει τά χτυπήματα τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου, καθώς καί τίς έντονες έκδηλώσεις κι άπαιτήσεις τών 
έσωτερικών άναγκών. Ή θωράκιση αύτή κάνει τόν άνθρωπο 
λιγότερο εύαίσθητο στήν έλλειψη ήδονής άλλά καί περιορίζει 
τή λιμπιντική καί έπιθετική κινητικότητά του καί, έπομένως, 
περιορίζει τήν ίκανότητά του γιά όλοκλήρωση καί ήδονή. 
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Υποστηρίζουμε δτι τό έγώ έχει γίνει λιγότερο ευμετάβλητο 
καί περισσότερο άκαμπτο- καί δτι ή Ικανότητα ρύθμισης τής 
Ενεργειακής οίκονομίας έξαρτάται άπό τήν έκταση τής θωρά-
κισης. Θεωρούμε τήν όργασμική Ικανότητα σάν μέτρο αύτής 
τής Ικανότητας, μιά καί άποτελεΐ άμεση έκφραση τής νευροφυ-
τικής κινητικότητας. Ή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα άπαιτεΐ 
ενέργεια, γιατί συντηρείται χάρη στή συνεχή κατανάλωση 
λιμπιντικών ή νευροφυτικών δυνάμεων, οί όποιες σ άλλη 
περίπτωση (δταν έχει συντελεστεί ή κινητική άναστολή τους) 
δημιουργούν άγχος. αύτό τόν τρόπο, ή θωράκιση τοΰ 
χαρακτήρα λειτουργεί σάν παράγοντας άπορρόφησης καί κα-
τανάλωσης νευροφυτικής ένέργειας. 

"Οταν καταρρεύσει ή θωράκιση χάρη στή χαρακτηρανάλυ-
ση, τό πρώτο πράγμα πού άποκαλύπτεται είναι ή δεσμευμένη 
έπιθετικότητα. 'Υπάρχει, δμως, συγκεκριμένη άναπαράσταση 
τής πολυθρύλητης δέσμευσης τής Επιθετικότητας ή τοΰ άγ-
χους; 

"Αν, στήν πορεία τής χαρακτηρανάλυσης καταφέρουμε νά 
άπελευθερώσουμε τήν έπιθετικότητα πού είναι δεσμευμένη στή 
θωράκιση, τό άποτέλεσμα είναι ν' άπελευθερωθεΐ τό άγχος. 
Τότε τό άγχος μπορεί νά «μετατραπεί» σ' έπιθετικότητα καί ή 
έπιθετικότητα σέ άγχος. ' Η σχέση άνάμεσα στό άγχος καί τήν 
έπιθετικότητα είναι άνάλογη μέ τή σχέση άνάμεσα στό άγχος 
καί τή σεξουαλική διέγερση; Δέν είναι εύκολο ν' άπαντήσουμε 
σ' αύτή τήν έρώτηση. 

'Αρχικά, λοιπόν, οί κλινικές μας έρευνες άποκαλύπτουν 
όρισμένα περίεργα γεγονότα. Ή άναστολή τής έπιθετικότητας 
καί ή ψυχική θωράκιση συμβαδίζουν μέ τήν αύξηση τοΰ 
μυϊκού τόνου- μερικές φορές παρατηρείται άκόμα καί κάποια 
άκαμψία τοΰ μυϊκοΰ συστήματος τών άκρων καί τοΰ κορμού. 
Οί άσθενεϊς πού πάσχουν άπό τή λεγόμενη συναισθηματική 
άνάσχεση ξαπλώνουν στό κρεβάτι άλύγιστοι σάν σανίδες, 
έντελώς άκαμπτοι καί άκίνητοι. Δέν είναι εύκολο νά προκλη-
θοΰν άλλαγές σέ τέτοιου είδους μυϊκή τάση. "Αν ό άναλυτής 
προσπαθήσει νά πείσει τόν άσθενή νά χαλαρώσει, ή μυϊκή 
ένταση άντικαθίσταται άπό νευρικότητα. Σέ άλλες περιπτώ-

82 



σεις, παρατηρούμε τούς άσθενεΐς νά κάνουν διάφορες άκούσιες 
κινήσεις, ή άναστολή τών όποιων δημιουργεί άμέσως αίσθήμα-
τα άγχους. Άπ αύτές τίς παρατηρήσεις έμπνεύστηκε ό Φερέν-
τσι γιά νά διαμορφώσει τήν «ένεργό μέθοδο παρεμβολής». 
Παραδέχτηκε δτι ή παρεμπόδιση τών χρόνιων μυϊκών άντιδρά-
σεων, αυξάνει τή λίμναση. Μ" αύτό συμφωνούμε, άλλά πιστεύ-
ουμε δτι μπορούμε νά συμπεράνουμε πολύ περισότερα πράγμα-
τα άπ' αύτές τίς παρατηρήσεις καί δχι άπλώς κάποιες ποσοτι-
κές μεταβολές ώς πρός τή διέγερση. Τό θέμα είναι ή λειτουρ-
γική ταύτιση άνάμεσα στή χαρακτηροθωράκιση καί τήν μυϊκή 
ύπερτονία ή τή μυϊκή άκαμψία. Κάθε αύξηση τοΰ μυϊκοϋ τόνου 
καί τής άκαμψίας άποτελεί ένδειξη δτι ίχει προκληθεί ή άνάσχεση 
καί ή δέσμευση κάποιας νευροφυτικής διέγερσης, άγχους, ή σεξουα-
λικής αίσθησης. "Οταν έμφανίζονται οί γενετήσιες αίσθήσεις, 
όρισμένοι άσθενείς κατορθώνουν νά τίς έξαλείφουν ή νά τίς 
έξασθενούν χάρη στήν κινητική άνησυχία. Τό ίδιο Ισχύει καί 
γιά τήν άπορρόφηση τών αίσθημάτων άγχους. Σ' αύτό τό 
σημείο, ύπενθυμίζουμε τήν τεράστια σημασία πού έχει ή κινη-
τική άνησυχία κατά τήν παιδική ήλικία σάν τρόπος ένεργεια-
κής έκφόρτισης. 

"Εχει παρατηρηθεί συχνά δτι ύπάρχει κάποια διαφορά στήν 
κατάσταση τής μυϊκής έντασης πρίν καί μετά τήν άρση μιας 
σοβαρής άπώθησης. Συνήθως, δταν οί άσθενείς βρίσκονται σέ 
κατάσταση άντίστασης, δηλαδή, δταν μιά ίδέα ή μιά ένστικτι-
κή παρόρμηση έμποδίζεται νά φτάσει στή συνείδηση, νιώθουν 
μιά τάση στό κρανίο, στήν άνω περιοχή τών μηρών, στούς 
μυώνες τών γλουτών, κλπ. "Αν καταφέρουν νά ξεπεράσουν 
αυτήν τήν άντίσταση άπό μόνοι τους ή άν άρθεΐ άπ' τόν 
άναλυτή ύστερα άπό σωστή έρμηνεία, νιώθουν ξαφνικά νά 
άνακουφίζονται. Σέ μιά τέτοια κατάσταση, μιά άσθενής είπε 
κάποτε: «Είναι σά νά ένιωσα σεξουαλική Ικανοποίηση». 

Ξέρουμε δτι κάθε άνάμνηση τοΰ περιεχομένου μιας άπωθη-
μένης Ιδέας έπιφέρει έπίσης ψυχική άνακούφιση. 'Ωστόσο, 
αύτή ή άνακούφιση δέν άποτελεί θεραπεία δπως πιστεύουν οί 
άμύητοι. Πώς έρχεται αύτή ή άνακούφιση; Πάντο.τε ύποστηρί-
ξαμε δτι έπιφέρεται άπ' τήν έκφόρτιση προγενέστερα δεσμευ-
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μένης ψυχικής ένέργειας. "Ας άφήσουμε κατά μέρος τήν άνα-
κούφιση καί τό αίσθημα τής Ικανοποίησης πού συνδέονται μέ 
κάθε νέα συνειδητοποίηση. Ή ψυχική ένταση καί άνακούφιση 
άκολουθοΰνται άπαραίτητα άπό κάποια σωματική έκδήλωση, 
γιατί ή ένταση καί ή χαλάρωση είναι βιοφυσικές καταστάσεις. 
Είναι όλοφάνερο δτι μέχρι τώρα μεταφέραμε άπλώς αύτές τίς 
έννοιες στά ψυχικά πλαίσια. Τώρα πιά πρέπει νά άποδείξουμε 
δτι είχαμε δίκιο γι' αύτή τήν ένέργειά μας. 'Αλλά θά είναι 
λάθος νά μιλήσουμε γιά «μεταβίβαση» τών έννοιών τής φυσιο-
λογίας στήν ψυχική σφαίρα, γιατί αύτό πού έχουμε υπόψη μας 
δέν άποτελεϊ άναλογία άλλά πραγματική ταύτιση: τήν ένότητα 
τής ψυχικής καί τής σωματικής λειτουργίας. 

Κάθε νευρωτικός είναι μυϊκά δυστονικός καί κάθε θεραπεία 
έκδηλώνεται άμεσα μέ μιά «χαλάρωση» ή βελτίωση τοΰ τόνου 
τοΰ μυϊκοΰ συστήματος. Ή διαδικασία αύτή μπορεί νά παρα-
τηρηθεί καλύτερα σ' έναν ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα. Ή 
μυϊκή άκαμψία του έκφράζεται μέ τήν έμφάνιση τής άδεξιότη-
τας· μέ άρρυθμες κινήσεις, Ιδιαίτερα κατά τή σεξουαλική 
πράξη, μέ έλλειψη μιμητικών κινήσεων, μέ χαρακτηριστική 
ένταση στούς μΰς τοΰ προσώπου, πράγμα πού συχνά τόν κάνει 
νά παίρνει έκφραση μάσκας. "Ενα άλλο γνώρισμα αΰτοΰ τοΰ 
χαρακτήρα είναι μιά ρυτίδα πού σχηματίζεται άπ' τά πλάγια 
τής μύτης μέχρι τήν άκρη τοΰ στόματος, καθώς καί μιά δρι-
σμένη άκαμψία στήν έκφραση τών ματιών, πού προκαλείται 
άπό τήν άκαμψία τών μυών τών βλεφάρων. Οί μΰς τών γλου-
τών είναι σχεδόν πάντα σ' ένταση. Ό τυπικός ψυχαναγκαστι-
κός χαρακτήρας παρουσιάζει γενική μυϊκή άκαμψία· σέ άλ-
λους άσθενεΐς αύτή ή άκαμψία συνοδεύεται άπό κάποια πλαδα-
ρότητα (υποτονία) άλλων μυϊκών περιοχών, πράγμα πού δέν 
σημαίνει, ώστόσο, ϋπαρξη χαλάρωσης. Τό γνώρισμα αύτό 
παρατηρείται συχνά στούς παθητικούς-θηλυκούς χαρακτήρες. 
Καί μετά, φυσικά, άκολουθεΐ ή άκαμψία τής κατατονικής 
έμβροντησίας, πού συνοδεύει τήν πλήρη ψυχική θωράκιση. 
Αύτό συνήθως έξηγεϊται σά διαταραχή τών έξωπυραμιδικών 
νευρικών όδών. Δέν έχουμε καμιά άμφιβολία δτι οί σχετικές 
νευρικές δδοί παίζουν πάντα κάποιο ρόλο στίς άλλαγές τοΰ 
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μυϊκού τόνου. Καί σ αύτές, δμως, τίς νευρικές όδούς βλέπουμε 
μόνο μιά γενική λειτουργική διαταραχή, πού έκφράζεται μέσα 
άπ' αύτήν. Είναι άφελές νά πιστέψουμε δτι έχουμε έξηγήσει 
κάτι έπειδή έχει έπιβεβαιωθεΐ τό πώς νευρώνεται ή ποιά νευρι-
κή όδό άκολουθεϊ. 

Ή ψυχική άκαμψία τών μετεγκεφαλιτικών δέν είναι ή «έκ-
φραση» τής μυϊκής άκαμψίας, ούτε προέρχεται άπ' αύτήν. Ή 
μυϊκή άκαμψία καί ή ψυχική άκαμψία άποτελούν ένότητα, 
ένδειξη γιά τήν ύπαρξη μιας διαταραχής τής νευροφυτικής 
κινητικότητας τοΰ βιολογικού συστήματος στό σύνολό του. 
Καί παραμένει άνοικτό τό έρώτημα, άν ή διαταραχή τών 
έξωπυραμιδικών νευρικών όδών δέν είναι κι αύτή άποτέλεσμα 
κάποιου πράγματος πού έπενεργεί σέ πρωτογενές έπίπεδο, πού 
έχει ήδη καταστρέψει τόν Ιδιο τόν νευροφυτικό μηχανισμό καί 
δχι μόνο τά προσβαλλόμενα δργανα. Ή μηχανιστική νευρο-
λογία, λογουχάρη, έξηγεΐ ένα σπασμό τοΰ σφιγκτήρα τοΰ 
πρωκτού μέ βάση τή συνεχή διέγερση τών νεύρων του. Ή 
διαφορά άνάμεσα στήν μηχανιστική-άνατομική καί τήν λει-
τουργική άποψη μπορεί εύκολα νά άποσαφηνιστεϊ: ή σεξοικο-
νομία άντιλαμβάνεται τά νεΰρα μόνον σάν άγωγούς μεταβίβα-
σης τής γενικής νευροφυτικής διέγερσης. 

Ό σπασμός τοΰ σφιγκτήρα τοΰ πρωκτού, πού είναι ή αίτία 
άρκετών καί σοβαρών έντερικών διαταραχών, είναι άποτέλε-
σμα τοΰ φόβου γιά άφόδευση πού δημιουργείται στήν παιδική 
ήλικία. Αύτό τό πράγμα άποτελεί κάποιο είδος άνάσχεσης. 
"Αν τήν έξηγήσουμε μέ βάση τήν ήδονή, πού άντλείται άπό τή 
συγκράτηση τών έντερικών κινήσεων, δέν κατορθώνουμε νά 
μπούμε στήν ούσία τοΰ θέματος. Ή Μπέρτα Μπορνστάιν 
περιγράφει τήν συγκράτηση τής κένωσης πού παρατηρήθηκε 
σ' ένα παιδί ένάμισυ έτους. 'Απ' τό φόβο μήπως λερώσει τό 
κρεβάτι του, τό παιδί βρισκόταν σέ συνεχή κατάσταση σπα-
σμοΰ καί δέν μπορούσε νά κοιμηθεί τό βράδυ άν δέν έπαιρνε 
μιά μπλεγμένη καθιστή στάση μέ σφιγμένα χέρια. Ή μυϊκή 
συγκράτηση τών περιττωμάτων άποτελεί τό πρότυπο τής άπώ-
θησης γενικά καί τό πρώτο βήμα τής έμφάνισής της στήν 
πρωκτική ζώνη. Στή στοματική ζώνη, ή άπώθηση Εκδηλώνεται 
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σάν σφίξιμο τών μυών τοΰ στόματος καί σάν σπασμός τών 
μυών τοΰ λάρυγγα, τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ στήθους· στή γενετήσια 
ζώνη Εκδηλώνεται σάν συνεχής Ενταση τών μυών τής λεκάνης. 

Ή άπελευθέρωση τής νευροφυτικής διέγερσης άπ' τήν κα-
θήλωσή της στήν τάση τών μυών τοΰ κεφαλιοΰ, τοΰ λαιμοΰ, 
τών σαγονιών, τοΰ λάρυγγα, κλπ., είναι μιά άπ' τίς άναγκαϊες 
προϋποθέσεις γιά τήν έξάλειψη τών στοματικών, γενικά, καθη-
λώσεων. Σύμφωνα μέ τίς έμπειρίες μας άπό τή χαρακτηρανάλυ-
ση ούτε ή άνάμνηση τών στοματικών έμπειριών καί έπιθυμιών, 
ούτε ή συζήτηση γιά τό γενετήσιο άγχος μπορούν νά έχουν 
τήν ίδια θεραπευτική άξία. Χωρίς αύτή τήν άπελευθέρωση, ό 
άσθενής θυμάται άλλά δέ βιώνει τίς διεγέρσεις, πού είναι 
συνήθως πολύ καλά κρυμμένες. Διαφεύγουν τήν προσοχή μέ τό 
νά κρύβονται σέ καταφανείς τρόπους συμπεριφοράς πού έμφα-
νίζονται σάν μέρος τοΰ δλου χαρακτήρα τοΰ άτόμου. 

Τά σημαντικότερα μυστικά τών παθολογικών μετατοπίσεων 
καί τών δεσμεύσεων τής νευροφυτικής Ενέργειας περιέχονται 
συνήθως σέ Εκδηλώσεις δπως οί άκόλουθες: άτονη, ξεψυχισμέ-
νη, τρεμουλιάρικη φωνή* όμιλία μέ σφιγμένο τό πάνω χείλι* 
Εκφραση προσώπου πού χαρακτηρίζεται άπό πλήρη άκινησία 
καί μοιάζει μέ μάσκα* έπιπλέον, όρισμένες Ενδείξεις τοΰ λεγό-
μενου βρεφικού προσώπου* μιά άδιόρατη ρυτίδα στό μέτωπο* 
πεσμένα βλέφαρα* έντάσεις στό κρανίο* κρυμμένη, άδιόρατη 
ύπερευαισθησία στό λάρυγγα* βιαστικός, άπότομος καί «τσιτω-
μένος», σφιγμένος τρόπος όμιλίας* έλαττωματική άναπνοή* 
ήχοι ή κινήσεις στή διάρκεια τής όμιλίας πού μοιάζουν τυχαί-
οι* συγκεκριμένος τρόπος κίνησης τοΰ κεφαλιού, χαμηλώματός 
του τήν ώρα πού κοιτάζει κάπου, κλπ. Δέν είναι δύσκολο νά 
πείσουμε κάποιον δτι τό άγχος τής γενετήσιας έπαφής δέν 
έμφανίζεται έφόσον αύτά τά συμπτώματα, πού παρατηροΰνται 
στό κεφάλι καί τό λαιμό, δέν Εχουν άποκαλυφθεΐ καί έξαλει-
φθεϊ. Τό γενετήσιο άγχος, ίδιαίτερα, μετατοπίζεται τίς περισ-
σότερες φορές πρός τό πάνω μέρος τοΰ σώματος καί δεσμεύε-
ται στούς σφιγμένους μΰς τοΰ σβέρκου. Ό φόβος μιάς κοπέλας 
γιά κάποια έπέμβαση στά γεννητικά της δργανα Εκφράστηκε 
μέ τή στάση πού είχε τό κεφάλι της ένόσω ήταν ξαπλωμένη 
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στόν καναπέ. "Οταν συνειδητοποίησε αύτή τήν περίεργη στά-
ση πού είχε τό κεφάλι της, είπε: «Είμαι ξαπλωμένη έδώ λές 
καί τό κεφάλι μου είναι καρφωμένο στόν καναπέ». Πραγματικά 
έδινε τήν έντύπωση δτι μιά άόρατη δύναμη τήν κρατούσε άπ* 
τά μαλλιά καί δέν μπορούσε νά κινηθεί. 

θ ά γεννηθεί, καί δίκαια, τό έρώτημα, κατά πόσον αύτές οί 
άντιλήψεις έρχονται σέ άντίθεση μέ κάποια άλλη ύπόθεση. Ό 
αύξημένος τόνος τών μυών είναι φυσικά μιά ιίαρασυμπαθητική-
σεξουαλική λειτουργία* δ μειωμένος τόνος καί ή παράλυση 
τών μυών, άπ' τήν άλλη μεριά, είναι μιά συμπαθητική-άγχωτική 
λειτουργία. Πώς συνδέεται αύτό μέ τό γεγονός δτι ή άπό φόβο 
συγκράτηση τών περιττωμάτων ή ή άναστολή τής δμιλίας σ' 
ένα παιδί άκολουθεΐται άπό κάποια μυϊκή σύσπαση; 'Ανατρέ-
χοντας στή σχετική θεωρία, άναγκάστηκα νά θέσω αύτό τό 
έρώτημα καί, γιά πολύ καιρό, δέν μπόρεσα νά βρώ κάποια 
έξήγηση. 'Ωστόσο, δπως γίνεται πάντα δταν έμφανίζονται 
τέτοιες δυσκολίες στή διερεύνηση τών διαφόρων σχέσεων, 
αύτή άκριβώς ή περιπλεγμένη πλευρά τοΰ δλου ζητήματος 
δδήγησε στή διεύρυνση τής γνώσης μας. 

Πρώτα άπ' δλα, έπρεπε νά γίνει κατανοητό δτι ή διαδικασία 
τής μυϊκής έντασης στή διάρκεια τής σεξουαλικής διέγερσης 
δέν μπορεί νά είναι Ίδια μέ τή διαδικασία μυϊκής έντασης πού 
παρατηρείται στό άγχος. Μέ τήν άναμονή τοϋ κινδύνου, τό 
μυϊκό σύστημα βρίσκεται σέ ένταση, λές καί είναι Ιτοιμο γιά 
δράση. Φαντασθείτε ένα έλάφι έτοιμο νά τραπεϊ σέ φυγή. Στήν 
κατάσταση τρόμου, σταματάει ξαφνικά κάθε διέγερση στό μυϊκό 
σύστημα («παράλυσα άπ' τόν τρόμο»). Τό γεγονός δτι, στήν 
περίπτωση τοΰ τρόμου, μπορεϊ νά συμβεί μιά άκούσια κένωση 
σάν άποτέλεσμα άπότομης χαλάρωσης τοΰ σφιγκτήρα τοΰ 
πρωκτοΰ ταιριάζει έπίσης μέ τήν άντίληψή μας γιά τή σχέση 
μεταξύ άγχους καί συμπαθητικής λειτουργίας. Μ* αύτό τόν 
τρόπο, ή συμπαθητική, προκαλούμενη άπό φόβο διάρροια, 
στήν περίπτωση τοΰ τρόμου, μπορεί νά διαχωριστεί άπό τήν 
παρασυμπαθητική διάρροια πού προκαλείται άπό τήν ήδονή, 
στήν περίπτωση τής σεξουαλικής διέγερσης. Ή πρώτη βασί-
ζεται στήν παράλυση τοΰ σφιγκτήρα (συμπαθητική λειτουρ-
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γία)· ή δεύτερη στίς αύξημένες περισταλτικές κινήσεις τού 
έντερικοΰ μυϊκού συστήματος (παρασυμπαθητική λειτουργία). 
Μέ τή σεξουαλική διέγερση, τό μυϊκό σύστημα βρίσκεται σέ 
κατάσταση σύσπασης, δηλαδή, προετοιμάζεται γιά κινητική 
δραστηριότητα, γιά παραπέρα σύσπαση καί χαλάρωση. Στήν 
περίπτωση κάποιας προσμονής γεμάτης άγχος, άπ' τήν άλλη 
μεριά, τό μυϊκό σύστημα κυριαρχείται άπό συνεχή ένταση μέχρι 
νά φτάσει ή στιγμή τής έκφόρτισης, χάρη σέ κάποια μορφή 
κινητικής δραστηριότητας. Τότε ή άνοίγει ό δρόμος γιά τήν 
παράλυση άν πραγματωθεί ή άντίδραση τρόμου, ή άντικαθί-
σταται μέ κάποια άντίδραση κινητικής φυγής. Τό μυϊκό σύ-
στημα, δμως, μπορεί νά παραμείνει σέ ένταση, δηλαδή νά μήν 
έξαλειφθούν οί έντάσεις του μέ τόν ένα άπ' τούς δυό τρόπους. 
"Αν συμβεί κάτι τέτοιο, έμφανίζεται ή κατάσταση πού, άντίθε-
τα μέ τήν παράλυση τρόμου, μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν 
άκαμψία τρόμου («πέτρωσα άπ' τό φόβο»). Ή έρευνα άποδε,ί-
χνει δτι, στήν παράλυση τρόμου, τό μυϊκό σύστημα κυριαρχεί-
ται άπό πλαδαρότητα, έξαντλεϊνιι άπ* τή διέγερση — τό 
άγγειοκινητικό σύστημα, άπ' τήν άλλη μεριά, φτάνει σέ μιά 
κατάσταση πλήρους διέγερσης: έντονοι παλμοί, άναπνοή, ένι-
σχυμένη χλωμάδα. Στήν περίπτωση τής άκαμψίας τρόμου, τό 
περιφερικό μυϊκό σύστημα είναι άκαμπτο, ή αίσθηση τού 
άγχους άπουσιάζει ή είναι μόνο μερικά άναπτυγμένη· γίνεται 
κανείς «φαινομενικά ήρεμος». Στήν πραγματικότητα, δέν μπο-
ρεί νά κινηθεί καί είναι άνίκανος γιά φυγή δπως καί γιά 
νευροφυτική διαφυγή-άναδίπλωση στόν έαυτό του. 

Τί μαθαίνουμε άπ' αύτά τά γεγονότα; Ή μυϊκή άκαμψία 
μπορεί νά πάρει τή θέση τής νευροφυτικής άγχωτικής άντίδρασης. 
Μ* άλλα λόγια, ή ίδια διέγερση πού, στήν παράλυση τρόμου, 
διαφεύγει πρός τό έσωτερικό, χρησιμοποιεί, στήν περίπτωση 
τής άκαμψίας τρόμου, τό μυϊκό σύστημα γιά νά διαμορφώσει 
μιά περιφερειακή θωράκιση τού όργανισμοΰ14. 

Μπορούμε νά παρατηρήσουμε δτι ό άνθρωπος πού ύφίσταται 

14. Ή θεωρία τής Εξέλιξης θά πρέπει νά άποφασίσει άν ή βιολογική θωράκιση 
τής χελώνας, λογουχάρη, άναπτΰχθηκε μέ τόν Ιδιο τρόπο. 
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χειρουργική έπέμβαση μέ τοπική άναισθησία παρουσιάζει τήν 
ίδια μυϊκή άκαμψία. "Αν γίνουν έκούσιες προσπάθειες γιά 
χαλάρωση, τό άγχος αύξάνεται άμέσως μέ τή μορφή καρδια-
κών παλμών καί άναπνοής. "Ετσι, ή μυϊκή ένταση πού ι πάρχει 
καί δέν έκλύεται μέ μιά κινητική έκφόρτιση, καταναλώνει 
διέγερση πού θά μπορούσε νά έμφανιστεΐ σ^ν άγχος- μ' αύτό 
τόν τρόπο τό άγχος διατηρείται. Σ' αύτή τή διαδικασία άνα-
γνωρίζουμε τό πρότυπο τής δέσμευσης τοΰ άγχους μέ διάμεσο 
τήν έπιθετικότητα πού, δταν μέ τή σειρά της άναστέλλεται, 
καταλήγει στή λεγόμενη συναισθηματική άνάσχεση*. Γνωρίζου-
με καλά αύτή τή δέσμευση τοΰ άγχους άπό τίς διάφορες 
νευρωτικές διαμορφώσεις. 

Αύτές οί κλινικές διαπιστώσεις έχουν Ιδιαίτερη σημασία γιά 
τή θεωρία τών συναισθημάτων. Τώρα πιά μπορούμε να κατανο-
ήσουμε καλύτερα τήν άλληλεξάρτηση άνάμεσα στά: 

1. Άνάσχεση ή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα καί μυϊκή άκαμψία. 
2. Χαλάρωση τής μυϊκής άκαμψίας καί Απελευθέρωση τοΰ άγ-

χους. 
3. Δέσμευση τοΰ άγχους καί έγκατάσταση τής μυϊκής άκαμψίας. 
4. Μυϊκή ένταση καί λιμπιντική άναστολή. 
5. Λιμπιντική χαλάρωση καί μυϊκή χαλάρωση. 
Πρίν διατυπώσουμε κάποιο θεωρητικό συμπέρασμα μέ βάση 

αύτές τίς διατυπώσεις, θά παραθέσουμε περισσότερα κλινικά 
στοιχεία δσον άφορα τή σχέση μυϊκού συστήματος καί σεξου-
αλικής έντασης. "Οταν, στή διάρκεια τής χαρακτηρανάλυσης, 
ή μυϊκή ένταση άρχίζει νά ύποχωρεϊ λόγω τής χαλάρωσης τής 
έπικάλυψης τοΰ χαρακτήρα, τότε — δπως τονίσαμε — αύτό 
πού έρχεται στήν έπιφάνεια είναι άγχος καί / ή έπιθετικότητα ή 
λιμπιντική παρόρμηση. 'Αντιλαμβανόμαστε τή λιμπιντική πα-
ρόρμηση σάν ροή διέγερσης καί σωματικών ύγρών πρός τήν 
περιφέρεια, ένώ άντιλαμβανόμαστε τό άγχος σάν ροή διέγερσης 
καί σωματικών ύγρών πρός τό κέντρο. Ή έπιθετική διέγερση 
άντιστοιχεϊ έπίσης σέ μιά διέγερση πού κατευθύνεται πρός τήν 

• AfTect-block ή affective block: τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα, δηλαδή 
(Σ.τ.Μ.). 
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περιφέρεια, άλλά πού συνδέεται άποκλειστικά καί μόνο μέ τό 
μυϊκό σύστημα τών άκρων. "Αν ή διέγερση πού ρέει καί πρός 
τίς τρεις κατευθύνσεις μπορεί νά άπελευθερωθεΐ άπ' τή μυϊκή 
άκαμψία, άπ' τόν μόνιμα αύξημένο μυϊκό τόνο, πρέπει τότε νά 
συμπεράνουμε δτι ή χρόνια μυϊκή υπερτονία έκφράζει μιάν άνα-
στολή τής ροής κάθε μορφής διέγερσης (ήδονή, άγχος, όργή) ή 
τουλάχιτον μιά σημαντική μείωση τοΰ νευροφυτικού ρεύματος. Λές 
καί ή άναστολή τών λειτουργιών τής ζωής (λίμπιντο, άγχος, 
έπιθετικότητα) πραγματοποιήθηκε χάρη στή διαμόρφωση μιάς 
μυϊκής θωράκισης γύρω άπ" τό βιολογικό πυρήνα τοΰ άτόμου. 
"Αν ή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα έχει τόσο στενή σχέση μέ 
τόν τόνο τοΰ μυϊκού συστήματος, μποροΰμε νά ύποθέσουμε δτι 
υπάρχει μιά λειτουργική ταύτιση άνάμεσα στό νευρωτικό χα-
ρακτήρα καί τή μυϊκή δυστονία. Θά άναφέρουμε όρισμένες 
πρόσφατες διαπιστώσεις πού έπιβεβαιώνουν αύτή τήν ύπόθεση· 
θά άναφέρουμε έπίσης καί διαπιστώσεις πού ίσως περιορίζουν 
τήν έγκυρότητα τής λειτουργικής ταύτισης μεταξύ τής θωράκι-
σης τοΰ χαρακτήρα καί τής μυϊκής θωράκισης. 

'Από καθαρά φαινομενολογική άποψη, είναι σαφές δτι ή 
έλκυστικότητα, δηλαδή ή σεξουαλική γοητεία, μπορεί νά περι-
γραφεί μέ τήν Ιδιότητα τής χαλαρότητας τοΰ μυϊκού συστήμα-
τος τοΰ άτόμου, πού συνοδεύει τή ρέουσα ψυχική εύκινησία. 
Ή ρυθμικότητα τών κινήσεων, ή έναλλαγή τής μυϊκής έντασης 
καί χαλάρωσης κατά τήν κίνηση, συμβαδίζουν μέ τήν Ικανότη-
τα γιά χρωματισμό καί γενικά γιά μουσικότητα τής φωνής. Μ" 
αύτούς τούς άνθρώπους, έχει κανείς τήν έντύπωση τής άμεσης 
ψυχικής έπαφής. Ή γλυκύτητα τών παιδιών πού δέν έχουν 
ύποστε! καμιά σοβαρή άπώθηση, Ιδιαίτερα δσον άφορα τήν 
πρωκτική ζώνη, έχει τήν ίδια βάση. "Απ' τήν άλλη μεριά, οί 
άνθρωποι πού είναι σωματικά δύσκαμπτοι, άδέξιοι, χωρίς ρυ-
θμό, μας δίνουν τήν έντύπωση δτι είναι καί ψυχικά δύσκαμ-
πτοι, άνέκφραστοι, στατικοί. Μιλούν μονότονα καί είναι σπά-
νια μελωδικοί δσον άφορά τή φωνή τους. Πολλοί άπ' αύτούς 
ποτέ δέ «χαλαρώνουν»· άλλοι καταφέρνουν «ν* άφεθοΰν λιγά-
κι» άλλά σέ άτμόσφαιρα πού χαρακτηρίζεται φιλική. 'Εκείνη 
τή στιγμή, δ πεπειραμένος παρατηρητής μπορεί άμέσως νά 
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διαπιστώσει μιά μεταβολή στόν τόνο τοϋ μυϊκοϋ συστήματος. 
Ή ψυχική καί σωματική άκαμψία, λοιπόν, δέν άποτελοΰν 
άνάλογες έκδηλώσεις- είναι λειτουργικά ταυτόσημες. Αύτοϋ 
τοϋ είδους οί άντρες καί οί γυναίκες μας δίνουν τήν έντύπωση 
δτι είναι άνεπαρκεΐς δσον άφορα τόν έρωτισμό τους καθώς καί 
δσον άφορα τό άγχος τους. 'Εξαρτώμενη άπό τήν έκταση 
αυτής τής θωράκισης, ή άκαμψία μπορεί νά συμβαδίζει μέ 
περισσότερο ή λιγότερο έντονη Εσωτερική διέγερση. 

Παρατηρώντας μελαγχολικούς ή καταθλιπτικούς άσθενεϊς, 
διαπιστώνει κανείς δτι παρουσιάζουν κάποια δυσκαμψία ώς 
πρός τήν δμιλία καί τίς έκφράσεις τοϋ προσώπου, λές καί κάθε 
κίνηση γίνεται μόνον ύστερα άπό τό ξεπέρασμα κάποιας άντί-
στασης. Στήν περίπτωση τών μανιακών άσθενών, άπ' τήν άλλη 
μεριά, δλες οί παρορμήσεις φαίνεται δτι κυριαρχούν άπότομα 
σ' δλόκληρη τήν προσωπικότητα σάν νά τήν πλημμυρίζουν. 
Στήν κατατονική έμβροντησία, ή ψυχική καί ή μυϊκή άκαμψία 
συμπίπτουν άπόλυτα* γι* αύτό τό λόγο, ή έξάλειψη αύτής τής 
κατάστασης άποκαθιστά τήν ψυχική καί μυϊκή κινητικότητα. 

*Απ' αύτή τήν πλεονεκτική θέση, μπορούμε νά προχωρήσου-
με στήν κατανόηση τοΰ γέλιου (αύτή τήν «δλόχαρη» έκφραση 
τοΰ προσώπου) καί τής λύπης (καταθλιπτική έκφραση τοΰ 
προσώπου). Στό γέλιο, τό μυϊκό σύστημα τοΰ προσώπου συ-
σπάται — στήν κατάθλιψη πλαδαρώνει. Αύτό συμφωνεί άπόλυ-
τα μέ τό γεγονός δτι ή μυϊκή σύσπαση (ρυθμικές συσπάσεις 
στό διάφραγμα στήν περίπτωση τοΰ γέλιου, «πόνεσε ή κοιλιά 
μου άπ' τά γέλια») είναι παρασυμπαθητική καί λιμπιντική, ένώ 
ή μυϊκή πλαδαρότητα είναι συμπαθητική καί άντιλιμπιντική. 

Στήν περίπτωση τοΰ λεγόμενου γενετήσιου χαρακτήρα15, 
πού δέ,ν ύποφέρει άπό καμιά λίμναση ή χρόνια άναστολή τής 
διέγερσης, δημιουργείται τό έρώτημα μήπως δέν άναπτύσσει ή 
δέν μπορεί ν* άναπτύξει μυϊκή θωράκιση. Κάτι τέτοιο θά 
μπορούσε νά άποτελέσει έπιχείρημα ένάντια στή θέση μου δτι 
κατά βάθος ή θωράκιση τοϋ χαρακτήρα είναι ταυτόσημη μέ τή 

15. Βλέπε: « Ό γενετήσιος χαρακτήρας καί Ô νευρωσικός χαρακτήρας», στό 
δεύτερο μέρος αύτοΟ τοΟ Εργου. 
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μυϊκή θωράκιση. Γιατί καί ό γενετήσιος χαρακτήρας έχει 
διαμορφώσει ίνα «χαρακτήρα». Ή διερεύνηση αύτών τών χα-
ρακτηρολογικών τύπων άποδείχνει δτι καί αύτοί μπορούν νά 
διαμορφώσουν θωράκιση, δτι καί αύτοί έχουν τή δυνατότητα 
νά στήσουν Ενα τείχος Ενάντια στήν Ελλειψη ήδονής καί νά 
γλυτώσουν άπ' τό άγχος μέ τή βοήθεια μιας Επικάλυψης στήν 
περιφέρεια. "Οταν συμβαίνει, δμως, αύτό, ύπάρχει μεγαλύτερη 
συγκράτηση δσον άφορα τή συμπεριφορά καί τήν έκφραση 
τοΰ προσώπου. Σ" αύτές τίς συνθήκες ή σεξουαλική διέγερση 
καί ή Ικανότητα γιά σεξουαλική ήδονή έπηρεάζονται άρνητι-
κά, άλλά δχι άναγκαία καί ή Ικανότητα γιά Εργασία. Ωστόσο, 
ή έργασία πού γίνεται συνήθως χωρίς προσπάθεια καί μ' ένα 
αίσθημα εύχαρίστησης άντικαθίσταται μέ τήν μηχανική, δυσά-
ρεστη έκτέλεση καθηκόντων. 'Επομένως, ή Ικανοποιητική σε-
ξουαλική ζωή, προσφέρει δομική βάση γιά παραγωγικά έπιτεύ-
γματα. Ή διαφορά άνάμεσα στή θωράκιση τοΰ νευρωσικοΰ 
χαρακτήρα καί τή θωράκιση τοΰ γενετήσιου χαρακτήρα βρί-
σκεται στό γεγονός δτι στόν πρώτο ή μυϊκή άκαμψία είναι 
χρόνια καί αύτοματική, ένώ στόν δεύτερο μπορεί νά χρησιμο-
ποιηθεί ή νά έξαλειφθεί κατά βούληση16. 

Τό Επόμενο παράδειγμα θά έξηγήσει τή λειτουργική σχέση 
άνάμεσα στή στάση τοΰ χαρακτήρα, τή μυϊκή ένταση καί τή 
νευροφυτική διέγερση. Ή χαρακτηρανάλυση ένός άσθενή χα-
ρακτηριζόταν άπό έπιφανειακή έπικοινωνία- ό Ίδιος ό άσθενής 
τό ένιωθε σάν «άπλή φλυρία» άκόμα καί δταν συζητούσε τά 
πιό σοβαρά θέματα. Αύτή ή έλλειματική έπικοινωνία γρήγορα 
φάνηκε καθαρά δτι είχε γίνει ή κεντρική άντίσταση τοΰ χαρα-
κτήρα. Ποιός καλύτερος τρόπος γιά νά καταστρέφεται κάθε 

16. "Ait" τήν άποψη τής σεξοικονομίας δέν είναι τόσο σημαντικό τό δτι ή 
βιοψυχική ένέργεια δεσμεύεται' αύτό πού Εχει σημασία είναι ή μορφή μί τήν όποΐα 
παρουσιάζεται αύτή ή δέσμευση, άν περιορίζει ή όχι τή διαθεσιμότητα τής 
Ενέργειας. Ό στόχος τής ψυχικής ύγιεινής δέν πρέπει νά είναι ή παρεμπόδιση 
τής δυνατότητας τοΰ χαρακτήρα ν" άναπτύξει θωράκιση' ô στόχος της είναι 
άπλώς νά Εξασφαλιστεί Ελεύθερη κινητικότητα καί ή μεγαλύτερη δυνατή 
διαθεσιμότητα νευροφτικής Ενέργειας, δηλαδή, νά Εξασφαλιστεί ή ευλυγισία καί 
ή ευκαμψία τής θωράκισης. Αύτό τό καθήκον δέν μπορεί νά συμβιβαστεί μέ 
τούς ύπάρχοντες Εκπαιδευτικούς καί μοραλιστικούς θεσμούς. 
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συναισθηματική παρόρμηση! Γιά ν" άρχίσουμε, ή άνάλυση 
άποκάλυψε δτι ή «φλυαρία» καί ή «έπιπολαιότητα» εκφραζαν 
μιά ταύτιση μέ τή θετή μητέρα του, πού είχε τίς ίδιες χαρακτη-
ριστικές στάσεις. Αύτή ή ταύτιση μέ τή φιγούρα τής μάνας 
περιείχε τήν παθητική-θηλυκή στάση πρός τόν πατέρα- καί ή 
φλυαρία ήταν μιά προσπάθεια νά κερδίσει τό όμοφυλοφιλικό 
άντικείμενο, νά τό εύχαριστήσει, νά τό προδιαθέσει ευνοϊκά, 
νά τό «χαϊδέψει» δπως χαϊδεύει κάποιος πολύ προσεκτικά ένα 
άγριο λιοντάρι. Άλλά λειτουργούσε έπίσης σάν μιά ύποκατά-
στατη έπαφή γιατί ένώ ταυτιζόταν μέ τή φιγούρα τής μάνας, ό 
άσθενής δέν είχε καμιά άπολύτως σχέση μέ τόν πατέρα του. 
"Ενιωθε άποξενωμένος άπ' αύτόν, κάτι πού δέ φάνηκε παρά 
μόνο άργότερα στήν άνάλυση. Ή άπώθηση μιας Ισχυρής 
έπιθετικότητας πρός τόν πατέρα ήταν ή ρίζα καί ή πηγή αύτής 
τής άποξένωσης. 'Επομένως, ή φλυαρία ήταν έπίσης έκφραση 
τής παθητικής-θηλυκής έρωτοτροπίας (νευροφυτική λειτουρ-
γία), ή συγκράτηση τών έπιθετικών τάσεων (λειτουργία τής 
θωράκισης) καί μιά άντιστάθμιση γιά τήν έλλειψη έπαφής. Τό 
ψυχικό περιεχόμενο τής έπιπολαιότητας μπορούσε νά διατυπω-
θεί κάπως έτσι: «Θέλω καί πρέπει νά κερδίσω τόν πατέρα μου 
πρός τό μέρος μου, πρέπει νά τόν κερδίσω καί νά τόν διασκε-
δάσω άλλά δέ μ' άρέσει καθόλου νά τό κάνω αύτό- δέ δίνω 
δεκάρα γΓ αύτόν — βαθιά μέσα μου τόν μισώ. Δέν έχω καμιά 
άπολύτως σχέση μαζί του άλλά δέν μπορώ ν' άφήσω κάτι 
τέτοιο νά βγεϊ έξω». Μαζί μ' αύτές τίς ψυχικές στάσεις, ή 
άδεξιότητα καί ή μυϊκή άκαμψία τοΰ άσθενή ήταν φανερές μέ 
τήν πρώτη ματιά. Ήταν ξαπλωμένος μ' έναν τρόπο πολύ 
γνώριμο στόν χαρακτηραναλυτή- άλύγιστος σάν «σανίδα», 
άκαμπτος καί άκίνητος. Ήταν σαφές δτι κάθε άναλυτική προ-
σπάθεια θά ήταν χωρίς έλπίδα άν πρώτα δέ χαλάρωνε αύτός ό 
μυϊκός θώρακας. Παρόλο πού έδινε τήν έντύπωση φοβισμένου, 
ό άσθενής είπε δτι δέν ένιωθε νά έχει κανένα άγχος. Μαζί μέ 
τά παραπάνω χαρακτηριστικά, έμφάνιζε έντονες καταστάσεις 
άποπροσωποποίησης καί αίσθανόταν τόν έαυτό του χωρίς ζωή. 
Οί ύπερβόλικά ένδιαφέρουσες έμπειρίες τής παιδικής του ήλι-
κίας δέν ήταν καί τόσο σπουδαίες σάν τέτοιες ή στή σχέση 
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τους μέ τά νευρωσικά συμπτώματα' σ' αύτό τό σημείο μας 
ένδιέφερε άποκλειστικά ή σχέση τους μ' αύτή τή θωράκιση. 
Τό ζήτημα ήταν νά διεισδύσεις σ αύτή τή θωράκιση, νά 
βγάλεις άπ' αύτή τίς παιδικές έμπειρίες, καθώς καί νά δώσεις 
τή δυνατότητα λειτουργίας στίς έτοιμοθάνατες νευροφυτικές 
διεγέρσεις. 

Άρχή-άρχή, ή έπιπολαιότητα άποδείχτηκε δτι ήταν ένας 
«φόβος γιά τό βάθος» καί πιό είδικά ό φόβος τής πτώσης. Σ' 
αύτό τό πλαίσιο, ό άσθενής άνέφερε πειστικά δτι ό φόβος τής 
πτώσης κυριαρχούσε πραγματικά στή ζωή του. Φοβόταν δτι θά 
πνιγόταν, δτι θά έπεφτε σέ καμιά όρεινή χαράδρα, δτι θά 
έπεφτε άπό τό κατάστρωμα κάποιου πλοίου· φοβόταν νά καβα-
λήσει ένα έλκυθρο, κλπ. Γρήγορα φάνηκε καθαρά δτι αύτά τά 
άγχη συνδέονταν καί είχαν τίς ρίζες τους σέ μιά άποφυγή τών 
τυπικών αίσθήσεων πού βιώνονται στήν περιοχή τοΰ διαφρά-
γματος καθώς κάνεις κούνια ή κατεβαίνεις μ' ένα άσανσέρ. 
Στό βιβλίο μου Ή Λειτουργία τοΰ Όργασμοΰ μπόρεσα νά δείξω 
δτι, σέ μερικές περιπτώσεις, ό φόβος τής όργασμικής διέγερ-
σης βιώνεται συγκριτικά σά φόβος πτώσης. Δέν πρέπει νά μάς 
έκπλήσσει, έπομένως, τό δτι ό άσθενής ύπέφερε άκριβώς άπό 
μιά έντονη όργασμική διαταραχή αύτοΰ τοΰ είδους. Μέ λίγα 
λόγια, ή έπιφανειακότητα ήταν κάτι περισσότερο άπό μιά 
παθητική στάση ή μιά «έμφυτη» στάση τοΰ χαρακτήρα- είχε 
μιά πολύ συγκεκριμένη λειτουργία στίς ψυχικές λειτουργίες 
τοΰ άσθενή. Ήταν μιά ένεργητική στάση, μιά άναχαίτιση τοΰ 
«φόβου τοΰ βάθους» καί τών αίσθήσεων τής νευροφυτικής 
διέγερσης. Έπρεπε νά ύπάρχει Ινας σύνδεσμος άνάμεσα σ' 
αύτές τίς δύο άναιχαιτιζόμενες καταστάσεις. Συλλογίστηκα δτι 
ό φόβος τής πτώσης έπρεπε νά είναι ταυτόσημος μέ τό φόβο τής 
νευροφυτικής διέγερσης. Άλλά πώς; 

Ό άσθενής θυμήθηκε δτι, δταν ήταν παιδί, σέ μιά κούνια 
πήρε μιά στάση άκαμπτη, δηλαδή, σκλήρυνε τούς μυώνες του 
άμέσως μόλις αίσθάνθηκε τίς διαφραγματικές αίσθήσεις. Ή 
μυϊκή παγίωση τής συμπεριφοράς του, πού χαρακτηριζόταν 
άπό άδεξιότητα καί έλλειψη συντονισμού, πήγαζε άπ' αύτή 
τήν περίοδο. Θά είχε ένδιαφέρον γιά τόν μουσικολόγο τό δτι, 
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δπως φάνηκε, 6 άσθενής δέν είχε καθόλου μουσικό αύτί. 
'Αλλά αύτή ή Ελλειψη μουσικότητας μπορούσε ν' άναχθεϊ σ' 
άλλες παιδικές Εμπειρίες. Σέ σχέση μ' αύτή τήν Ιστορία τής 
Ελλειψης έπαφής καί τής μυϊκής του θωράκισης, ή άνάλυση 
έδωσε άποδείξεις δτι αύτή ή άτέλεια Εξυπηρετούσε έπίσης καί 
τή συγκράτηση τής νευροφυτικής διέγερσης. Θυμήθηκε δτι ή 
μητέρα του είχε τή συνήθεια νά τοΰ τραγουδάει συναισθηματι-
κά τραγούδια πού τόν έρέθιζαν τρομακτικά, τόν Εφερναν σέ 
κατάσταση έντασης καί τόν Εκαναν νευρικό. "Οταν ή λιμπιντι-
κή σχέση μέ τήν μητέρα του άπωθήθηκε έξαιτίας τής άπογοή-
τευσης πού Επαιρνε άπ' αύτήν, ή μουσικότητα έπεσε κι αύτή 
θύμα τής άπώθησης. Αύτό συνέβη δχι μόνον έπειδή ή σχέση 
μέ τήν μητέρα ύποβασταζόταν ούσιαστικά άπό μουσικές έμπει-
ρίες, άλλά κι έπειδή δέν μπορούσε ν' άντέξει τίς νευροφυτικές 
διεγέρσεις πού τοΰ προκαλοΰσε τό τραγούδι της. Καί αύτό 
σχετιζόταν μέ τή διέγερση πού ένιωθε κατά τόν παιδικό αύνα-
νισμό καί πού είχε όδηγήσει στή άνάπτυξη έντονου άγχους. 

Στά δνειρά τους, οί άσθενεϊς συχνά άναπαριστούν τήν άντι-
στασή τους στό νά άποκαλύψουν άσυνείδητο ύλικό σά φόβο 
νά μποΰν σ' ένα κελλάρι ή νά πέσουν σ' ένα πηγάδι. Ξέρουμε 
δτι αύτή ή άντίσταση καί ή άναπαράστασή της στ' δνειρο 
συνδέονται, άλλά δέν ξέρουμε άκόμα πώς. Γιατί άραγε τό 
άσυνείδητο νά συνδέεται μέ τό βάθος καί ό φόβος γιά τό 
άσυνείδητο μέ τό φόβο τής πτώσης; Αύτή ή μπερδεμένη κατά-
σταση ξεδιαλύθηκε μέ τόν άκόλουθο τρόπο: τό άσυνείδητο 
είναι ή δεξαμενή τών καταπιεσμένων νευροφυτικών διεγέρσε-
ων, δηλαδή, διεγέρσεων πού δέν τούς Επιτρέπεται νά έκφορτι-
σθοΰν καί νά ρέουν έλεύθερα. Αύτές οί διεγέρσεις βιώνονται μ' 
Εναν άπ' τούς δυό άκόλουθους τρόπους: 1) σεξουαλική διέγερ-
ση καί αίσθημα Ικανοποίησης, δπως στήν περίπτωση τοΰ 
υγιούς άντρα καί γυναίκας ή 2) αίσθημα άγχους καί σφιξίμα-
τος, πού γίνεται δλο καί πιό δυσάρεστο, στήν περιοχή τοΰ 
ήλιακοΰ πλέγματος, στήν περίπτωση άνθρώπων πού ύποφέρουν 
άπό διαταραχές τής νευροφυτικής κινητικότητας. Είναι παρα-
πλήσιες μέ τίς αίσθήσεις στήν περιοχή τής καρδιάς καί τοΰ 
διαφράγματος καί στό μυϊκό σύστημα τίς δποϊες νιώθουμε 
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κατά τόν τρόμο ή στή διάρκεια μιας άπότομης κατάβασης. 
Πρέπει έπίσης ν' άναφερθοΰν, σέ σχέση μ' αύτά, οί αίσθήσεις 
πού νιώθουμε στήν περιοχή τών γεννητικών όργάνων, δταν 
στέκεται κανείς στήν άκρη ένός άπότομου γκρεμού καί κοιτάει 
πρός τά κάτω. Σ* αύτή τήν κατάσταση, ένα αίσθημα γενετήσι-
ας σύσπασης συνοδεύει συνήθως τήν Ιδέα τής πτώσης. Είναι 
γεγονός δτι, καί μόνο στήν Ιδέα τοΰ κινδύνου, δ όργανισμός 
ένεργεΐ σάν νά ήταν άληθινή ή έπικίνδυνη κατάσταση καί 
άποσύρεται στόν έαυτό του. Στήν περίπτωση τοΰ τρόμου, δπως 
έξήγησα νωρίτερα, οί καθέξεις τής ένέργειας μέ τή μορφή 
σωματικών ρευστών συρρέουν πρός τό κέντρο τοΰ δργανισμοΰ 
κι έτσι δημιουργούν μιά λίμναση στήν περιοχή τών γεννητι-
κών όργάνων καί τοΰ διαφράγματος. Στήν περίπτωση έξάλλου 
τής πτώσης, αύτή ή φυσιολογική διαδικασία είναι μιά αύτομα-
τική άντίδραση τοΰ όργανισμοΰ. 'Επομένως, ή Ιδέα τοϋ βάθους 
καί ή Ιδέα τής πτώσης πρέπει νά είναι λειτουργικά ταυτόσημες μέ 
τήν αίσθηση τής κεντρικής διέγερσης τοϋ όργανισμοΰ. Αύτό μας 
βοηθάει έπίσης νά κατανοήσουμε τό διαφορετικά άκατανόητο 
γεγονός δτι τό κούνημα στήν κούνια, ή άπότομη κατάβαση, 
κλπ., βιώνεται άπό τόσους πολλούς άνθρώπους σάν ένα μίγμα 
άγχους καί ήδονής. Σύμφωνα μέ τήν σεξοικονομική θεωρία", 
ήδονή καί άγχος είναι δίδυμα, βγαίνουν άπ' τήν ίδια πηγή καί 
άργότερα άντιπαρατίθενται τό ένα στό άλλο. Γιά νά γυρίσουμε 
στόν άσθενή μας: είναι Αντικειμενικά δικαιωμένο άν περιγρά-
ψουμε αύτό τό φόβυ τοΰ άσυνείδητου σάν ταυτόσημο μέ τό 
φόβο τοΰ βάθους. 'Από τήν άποψη τής σεξοικονομίας, έπομέ-
νως, βλέπουμε- δτι ή έπιπολαιότητα τοΰ άσθενή ήταν μιά 
ένεργητική στάση τοΰ χαρακτήρα γιά ν' άποφύγει τίς νευροφυ-
τικές διεγέρσεις τόσο τοΰ άγχους, δσο καί τής ήδονής. 

Ή συναισθηματική άνάσχεση άνήκει κι αύτή στήν ίδια 
κατηγορία. Ή σχέση άνάμεσα στή μυϊκή άκαμψία, άπ' τή μιά 
μεριά, καί τήν έπιπολαιότητα κι έλλειψη έπαφής τοΰ χαρακτή-
ρα, άπ' τήν άλλη, παραμένει άκόμη άνεξήγητη. Μποροΰμε νά 

17. Βλέπε: Ράιχ, «Der Urgegensatz des vegetativen Lebens-, Zeitschrift für 
Politische Psychologie und Sexualökonomie, 1934. 
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ποϋμε δτι, στό έπίπεδο τής φυσιολογίας, ή μυϊκή θωράκιση 
έκπληρώνει τήν ίδια λειτουργία πού έκπληρώνουν ψυχικά ή 
έλλειψη έπαφής καί ή έπιπολαιότητα. Ή σεξοικονομία δέν 
Αντιλαμβάνεται τήν πρωταρχική σχέση άνάμεσα στό φυσιολο-
γικό καί ψυχικό δργανο σάν σχέση άμοιβαίας έξάρτησης, 
άλλά σάν σχέση λειτουργικής ταύτισης μέ ταυτόχρονη άντίθε-
ση, δηλαδή, άντιλαμβάνεται τή σχέση διαλεκτικά. "Επομένως, 
τίθεται ένα παραπέρα έρώτημα, άν ή μυϊκή άκαμψία δέν είναι 
λειτουργία ταυτόσημη μέ τή χαρακτηροθωράκιση, τήν έλλει-
ψη έπαφής, τή συναισθηματική άνάσχεση, κλπ. Ή άντιθετική 
σχέση είναι σαφής: ή φυσιολογική συμπεριφορά καθορίζει τήν 
ψυχική συμπεριφορά καί άντίστροφα. Τό γεγονός, δμως, δτι 
έπηρεάζουν άμοιβαία ή μιά τήν άλλη δέν είναι πιό σπουδαίο 
γιά τήν κατανόηση τών ψυχοφυσικών σχέσεων άπ' δσο ότιδή-
ποτε στηρίζει τήν άποψη τής λειτουργικής τους ταυτότητας. 

Θέλω νά παραθέσω ένα άκόμα παράδειγμα, πού δείχνει άλά-
θητα πώς άκριβώς μπορεί ν' Απελευθερωθεί ή νευροφυτική 
ένέργεια άπ* τήν ψυχική καί μυϊκή θωράκιση. 

Αύτός ό άσθενής χαρακτηρίζεται άπ' τήν Ισχυρή φαλλική-
ναρκισσιστική άνάσχεση τών παθητικών-όμοφυλοφιλικών πα-
ρορμήσεών του. Αύτή ή κεντρική ψυχική σύγκρουση ήταν 
έκδηλη στήν έξωτερική του έμφάνιση: είχε ένα κάτισχνο 
κορμί μέ τό δέρμα κολλημένο στά κόκαλα κι ό χαρακτήρας 
του ήταν έπιθετικός μ' άντισταθμιστικό τρόπο. Χρειάστηκε 
τεράστια άναλυτική προσπάθεια γιά νά συνειδητοποιήσει αύτή 
τήν άντίφαση, γιατί άντιστεκόταν τρομερά στήν άναγνώριση 
καί τήν άνάδυση τών πρωκτικών-όμοφυλοφιλικών παρορμήσε-
ών του. Όταν τελικά έγινε ή άνάδυση, ό άσθενής παρουσίασε, 
πρός έ,κπληξή μου, νευροφυτικό σόκ. Μιά μέρα ήρθε στήν 
άνάλυση μέ άλύγιστο σβέρκο, Ισχυρό πονοκέφαλο, διεσταλμέ-
νες κόρες, τό δέρμα του όλόκληρο διάστικτο μέ κόκκινα 
στίγματα καί ώχρό καί έντονο βάρος καί σφίξιμο. Ή πίεση 
στό κεφάλι του ύποχωρούσε δταν τό κινούσε καί χειροτέρευε 
δταν τό κρατούσε άκίνητο. 'Ισχυρή ναυτία καί αίσθήματα 
ζάλης συμπλήρωναν τήν είκόνα τής συμπαθητικοτονίας. Ό 
άσθενής άνάρρωσε γρήγορα. Τό συμβάν ήταν μιά χτυπητή 
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έπιβεβαίωση τής βασιμότητας τών άπόψεων μου πάνω στίς 
σχέσεις άνάμεσα στό χαρακτήρα, τή σεξουαλική λίμναση καί 
τή νευροφυτική διέγερση. Μου φαίνεται δτι αύτές οί άνακαλύ-
ψεις φωτίζουν κάπως καί τό πρόβλημα τής σχιζοφρένειας, 
γιατί άκριβώς στήν ψύχωση οί λειτουργικές σχέσεις άνάμεσα 
στίς νευροφυτικές καί χαρακτηρολογικές συνιστώσες είναι 
τελείως τυπικές καί καταφανείς. Καί υπάρχει σοβαρός λόγος 
νά πιστεύουμε δτι ή καινούργια προοπτική, πού σκιαγραφήσα-
με έδώ, θά δώσει μιά μέρα μιά συνεκτική καί Ικανοποιητική 
έξήγηση αυτών τών σχέσεων. Τό νέο έδώ δέν είναι ή γνώση 
δτι τό ψυχικό δργανο καί τό νευροφυτικό σύστημα σχετίζον-
ται μεταξύ τους ή δτι έχουν μιά άμοιβαία λειτουργική σχέση. 
Αύτό πού είναι νέο είναι: · 

1. Ή βασική λειτουργία τής ψυχής είναι σεξοικονομικής 
φύσης. 

2. Ή σεξουαλική διέγερση καί τά αίσθήματα άγχους είναι 
ταυτόσημα καί άντιθετικά τήν Ιδια στιγμή (δηλαδή, προέρχον-
ται άπ' τήν Ίδια πηγή τοΰ βιοψυχικοΰ όργανισμοΰ, άλλά ρέουν 
σέ άντίθετες κατευθύνσεις) καί άντιπροσωπεύουν τήν άσυμφι-
λίωτη βασική άντίθεση τοΰ νευροφυτικού λειτουργισμοΰ. 

3. Ό σχηματισμός τοΰ χαρακτήρα είναι άποτέλεσμα δέσμευ-
σης τής νευροφυτικής ένέργειας. 

4. Ή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα καί ή μυϊκή θωράκιση είναι 
λειτουργικά ταυτόσημες. 

5. Ή νευροφυτική ένέργεια μπορεί νά άπελευθερωθεΐ, δηλα-
δή, νά έπαναδραστηριοποιηθεί άπ" τή χαρακτηροθωράκιση καί 
τή μυϊκή θωράκιση, μέ τή βοήθεια μιας συγκεκριμένης τεχνι-
κής καί, πρός τό παρόν, μόνο μ' αύτή τήν τεχνική. 

θέλω νά ξεκαθαρίσω έντελώς δτι αύτή ή θεωρία, πού τήν 
έχουμε άναπτύξει πάνω στή βάση κλινικών στοιχείων, πού 
προέρχονται άπ' τή χαρακτηρανάλυση, άντιπροσωπεύει άπλά 
ένα πρώτο βήμα στήν περιεκτική παρουσίαση τών λειτουργι-
κών ψυχοφυσικών σχέσεων, δτι τ' άλυτα· άκόμη προβλήματα 
είναι άσύγκριτα πιό πολύπλοκα, πλατιά καί δύσκολα άπ' δσα 
έχουμε καταφέρει νά λύσουμε μέχρι τά τώρα. Ωστόσο, νιώθω 
δτι έχω σίγουρα πετύχει νά φτάσω σέ μερικές θεμελιώδεις 
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διαπιστώσεις, πού άφοροϋν τό δλο πλέγμα τών προβλημάτων 
καί πού μπορούν νά συμβάλουν στήν άνάπτυξη τής γνώσης 
μας γιά τίς ψυχοφυσικές σχέσεις. Νιώθω δτι ή προσπάθειά μου 
νά έφαρμόσω τή λειτουργική μέθοδο έρευνας έχει πετύχει καί 
δικαιώνεται άπό τ" άποτελέσματα. Αύτή ή μέθοδος είναι διαμε-
τρικά άντίθετη στίς μεταφυσικές-ίδεαλιστικές ή μηχανιστικές-
αίτιοκρατικές-ύλιστικές μεθόδους πού χρησιμοποιούνται στήν 
προσπάθεια άπόκτησης μιδς Εφαρμόσιμης γνώσης γιά τίς ψυ-
χοφυσικές σχέσεις. Σ' αύτό τό σημείο, θά πηγαίναμε πολύ 
μακριά άν παραθέταμε τίς θεμελιώδεις έπιστημονικές άντιρρή-
σεις σ' αύτές τίς μεθόδους. Ή σεξοικονομική προσέγγιση 
διαφέρει άπ' τίς πρόσφατες προσπάθειες κατανόησης τού ψυ-
χοφυσικού όργανισμού σάν «όλότητα» καί «ένότητα» κατά τό 
δτι χρησιμοποιεί μιά λειτουργική μέθοδο έρευνας καί θεωρεί 
σάν κεντρικό πρόβλημα τή λειτουργία τοΰ όργασμού. 

10. ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Μέχρι τώρα, έχουμε φτάσει σέ μιά θεωρητική διατύπωση 
τών ψυχοφυσικών σχέσεων, πού έχει σά βάση της πλούσιες 
κλινικές παρατηρήσεις. Στή βάση αύτών τών άπόψεων, σίγου-
ρα δέν είναι πρόωρο νά προτείνουμε μιά ύπόθεση γιά παραπέ-
ρα έργασία σ' αύτό τό χώρο, άρκεΐ νά 'μαστέ πρόθυμοι νά τήν 
άπορρίψουμε άν άποδειχτεΐ δτι είναι στείρα ή άπατηλή. 

Είμαστε σέ θέση νά δείξουμε τά δυό μεγάλα άλματα στήν 
έξέλιξη πού προετοιμάστηκαν άπό άλλες, πιό πολύ βαθμιαίες 
Εξελικτικές διαδικασίες. Τό πρώτο είναι τό άλμα άπ' τήν 
άνόργανη κατάσταση στήν όργανική ή νευροφυτική κατάστα-
ση. Τό δεύτερο είναι τό άλμα άπ' τήν όργανική-νευροφυτική 
κατάσταση στήν άνάπτυξη τοΰ ψυχικοΰ όργάνου καί Ιδιαίτερα 
στήν άνάπτυξη τής συνείδησης μέ τήν κεντρική δυνατότητά 
της γιά αύτογνωσία. Στό μέτρο πού τό όργανικό βγαίνει άπ' τό 
άνόργανο καί τό ψυχικό άπ' τό νευροφυτικό, συνεχίζουν νά 
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λειτουργούν καί νά δρουν σύμφωνα μέ τούς βασικούς νόμους 
πού διέπουν τό κοινό πρότυπο τους. Κατ' άρχήν, βρίσκουμε 
στό όργανικό τούς ίδιους χημικούς καί φυσικούς νόμους πού 
βρίσκουμε καί στό άνόργανο- καί στήν ψυχική συνιστώσα 
βρίσκουμε τίς ίδιες θεμελιακές άντιδράσεις έντασης καί χαλά-
ρωσης, ένεργειακής λίμνασης καί έκφόρτισης, διεγερσιμότη-
τας, κλπ. πού βρίσκουμε καί στή νευροφυτική συνιστώσα. 
Όπως φαίνεται, οί λειτουργικές διαδικασίες άνάπτυξης τοϋ 
χαρακτήρα πού περιγράψαμε, δπως ό διχασμός καί ή άντίθεση 
τών νέων σχηματισμών, αύτές διέπουν καί τήν πιό περιεκτική 
καί καθολική άνάπτυξη τοΰ όργανικοϋ άπ* τό άνόργανο καί 
τοΰ ψυχικοϋ άπ' τό όργανικό-νευροφυτικό. Στόν όργανισμό, τό 
όργανικό ξεκινάει ένάντια στό άνόργανο δπως τό ψυχικό 
ένάντια στό νευροφυτικό18. Είναι ένωμένα καί ταυτόχρονα 
άντιθετικά. Στήν Ικανότητα τοΰ ψυχικοϋ όργάνου γιά αύτεπί-
γνωση, τήν πιό Ιδιόμορφη καί πιό γριφώδη λειτουργία τής 
συνειδητής ζωής καί Ιδιαίτερα τής συνείδησης, άντιλαμβανό-
μαστε τήν άμεση έκδήλωση τής παραπάνω άντίθεσης. Στό 
φαινόμενο τής άποπροσωποποίησης, ή λειτουργία τής αύτεπί-
γνωσης έχει ύποστεΐ παθολογική διαστρέβλωση. Ή χρήση 
τής λειτουργικής μεθόδου έρευνας γιά τήν έμβάθυνση τής 
γνώσης μας γύρω άπ' τήν άποπροσωποποίηση καί τά σχετικά 
φαινόμενα, θά μποροΰσε κάλλιστα νά φανερώσει σπουδαία 
στοιχεία γιά τή λύση τοΰ προβλήματος τής συνείδησης. 

Θά ήθελα αύτοί οί ύπαινιγμοί νά θεωρηθοΰν αύτό πού είναι: 
πρόχειρα σκιαγραφήματα ένός πολύ θολοΰ πεδίου, γιά τό 
όποιο άκόμη άναζητοΰμε τήν δρθή προσέγγιση. Διαφέρουν 
θεμελιακά άπ' τίς προηγούμενες άπόψεις γιά τή σχέση τών 
σωματικών καί ψυχικών λειτουργιών. Όμως δέν μπορούμε νά 
τούς πάρουμε στά σοβαρά, έκτός κι άν καταφέρουν νά λύσουν 
έκεϊνα τά προβλήματα πού έχουν μείνει άπρόσιτα καί, άν δέν 
σφάλλουμε όλοκληρωτικά, πρέπει νά παραμείνουν άπρόσιτοι 

18. Αύτές ο( παρατηρήσεις δέν είναι αυστηρά άληθινές. Θά ήταν, δμως, πρώιμο 
σ' αύτό τό σημείο νά κάνουμε δεσμευτικές προτάσεις σχετικά μέ τή σχέση τοΰ 
«ψυχικού» πρός τό νευροφυτικό καί τής συνείδησης πρός αύτά τά δυό. 
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στούς άλλους τρόπους σκέψης (τόν μηχανιστικό-ύλιστικό, τόν 
Ιδεαλιστικό, κλπ.). Πρός τό παρόν, αύτά τά βασικά έρωτήματα 
τής ζωής καλύπτονται άπό σκοτάδια. 'Επομένως πρέπει νά 
είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί δταν διατυπώνουμε άπόψεις-

ταυτόχρονα πρέπει νά ξεκόψουμε άπ' δλες τίς άντιλήψεις πού 
δέν μας φέρνουν κοντύτερα σέ μιά έπίλυση καί πού στήν 
πραγματικότητα είναι άπλά καί μόνο πρόωρες άπόπειρες εύρε-
σης κάποιας λύσης. "Ενας δρόμος γεμάτος άβεβαιότητες καί 
παγίδες είναι μπροστά στή λειτουργική ψυχολογία. Μόνο πρό-
σφατα ή σεξοικονομία έφτασε σέ μερικές θεμελιακές διατυπώ-
σεις, πού τής έδωσαν στέρεα θεμέλια. Τώρα τό βάρος πέφτει 
στήν πειραματική έρευνα τοΰ όργασμοΰ. 'Ωστόσο, ένα πράγμα 
είναι βέβαιο: άν ή φυσική έπιστήμη καταφέρει νά λύσει τά 
προβλήματα πού άφοροΰν τή σχέση σώματος καί ψυχής, πού 
σημαίνει νά τά γνωρίσει τόσο καλά πού τό άποτέλεσμα νά 'ναι 
μιά ξεκάθαρη τακτική άντιμετώπισής τους καί δχι μόνο άνώφε-
λες θεωρίες, τότε θά σημάνει ή ώρα τής καταστροφής γιά τόν 
ύπερβατικό μυστικισμό, τό «άπόλυτο άντικειμενικό πνεΰμα», 
καθώς καί γιά δλες τίς Ιδεολογίες πού Εμφανίζονται ν' άνή-
κουν στή θρησκεία, τόσο μέ τή στενή δσο καί μέ τήν πλατιά 
έννοια τής λέξης. 

Ή νευροφυτική ζωή τοΰ άνθρώπου, είναι μόνο ένα μέρος 
άπ' τήν καθολική διαδικασία τής φύσης. Στά νευροφυτικά του 
ρεύματα ό άνθρωπος βιώνει ένα κομμάτι άπ' τή φύση. Άπ ' τή 
στιγμή πού θά κατανοήσουμε έντελώς τή φυσική λειτουργία, 
δέ θά υπάρχει χώρος γιά ν/υχικές δομές πού καταστρέφουν τή 
ζωή καί πού έμποδίζουν τό δημιουργικό ξεδίπλωμα τής νευρο-
φυτικής ένέργειας, πού προκαλοΰν άρρώστια καί όδύνη. Πέρα 
καί πάνω άπ' αύτό, ή συνέχιση τής υπαρξής τους δικαιολογεί-
ται μέ τό έπιχείρημα δτι είναι άμετάβλητες καί σταλμένες άπό 
τή θεία πρόνοια. "Ομως όρισμένες ψυχικές δομές συνεχίζουν 
νά υπάρχουν έπειδή ή γνώση μας γιά τίς πηγές τους είναι 
τελείως άποσπασματική. Ό άνθρωπος όνειρεύεται, σπρωγμέ-
νος άπό σκοτεινά «ώκεάνεια» αίσθήματα, άντί νά κυβερνά τ ίν 
υπαρξή του καί καταστρέφεται μέσα στά δνειρά του. Τά όνειρα 
τοΰ άνθρώπου, δμως, είναι μόνο μιά ένδειξη τής δυνατής 
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άπόλαυσης τής νευροφυτικής του ζωής. Ή έπιστήμη μπορεί 
μιά μέρα νά κατορθώσει νά έκπληρώσει τό όνειρο τοΰ άνθρώ-
που γιά έπίγεια ευτυχία. Τότε τό αίώνια άναπάντητο έρώτημα 
τοΰ σκοποΰ τής ζωής θά παραμεριστεί καί θά σβήσει καί θά 
άντικατασταθεί άπ" τή συγκεκριμένη έκπλήρωση τής ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV 

Η ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 

1. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΡΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ή Εννοια «όργονοθεραπεία» συμπεριλαμβάνει δλες τίς Ιατρικές 
καί παιδαγωγικές τεχνικές πού κάνουν χρήση τής βιολογικής 
Ενέργειας, τής όργόνης. Ή κοσμική όργονοενέργεια, άπ' δπου 
πηγάζει καί ό δρος «όργονοθεραπεία», άνακαλύφθηκε μόλις τό 
1939. Όμως, πρίν άκόμα άπό τήν άνακάλυψη αύτή, είχαμε 
συλλάβει τό σκοπό τής χαρακτηρανάλυσης σάν άπελευθέρωση 
τής «ψυχικής Ενέργειας», δπως τή λέγαμε τότε, άπό τή χαρακτη-
ροθωράκιση καί τή μυϊκή θωράκιση καί σάν Αποκατάσταση τής 
όργασμικής Ικανότητας. Όσο ι είναι έξοικειωμένοι μέ τήν 
όργονοβιοφυσική Εχουν παρακολουθήσει άπό κοντά τήν άνά-
πτυξη τής χαρακτηρανάλυσης (1926-1934) καί τόν μετασχηματι-
σμό της σέ «νευροφυτοθεραπεία» (άπό τό 1935 καί μετά). Τούς 
τόσους διαφορετικούς δρους μέσα σ' Ενα καί μόνο κλάδο τής 
φυσικής Επιστήμης δέν τούς γέννησε μιά άνώφελη έπιθυμία γιά 
Εντυπωσιασμό. Μάλλον ή Επίμονη Εφαρμογή τής φυσικοεπιστη-
μονικής Αντίληψης γιά τήν ΕνΕργεια στίς διάφορες διαδικασίες 
τής ψυχικής ζωής Εκανε άπαραίτητη, σέ ποικίλες φάσεις τής 
άνάπτυξης, τήν έπεξεργασία νέων Εννοιών γιά τίς νέες τεχνικές. 

Τό γεγονός δτι ή κοσμική όργονοενέργεια έγινε γνωστή μέσα 
άπ' τή σεξοικονομικά προσανατολισμένη ψυχιατρική μπορεί, 
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κατά τή γνώμη μου, νά θεωρηθεί σάν Ενας μεγάλος θρίαμβος τοΰ 
όργονομικοΰ λειτοοργισμοΰ. Χωρίς νά παραβλέπουμε τό γεγονός 
δτι, δταν μιλάμε γιά τήν όργονοενέργεια, έχουμε νά κάνουμε μέ 
μιάν αύστηρά φυσική μορφή ένέργειας, ύπάρχουν σοβαροί λόγοι 
σχετικά μέ τό γιατί άνακαλύφθηκε άπό ένα ψυχίατρο καί δχι άπό 
ένα φυσικό. Ή λογική αύτής τής άνακάλυψης στό πεδίο τής 
βιοψυχιατρικής καταδείχνεται άπό τήν άνάπτυξή της, πού τήν 
περιγράφω στό βιβλίο μου « Ή 'Ανακάλυψη τής Όργόνης»,Τόμος 
I: Ή Λειτουργία τοΰ Όργασμοΰ. 

Όταν άνακαλύφθηκε τό άνακλαστικό τού όργασμοΰ, τό 1935, 
ή έμφαση στή θεραπεία μετατοπίστηκε άπό τό χαρακτήρα στό 
σώμα. Ό δρος «νευροφυτοθεραπεία» έπινοήθηκε γιά νά κάνει 
σαφέστερη αύτή τήν έμφαση, γιατί, άπό έκεΐνο τό σημείο καί 
μετά, ή άναλυτική τεχνική μου περιόρισε τή νεύρωση τοΰ 
χαρακτήρα στόν φυσιολογικό τομέα. Έτσι, μιλούσαμε γιά 
«χαρακτηραναλυτική νευροφυτοθεραπεία», γιά νά συμπεριλά-
βουμε μέσα σέ μιά έννοια τή δουλειά πάνω στό ψυχικό καί τό 
σωματικό δργανο. Αύτός δ δρος είχε πολλά μειονεκτήματα γιά 
τά δποία, έκείνη τήν έποχή, δέν μπορούσα νά κάνω τίποτα· ένας 
λόγος ήταν δτι ήταν πολύ μακρύς. Άκόμα, περιείχε τή λέξη 
«νευροφυτικός» (vegetative) πού, ένώ είναι σωστός στά Γερμανι-
κά, στά Αγγλικά θυμίζει τή λέξη «λαχανικά» (vegetables). 
Τελευταίο άλλά σημαντικό, διατηρούσε τήν ψυχοφυσική διχο-
τομία, πού είναι σέ άντίθεση μέ τήν άντίληψή μας γιά τήν 
όμοιογένεια τοϋ όργανισμοΰ. 

Ή άνακάλυψη τής όργόνης έβαλε τέλος σ' αύτές τίς όνοματο-
λογικές δυσκολίες. Ή κοσμική όργονοενέργεια λειτουργεί μέσα στό 
ζωντανό όργανισμό σάν είδική βιολογική ένέργεια. Σάν τέτοια, 
διέπει όλόκληρο τόν όργανισμό: έκφράζεται τόσο μέσα άπ' τίς 
συγκινήσεις, δσο καί στίς καθαρά βιοφυσικές κινήσεις τών 
όργάνων. "Έτσι, γιά πρώτη φορά άπό τότε, ή ψυχιατρική 
θεμελιώθηκε στίς άντικειμενικές, φυσικοεπιστημονικές διαδικα-
σίες. Αύτό άπαιτεΐ πιό λεπτομερειακή έξήγηση. 

Μέχρι τήν άνακάλυψη τής όργόνης, ή ψυχιατρική έπρεπε νά 
άνατρέχει στήν άνόργανη φυσική δταν προσπαθούσε ν' άποδεί-
ξει άντικειμενικά καί ποσοτικά τίς διάφορες ψυχολογικές ύποθέ-
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σεις της. Ούτε οί μηχανικές Εγκεφαλικές βλάβες, ούτε οί 
φυσικοχημικές διεργασίες μέσα στόν όργανισμό, οΟτε φυσικά οί 
ξεπερασμένες έντοπίσεις τών αίσθήσεων καί τών (δεών στόν 
έγκέφαλο κατάφεραν νά δώσουν Ικανοποιητική έξήγηση ιόν 
συγκινησιακών διεργασιών. 'Αντίθετα μ' όλες αύτές, ή όργονο-
βιοφυσική, άπ' τό ξεκίνημά της, Ενδιαφερόταν γιά τό βασικό 
πρόβλημα δλης τής ψυχιατρικής, τ/ς συγκινήσεις. "Αν Εξετάσου-
με γραμματολογικά τόν δρο, θά βρούμε δτι ή λέξη «συγκίνηση» 
σημαίνει «κίνηση πρός τά Εξω» ή «σπρώξιμο πρός τά Εξω*». 
Έτσι, δχι μόνο μπορούμε άλλά πρέπει νά πάρουμε τή λέξη 
«συγκίνηση» κυριολεκτικά, δταν μιλάμε γιά αίσθήσεις καί 
κινήσεις. Ή παρατήρηση τής ζωντανής άμοιβάδας στό μικρο-
σκόπιο, δταν Εκτίθεται σέ μικρά ήλεκτρικά Ερεθίσματα, άποκα-
λύπτει τό νόημα τής Εννοιας «συγκίνηση» μ' Ενα άλάθητο τρόπο. 
Βασικά ή συγκίνηση δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά πλασματική 
κίνηση. Εύχάριστα Ερεθίσματα Εχουν σάν άποτέλεσμα μιά 
«συν-κίνηση» τοϋ πρωτοπλάσματος άπό τό κέντρο στήν περιφέ-
ρεια. Δυσάρεστα έρεθίσματα, άπ' τήν άλλη μεριά, ξυπνάνε μιά 
«συν-κίνηση» ή, πιό σωστά, «άνακίνηση» τοϋ πρωτοπλάσματος 
άπ' τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο τοϋ όργανισμοΰ. 

Αύτές οί δυό βασικές κατευθύνσεις τοϋ βιοφυσικοϋ πλασματι-
κού ρεύματος άντιστοιχοϋν στά δυό βασικά συναισθήματα τοϋ 
ψυχικοϋ δργάνου, τήν ήδονή καί τό άγχος. Βάσει τής λειτουργί-
ας τους, ή φυσική πλασματική κίνηση καί ή άντιστοιχοϋσα 
αίσθηση είναι, δπο^ς μάθαμε άπό πειράματα στόν παλμογράφο, 
τελείως ταυτόσημες. Δέν μπορεί νά χωρίσει ή μιά άπ' τήν άλλη· 
πραγματικά είναι άδιανόητο νά φανταστείς τό Ενα χωρίς τό 
άλλο. 'Ωστόσο, δπως ξέρουμε, δχι μόνο είναι λειτουργικά 

* Ό Ράιχ χρησιμοποιεί τήν άγγλική λέξη emotion. "Αν χωρίσουμε τή λέξη θά 
γίνει e-motion, πού motion σημαίνει «κίνηση». "Ετσι, τό emotion σημαίνει 
«κίνηση πρός τά Εξω». Καί στά Ελληνικά ύπάρχει άντίστοιχη λέξη πού 
Επιδέχεται παρόμοια άνάλυση δπως καί στά άγγλικά. Στό πρωτότυπο, γραμμένο 
στά γερμανικά, ύπάρχει ή λέξη Gemütsbewegung, πού τό συνθετικό bewegung 
σημαίνει «κίνηση». "Ετσι, ή άνάλυση Ισχύει καί στά γερμανικά. "Αν έξετάσου-
με τή γαλλική λέξη (motion θά Εχουμε παρόμοια είκόνα (Σ.τ.Μ.) 
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ταυτόσημες, άλλά ταυτόχρονα καί άντιθετικές· μιά βιοφυσική 
πλασματική διέγερση μεταβιβάζει μιά αίσθηση καί μιά αίσθηση 
έκφράζεται σέ μιά πλασματική κίνηση. Σήμερα, αύτά τά γεγονό-
τα είναι μιά καλά θεμελιωμένη βάση τής όργονοβιοφυσικής. 

Είτε έπανενεργοποιοϋμε συγκινήσεις άπ' τή χαρακτηροθωρά-
κιση μέ τή χαρακτηρανάλυση, είτε τίς άπελευθερώνουμε άπ' τή 
μυϊκή θωράκιση μέ τή νευροφυτοθεραπεία, τό γεγονός είναι τό 
ίδιο, δτι δηλαδή παράγουμε πλασματικές διεγέρσεις καί κινή-
σεις. Αύτό πού κινείται σ' αύτή τή διαδικασία δέν είναι τίποτε 
άλλο άπό όργονοενέργεια, πού περιέχεται στά σωματικά ρεύμα-
τα. Συνεπώς, ή κινητοποίηση τών πλασματικών ρευμάτων καί τών 
συγκινήσεων στόν όργανισμό είναι ταυτόσημη μέ τήν κινητοποίηση 
τής όργονοενέργειας. Οί κλινικές ένδείξεις αύτής τής κινητοποίη-
σης είναι έμφανέστατες στίς άγγειοκινητικές λειτουργίες. Γι' 
αύτό, σέ κάθε περίπτωση, είτε ξυπνάμε άναμνήσεις καί γκρεμί-
ζουμε άμυντικούς μηχανισμούς, είτε Εξαλείφουμε μυϊκές Εντά-
σεις, δουλεύουμε πάντα μέ τήν όργονοενέργεια τοΟ όργανισμοϋ. 
Ή διαφορά στίς διάφορες μεθόδους είναι στήν άποτελεσματικό-
τητά τους. Μιά άνάμνηση δέν είναι τόσο Ικανή νά προκαλέσει 
Ενα συγκινησιακό ξέσπασμα, δπως, π.χ., ή χαλάρωση Ενός 
κόμπου στό διάφραγμα. 

Είναι ξεκάθαρο, Επομένως, γιατί προτείνω τώρα νά συμπεριλά-
βουμε καί τή χαρακτηρανάλυση καί τή νευροφυτοθεραπεία στόν 
δρο «όργονοθεραπεία1 ». Τό κοινό στοιχείο άντανακλάται πάνω 
στό θεραπευτικό σκοπό, πού είναι ή κινητοποίηση τών πλασμα-
τικών ρευμάτων τού άσθενή. Μ* άλλα λόγια, άν μιλήσουμε 
σοβαρά γιά τήν άντίληψη τής ένιαίας δομής τού όργανισμοϋ, πού 
σημαίνει μιά άντίληψη μέ πρακτικές συνέπειες, τότε είναι 
άδύνατο νά διαχωρίσουμε τόν όργανισμό σέ στάσεις τοΟ 
χαρακτήρα έδώ, μυώνες έκεΐ καί πλασματικές λειτουργίες πιό 
πέρα. 

Στήν όργονοθεραπεία, ή δουλειά μας συγκεντρώνεται πάνω 

1. Ή καθαρή φυσιολογική όργονοθεραπεία, διαμέσου όργονοσυσσωρευτβν, 
ά να πτύσσεται στήν « 'Ανακάλυψη τής Όργόνης·, Τόμος II: Ή Λ σκάϋεια τοΰ 
Καρκίνου. 
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στό βιολογικό βάθος, τό πλασματικό σύστημα, ή, δπως τό λέμε 
τεχνικά, τό βιολογικό πυρήνα τοΰ όργανισμοΰ. Αύτό, δπως είναι 
προφανέστατο, είναι ένα άποφασιστικό βήμα, γιατί σημαίνει δτι 
έχουμε έγκαταλείψει τή σφαίρα τής ψυχολογίας, καθώς καί τής 
ψυχολογίας τοΰ βάθους καί έχουμε μπει στίς περιοχές τών 
πρωτοπλασματικών λειτουργιών, πού πάνε άκόμα πιό πέρα άπ' 
τή φυσιολογία τών νεύρων καί τών μυώνων. Αύτά τά βήματα 
πρέπει νά τά πάρουμε πολύ στά σοβαρά* έχουν πλατύτερες 
πρακτικές καί θεωρητικές συνέπειες, γιατί έχουν σάν άποτέλε-
σμα θεμελιώδεις άλλαγές στή βιοψυχιατρική πρακτική μας. 
Έχουμε πάψει πιά νά δουλεύουμε μόνο μέ τίς άτομικές συγκρού-
σεις καί τίς Ιδιαίτερες θωρακίσεις καί δουλεύουμε στόν Ίδιο τό 
ζωντανό όργανισμό. Καθώς σταδιακά μαθαίνουμε νά τόν κατανο-
ούμε καί νά τόν έπηρεάζουμε, οί καθαρά ψυχολογικές καί 
φυσιολογικές λειτουργίες αύτόματα περιέχονται στή δουλειά 
μας. Δέν είναι δυνατό πλέον νά γίνει σχηματική έξειδίκευση. 

2. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Είναι δύσκολο νά όρίσεις τό ζωντανό όργανισμό μέ αύστηρά 
λειτουργικό τρόπο. Οί άντιλήψεις τής όρθόδοξης ψυχολογίας 
καί τής ψυχολογίας τοΰ βάθους είναι δέσμιες τών λεκτικών 
σχημάτων. Ωστόσο, ό ζωντανός όργανισμός λειτουργεί πέρα 
άπό κάθε λεκτική άντίληψη καί ίδέα. Ό άνθρώπινος λόγος, μιά 
βιολογική μορφή έκφρασης σ' ένα προχωρημένο στάδιο έξέλι-
ξης, δέν είναι είδοποιό χαρακτηριστικό τοΰ ζωντανοΰ όργανι-
σμοΰ, δ όποίος λειτουργεί πολύ πρίν ύπάρξει ή φωνή καί ή 
γλώσσα. Ή ψυχολογία τοΰ βάθους πραγματεύεται μιά ζωτική 
λειτουργία, πού έμφανίστηκε σ' Ινα προχωρημένο στάδιο τής 
βιολογικής έξέλιξης. Πολλά ζώα έκφράζονται μέ ήχους. 'Αλλά ό 
ζωντανός όργανισμός λειτουργούσε πρίν καί λειτουργεί πέρα άπ' 
τή χρήση τών ήχων σάν μορφή έκφρασης. 
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Ή ίδια ή γλώσσα άποκαλύπτει τό κλειδί τοϋ προβλήματος τοϋ 
πώς έκφράζεται ό άνθρώπινος όργανισμός. Είναι φανερό ότι ή 
γλώσσα πηγάζει άπ' τίς αίσθήσεις, πού συλλαμβάνονται άπ' τά 
όργανα τοΰ σώματος. Γιά παράδειγμα, ή γερμανική λέξη 
«Ausdruck» καί ή άγγλική της Ισοδύναμη «expression» (Εκφρα-
ση) περιγράφουν άκριβώς τή γλώσσα τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ: 
ό ζωντανός όργανισμός έκφράζεται μέ κινήσεις• καί γι" αύτό μιλάμε 
γιά Εκφραστικές κινήσεις». Ή έκφραστική κίνηση είναι Ενα 
Εμφυτο χαρακτηριστικό τοΰ πρωτοπλάσματος. Διαχωρίζει τόν 
έμβιο όργανισμό άπ' δλα τά άβια συστήματα. "Αν έξετάσουμε τή 
λέξη κυριολεκτικά — καί πρέπει νά τήν κοιτάξουμε κυριολεκτικά 
— αύτή σημαίνει «βγαίνω έξω άπό κάτι» καί γΓ αύτό «κινοΰμαι». 
Αύτό, τό μόνο πού μπορεί νά σημαίνει είναι κίνηση, δηλαδή, τή 
διαστολή καί τή συστολή τοΰ πρωτοπλάσματος. Κυριολεκτικά, 
ή λέξη «συγκίνηση» σημαίνει «κίνηση πρός τά έξω»· ταυτόχρο-
να, είναι μιά «έκφραστική κίνηση». Ή φυσιολογική διαδικασία 
τής πλασματικής συγκίνησης ή έκφραστικής κίνησης είναι 
άδιαχώριστα συνδεδεμένη μ' Ενα αύτόματα κατανοητό νόημα πού 
συνηθίζουμε νά όνομάζουμε «συγκινησιακή Ικφραση». "Ετσι, ή 
κίνηση τού πρωτοπλάσματος Εκφράζει μιά συγκίνηση καί ή 
συγκίνηση ή ή Εκφραση Ενός όργανισμοΰ Εχει ΕνσωματωμΕνη 
τήν κίνηση. Τό δεύτερο κομμάτι αύτής τής πρότασης Εχει 
άνάγκη άπόδειξης, γιατί γνωρίζουμε άπ' τήν όργονοθεραπεία δτι 
ΰπάρχει Εκφραση στά άνθρώπινα δντα πού παράγεται άπ* τήν 
άκινησία ή τήν άκαμψία. 

Δέν παίζουμε μέ τΙς λέξεις. Ή γλώσσα πηγάζει ξεκάθαρα άπ' 
τήν άντίληψη τών έσωτερικών κινήσεων καί τών αίσθήσεων τών 
δργάνων καί οί λέξεις πού περιγράφουν τίς συγκινησιακές 
καταστάσεις είναι άμεση άντανάκλαση τών άντίστοιχων έκφρα-
στικών κινήσεων τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ. 

'Ενώ ή γλώσσα πράγματι άντανακλά άμεσα τίς πλασματικές 
συγκινησιακές καταστάσεις, δέν είναι Ικανή άπό μόνη της νά 
φτάσει σ' αύτή τήν κατάσταση. Ό λόγος είναι δτι ή άπαρχή τής 
λειτουργίας τοΰ ζωντανοΰ βρίσκεται βαθύτερα καί πέρα άπ' τή 
γλώσσα. Πέρα καί πάνω άπ' αύτό, ό ζωντανός όργανισμός Ιχει 
δικούς του τρόπους έκφραστικής κίνησης, πού δέν μπορούν νά γίνουν 
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Αντιληπτοί μέ λέξεις. Κάθε άνθρωπος πού Εχει κλίση πρός τή 
μουσική γνωρίζει καλά τίς συναισθηματικές καταστάσεις πού 
ξυπνάει ή καλή μουσική. Όμως, άν προσπαθήσει νά μεταφράσει 
αύτές τίς συγκινησιακές έμπειρίες σέ λέξεις, ή μουσική του 
άντίληψη έξεγείρεται. Ή μουσική δέν έχει λέξεις καί θέλει νά 
παραμείνει έτσι. Άλλά ή μουσική έκφράζει τίς Εσωτερικές 
κινήσεις τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ καί άκούγοντάς την άναπο-
λεΐς τήν «αίσθηση» κάποιας «έσωτερικής συγκινησιακής κατά-
στασης. Ή έλλειψη λέξεων στή μουσική περιγράφεται συνήθως 
μ' έναν άπό τούς δυό άκόλουθους τρόπους: 1) σάν σημείο 
μυστικιστικής πνευματικότητας, ή 2) σάν ή βαθύτερη έκφραση 
αίσθημάτων πού είναι άδύνατο νά είπωθοΰν μέ λέξεις. Ή 
φυσικοεπιστημονική άποψη δέχεται 6τι ή μουσική έκφραση 
σχετίζεται μέ τά βάθη τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ. Συνεπώς, αύτό 
πού θεωρείται «πνευματικότητα» τής μεγάλης μουσικής είναι 
άπλώς ένας άλλος τρόπος νά πείς δτι τά βαθιά αίσθήματα είναι 
ταυτόσημα μέ τήν έπαφή μέ τό ζωντανό όργανισμό πέρα άπ' τά 
δρια τής γλώσσας. 

Μέχρι τώρα, ή έπιστήμη δέν έχει τίποτε όριστικό νά πεί γιά τή 
φύση τών έκφραστικών κινήσεων τής μουσικής. 'Αναμφίβολα, ό 
καλλιτέχνης μας μιλάει μέ τή μορφή έξωλεκτικών έκφραστικών 
κινήσεων άπό τά βάθη τής λειτουργίας τής ζωής, άλλά θά ήταν 
δπως καί έμεΐς άνίκανος νά πεϊ μέ λέξεις αύτό πού έκφράζει στή 
μουσική του ή στή ζωγραφική του. Πραγματικά, έχει Ισχυρές 
άντιρρήσεις σέ κάθε προσπάθεια νά μεταφράσει τή γλώσσα τής 
έκφρασης τής τέχνης του σέ γλώσσα λεκτική. Δίνει μεγάλη 
σημασία στήν καθαρότητα τής γλώσσας τής έκφρασής του. 
Έτσι έπιβεβαιώνει τήν όργονοβιοφυσική διαβεβαίωση δτι ό 
ζωντανός όργανισμός κατέχει τή δική του γλώσσα, πρίν, πέρα 
καί άνεξάρτητα άπό κάθε λεκτική γλώσσα. "Ας δούμε τί έχει νά 
πεί ή όργονοβιοφυσική γι' αύτό τό πρόβλημα. "Ας δούμε μιά 
καθημερινή έμπειρία. 

Οί άσθενείς έρχονται στούς όργονοθεραπευτές γεμάτοι στενο-
χώριες. Τό έξασκημένο μάτι μπορεί ν' άντιληφθεϊ τήν όδύνη άπ" 
τίς έκφραστικές κινήσεις καί τίς συγκινησιακές έκφράσεις τοΰ 
σώματός τους. "Αν δ άναλυτής έπιτρέψει στόν άσθενή νά 
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μιλήσει στήν τύχη, άνάκαλύπτει δτι ό άσθενής τείνει νά 
παρακάμψει τήν δδύνη του, πού σημαίνει νά τήν άποκρύψει μέ τόν 
ένα τρόπο ή τόν άλλο. "Αν ό άναλυτής θέλει νά καταλήξει σέ μιά 
όρθή έκτίμηση τοΰ άσθενή του, πρέπει νά άρχίσει μέ τό νά μη 
ζητήσει άπ' αύτόν νά μιλήσει. Αύτό τό μέτρο άποδείχνεται πολύ 
άποδοτικό, γιατί άμέσως μόλις ό άσθενής σταματήσει νά μιλά, οί 
συγκινησιακές έκφράσεις τοΰ κορμιού του γίνονται πιό έντονες 
κι Εστιάζονται σαφέστερα. Μετά άπό μερικά λεπτά ήσυχίας δ 
άναλυτής θά έχει συνήθως καταλάβει τό πιό έμφανές γνώρισμα 
τοΰ χαρακτήρα του, ή, πιό σωστά, θά έχει καταλάβει τή 
συγκινησιακή έκφραση τής πλασματικής κίνησης. "Αν ό άσθε-
νής φαινόταν νά γελάει φιλικά, καθώς μιλούσε, τό γέλιο του θά 
γινόταν μιά άδεια γκριμάτσα γέλιου κατά τή διάρκεια τής 
σιωπής καί ό Ιδιος ό άσθενής συνήθως καταλαβαίνει τόν 
ύποκριτικό χαρακτήρα του. "Αν ό άσθενής φαινόταν νά μιλάει 
γιά τή ζωή του μ' Επιφυλακτική σοβαρότητα, μιά Εκφραση 
καταπιεσμένου θυμού εύκολα θά παρουσιαζόταν στό πηγούνι καί 
στό λαιμό κατά τή διάρκεια τής σιωπής του. 

Αύτά, τά παραδείγματα είναι άρκετά γιά νά δείξουν δτι έκτός 
άπ' τό ρόλο τής έπικοινωνίας, ή άνθρώπινη γλώσσα συχνά 
λειτουργεί καί σάν άμυντικός μηχανισμός. Ή λεκτική γλώσσα 
κρύβει τήν έκφραστική γλώσσα τοΰ βιολογικού πυρήνα. Σέ 
πολλές περιπτώσεις, ή λειτουργία τοΰ λόγου έχει έκφυλιστεί σέ 
τέτοιο βαθμό, πού οί λέξεις δέν έκφράζουν τίποτε καί άντιπροσω-
πεύουν μόνο μιά συνεχή, κούφια δραστηριότητα τοΰ μυϊκού 
συστήματος τού λαιμού καί τών φωνητικών όργάνων. Μέ βάση 
έπανειλημμένες έμπειρίες, ή γνώμη μου είναι δτι σέ πολλές 
ψυχαναλύσεις πού κρατούσαν χρόνια, ή θεραπεία είχε κολλήσει 
σ' αύτή τήν παθολογική χρήση τής γλώσσας. Αύτή ή κλινική 
έμπειρία μπορεί καί ούσιαστικά πρέπει νά μεταφερθεί στήν 
κοινωνική σφαίρα. Οί άτέλειωτοι άριθμοί λόγων, έκδόσεων καί 
πολιτικών συζητήσεων δέν άποσκοποΰν στό νά φτάσουν στή 
ρίζα τών σοβαρών ζητημάτων τής ζωής, άλλά νά τήν πνίξουν μές 
στή λογοκοπία. 

Ή όργονοθεραπεία, άντίθετα μ δλες τΙς άλλες μορφές 
θεραπείας, έπιχειρεί νά έπηρεάσει τόν όργανισμό δχι μέ τή 
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χρήση τής γλώσσας, άλλά βάζοντας τόν άνθρωπο νά Εκφραστεί 
βιολογικά. Αύτή ή προσέγγιση τόν όδηγεϊ σ" Ενα βάθος πού 
συνεχώς άποφεύγει. Μ* αύτό τόν τρόπο δ όργονοθεραπευτής 
μαθαίνει, κατανοεί κα{ Επηρεάζει τή γλώσσα τοϋ ζωντανοΰ 
όργανισμοΰ. Είναι μάλλον άπίθανο νά κατορθώσεις νά φτάσεις 
τήν άρχΕγονη γλώσσα Εκφρασης τοϋ ζωντανοΰ πρωτοπλάσματος 
στόν άσθενή, σΕ «καθαρή» μορφή. "Αν οί τρόποι Εκφρασης τοϋ 
άσθενή ήταν βιολογικά «καθαροί», SE θά είχε λόγο νά ζητήσει 
βοήθεια άπό Εναν όργονοθεραπευτή. Πρέπει νά περάσουμε μέσα 
άπό Ενα κομφούζιο παθολογικών, μή φυσιολογικών Εκφραστι-
κών κινήσεων (πού σημαίνει κινήσεις ξένες πρός τή διαδικασία 
τοϋ ζωντανοΰ όργανισμοΰ) γιά νά καταλήξουμε σ" Ενα γνήσιο 
βιολογικό τρόπο Εκφρασης. Ή άνθρώπινη βιοπάθεια, στήν 
ούσία, δέν είναι τίποτ' άλλο άπό τό σύνολο τών παραμορφώσεων 
τών φυσικών τρόπων Εκφρασης τοϋ ζωντανού όργανισμοΰ. Μέ τό 
ξεσκέπασμα τών παθολογικών τρόπων Εκφρασης, φτάνουμε νά 
γνωρίζουμε τήν άνθρώπινη βιοπάθεια σ' Ενα βάθος άπρόσιτο σέ 
μεθόδους θεραπείας πού λειτουργοϋν μέ τήν άνθρώπινη γλώσσα. 
Αύτό δέν άποδίδεται σέ άνεπάρκεια αύτών τών μεθόδων* είναι 
Επαρκείς στή δικιά τους σφαίρα. Μέ τήν παραμορφωμένη, δμως, 
Εκφραση τής ζωής, ή βιοπάθεια βρίσκεται Εξω άπό τή σφαίρα τής 
γλώσσας καί τών Ιδεών. 

Ά π ό δώ προκύπτει δτι ή όργονοθεραπευτική δουλειά πάνω 
στήν άνθρώπινη βιοπάθεια βρίσκεται άναγκαΐα Εξω άπό τή 
σφαίρα τής άνθρώπινης γλώσσας. Φυσικά καί Εμείς Επίσης 
κάνουμε χρήση τών δμιλούμενων λέξεων, άλλά ο( λέξεις πού 
χρησιμοποιούμε δέν προσαρμόζονται στίς καθημερινές Αντιλή-
ψεις άλλά στίς αίσθήσεις τών όργάνων. Δέν ύπάρχει κανείς τρόπος 
νά κάνουμε τόν άσθενή νά καταλάβει τήν κατάστασή του μέ τήν 
όρολογία τής φυσιολογίας. Δέν τοϋ λέμε: «τά μασητήρια δργανά 
σου είναι σέ μιά κατάσταση χρόνιας σύσπασης, νά γιατί τό 
πηγούνι σου δέν κινείται δταν μιλάς- νά γιατί ή φωνή σου είναι 
μονότονη* νά γιατί δέν μπορείς νά κλάψεις* πρέπει συνεχώς νά 
καταπίνεις γιά νά καταπνίγεις τήν παρόρμησή σου γιά κλάμα, 
κλπ.» Αύτό θά 'λεγε κάτι στή νόηση τοϋ άσθενή, άλλά δέ θά τόν 
βοηθούσε νά κατορθώσει κάποια άλλαγή στήν κατάστασή του. 
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Δουλεύουμε σ' Ινα βιολογικά βαθύτερο έπίπεδο κατανόησης. 
Δέν είναι καθόλου άναγκαΐο γιά μάς νά δείξουμε ποιοί άκριβώς 
μυώνες είναι συσπασμένοι. Δέν έξυπηρετεί κανένα σκοπό π.χ. τό 
νά άσκήσουμε πίεση στούς μασητήρες μύς, γιατί δέ θά είχαμε 
άλλη άντίδραση έκτός άπ" τό συνήθη πόνο. Δουλεύουμε μέ τή 
γλώσσα τής Εκφρασης τοΰ προσώπου καί τοΰ κορμιού. Μόνο άν 
αίσθανθοΰμε τήν Εκφραση τοΰ προσώπου τοΰ άσθενή είμαστε σέ 
θέση νά τήν κατανοήσουμε. Χρησιμοποιούμε τή λέξη «κατανόη-
ση» γιατί αύτό σημαίνει κυριολεκτικά πώς πρέπει νά γνωρίσουμε 
ποιά συγκίνηση Εκφράζεται στό πρόσωπο. Καί δέν έχει διαφορά 
άν ή συγκίνηση είναι κινούμενη κι ένεργητική ή άκίνητη καί 
καταπιεσμένη. Θά πρέπει νά μάθουμε ν' άναγνωρίζουμε τή 
διαφορά άνάμεσα σέ μιά κινούμενη καί σέ μιά καταπιεσμένη 
συγκίνηση. 

"Οταν «αισθανόμαστε» μιά «Εκφραστική κίνηση» ένός άσθενή, 
έχουμε νά κάνουμε μέ πρωτογενείς βιολογικές λειτουργίες. "Οταν 
d Ενα κοπάδι άπό σπουργίτια, ένα σπουργίτι γίνεται άνήσυχο 
καί, «αίσθανόμενο τόν κίνδυνο», πετάει μακριά, τότε όλο τό 
κοπάδι άκολουθεί, άσχετα άν τά ύπόλοιπα μέλη τοΰ κοπαδιού 
έχουν άντιληφθεϊ τήν αίτία της άνησυχίας του. Ή άντίδραση 
πανικού στό ζωικό βασίλειο βασίζεται πάνω σέ μιά άκούσια 
άναπαραγωγή τής κίνησης πού έκφράζει τό άγχος. "Οποιονδή-
ποτε άριθμό άνθρώπων μπορείς νά τόν κάνεις νά σταθεί στό πλάι 
τοΰ δρόμου καί νά κοιτάζει στόν ούρανό, άρκεί μόνο νά 
ύποκριθείς δτι έχεις προσέξει κάτι ένδιαφέρον στόν άέρα. "Ας 
άρκεστοϋμε, δμως, σ' αύτά τά παραδείγματα. 

Οί έκφραστικές κινήσεις τοΰ άσθενή προκαλούν μιά άκούσια 
μίμηση στό δικό μας όργανισμό. Μέ τό νά μιμούμαστε αύτές τίς 
κινήσεις, «αισθανόμαστε» καί καταλαβαίνουμε τήν Εκφραση μέσα 
στούς Εαυτούς μας καί κατά συνέπεια στόν άσθενή. Άφοΰ κάθε 
κίνηση έκφράζει μιά βιολογική κατάσταση, δηλαδή άποκαλύ-
πτει μιά συγκινησιακή κατάσταση τοΰ πρωτοπλάσματος, ή 
έκφραστική γλώσσα τοΰ προσώπου καί τοΰ σώματος γίνεται ένας 
άναγκαϊος τρόπος έπικοινωνίας μέ τίς συγκινήσεις τοΰ άσθενή. 
"Οπως έχω ήδη δείξει, ή άνθρώπινη γλώσσα άναμιγνύεται μέ τή 
γλώσσα τοΰ προσώπου καί τοΰ κορμιού. "Οταν χρησιμοποιούμε 
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τόν δρο «στάση τοΰ χαρακτήρα» αύτό πού Εχουμε στό μυαλό μας 
είναι ή συνολική Εκφραση Ενός όργανισμοϋ. Αύτό κυριολεκτικά 
είναι τό Ίδιο μέ τή συνολική έντύπωση πού μάς δίνει ό όργανισμός. 

'Υπάρχει μιά άξιοπρόσεκτη ποικιλία στήν Εξωτερική Εκφρα-
ση τών Εσωτερικών συγκινησιακών καταστάσεων. Δέν ύπάρχουν 
δυό άνθρωποι πού νά έχουν τήν Ιδια όμιλία, τό Ιδιο «πιάσιμο» 
τής άνάσας τους ή τόν Ιδιο βηματισμό. 'Ωστόσο, ύπάρχει ένας 
άριθμός καθολικών τελείως εύδιάκριτων τρόπων Εκφρασης. Στήν 
ψυχολογία τοΰ βάθους διαχωρίζουμε τελείως τόν νευρωσικό 
χαρακτήρα άπό τό γενετήσιο, πάνω στή βάση τής θωράκισης τοΰ 
χαρακτήρα καί τών μυώνων. Λέμε δτι ένας χαρακτήρας είναι 
«νευρωσικός» δταν ό όργανισμός του διέπεται άπό μιά θωράκιση 
τόσο άκαμπτη πού δέν μπορεί έκούσια νά τήν άλλάξει ή νά τήν 
έξαλείψει. Μιλάμε γιά «γενετήσιο» χαρακτήρα δταν οί συγκινη-
σιακές άντιδράσεις δέ διέπονται άπό άκαμπτο αύτοματισμό, δταν 
τό άτομο είναι Ικανό ν' άντιδράσει μέ βιολογικό τρόπο σέ μιά 
δοσμένη κατάσταση. Αύτοί οί δυό βασικοί τύποι χαρακτήρων 
μπορεί έπίσης νά έχουν Εντονες διαφορΕς μεταξύ τους στό πεδίο 
τής βιολογικής λειτουργικότητας. 

Ή θωράκιση, ή φύση της, ό βαθμός άκαμψίας της καί ή 
άναστολή τής συγκινησιακής γλώσσας τοΰ σώματος μποροΰν 
εύκολα νά Εκτιμηθούν, άν ό άναλυτής γνωρίζει καλά τή γλώσσα 
τής βιολογικής Εκφρασης. Ή Εκφραση τοΰ θωρακισμένου 
όργανισμοϋ είναι ή «συγκράτηση». Ή σημασία αύτής τής 
έκφρασης είναι άρκετά καθαρή: τό σώμα έκφράζει τό δτι 
συγκρατείται. ΤΩμοι τραβηγμένοι πρός τά πίσω, θώρακες πετα-
γμένοι έξω, άκαμπτο πηγούνι, έπιφανειακή καταπιεσμένη άνα-
πνοή, βαθουλωμένα λαγόνια, συσπασμένη, άκίνητη λεκάνη, 
«άνέκφραστα» ή άκαμπτα στραβωμένα πόδια είναι οί ούσιαστι-
κοί μηχανισμοί στάσης τής όλοκληρωτικής συγκράτησης. 
Σχηματικά μποροΰν ν' άπεικονιστοΰν μέ τά διαγράμματα πού 
άκολουθούν. 

Κλινικά, ή βασική σωματική στάση τοΰ «νευρωσικοΰ» χαρα-
κτήρα φαίνεται σαφέστατα στόν ύστερικό όπισθότονο (arc de 
cercle) καί στόν «όπισθότονο» τής κατατονικής έμβροντησίας. 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή βασική στάση τού θωρακισμένου 
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Ράχη 

Ή βασική βιοφυσική στάση τοΟ θωρακισμένου 
όργανιβμοΟ: «συγκράτηση» 

σώματος δέ δημιουργείται συνειδητά άλλά είναι άκούσια. "Ενα 
άτομο δέν έχει Επίγνωση τοϋ γεγονότος καί τής σημασίας τής 
θωράκισής του. "Αν δοκιμάσεις νά τοΟ τήν περιγράψεις μέ 
λέξεις, δέν ξέρει συνήθως γιά ποιό πράγμα τοΟ μιλάς. Δέν 
αίσθάνεται τήν Ιδια τή θωράκιση, άλλά μόνο τήν παραμόρφωση 
τής έσωτερικής του άντίληψης τής ζωής. Περιγράφει τόν έαυτό 
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του σάν άπαθή, άκαμπτο, περιορισμένο, άδειο ή παραπονείται 
γιά παλμούς στήν περιοχή τής καρδιάς, δυσκοιλιότητα, άϋπνία, 
νευρική άνησυχία, ναυτία, κλπ. "Αν ή θωράκιση ύπάρχει γιά 
μεγάλο διάστημα καί Εχει φτάσει νά έπιδράσει στούς Ιστούς τών 
όργάνων, ό άσθενής έρχεται σ' έμάς έξαιτίας πεπτικού Ελκους, 
ρευματισμών, άρθριτικών, καρκίνου ή στηθάγχης. Μιά κι Εχω 
παρουσιάσει άλλοΰ τά καθαρά κλινικά γεγονότα μΕ λεπτομέρει-
ες, θά περιοριστώ σ' αύτήν τήν περίληψη. Έδώ Ενδιαφερόμαστε 
πιό πολύ νά είσχωρήσουμε στίς λειτουργίες τοΰ βιολογικού βάθους 
καί νά βγάλουμε άπ' αύτΕς συμπεράσματα γιά τή λειτουργία τού 
ζωντανού όργανισμοΰ. 

Ό θωρακισμένος όργανισμός είναι άνίκανος νά σπάσει τή 
θωράκισή του. Άλλά είναι τό ίδιο άνίκανος νά Εκφράσει τίς 
στοιχειώδεις βιολογικές συγκινήσεις του. Τό γαργάλημα τοΰ 
είναι γνώριμο, άλλά δέν Εχει νιώσει ποτΕ τήν όργονοτική 
εύχαρίστηση. Τό θωρακισμΕνο άτομο δΕν μπορεί νά Εκφράσει 
Εναν στεναγμό ήδονής ή νά τόν μιμηθεί συνειδητά. "Οταν 
προσπαθεί νά τό κάνει, τό άποτΕλεσμα είναι Ενα παράπονο, Ενα 
καταπιεσμένο, άποκλεισμένο μούγκρισμα ή άκόμα καί μιά τάση 
γιά έμετό. Είναι άνίκανος νά Εκδηλώσει θυμό ή νά χτυπήσει τή 
γροθιά του, σάν άπομίμηση θυμού. ΔΕν μπορεί ν' άναπνεύσει 
πλήρως. Τό διάφραγμά του κάνει πολύ περιορισμΕνες κινήσεις 
(αύτό μπορεί νά Εξακριβωθεί εύκολα μέ άκτίνες Χ). Δέν είναι 
Ικανός νά κουνάει τή λεκάνη του μπροστά. Ά ν τοΰ ζητηθεί νά τό 
κάνει, δέ θά καταλάβει τί τοΰ ζητάνε ή θά κάνει τή λάθος κίνηση, 
δηλαδή μιά κίνηση πού θά σημαίνει συγκράτηση. Ή ύπερβολι-
κή καταπόνηση τών περιφερικών μυών καί τοΰ νευρικού 
συστήματος κάνει τό θωρακισμένο όργανισμό νά είναι ύπερβολι-
κά εύαίσθητος στήν πίεση. Δέν είναι δυνατόν νά άκουμπήσεις 
Ενα θωρακισμένο όργανισμό σ' όρισμένα σημεία τοΰ σώματος 
χωρίς νά προκαλέσεις Εκδηλώσεις Εντονου άγχους ή νευρικότη-
τας. Είναι άρκετά πιθανό αύτό πού είναι γνωστό σά «νευρικότη-
τα» νά μπορεί ν' άναζητηθεί σ" αύτή τήν ύπερευαισθησία τών 
ύπερτεταμΕνων μυώνων. 

Ή άνικανότητα γιά πλασματικούς παλμούς καί σπασμούς στή 
σεξουαλική πράξη, δηλαδή ή όργασμική άνικανότητα, είναι 
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άποτέλεσμα αύτής τής όλοκληρωτικής συγκράτησης. Αύτό, μέ 
τή σειρά του, έχει σάν άποτέλεσμα τή λίμναση τής σεξουαλικής 
ένέργειας καί άπ' αύτή τή σεξουαλική λίμναση προκύπτουν δλα 
αύτά πού συμπεριλαμβάνονται στήν έννοια «βιοπάθεια». 

Ό κεντρικός σκοπός τής όργονοθεραπείας είναι νά καταστρέ-
ψει τή θωράκιση, μ' άλλα λόγια ν' άποκαταστήσει τήν κινητικό-
τητα τού σωματικού πλάσματος. Στό θωρακισμένο όργανισμό, ή 
παλμική λειτουργία δλων τών όργάνων διαταράσσεται σέ μικρό 
ή μεγάλο βαθμό. Τό καθήκον τής όργονοθεραπείας είναι ν' 
άποκαταστήσει τήν Ικανότητα γιά παλμό. Αύτό γίνεται στό 
βιοφυσικό σύστημα δταν ό μηχανισμός τής συγκράτησης 
καταστραφεί. Τό άποτέλεσμα μιάς Ιδεώδους όργονοθεραπείας 
είναι ή έμφάνιση τού άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ. Μ* έξαίρεση 
τήν άναπνοή, αύτή είναι, δπως ξέρουμε, ή πιό σημαντική 
κινητική έκδήλωση στό ζωικό βασίλειο. Τή στιγμή τοΰ όργα-
σμοδ, ό όργανισμός «παραδίνεται» τελείως στίς αίσθήσεις τών 
όργάνων του καί στούς άκούσιους παλμούς τοΰ σώματός του. 
Αύτό έξηγεΐ τή στενή σχέση άνάμεσα στήν κίνηση τοΰ 
όργασμικοΰ άντανακλαστικοΰ καί τήν έκφραση τής «παράδο-
σης». Αύτοί πού είναι έξοικειωμένοι μέ τή δουλειά μας ξέρουν 
δτι δέν πιέζουμε τόν άσθενή νά «παραδοθεί». Δέ θά έξυπηρετοδ-
σε σέ τίποτε, γιατί αύτός ή αύτή δέ θά μποροΰσε ή δέ θά είχε 
καμιά άνάγκη νά έλθει σ' έμάς. Ούτε έπιτρέπουμε στόν άσθενή 
νά «παραδίνεται». Δέν ύπάρχει τεχνική Ικανή νά προκαλέσει 
συνειδητά τήν άκούσια συμπεριφορά τής παράδοσης. Ό ζωντα-
νός όργανισμός λειτουργεί αύτόνομα, πέρα άπό τή σφαίρα τής 
γλώσσας, τής νόησης καί τής βούλησης. Λειτουργεί σύμφωνα μέ 
συγκεκριμένους φυσικούς νόμους καί αύτούς τούς νόμους θά 
έξετάσουμε έδώ. Τό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ, μαζί μέ τίς 
φυσικές έκδηλώσεις τής παράδοσης, είναι, δπως θά δειχτεί, τό 
κλειδί στήν κατανόοηση τών θεμελκοδών φυσικών διαδικασιών 
πού ύπερβαίνουν τό άτομο, άκόμα καί τόν ζωντανό όργανισμό. 
'Από δώ καί μπρός, αύτοί πού θέλουν νά ώφεληθοΰν άπ' τήν 
πάρα πέρα συζήτηση αύτών τών φαινομένων πρέπει νά έτοιμα-
στοΰν γιά ένα ταξίδι βαθιά μέσα στή σφαίρα τής κοσμικής 
ένέργειας. Αύτοί πού δέν έχουν έλευθερώσει όλοκληρωτικά τούς 
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Εαυτούς τους άπό γελοίες άντιλήψεις πάνω στή σεξουαλικότητα 
θά άπογοητευτοΰν πικρά καί δέ θά μπορέσουν νά καταλάβουν 
άκόμα καί τά πιό στοιχειώδη πράγματα. 

"Έχουμε ήδη κάνει μιά λεπτομερειακή μελέτη πάνω στή 
λειτουργία τοΰ όργασμοΰ άπό ψυχολογική καί φυσιολογική 
άποψη. Έτσι μπορούμε νά συγκεντρωθούμε άποκλειστικά στό 
θεμελιώδες φυσικό φαινόμενο τοΰ «όργασμοΰ». Στόν όργασμό, 
κατά άρκετά παράξενο τρόπο, ό όργανισμός προσπαθεί άσταμάτητα 
νά ένωσε» τίς δυό έμβρυολογικά σημαντικές ζώνες, τό στόμα καί τόν 
πρωκτό. Πράγμα πού παίρνει τήν έξής μορφή: 

Δωμάτιο Καθρέφτης 

Α = Πραγματικός Κόσμος I Β = «"Αλλος Κόσμος» 

Ή συγκινησιακή Εκφραση τοΰ όργασμικοΟ άντανακλαστικοΰ 
Είπα πιό πάνω ότι ή στάση, άπό τήν όποία πηγάζει τό 

άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ, είναι ταυτόσημη μέ τήν κίνηση 
πού έκφράζει «παράδοση». Αύτό είναι πραγματικά πολύ φανερό. 
Ό όργανισμός παραδίνεται στίς πλασματικές διεγέρσεις καί 
αίσθήσεις τής ροής· κατόπιν παραδίνεται τελείως στόν σύντρο-
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φό του στή σεξουαλική περί πτύξη. Κάθε μορφή άναστολής, 
συγκράτησης καί θωράκισης έγκαταλείπεται. Κάθε βιολογική 
δραστηριότητα Ελαττώνεται στή βασική λειτουργία τών πλα-
σματικών παλμών. Στόν άνθρωπο, κάθε σκέψη καί φαντασίωση 
παύει. Ό όργανισμός «παραδίνεται» μέ τήν πιό καθαρή σημασία 
τής λέξης. 

Ή κίνηση πού έκφράζει τήν συγκινησιακή παράδοση είναι 
καθαρή. Αύτό πού δέν είναι ξεκάθαρο είναι ή λειτουργία τού 
όργασμικοΰ παλμού. Αύτός ό παλμός συνίσταται στήν έναλλασ-
σόμενη συστολή καί διαστολή τού συνολικού σωματικού πλά-
σματος. Ποιά είναι ή λειτουργία τής τάσης γιά Ινωση τών δύο άκρων 
τοΰ κορμού μέσα στόν όργασμικό παλμό; Ά π ό πρώτη ματιά, δέ 
φαίνεται νά έχει όποιοδήποτε «νόημα». Ή έκφραση αύτής τής 
κίνησης είναι άκατανόητη. Είπαμε δτι κάθε κίνηση τοΰ όργανι-
σμοΰ έχει μιά κατανοητή έκφραση. Αύτή, δμως, ή θεωρία δέν 
στέκει στήν περίπτωση τοΰ όργασμικοΰ παλμού. Δέν μπορούμε 
νά βρούμε στόν όργασμό μιά κατανοητή έκφραση, δηλαδή μιά 
έκφραση πού νά μπορεί νά μεταφραστεί στήν άνθρώπινη 
γλώσσα. 

Σ' αύτό τό σημείο θά μπορούσαμε νά παρασυρθούμε σέ 
φιλοσοφικές ύποθέσεις πάνω σ' αύτό τό πρόβλημα. Δέ θά μδς 
όδηγοΰσαν πουθενά δμως. "Ετσι, γιά τήν ώρα θά περιοριστούμε 
στή φυσικοεπιστημονική έξήγηση δτι, ένώ φαίνεται νά είναι 
άκατανόητος, ό όργασμικός παλμός πρέπει νά έχει μιά κρυμμένη 
έκφραση. Γιατί, δπως κάθε κίνηση τοΰ ζωντανού όργανισμοΰ κι 
αύτή έπίσης είναι μιά έκφραστική κίνηση. 'Επομένως, ή κίνηση 
του πρέπει άναγκαία νά έχει μιά έκφραση. 

Στήν πορεία τής έρευνάς μας, θά φτάσουμε σέ μιά περίεργη, 
άλλά άναμφισβήτητη άπάντηση στή βασική έρώτηση τής 
λειτουργίας τής ζωής. Άλλά γιά νά φτάσουμε σ' αύτή τήν 
άπάντηση πρέπει πρώτα νά ξεφύγουμε κάπως άπ' τό θέμα μας, νά 
συγκεντρώσουμε, νά μάθουμε καί νά άντιπαραβάλλουμε Ενα 
μεγάλο άριθμό βιολογικών φαινομένων. Ή άπάντηση πάει 
βαθύτερα άπ' τόν άτομικό βιολογικό όργανισμό* Επομένως, είναι 
ύπεράνω των Ανθρώπων ταυτόχρονα δέν είναι καθόλου μεταφυσική ή 
σπιριτουαλιστική. 'Εξηγεί έπίσης τό γιατί ό όργασμικός πόθος 
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τών ζωντανών ύπάρξεων είναι δχι μόνο δ πιό βαθύς πόθος, άλλά, 
μ' Ενα ξεχωριστό τρόπο, κοσμικός πόθος. ΒΕβαια, είναι γενικά 
γνωστό δτι δ όργανισμός είναι Ενα κομμμάτι τοϋ σύμπαντος, 
άλλά μέχρι τώρα δέν ξέρουμε τό πώς. "Ας γυρίσουμε, δμως, στίς 
κλινικές Εμπειρίες τής δργονοθεραπείας. 

Στήν όργονοβιοφυσική γλώσσα, ό σκοπός μας είναι νά 
βοηθήσουμε τόν άνθρώπινο όργανισμό νά πετάξει τούς μηχανι-
σμούς τής συγκράτησης καί νά πετύχει τήν Ικανότητα τής 
παράδοσης. Μ* άλλα λόγια, δσο τά δυό Εμβρυακά άκρα τοΰ κορμοΰ 
στρέφονται πρός τά πίσω άντί νά κάμπτουν μπροστά, τό ίνα πρός τό 
άλλο, ό όργανισμός θά είναι άνίκανος νά παραδίνεται σέ δποιαάήποτε 
Εμπειρία, έίτε δουλειά είτε ήδονή. 'Εφόσον ή μυϊκή θωράκιση 
Εμποδίζει κάθε μορφή χαλάρωσης (παράδοσης) καί προκαλεί 
κάθε μορφή βιοπαθητικοϋ περιορισμού τής λειτουργίας τής 
ζωής, ό πρώτος στόχος είναι νά τήν σπάσουμε. Μόνο Εξαφανί-
ζοντας τή μυϊκή άκαμψία μπορεί νά Επιτευχθεί αύτή ή παράδοση. 
Δέν μπορεί νά Επιτευχθεί μέ άλλο τρόπο κι άς είναι αύτός ή 
ψυχαναλυτική πειθώ, ή ΰΑόδειξη, ή προσευχή ή ή γυμναστική. 
ΔΕν είναι άναγκαΐο νά πούμε στούς άσθενείς μας ότιδήποτε γι' 
αύτό τό σκοπό. 'Απειράριθμα παραδείγματα μάς Εχουν διδάξει 
δτι τό πλήρες άνανακλαστικό τοϋ όργανισμοΰ τοϋ άσθενή θά 
άναπτυχθεΐ σάν άποτέλεσμα τής διαδικασίας πού άκολουθήσαμε 
γιά νά σπάσουμε τή μυϊκή θωράκιση. Ή δουλειά μας Εχει 
άποδείξει Επανειλημμένα δτι ή ούσιαστική λειτουργία τής μυϊκής 
θωράκισης είναι νά Εμποδίζει τό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ. 

Σ' άλλα γραφτά μου, Εχω περιγράψει πολλούς μηχανισμούς 
τής μυϊκής θωράκισης. Ή άντίστοιχη χαρακτηροθωράκιση περι-
γράφεται στό Πρώτο Μέρος τοϋ βιβλίου. Τώρα θέλω νά εΙσάγω 
μιά νέα άποψη, πού θ' άποσαφηνίσει τή θωράκιση τοϋ χαρακτή-
ρα καί τών μυώνων στό Επίπεδο τών πιό στοιχειακών λειτουργι-
ών τής ζωής. Οί σχετικΕς παρατηρήσεις Εγιναν στά τελευταία 
δΕκα χρόνια περίπου. Έτσι δΕν Εχω κανένα δισταγμό ν' άναλά-
βω τήν πλήρη εύθύνη γιά τήν σπουδαιότητα πού Εχουν αύτές, 
οί παρατηρήσεις στό χώρο τής βιοφυσικής. 
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3. Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 

Είναι γνωστό στήν ψυχιατρική έδώ καί δεκάδες χρόνια δτι οί 
όργασμικές διαταραχές τής ύστερίας δέ διέπονται άπό τίς 
φυσιολογικές καί άνατομικές διαδικασίες τών μυώνων, νεύρων 
καί Ιστών σάν σύνολο άλλά καθορίζονται άπό συγκεκριμένα 
συγκινησιακής σημασίας δργανα. Γιά παράδειγμα, τό παθολο-
γικό κοκκίνισμα συγκεντρώνεται στό πρόσωπο καί στό σβέρ-
κο, παρά τό γεγονός δτι τά κύτταρα τοΰ αίματος διατρέχουν 
δλο σχεδόν τό μήκος τοΰ όργανισμοΰ. Παρόμοια, οί αισθητη-
ριακές διαταραχές στήν ύστερία δέν έξαπλώνονται σ' δλα τά 
νεύρα, άλλά συγκεντρώνονται στίς περιοχές έκεΐνες τοΰ κορμι-
οΰ, πού έχουν συγκινησιακή σημασία. 

"Οταν δουλεύουμε γιά νά σπάσουμε τή μυϊκή θωράκιση, 
άντιμετωπίζουμε τήν Ιδια κατάσταση. Οί άτομικοί μυϊκοί κόμ-
ποι· δέν άκολουθοΰν τή διάταξη τών μυώνων ή τών νεύρων 
είναι όλοκληρωτικά άνεξάρτητοι άπό τίς άνατομικές διεργασί-
ες. Ψάχνοντας γιά ένα νόμο πού νά διέπει αύτούς τούς κόμπους 
καί έξετάζοντας τυπικές περιπτώσεις άπό ποικίλες άρρώστιες, 
άνακάλυψα δτι ή μυϊκή θωράκιση είναι διαταγμένη τμηματικά. 

Βιολογικά, αύτή ή τμηματική διάταξη είναι μιά πολύ πιό 
πρωτόγονη μορφή ζωντανής λειτουργίας άπό τίς μορφές πού 
έμφανίζονται στ* άνώτερα, άνεπτυγμένα ζώα. Ένα φανερό 
παράδειγμα τμηματικής λειτουργίας είναι τών δακτυλιοειδών 
σκουληκιών καί τών βιολογικών συστημάτων πού συνδέονται 
μ' αύτά. Στ' άνώτερα σπονδυλωτά, μόνο ή τμηματική δομή τής 
σπονδυλικής στήλης, οί άπολήξεις τών νεύρων πού άντιστοι-
χούν στά τμήματα τού νωτιαίου μυελού καί ή τμηματική 
διάταξη τών γαγγλίων τοΰ αύτόνομου νευρικού συστήματος 
μπορούν νά δείξουν τήν καταγωγή τών σπονδυλωτών άπό 
τμηματικά δομημένους όργανισμούς. 

Θά προσπαθήσω στήν άκόλουθη παρουσίαση νά δώσω μόνο 
ίνα πρόχειρο σκιαγράφημα τής τμηματικής διάταξης τής μυϊκής 

• Blocks, (Σ.τ.Μ.) 
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θωράκισης. Αύτές ol παρουσιάσεις τών στοιχείων βασίζονται 
σέ παρατηρήσεις τών άντιδράσεων τής θωράκισης γιά μιά 
μεγάλη χρονική περίοδο. 

'Αφού τό κορμί τοΰ άσθενή είναι συγκρατημένο καί άφοϋ ό 
σκοπός τής όργονοθεραπείας είναι νά άποκαταστήσει τά πλα-
σματικά ρεύματα στή λεκάνη, φαίνεται λογικά άναγκαΐο ν' 
άρχίσουμε τή δουλειά σπάζοντας τή θωράκιση στά πιό άπομα-
κρυσμένα άπ' τή λεκάνη σημεία τοΰ κορμιοΰ. Έτσι, ή δουλειά 
άρχίζει άπ* τήν έκφραση τοΰ μυϊκοΰ συστήματος τοΰ προσώ-
που. 'Υπάρχουν, στό κεφάλι τουλάχιστον, δυό ξεκάθαρα δια-
χωρισμένες τμηματικές διατάξεις θωράκισης, πού άποτελούν-
ται ή μιά άπό τό μέτωπο, τά μάτια καί τήν περιοχή τών 
ζυγωματικών κι ή άλλη άπ' τά χείλη, τό πηγούνι καί τά 
σαγόνια. "Οταν λέω ότι ή θωράκιση είναι τμηματικά διαταγμέ-
νη, έννοώ ότι λειτουργεί κυκλικά, μπροστά, στά πλάγια καί 
πίσω, δηλαδή σά δαχτυλίδι. 

"Ας όνομάσουμε τό πρώτο δαχτυλίδι Θωράκισης σάν όπτικό 
καί τό δεύτερο σάν στοματικό. Στή σφαίρα τοΰ όπτικοΰ τμήμα-
τος θωράκισης βρίσκουμε μιά σύσπαση καί άκινησία δλων ή 
σχεδόν δλων τών μυώνων τών βολβών, τών βλεφάρων, τοΰ 
μετώπου, τών δακρυϊκών άδένων, κλπ. "Ακαμπτο μέτωπο καί 
βλέφαρα, άνέκφραστα μάτια ή πρησμένοι βολβοί, έκφραση 
σάν μάσκα καί άκινησία καί στίς δυό πλευρές τής μύτης, είναι 
τά ούσιαστικά χαρακτηριστικά αύτοΰ τοΰ δακτυλιδιού θωράκι-
σης. Τά μάτια φαίνονται νά προβάλλουν μέσα άπό μιά άκαμ-
πτη μάσκα. Ό άσθενής δέν είναι ίκανός ν' άνοίξει τά μάτια 
του διάπλατα σά νά μιμείται φόβο. Στούς σχιζοφρενικούς, ή 
έκφραση τών ματιών είναι άδεια σάν νά κοιτάζουν στό κενό. 
Αύτό προκαλείται άπό τή συστολή τών μυώνων καί τών 
βολβών. Πολλοί άσθενείς έχουν χάσει τήν Ικανότητα νά 
χύνουν δάκρυα. Σ' άλλους, τό άνοιγμα τών βλεφάρων έχει 
περιοριστεί σέ μιά στενή άκαμπτη σχισμή. Τό μέτωπο είναι 
άνέκφραστο, σά νά έχει «Ισοπεδωθεί». Μυωπία, άστιγματι-
σμός, κλπ. συναντιώνται πολύ συχνά. 

Τό λύσιμο τοΰ όπτικοΰ τμήματος τής θωράκισης γίνεται μέ 
τό νά άνοίγουμε διάπλατα τά μάτια μας δπως δταν φοβόμαστε: 
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αύτό Αναγκάζει τά βλέφαρα καί τό μέτωπο να κουνηθούν καί 
νά δείξουν συγκινήσεις. Συνήθως, αύτό έπιδρά έπίσης καί στό 
λύσιμο τών άνω μυώνων τών μήλων, Ιδιαίτερα δταν ό άσθενής 
καλείται νά κάνει γκριμάτσες. 'Οταν τά μήλα τραβιώνται πρός 
τά πάνω τό άποτέλεσμα είναι ένα περίεργο σαρκαστικό χαμό-
γελο πού έκφράζει μιά πειρακτική, κακεντρεχή πρόκληση. 

Ό τμηματικός χαρακτήρας αύτής τής όμάδας μυών άποκα-
λύπτεται άπό τό γεγονός δτι κάθε συγκινησιακή πράξη σ" 
αύτή τήν περιοχή έπηρεάζει περιοχές πού γειτονεύουν όριζόν-
τια, άλλά δέν μεταφέρεται στό στοματικό τμήμα. Ένώ Ισχύει 
δτι τό διάπλατο άνοιγμα τών βλεφάρων, σάν σέ φόβο, είναι 
Ικανό νά κινητοποιήσει τό μέτωπο ή νά προκαλέσει ένα 
μειδίαμα στό άνω μέρος τών μήλων, δέν είναι Ικανό νά 
προκαλέσει τίς δηκτικές παρορμήσεις, πού είναι έντοιχισμένες 
στό σφιγμένο πηγούνι. Έτσι ίνα τμήμα θωράκισης περιέχει τά 
δργανα έκεΐνα καί τίς όμάδες μυώνων πού έχουν μιά λειτουργική 
έπαφή μεταξύ τους καί πού είναι Ικανά νά συνοδεύουν τό Ενα τό 
άλλο στίς συγκινησιακές έκφραστικές κινήσεις. Σύμφωνα μέ τή 
βιοφυσική, ένα τμήμα τελειώνει καί ένα άλλο άρχίζει έκεΐ πού 
τό πρώτο άρχίζει νά έπηρεάζει τό δεύτερο στίς συγκινησιακές 
έκφράσεις του. 

Τά τμήματα τής θωράκισης έχουν πάντοτε μιά όριζόντια 
δομή, ποτέ κατακόρυφη, μέ μόνη άξιοσημείωτη έξαίρεση τά 
πόδια καί τά χέρια. Ή θωράκισή τους λειτουργεί σέ σύνδεση 
μέ τά γειτονικά τμήματα τού κορμιού, δηλαδή, τά χέρια μέ τό 
τμήμα πού περιλαμβάνει τούς ώμους καί τά πόδια μέ τό τμήμα 
πού περιλαμβάνει τή λεκάνη, θέλουμε νά προσεχτεί Ιδιαίτερα 
αύτή ή Ιδιομορφία, θ ά γίνει σύντομα κατανοητή σ' ένα 
καθορισμένο βιοφυσικό πλαίσιο. 

Τό δεύτερο τμήμα, δηλαδή τό στοματικό, περιέχει δλο τό 
μυϊκό σύστημα τού πηγουνιού, τό φάρυγγα, καθώς καί δλο τό 
Ινιακό μυϊκό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων καί τών μυών 
γύρω άπ* τό στόμα. Λειτουργικά συνδέονται τό ένα μέ τό άλλο· 
π.χ., τό λύσιμο τής θωράκισης τοΰ πηγουνιού είναι Ικανό νά 
προκαλέσει σπασμούς στούς μυώνες τών χειλιών καί τίς σχετι-
κές συγκινήσεις τοΰ κλάματος καί τής έπιθυμίας γιά θηλασμό. 
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"Ομοια, ή Εκλυση τοϋ άντανακλαστικοϋ τοϋ έμετοϋ είναι Ικανή 
νά κινητοποιήσει τό στοματικό τμήμα. 

ΟΙ συγκινησιακοί τρόποι Εκφρασης κλάματος, βίαιου δαγ-
κώματος, κραυγής, θηλασμοϋ, μορφασμών κάθε είδους σ' αύτό 
τό τμήμα Εξαρτώνται άπό τήν Ελεύθερη κινητικότητα τοϋ 
όπτικοϋ τμήματος. 'Απελευθερώνοντας τό άντανακλαστικό τοΰ 
Εμετοΰ, γιά παράδειγμα, δέ θά Ελευθερωθεί μιά καταπιεσμένη 
όρμή γιά κλάμα, άν ή θωράκιση τοΰ όπτικοΰ τμήματος δέν 
Εχει ήδη λυθι~ΐ. 'Ακόμα καί άν τά δυό ψηλότερα τμήματα 
θωράκισης έχουν λυθεί, μπορεί νά είναι άκόμα δύσκολο ν' 
άπελευθερωθεΐ μιά τάση γιά κλάμα, έφόσον τό τρίτο καί τό 
τέταρτο τμήμα πιό κάτω, μέχρι τό θώρακα, είναι άκόμα σέ 
κατάσταση σπαστικής σύσπασης. Αύτή ή δυσκολία στήν άπε-
λευθέρωση τών συγκινήσεων φωτίζει κάπως Ενα ύπερβολικής 
σπουδαιότητας γεγονός τής βιοφυσικής: 

1. Οί θωρακίσεις Εχουν μιά τμηματική, κυκλική δομή, 
διαταγμένη σέ όρθή γωνία μέ τή σπονδυλική στήλη. 

2. Τά πλασματικά ρεύματα καί οί συγκινησιακές διεγέρσεις 
πού άναζωογονοϋμε ρέουν παράλληλα μέ τόν άξονα τοΰ κορμι-
ού. 

"Ετσι, ή άναστολή τής συγκινησιακής γλώσσας τής Εκφρασης 
λειτουργεί σέ όρθές γωνία; (ύς πρός τή διεύθυνση τών όργονοτικών 
ρευμάτων. 

Δυό πράγματα είναι γνωστά σ' αύτή τή συσχέτιση: 1) τά 
όργονοτικά ρεύματα συγχωνεύονται στό άντανακλαστικό τοΰ 
όργασμοΰ, μόνο δταν ό δρόμος τους κατά μήκος δλου τοΰ 
όργανισμοΰ είναι άνεμπόδιστος· καί 2) οί θωρακίσεις είναι 
διαταγμένες σέ τμήματα κάθετα μέ τή ροή τών ρευμάτων. Είναι 
ξεκάθαρο πιά δτι ό όργασμικός παλμός μπορεί νά λειτουργή-
σει μόνο έφόσον δλα τά τμηματικά δακτυλίδια τής θωράκισης 
Εχουν λυθεϊ. Είναι Επίσης ξεκάθαρο δτι οί αίσθήσεις κάθε 
όργάνου τοΰ σώματος μποροϋν νά Ενσωματωθοΰν σέ μιά αί-
σθηση δλοκλήρωσης μόνο Εφόσον Εχουν άρχίσει οί πρώτοι 
όργασμικοί σπασμοί. Αύτοί προαναγγέλλουν τό σπάσιμο τής 
μυϊκής θωράκισης. Τά όργονοτικά ρεύματα πού άναδύονται μέ 
τό λύσιμο κάθε πρόσθετου δακτυλιδιού θωράκισης άποδείχνεται 
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δτι είναι μιά τρομακτική βοήθεια σέ όλόκληρη τή δουλειά 
διάλυσης τής θωράκισης. Νά τί συμβαίνει: ή άπελευθερωμένη 
σωματική ένέργεια προσπαθεί αύθόρμητα νά ρεύσει κατά μή-
κος. Τρέχει μέσα στίς άκόμα άλυτες, κάθετες σέ σχέση μέ τή 
σπονδυλική στήλη, συσπασμένες περιοχές καί δίνει στόν 
άσθενή τήν άλάθητη αίσθηση ένός «κόμπου», μιά αίσθηση 
πού ήταν πολύ άδύνατη ή όλοκληρωτικά άπούσα δσο δέν 
ύπήρχαν έλεύθερα πλασματικά ρεύματα. 

Γ 

Ή διεύθυνση τών Αργονοτικών ρευμάτων είναι κάθετη στά δακτυλίδια 
τής θωράκισης 

Ό άναγνώστης σίγουρα γνωρίζει τό γεγονός οτι αύτές οί 
διεργασίες άντιπροσωπεύουν πρωτογενείς λειτουργίες τοΰ πλα-
σματικού συστήματος. Δέν είναι μόνο βαθύτερες άπό δλη τήν 
άνθρώπινη γλώσσα, άλλά καί κεντρικές στή λειτουργία τής 
ζωντανής μηχανής. Είναι άρχέγονες, φυλογενετικές λειτουργί-
ες. Στήν τμηματική διάταξη τής μυϊκής θωράκισης συναντάμε τό 
σκουλήκι μέσα στόν άνθρωπο. 

Οί κινήσεις τοΰ δακτυλιοειδούς σκουληκιού διέπονται άπό 
κύματα διέγερσης πού τό διατρέχουν άπό τό άκρο τής ούράς, 
κατά μήκος τοΰ άξονα τοΰ κορμιού, πρός τό «κεφάλι». Τά 
κύματα αύτό μεταδίδονται συνεχώς άπό τμήμα σέ τμήμα μέχρι 
νά φτάσουν στό μπροστινό άκρο. Στό πίσω άκρο, τό κάθε κύμα 
κίνησης άκολουθεί τό άλλο στή διαδικασία τής μετακίνησης. 
Στό σκουλήκι, τά τμήματα έμφανίζουν μιά ρυθμική καί κανονι-
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κή έναλλαγή συστολής καί διαστολής. Στό σκουλήκι καί τήν 
κάμπια, ή λειτουργία τής μετακίνησης είναι άδιαχώριστα 
συνδεδεμένη μέ τίς πλασματικές κυματοειδείς κινήσεις. Τό 
λογικό συμπέρασμα είναι δτι ή βιολογική Ενέργεια μεταδίδεται 
μέσα άπ' αύτές τίς κυματοειδείς κινήσεις, γιατί δέν μπορεί νά 
συμβαίνει τίποτε άλλο. Αύτή ή ύπόθεση στηρίζεται καί σέ 
παρατηρήσεις τής έσωτερικής κίνησης τών βιόντων. Ή κυμα-
τοειδής κίνηση τής όργόνης τοΰ σώματος είναι άργή καί στό 
τέμπο καί στήν έκφραση, άντιστοιχεϊ, δμως, έντελώς στίς 
συγκινησιακές διεγέρσεις, πού στή λειτουργία τής ήδονής τίς 
βιώνουμε ύποκειμενικά μέ άναμφίβολα κυματοειδή τρόπο. 

Στούς θωρακισμένους άνθρώπινους όργανισμούς, ή όργονοε-
νέργεια είναι δεσμευμένη στή χρόνια σύσπαση τών μυών. Ή 
σωματική όργόνη δέν άρχίζει νά ρέει έλεύθερα άμέσως μόλις 
άρθεΐ τό δακτυλίδι τής θωράκισης. Ή πρώτη άντίδραση είναι 
κλονικό τρέμουλο, μαζί μέ μιά αίσθηση φαγούρας ή «βελόνες 
καί καρφίτσες». Κλινικά, αύτή ή άντίδραση μαρτυράει δτι δ 
θώρακας φεύγει καί ή σωματική όργόνη έλευθερώνεται. Γνήσι-
ες αίσθήσεις τών πλασματικών κυμάτων διέγερσης βιώνονται 
μόνο άφοΰ Εχει λυθεί μιά όλόκληρη σειρά άπό τμήματα 
θωράκισης, π.χ. οί μυϊκοί κόμποι στίς περιοχές τών ματιών, 
τοΰ στόματος, τοΰ λαιμού, τοΰ στήθους καί τοΰ διαφράγματος. 
"Οταν αύτή ή δουλειά Εχει συμπληρωθεί, Εκδηλοι κυματοειδείς 
παλμοί βιώνονται στίς άπελευθερωμένες περιοχές τοΰ σώμα-
τος, πού μετακινούνται Επάνω πρός τό κεφάλι καί κάτω πρός 
τά γεννητικά δργανα. Πολύ συχνά δ όργανισμός άντιδρά σ' 
αύτά τά άρχικά ρεύματα καί παλμούς μέ καινούργιες θωρακί-
σεις. Σπασμοί στούς βαθύτερους μυώνες τοΰ λαιμοΰ, μιά άντί-
στροφη περισταλτική κίνηση τοΰ οίσοφάγου, τίκ στό διάφρα-
γμα, κλπ., πιστοποιοΰν τή μάχη πού γίνεται μεταξύ τής ώθησης 
τών ρευμάτων καί τών κόμπων τής θωράκισης. Άφοΰ Εχει 
Ελευθερωθεί περισσότερη όργονοενέργεια άπό δση μπορεί νά 
έκφορτίσει ό άσθενής· άφοΰ, Επιπρόσθετα, οί σπασμοί μπλοκά-
ρουν τό πλασματικό ρεΰμα σέ πολυάριθμα σημεία τοΰ σώμα-
τος, ό άσθενής έκδηλώνει Ισχυρό άγχος. 

Αύτά τά φαινόμενα, πού εύκολα μπορεί νά τά προκαλέσει 
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Ινας όργονοθεραπευτής μέ κάποια πείρα καί τεχνική Ικανότη-
τα, έπιβεβαιώνουν τίς άντιλήψεις τής όργονοβιοφυσικής γιά 
τήν άντίθεση μεταξύ τής συγκίνησης τής ήδονής καί τής 
συγκίνησης τοΰ άγχους2. Σ' αύτή τή σύνδεση, δμως, πρέπει νά 
ξεχωρίσω ένα νέο φαινόμενο, πού μέχρι τώρα δέν έχει περι-
γραφεί άρκετά καθαρά. 

Μόλις οί πρώτοι κόμποι τής θωράκισης λυθοΰν, ή κίνηση 
πού έκφράζει «παράδοση» έμφανίζεται δλο καί πιό πολύ, μαζί 
μέ τά όργονοτικά ρεύματα καί αίσθήσεις. 'Ωστόσο, τό πλήρες 
ξεδίπλωμά της έμποδίζεται άπό έκείνους τούς κόμπους πού δέν 
έχουν άκόμη λυθεί. Συνήθως φαίνεται σάν ό όργανισμός νά 
ήθελε νά ξεπεράσει αύτούς τούς άλυτους κόμπους τής θωράκισης 
μέ τή βία. Ή έκφραση τής άρχόμενης παράδοσης μετατρέπεται 
σέ μίσος. Αύτή ή διαδικασία είναι τυπική καί άξίζει είδική 
προσοχή. 

"Οταν, γιά παράδειγμα, ή θωράκιση τής στοματικής ζώνης 
έχει χαλαρώσει άρκετά ώστε ν' άπελευθερωθεΐ μιά καταπιεσμέ-
νη παρόρμηση γιά κλάμα, ένώ οί θωρακίσεις τοΰ λαιμού καί 
τοΰ στήθους παραμένουν άκόμη άθικτες, παρατηρούμε δτι οί 
κατώτεροι μυώνες τοΰ προσώπου παίρνουν μιά έκφραση σάν 
νά θέλει τό άτομο νά κλάψει, άλλά δέν μπορεί. Ή έκφραση 
τοΰ νά είσαι έτοιμος νά κλάψεις μετατρέπεται σ' Ινα μορφα-
σμό γεμάτο μίσος στή ζώνη τοΰ στόματος-πηγουνιοΰ. Είναι ή 
έκφραση τής άπόγνωσης, τής έντονης ματαίωσης. "Ολο αύτό 
μπορεί νά συνοψιστεί στήν άκόλουθη φόρμουλα: ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΟΛΙΣ Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΡΑ-
ΧΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΠΟ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ, Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΡ-
ΓΗ. θ ά πρέπει νά έπιστρέψω σ* αύτή τή μεταστροφή μιας 
παρόρμησης άφοΰ περιγράψω τίς έκδηλώσεις τών άλλων τμη-
μάτων θωράκισης. 

Ή θωράκιση τοΰ τρίτου τμήματος περιέχει ούσιαστικά τούς 
βαθύτερους μυώνες τοΰ λαιμού, τό μυώδες πλάτυσμα καί τόν 
στερνοκλειδομαστοειδή. Πείτε σέ κάποιον νά μιμηθεί τήν 

2. Βλέπε: Ράιχ, Ή Ανακάλυψη τής Όργόνης, Τόμος I. 
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κίνηση πού έκφράζει τή στάση θυμού ή τοΰ κλάματος καί 
αύτός δέ θά δυσκολευτεί νά καταλάβει τήν συγκινησιακή 
λειτουργία τής θωράκισης τοΰ λαιμοΰ. Ή σπαστική σύσπαση 
τοΰ τμήματος τοΰ λαιμοΰ συμπεριλαμβάνει έπίσης καί τή 
γλώσσα. Μέ άνατομικούς δρους, αύτό είναι εύκολο νά τό 
καταλάβεις. Οί μΰς τής γλώσσας συνδέονται μέ τό σύστημα 
τών αύχενικών όστών καί δχι μέ τά όστά τοΰ κάτω μέρους τοΰ 
προσώπου. Αύτό έξηγεί γιατί οί σπασμοί στό μυϊκό σύστημα 
τής γλώσσας συνδέονται λειτουργικά μέ τήν πίεση πρός τά 
κάτω τοΰ μήλου τοΰ 'Αδάμ καί τή σύσπαση τοΰ βαθύτερου καί 
έπιφανειακοΰ μυϊκοΰ συστήματος τοΰ λαιμοΰ. 'Απ' τήν κίνηση 
τοΰ μήλου τοΰ 'Αδάμ, είναι δυνατό νά πείς πότε ό Επερχόμενος 
θυμός ή ή τάση γιά κλάμα ένός άσθενή άσυνείδητα καί 
κυριολεκτικά «καταπίνεται». Είναι έξαιρετικά δύσκολο νά έξα-
λείψεις αύτή τή μέθοδο πού χρησιμοποιείται γιά νά καταπιέζει 
τίς συγκινήσεις. 'Ενώ τά χέρια μποροΰν νά χρησιμοποιηθούν 
γιά τούς έπιφανειακούς μμώνες τοΰ λαιμού, αύτό δέν μπορεί νά 
γίνει μέ τούς μυώνες τοΰ λάρυγγα. Ό καλύτερος τρόπος γιά νά 
έξαλείψεις τήν «κατάποση» τών συγκινήσεων είναι νά άπελευ-
θερώσεις τό άντανακλαστικό τοΰ έμετού. Στό άντανακλαστικό 
αύτό, τό διεγερτικό κύμα στόν οίσοφάγο είναι άντίρροπο τοΰ 
διεγερτικού κύματος πού δημιουργείται δταν «καταπίνεις» τά 
δάκρυα ή τό θυμό. "Αν τό άντανακλαστικό τοΰ έμετού άρχίζει 
νά λειτουργεί ή άκόμα προχωράει τόσο πολύ, πού νά προκαλεί 
έμετό στόν άσθενή, τότε οί συγκινησιακές καταστάσεις πού 
συγκρατούνται στή θωράκιση τού λαιμού άπελευθερώνονται. 

Σ' αύτό τό σημείο, ή κατά μήκος πορεία τής συγκινησιακής 
διέγερσης ξαναγίνεται σημαντική. Τό άντανακλαστικό τού 
έμετού συνοδεύεται άπό μιά διαστολή τοΰ διαφράγματος, δηλα-
δή άπό άνοδο τοΰ διαφράγματος καί έκπνοή. Ή δουλειά στή 
θωράκιση τοΰ λαιμού μέ τή βοήθειά του έπιφέρει μιά χαλάρω-
ση στό τέταρτο καί πέμπτο τμήμα τής θωράκισης. Μ* άλλα 
λόγια, δέν έξαφανίζουμε τά δακτυλίδια τό ένα μετά τό άλλο, μ' 
ένα μηχανικό καί άκαμπτο τρόπο. Δουλεύουμε μ' ένα όλοκλη-
ρωμένο ζωτικό σύστημα, τοΰ όποίου ή συνολική πλασματική 
λειτουργία έμποδίζεται άπό κάθετα δακτυλίδια θωράκισης. 
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Άλλά ή λύση ένός τμήματος τής θωράκισης έλευθερώνει 
ένέργεια, πού μέ τή σειρά της βοηθάει νά κινητοποιήσουμε τά 
γειτονικά δακτυλίδια. Γι* αύτό δέν είναι δυνατό νά δώσουμε 
μιά ξεκάθαρη περιγραφή τής κάθε διεργασίας πού συμμετέχει 
στή διάλυση τής μυϊκής θωράκισης. 

Τώρα θέλω νά στραφώ στό τέταρτο, τό θωρακικό τμήμα. 'Ενώ 
είναι άλήθεια ότι οί λειτουργίες θωράκισης αύτοΰ τοΰ τμήμα-
τος μποροΰν νά ύποδιαιρεθοΰν, έχει πιό πολλά πλεονεκτήματα 
νά δουλέψεις μέ τό θώρακα σάν σύνολο. 

Ή θωράκιση τού στήθους φαίνεται άπ' τήν άνύψωση τής 
όστεϊκής δομής, μιά χρόνια στάση είσπνοής, ρηχή άναπνοή 
καί άκινησία τοΰ θώρακα. Ξέρουμε ήδη δτι ή στάση τής 
είσπνοής είναι τό πιό σπουδαίο δργανο στήν κατάπνιξη όποι-
ουδήποτε είδους συγκίνησης. Ή θωράκιση τοΰ στήθους είναι 
Ιδιαίτερα άποφασιστική, δχι μόνο έπειδή άντιπροσωπεύει ένα 
μεγάλο μέρος τής θωράκισης τοΰ όργανισμοϋ γενικά, άλλά 
έπειδή τά βιοπαθητικά συμπτώματα έχουν έναν Ιδιαίτερα Επι-
κίνδυνο χαρακτήρα σ' αύτή τήν περιοχή. 

"Ολοι οί μεσοπλεύριοι μΰς, οί μεγάλοι μΰς τοΰ στήθους 
(θωρακικοί), οί μΰς τών ώμων (δελτοειδεΐς) καί ή όμάδα τών 
μυών πάνω άπό κι άνάμεσα στίς ώμοπλάτες συμμετέχουν στή 
θωράκιση τοΰ στήθους. Ή στάση τής «αύτοσυγκράτησης» ή 
τοΰ «αύτοελέγχου» ή τής «προσκόλλησης στόν έαυτό», «νά 
είσαι έπιφυλακτικός», είναι οί κυριότερες έκδηλώσεις της. Οί 
τραβηγμένοι πρός τά πίσω ώμοι δείχνουν άκριβώς αύτό, «συγ-
κράτηση». Μαζί μέ τή θωράκιση τοΰ λαιμού, ή θωράκιση τοΰ 
στήθους ύποδηλώνει τήν Εκφραση τοΰ καταπιεσμένου «πείσμα-
τος» καί τοΰ «άγύριστου κεφαλιού». "Οταν δέν Εχουμε χρόνια 
θωράκιση, ή Εκφραση πού ύποδηλώνεται άπό τήν κίνηση τοΰ 
τέταρτου τμήματος είναι ή «έλεύθερη ροή τών αίσθημάτων». 
"Οταν τό τμήμα αύτό είναι θωρακισμένο, ή έκφραση είναι 
«άκινησία» ή «άδιαφορία». 

Ή χρόνια διαστολή τοΰ θώρακα συνοδεύεται άπό μιά τάση 
γιά ύψηλή άρτηριακή πίεση, ταχυκαρδίες καί άγχος· σΕ βαρι-
ές, μακρόχρονες περιπτώσεις, ύπάρχει μιά τάση γιά καρδιακή 
διάταση. Ποικίλες καρδιακές άνεπάρκειες είναι τά άμεσα άπο-
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τελέσματα αύτής τής διαστολής ή τά Εμμεσα άποτελέσματα 
τοϋ συνδρόμου τοΰ άγχους. Τό πνευμονικό Εμφύσημα είναι 
άμεσο άποτέλεσμα αύτής τής χρόνιας διεύρυνσης τής θωρακι-
κής κοιλότητας. Τείνω νά πιστέψω δτι ή προδιάθεση στήν 
πνευμονία καί τή φυματίωση πρέπει νά άναζητηθεΐ έδώ. 

«Άγριος θυμός», «κλάμα μέ τήν καρδιά σου», «κλάμα μέ 
λυγμούς» καί «άβάσταχτος πόθος» είναι ούσιαστικά συγκινή-
σεις πού πηγάζουν άπό τό τμήμα τοΰ στήθους. Αύτές οί 
φυσικές συγκινήσεις είναι άγνωστες στό θωρακισμένο όργανι-
σμό. Ό θυμός ένός θωρακισμένου άτόμου είναι «παγωμένος»· 
περιφρονεί τό κλάμα σάν «παιδικό», «γυναικείο» καί «Ελλειψη 
χαρακτήρα»· θεωρεί τόν πόθο «θηλυπρεπή», Ενδειξη «άδύνατου 
χαρακτήρα». 

Οί περισσότερες άπ* τίς συγκινησιακές έκφραστικές κινή-
σεις τών χεριών καί τών μπράτσων πηγάζουν έπίσης άπό τίς 
πλασματικές συγκινήσεις τών όργάνων τοΰ στήθους. Σύμφωνα 
μέ τή βιοφυσική, αύτά τά άκρα είναι προεκτάσεις τοΰ τμήμα-
τος τοΰ στήθους. Στόν καλλιτέχνη, πού είναι Ικανός νά έκφρά-
σει Ελεύθερα τούς πόθους του, ή συγκίνηση τοϋ στήθους 
προεκτείνεται άμεσα στίς τελείως συγχρονισμένες συγκινήσεις 
κι έκφραστικές κινήσεις τών μπράτσων καί τών χεριών. Αύτό 
Ισχύει καί στό βιρτουόζο τοΰ βιολιοϋ καί τοΰ πιάνου, καθώς 
καί στό ζωγράφο. Στό χορό, οί ούσιαστικές έκφραστικές 
κινήσεις πηγάζουν άπ* τόν όργανισμό σάν σύνολο. 

Ή «άδεξιότητα» στά χέρια καί πιθανά Ενα μΕρος άπ' τήν 
Ελλειψη μουσικοϋ αύτιοϋ όφείλεται έπίσης στή θωράκιση τοϋ 
στήθους. Είναι, έπίσης, κατά μεγάλο μέρος ύπεύθυνη γιά τήν 
Εκφραση τής «σκληρότητας» καί τοϋ «άπρόσιτου». Στούς 
μορφωμένους κύκλους τής Εύρώπης καί, μ' Εναν Ιδιαίτερα 
Εκδηλο τρόπο, στούς «ύψηλούς κύκλους» τής Ασίας, μιά 
όλοκληρωτική θωράκιση στό κεφάλι, τό στήθος καί τό λαιμό 
φοράει στόν όργανισμό τό σημάδι τής «εύγένειας». Τά ίδανικά 
τοΰ «σταθεροΰ χαρακτήρα», τοΰ «νά στέκεις στό ύψος σου», 
τής «άπόστασης», τοΰ «μεγαλείου» καί τοΰ «έλέγχου» άντι-
στοιχοΰν σ' αύτό. Ό μιλιταρισμός σ' δλο τόν κόσμο χρησιμο-
ποιεί τήν Εκφραση, πού Ενσωματώνεται στή θωράκιση τοΰ 
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στήθους, τοΰ λαιμοΰ, καί τοΰ κεφαλιοΰ, γιά νά τονίσει τήν 
«άψογη άξιοπρέπεια». Είναι φανερό δτι αύτές οί συμπεριφορές 
βασίζονται στή θωράκιση καί δχι άντίθετα. 

Σέ μερικούς άσθενεΐς βρίσκουμε μιά σειρά άπό προβλήματα 
τής ζωής, συνδεδεμένα μεταξύ τους, πού έχουν τίς ρίζες τους 
στή θωράκιση τοΰ στήθους. Τυπικά, αύτοί οί άσθενείς παραπο-
νούνται γιά έναν «κόμπο» στό στήθος. Αύτή ή αίσθηση άπ* τά 
δργανα μας κάνει νά πιστεύουμε δτι ό οίσοφάγος (δπως στόν 
«ύστερικό κόμπο» ό φάρυγγας) είναι σπαστικός. Είναι δύσκο-
λο νά ποΰμε άν συμμετέχει καί ή τραχεία σ' αύτά, άλλά είναι 
πολύ πιθανό. Στή διαδικασία τής λύσης τοΰ έσωτερικοΰ αύτοΰ 
«κόμπου» μαθαίνουμε δτι ή όργή καί τό άγχος δεσμεύονται 
έκεΐ. Γιά νά λύσεις αύτόν τόν «κόμπο» στό στήθος συχνά είναι 
άναγκαΐο νά πιέζεις τή θωρακική κοιλότητα πρός τά κάτω καί 
ταυτόχρονα ό άσθενής νά ούρλιάζει. Ή άναστολή αύτών τών 
έσωτερικών όργάνων τοΰ στήθους συνήθως συνεπάγεται άνα-
στολή έκείνων τών κινήσεων τών χεριών, πού έκφράζουν 
«έπιθυμία», «άγκάλιασμα» ή «προσπάθεια νά φτάσει κάτι». Δέν 
είναι δτι αύτοί οί άσθενείς είναι άνάπηροι κατά κάποιο 
μηχανικό τρόπο. Μπορούν νά κουνήσουν τά χέρια τους άρκετά 
καλά. 'Ωστόσο, μόλις ή κίνηση τών χεριών συνδεθεί μέ τήν 
κίνηση, πού έκφράζει πόθο ή έπιθυμία, μπαίνει σ' έφαρμσγή ή 
άναστολή. Μερικές φορές ή άναστολή είναι τόσο Ισχυρή πού 
τά χέρια καί Ιδιαίτερα οί άκρες τών δακτύλων χάνουν τήν 
όργονοτική τους φόρτιση, γίνονται κρύα καί ύγρά καί, όρισμέ-
νες φορές, πονοΰν έντονα. Είναι πολύ πιθανό δτι ή γάγγραινα 
στίς άκρες τών δακτύλων, στή νόσο τοΰ Raynaud, βασίζεται 
πάνω σ' αύτή τήν είδική άνοργονία. Σέ πολλές περιπτώσεις 
είναι άπλά μιά τάση νά σταματάς τήν άναπνοή, πού είναι 
θωρακισμένη στίς ώμοπλάτες καί στά χέρια καί είναι ύπεύθυνη 
γιά άγγειοκινητικές συσπάσεις στίς άκρες τών δακτύλων. 

Βρίσκουμε δτι ή ζωή τέτοιων άσθενών διέπεται άπό μιά 
γενική άναστολή τής πρωτοβουλίας καί άπό διαταραχές στήν 
έργασία τους, πού όφείλονται στήν άνικανότητά τους νά 
χρησιμοποιήσουν έλεύθερα τά χέρια τους. Μερικές φορές ή 
θωράκιση τής θωρακικής κοιλότητας στίς γυναίκες συμβαδίζει 
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μέ μιά έλλειψη εύαισθησίας στίς ρόγες. Διαταραχές στή σε-
ξουαλική Ικανοποίηση καί άποστροφή γιά τή φροντίδα ένός 
παιδιού είναι άμεσα άποτελέσματα αύτής τής θωράκισης. 

Άνάμεσα στίς ώμοπλάτες, ύπάρχουν δυό συστήματα μυώνων 
πού πονούν, στήν περιοχή τοΰ τραπεζίου μυός. Ή θωράκισή 
τους δημιουργεί τήν έντύπωση μιάς καταπιεσμένης άπειθαρχί-
ας, πού, μαζί μέ τούς τραβηγμένους πρός τά πίσω ώμους, 
μπορεί νά περιγραφεί μέ τίς λέξεις «δέ θά». 

"Οταν τό στήθος είναι θωρακισμένο, οί μεσοπλεύριοι μΰς 
παρουσιάζουν μιά αύξημένη εύαισθησία στό γαργάλημα. Ή 
ευαισθησία αύτή δέν έκφράζει τό «άπλά δέ θέλω νά μέ 
γαργαλάνε», άλλά είναι μιά βιοπαθητική αύξηση τής διεγερσι-
μότητας, δπως φαίνεται άπό τό γεγονός δτι έξαφανίζεται μόλις 
λυθεί ή θωράκιση τοΰ στήθους. Σέ μιά συγκεκριμένη περίπτω-
ση ή άπρόσιτη χαρακτηρολογική στάση είχε ούσιαστικά μιά 
λειτουργία καί συγκεκριμένα τήν έξής: «Μήν μ' άγγίζετε! 
Γαργαλιέμαι». 

Πρέπει νά ξεκαθαριστεί δτι δέν έχω πρόθεση νά γελοιοποιή-
σω αύτές τίς στάσεις τοΰ χαρακτήρα. Ά π λ ά τίς βλέπω δπως 
είναι, δηλαδή, δχι σάν ένσάρκωση «άνωτέρων» καί «εύγενέ-
στερων» γνωρισμάτων τοΰ χαρακτήρα, άλλά σάν έκφράσεις 
βιοφυσικών καταστάσεων. "Ενας στρατηγός μπορεί νά είναι 
ένα πρόσωπο «ύψηλής περιωπής», άλλά μπορεί καί δχι. Δέ 
θέλουμε ούτε νά τόν δοξάσουμε άλλά ούτε καί νά τόν άποδοκι-
μάσουμε. Δέ θά στερηθούμε, δμως, τό δικαίωμα νά τόν παρατη-
ρήσουμε σάν ένα ζώο, πού έχει μιά είδικοΰ τύπου θωράκιση. 
Δέ θά μέ πείραζε άν κάποιος άλλος έπιστήμονας θά ήθελε νά 
μειώσει τή δίψα μου γιά γνώση στή βιολογική λειτουργία 
παρομοιάζοντάς με μέ ένα κουτάβι, πού γυρνάει γύρω-γύρω 
μυρίζοντας τό καθετί. Πραγματικά, θά μέ έκανε εύτυχισμένο νά 
συγκριθώ μ' ένα βιολογικά ζωντανό καί άξιαγάπητο κουτάβι. 
Δέν έπιθυμώ νά διαχωρίσω τόν έαυτό μου άπ* τό ζώο. 

Πρέπει νά καταλάβουμε ένα πράγμα- δέν μπορεί νά σκεφτό-
μαστε ν' άποκαταστήσουμε τήν όργασμική Ικανότητα, άν δέν 
έχει διαλυθεί ή θωράκιση τοΰ στήθους καί δέν έχουν άπελευθε-
ρωθεί οί συγκινήσεις τής όργής, τοΰ πόθου καί τής γνήσιας 
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λύπης. Ούσιαστικά, ή λειτουργία τής παράδοσης συνδέεται μέ 
τήν πλασματική κίνηση τών τμημάτων τοΰ στήθους καί τοΰ 
λαιμού. Άκόμα κι άν ήταν δυνατό νά κινητοποιήσουμε άνε-
ξάρτητα τό τμήμα τής λεκάνης, τό κεφάλι αύτόματα θά πήγαι-
νε μπροστά σέ πεισματική άμυνα, άντί νά πάει πρός τά πίσω, 
μόλις γινόταν αίσθητή καί ή παραμικρή αίσθηση ήδονής στή 
λεκάνη. 

"Εχω ήδη δείξει δτι ή θωράκιση τοΰ στήθους άποτελεί ένα 
κεντρικό μέρος τής μυϊκής θωράκισης γενικά. ' Ιστορικά, μπο-
ρεί ν* άναζητηθεϊ στά πιό σημαντικά καί μέ έντονες συγκρού-
σεις σημεία καμπής τής παιδικής ζωής, ίσως άρκετά πρίν τήν 
άνάπτυξη τής θωράκισης τής λεκάνης. "Ετσι, δέν πρέπει νά 
μας καταπλήσσει τό γεγονός δτι βρίσκουμε, στήν πορεία τής 
διάλυσης τής θωράκισης τοΰ στήθους, άναμνήσεις τραυματι-
κών κακομεταχειρίσεων κάθε είδους, διαψεύσεων τής άγάπης 
καί άπογοητεύσεων άπ' τό άτομο πού είναι ύπεύθυνο γιά τήν 
άνατροφή τοΰ παιδιού. "Εχω έπίσης έξηγήσει γιατί ή άνάκλη-
ση τραυματικών έμπειριών δέν είναι άναγκαία γιά τήν όργονο-
θεραπεία. 'Εξυπηρετεί πολύ λίγα πράγματα, έκτός κι άν συνο-
δεύεται άπό άντίστοιχες συγκινήσεις. Ή συγκίνηση πού έκ-
φράζεται στήν κίνηση είναι περισσότερο άπό άρκετή γιά νά 
κάνει κατανοητές τίς δυστυχίες τοΰ άσθενή καί έντελώς άσχε-
τη άπ' τό γεγονός δτι οί άναμνήσεις θά άναδυθοΰν άπό μόνες 
τους άν δ θεραπευτής δουλεύει σωστά. Αύτό πού παραμένει 
μπερδεμένο είναι τό πώς οί λειτουργίες τών άσυνείδητων 
έγγραφών μπορούν νά έξαρτώνται άπ* τήν κατάσταση τής 
πλασματικής διεγερσιμότητας, τό πώς οί άναμνήσεις μποροΰν 
νά διατηρούνται, σάν νά λέμε, στή μνήμη τοΰ πλάσματος. 

Ά ς γυρίσουμε τώρα στό πέμπτο, τό διαφραγματικό τμήμα. Τό 
τμήμα πού περιέχει τό διάφραγμα καί τά δργανα πού βρίσκον-
ται άπό κάτω του, σύμφωνα μέ τή λειτουργία του, είναι 
άνεξάρτητο άπ* τό τμήμα τοΰ στήθους. Αύτό προκύπτει άπ* τό 
δτι, άκόμη καί μετά τή λύση τής θωράκισης τοΰ στήθους καί 
τό ξέσπασμα τής όργής καί τών δακρύων, ό διαφραγματικός 
κόμπος παραμένει άνεπηρέαστος. Είναι εύκολο νά παρατηρή-
σεις τήν άκινησία τοΰ διαφράγματος μέ ένα άκτινοσκοπικό 
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μηχάνημα. 'Ενώ άληθεύει δτι, μέ τήν έκούσια δυνατή άνα-
πνοή, τό διάφραγμα κινείται καλύτερα παρά πρίν τή λύση τής 
θωράκισης τοΰ στήθους, άληθεύει έπίσης καί τό δτι, μέχρι νά 
έξαφανιστεΐ ό διαφραγματικός κόμπος, δέν ύπάρχει αυθόρμητη 
διαφραγματική παλμική κίνηση. "Ετσι ύπάρχουν δύο στάδια στή 
διάλυση τοΰ διαφραγματικού κόμπου. 

Στή διαδικασία τής λύσης τής θωράκισης τοΰ στήθους, 
βάζουμε τόν άσθενή νά άναπνέει έκούσια καί βαθιά. Αύτό 
κάνει τό διάφραγμα νά κινείται πιό πλατιά άλλά δχι αύθόρμη-
τα. Μόλις σταματήσει αύτή ή έκούσια άναπνοή, ή κίνηση τοΰ 
διαφράγματος καί, μαζί μ' αύτήν, ή άναπνευστική κίνηση τής 
θωρακικής κοιλότητας σταματάει. Πρέπει νά έξάγουμε τήν 
έκφραστική κίνηση άπ' τή διαφραγματική θωράκιση, γιά νά 
είμαστε Ικανοί νά προχωρήσουμε στό δεύτερο βήμα τής αύθόρ-
μητης διαφραγματικής παλμικής κίνησης. Αύτή είναι μιά νέα 
έπιβεβαίωση τοΰ γεγονότος δτι οί μηχανικοί τρόποι είναι 
άχρηστοι στήν έπανενεργοποίηση τών βιολογικών συγκινησι-
ακών λειτουργιών. Μονάχα μέσα άπ' τίς βιολογικές Εκφραστι-
κές κινήσεις μποροΰμε νά σπάσουμε τά δακτυλίδια τής θωράκι-
σης. 

Τό πέμπτο τμήμα θωράκισης σχηματίζει ένα δακτυλίδι σύ-
σπασης, πού έκτείνεται μπρός στό έπιγάστριο καί τό κάτω 
μέρος τοΰ στέρνου καί πίσω κατά μήκος τών κατώτερων 
πλευρών πρός τίς πίσω καταφύσεις τοΰ διαφράγματος, δηλαδή, 
στό δέκατο, ένδέκατο καί δωδέκατο θωρακικό σπόνδυλο. Ούσι-
αστικά, περιλαμβάνει τό διάφραγμα, τό στομάχι, τό ήλιακό 
πλέγμα, καθώς καί τό πάγκρεας πού βρίσκεται μπροστά του, τό 
συκώτι καί τίς δυό προεξέχουσες μυϊκές δέσμες, πού Εκτείνον-
ται κατά μήκος τών κατώτερων θωρακικών σπονδύλων. 

Ή έμφανής έκδήλωση αύτοΰ τοΰ δακτυλιδιοΰ είναι ή λόρ-
δωση τής σπονδυλικής στήλης. Συνήθως, ό θεραπευτής μπορεί 
νά σπρώξει τό χέρι του μεταξύ τής πλάτης καί τοΰ κρεβατιοΰ 
τοΰ άσθενή. Τό χείλος τών μπροστινών κάτω πλευρών είναι 
πεταγμένο πρός τά μπροστά καί προεξέχει. Είναι δύσκολο ή 
τελείως άδύνατο νά λυγίσει ή σπονδυλική στήλη πρός τά 
μπροστά. Στήν άκτινοσκόπηση μποροΰμε νά δούμε δτι τό 
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διάφραγμα είναι άκίνητο κάτω, στίς συνηθισμένες καταστάσεις 
καί κινείται λίγο, μόνο κατά τήν έκούσια άναπνοή. "Αν ποΰμε 
στόν άσθενή ν' άναπνεύσει συνειδητά, αύτός πάντοτε θά 
είσπνεύσει. Ή έκπνοή σάν αύθόρμητη πράξη τοϋ είναι ξένη. 
"Αν τοΰ ζητηθεί νά έκπνεύσει, πρέπει νά καταβάλει άξιοσημεί-
ωτη προσπάθεια. "Αν καταφέρει νά έκπνεύσει λιγάκι, τό σώμα 
του αύτόματα παίρνει μιά στάση πού παρεμποδίζει τήν έκπνοή. 
Τό κεφάλι κινείται πρός τά μπρός ή οί μΰς τοΰ στοματικοΰ 
δακτυλιδιού θωράκισης συστέλλονται περισσότερο. Οί ώμο-
πλάτες τραβιούνται πρός τά πίσω καί τά χέρια πιέζονται 
σφιχτά στό πάνω μέρος τοΰ σώματος. Οί μΰς τής λεκάνης είναι 
τεταμένοι καί ή πλάτη καμπυλώνεται πιό άκαμπτα. 

Ό διαφραγματικός κόμπος είναι ό κεντρικός μηχανισμός 
αύτής τής περιοχής. "Ετσι, ή καταστροφή αύτοΰ τοΰ κόμπου 
είναι Ενας άπό τούς κεντρικούς στόχους τής θεραπείας. 

Ή διάλυση τής θωράκισης τοΰ διαφραγματικού τμήματος 
συνεπάγεται τό ξεπέρασμα πολλών δυσκολιών. Γιατί συμβαίνει 
αύτό; Τό μήνυμα τής έκφρασης τοΰ σώματος πού άντιτίθεται 
σ' αύτή τή δουλειά είναι πεντακάθαρο, παρόλο πού ό άσθενής 
δέν έχει ίδέα γι' αύτό- ό όργανισμός άρνείται στό διάφραγμά 
του νά διασταλεί καί νά συσταλεί έλεύθερα. "Ωστόσο, άν τά 
άνώτερα τμήματα έχουν όρθά λυθεί, μπορεί νά είναι μόνο 
ζήτημα χρόνου τό πότε θά λυθεί ό θώρακας τοΰ διαφράγματος. 
Παραδείγματος χάρη, έκούσια άναπνοή στό τμήμα τοΰ στή-
θους ή συνεχής έκλυση τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ έμετοΰ 
μπορεί νά σπρώξει τόν όργανισμό πρός τόν όργαστικό παλμό. 
'Ερεθισμός τών μυών τών ώμων μέ τσιμπήματα μπορεί νά έχει 
τό ίδιο άποτέλεσμα. 

Θεωρητικά, καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο δυνατή ή άντί-
σταση στόν παλμό τοϋ διαφράγματος: ό όργανισμός άμύνεται 
ένάντια στήν αίσθηση τής ήδονής ή τοΰ άγχους πού άναπό-
φευκτα συνεπάγεται ή διαφραγματική κίνηση. 'Ωστόσο, δέν 
Ισχυριζόμαστε ότι αύτή ή πρόταση προσφέρει τίποτα περισσό-
τερο άπό μιά όρθολογιστική καί ψυχολογίστικη έξήγηση. Μιά 
τέτοια έξήγηση προϋποθέτει δτι ό όργανισμός «σκέφτεται» καί 
«έξετάζει» λογικά, κάπως έτσι: «Αύτός ό λεπτολόγος γιατρός 

134 



άπαιτεί ν' άφήσω τό διάφραγμά μου νά διασταλεί καί νά 
συσταλεΐ έλεύθερα. "Αν συνεργαστώ, θά νιώσω τίς αίσθήσεις 
τοΰ άγχους καί τής ήδονής πού Ενιωθα δταν οί γονείς μου μέ 
τιμωρούσαν έπειδή άπολάμβανα τό κορμί μου. Έγώ Εχω πιά 
συμφιλιωθεί μΕ τήν τωρινή κατάσταση. Έτσι, δέ θά συνεργα-
στώ». 

Ό ζωντανός όργανισμός ούτε σκέφτεται ούτε έξετάζει μέ 
όρθολογικό τρόπο. Δέν ξεχνάει ή θυμάται νά κάνει πράγματα 
«μέ σκοπό νά...». Ό ζωντανός όργανισμός λειτουργεί σέ 
άρμονία μέ τίς πρωτογενείς πλασματικές συγκινήσεις, πού 
έχουν σάν μόνη λειτουργία τήν Ικανοποίηση τών βιολογικών 
τάσεων καί άναγκών. Είναι άπλά άδύνατο νά μεταφράσεις τή 
γλώσσα τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοϋ άμεσα στή λεκτική γλώσσα 
τής συνείδησης. Είναι ύπερβολικά σπουδαίο νά τό κατανοή-
σουμε αύτό, γιατί ή όρθολογιστική σκέψη, πού έχει διαμορφώ-
σει τό μηχανιστικό πολιτισμό τοΰ άνθρώπου, είναι Ικανή νά 
Ισοπεδώσει καί νά έξοντώσει τή γνώση πού άποκτήσαμε γιά 
τή θεμελιακά διαφορετική γλώσσα τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοϋ. 

Θά ήθελα νά παραθέσω μιάν Ιδιαίτερα καθαρή κλινική 
περίπτωση, γιά νά άπεικονίσω τόν νεωτερισμό τών φαινομέ-
νων, πού παίρνουν μέρος έδώ. 

"Ενας άσθενής είχε άξιόλογη διανοητική έπίγνωση γιά τήν 
όργονοθεραπεία καί είχε πετύχει νά διαλύσει ένα ούσιώδες 
μέρος τής άνώτερης θωράκισης τοΰ κορμιού του. Τοΰ ζητήθη-
κε νά καταβάλει μιά προσπάθεια γιά νά σπάσει τή διαφραγμα-
τική του θωράκιση. Είμαστε σέ πλήρη συμφωνία γιά τήν 
κατάσταση. Καί στή συζήτηση γι' αύτήν άλλά καί προσπα-
θώντας νά έκπληρώσει τό καθήκον, ό άσθενής Εδειχνε θετική 
συμπεριφορά. "Ομως, μόλις δημιουργήθηκε Ενα μικρό ρήγμα 
στόν τοίχο τής διαφραγματικής θωράκισης, ό κορμός τοΰ 
άσθενή, άπό τό διάφραγμα μέχρι κάτω τή λεκάνη, άρχισε νά 
τινάζεται πλάγια. Αύτό τό λιγότερο πού μάς έκανε ήταν νά μας 
μπερδέψει. Καί χρειάστηκε άξιόλογη προσπάθεια γιά νά κατα-
λάβουμε τί προσπαθούσε νά έκφράσει αύτή ή κίνηση. 

Μέ τήν πλαγιαστή κίνησή του, τό κατώτερο μέρος τοΰ κορμιού 
Εκφράζε ίνα Αποφασιστικό ΟΧΙ. 'Αρκεί μόνο νά κουνήσεις τό 
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δεξί σου χέρι άπό τή μιά πλευρά στήν άλλη, έτσι σάν νά λέει 
«ΟΧΙ-ΟΧΙ», καί θά καταλάβεις τήν έκφραστική κίνηση πού 
έχουμε έδώ πέρα. 

Ψυχολογιστικά, ή, άκόμα πιό καλά, μυστικιστικά είδωμένο, 
μπορεί νά ύποτεθει δτι τό πλασματικό σύστημα, πέρα άπ' τή 
λεκτική γλώσσα, έκφρασε ένα βίαιο ΟΧΙ σέ μιά ύποχρέωση 
πού άνελάμβαναν «ό φλοιός» καί ή λεκτική γλώσσα. Μιά 
τέτοια έρμηνεία τών πραγμάτων θά ήταν λανθασμένη καί δέ θά 
όδηγούσε ούτε ένα βήμα πιό κοντά στήν κατανόηση τοΰ 
ζωντανού όργανισμοΰ καί τής έκφραστικής του γλώσσας. Ό 
κορμός καί ή λεκάνη τοΰ άσθενή δέν «μελέτησαν» αύτό πού 
ζητήθηκε άπό τόν όργανισμό. Δέν «άποφάσισαν» νά άρνηθοΰν 
τή «συνεργασία». 'Εδώ δούλεψε μιά διαφορετική διαδικασία, 
κάτι πού ταιριάζει μέ τήν έκφραστική γλώσσα τοΰ ζωντανού. 

"Οπως δείξαμε, οί πλασματικές κινήσεις τοΰ σκουληκιού 
γίνονται σέ εύθεία γραμμή, κατά μήκος τοΰ άξονα τοΰ κορμιοΰ. 
"Οταν τά όργονοτικά κύματα διέγερσης κινούν τό κορμί τοΰ 
σκουληκιοΰ πρός τά μπρός, έχουμε τήν «έντύπωση» δτι τό 
σκουλήκι ένεργεΐ σκόπιμα, δηλαδή, «βουλητικά». Ή έκφρα-
στική κίνηση τοΰ ζωντανού όργανισμοΰ τοΰ σκουληκιοΰ μπο-
ρεί νά μεταφραστεί στίς λέξεις τής δικής μας γλώσσας, πού 
σημαίνουν «θέλοντας νά», «λέγοντας ναί σέ», κλπ. "Αν τώρα 
πάρουμε μιά τανάλια καί σφίξουμε τό σκουλήκι κάπου γύρω 
στή μέση τοΰ κορμιοΰ του, έτσι πού οί όργονοτικές διεγέρσεις 
νά διακοπούν σάν άπό ένα κόμπο θωράκισης, ή ένιαία σκόπι-
μη κίνηση πρός τά μπρός καί, μαζί της, ή έκφραστική κίνηση 
τοΰ «θέλοντας νά» καί «λέγοντας ναί σέ», θά πάψουν πρός 
στιγμή νά λειτουργοΰν. Κι άντικαθίστανται άπό μιά άλλη 
κίνηση, συγκεκριμένα ένα πλαγιαστό τίναγμα πίσω-μπρός τοΰ 
κάτω ή τοΰ πίσω άκρου τοΰ σώματος, ένώ τό μπροστινό μέρος 
θά τραβηχτεί πρός τά μέσα. Ή στιγμιαία έντύπωση, πού 
υποδηλώνεται άπό αύτή τήν παλινδρομική πέρα-δώθε κίνηση 
τοΰ σώματος, είναι μιά έκφραση πόνου ή ένα βίαιο «"Οχι, μήν 
τό κάνεις αύτό. Δέν τ' άντέχω». Δέν ξεχνάμε δτι μιλάμε γιά 
τήν έντύπωσή μας έδώ, δηλαδή, μιάν έρμηνεία τήν όποία 
βιώνουμε άμίοως καθώς παρατηρούμε τό σκουλήκι. "Ομως, θά 
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άντιδρούσαμε άκριβώς σάν τό σκουλήκι άν κάποιος μας πέρ-
ναγε μιά τεράστια τσιμπίδα γύρω άπό τόν κορμό μας. Αύτ^μα-
τα θά τραβούσαμε τό κεφάλι καί τούς ώμους μέσα καί θά 
παλεύαμε πλαγιαστά μέ τή λεκάνη μας καί τά πόδια μας. 

Αύτή ή κατανόηση τής διαδικασίας δέν σημαίνει δτι Εχουμε 
ξεμπερδέψει μέ τούς ύποκειμενιστές, πού έπιμένουν δτι δέν 
άντιλαμβανόμαστε «τίποτ' άλλο άπό τίς δικές μας αίσθήσεις» 
καί δτι αύτές οί αίσθήσεις δέν άντιστοιχοΰν σέ καμιά πραγμα-
τικότητα. Βασικά, καθετί πού ζει είναι λειτουργικά ταυτόσημο. 
Καί τούτο συνεπάγεται δτι οί άντιδράσεις τοϋ σκουληκιού 
στήν τανάλια είναι ταυτόσημες μέ τίς δικές μας δταν βρισκό-
μαστε σέ παρόμοια κατάσταση. Οί άντιδράσεις πόνου καί ή 
προσπάθεια νά έξαφανίσουμε τόν πόνο είναι ίδιες. Ή λειτουρ-
γική ταυτότητα μεταξύ άνθρώπου καί σκουληκιού μας κάνει νά 
«έντυπωσιαστούμε», μέ τήν όρθή, άντικειμενικά άληθινή έν-
νοια τής λέξης, άπό τήν Εκφραστική κίνηση τοΰ σκουληκιού 
πού σπαρταράει. Πραγματικά, ή φανερή Εκφραση τοΰ σκουλη-
κιού ύποδηλώνει αύτό πού αίσθανόμαστε μέσα άπό τήν ταύτι-
ση μαζί του. Άλλά δέν αίσθανόμαστε κατευθείαν τόν πόνο τοΰ 
σκουληκιοΰ καί τήν κραυγή «δχι!». Αντιλαμβανόμαστε άπλώς 
τήν Εκφραστική κίνηση πού, κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθή-
κες, θά ήταν ταυτόσημη μέ τίς άντιδράσεις τοΰ δικοΰ μας 
πλασματικού συστήματος στήν Ίδια όδυνηρή κατάσταση. 

Τό συμπέρασμα πού βγαίνει άπ* αύτό είναι δτι καταλαβαίνου-
με τίς έκφραστικές κινήσεις καί τίς συγκινησιακές έκφράσεις ένός 
άλλου ζωντανοΰ όργανισμοΰ πάνω στή βάση τής ταυτότητας 
μεταξύ τών δικών μας συγκινήσεων καί τών συγκινήσεων δλων 
τών έμβίων δντων. 

"Εχουμε μιά άμεση άντίληψη τής γλώσσας τών ζωντανών 
όργανισμών βασισμένη πάνω στή λειτουργική ταυτότητα τών 
βιολογικών συγκινήσεων. Μετά, άφοΰ κατανοήσουμε αύτή τήν 
άντίληψη, μέσα άπό τή βιολογική γλώσσα τής Εκφρασης, τή 
βάζουμε «σέ λέξεις»: τή μεταφράζουμε στή λεκτική γλώσσα 
τής συνείδησης. Ωστόσο, ή λέξη «ΟΧΙ» Εχει στήν πραγματι-
κότητα τόση σχέση μέ τή γλώσσα τής Εκφρασης τοΰ ζωντανοΰ 
όργανισμοΰ, δσο καί ή λέξη «γάτα» μέ τήν πραγματική, μέ 
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σάρκα καί όστά γάτα πού περνάει τό δρόμο μπρός στά μάτια 
μας. Στήν πραγματικότητα, ή λέξη «γάτα» καί τό συγκεκριμέ-
νο όργονοτικό πλασματικό σύστημα, πού κινείται έδώ μπρο-
στά μας, δέν ίχουν καμιά σχέση. "Οπως μαρτυράνε οί ποικίλες 
άπεικονίσεις τού φαινομένου «γάτα», είναι άπλώς άσαφεΐς καί 
τυχαία έναλλάξιμες Ιδέες πού προσκολλώνται στά πραγματικά 
φαινόμενα, κινήσεις, συγκινήσεις, κλπ. 

Αύτές οί παρατηρήσεις θυμίζουν ψευτοδιανοουμενισμό ή 
άμπελοφιλοσοφία. Ό κοινός άνθρωπος είναι έχθρικός στή 
φυσική φιλοσοφία, γι' αύτό θά παραμερίσει αύτό τό βιβλίο 
έπειδή «δέν στηρίζεται στά γερά θεμέλια τής πραγματικότη-
τας». Ό άναγνώστης πού έπιδοκιμάζει αύτή τή σκέψη κάνει 
λάθος. Θά δείξω στίς άκόλουθες σελίδες πόσο σπουδαίο είναι 
νά σκέφτεσαι σωστά καί νά χρησιμοποιείς καί τίς έννοιες καί 
τίς λέξεις δπως άρμόζει. Θά φανεί τότε δτι ένας δλόκληρος 
κόσμος άπό μηχανιστικά προσανατολισμένους βιολόγους, φυ-
σικούς, βακτηριολόγους, κλπ., πίστευαν πραγματικά, άπό τό 
1936 μέχρι τό 1945 — δηλαδή, τήν περίοδο πού άνακαλύπτον-
ταν οί λειτουργίες τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ — δτι αύτό πού 
κουνιόταν στό δρόμο ήταν ή λέξη «γάτα» καί δχι ένα πολύ-
πλοκο ζωντανό δημιούργημα τής φύσης. 

"Ας γυρίσουμε στήν «δχι-δχι» κίνηση τοΰ άσθενή μας. Ή 
σημασία της είναι: δταν ίνα πλασματικό ρεϋμα δέν μπορεί νά 
τρέξει κατά μήκος τοϋ σώματος άπ' τή μιά άκρη στήν άλλη, έπειδή 
φράζεται άπό κάθετους κόμπους θωράκισης, τότε Εχουμε σάν 
άποτέλεσμα μιά πλαγιαστή κίνηση πού, σέ δεύτερο πλάνο, σημαίνει 
ΟΧΙ στή γλώσσα τών λέξεων. 

Τό «δχι» στή γλώσσα τών λέξεων άντιστοιχεϊ στό «δχι» τής 
έκφραστικής γλώσσας τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ. Δέν μπορεί 
νά άποδοθεΐ μόνο στήν τύχη δτι τό «δχι» έκφράζεται άπό 
κίνηση κάθετη στόν άξονα τοΰ κεφαλιοΰ, ένώ τό «ναί» έκφρά-
ζεται άπό κίνηση παράλληλη πρός αύτόν. Τό «δχι-δχι» τοΰ 
άσθενή μας, πού έκφράστηκε άπό τήν πλάγια ταλάντωση τής 
λεκάνης, έξαφανίστηκε μόνο άφοΰ λύθηκε ό κόμπος τοΰ δια-
φράγματος. Καί έπανεμφανιζόταν τακτικά, δταν ό κόμπος 
αύτός ξαναεμφανιζόταν. 
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Αύτά τά γεγονότα έχουν ύπέρτατη σημασία γιά τήν κατανό-
ηση τής γλώσσας τοΰ σώματος. Ή γενική συμπεριφορά τοΰ 
άσθενή μας άπέναντι στή ζωή είχε έπίσης άρνητική φύση. Τό 
«δχι» ήταν ή βασική στάση τοΰ χαρακτήρα του. Παρόλο πού 
υπέφερε καί πολεμούσε ένάντια σ' αύτή τή στάση τοΰ χαρα-
κτήρα του, δέν μποροΰσε νά ξεφύγει άπ' αύτήν. "Ασχετα μέ τό 
πόσο πολύ συνειδητά καί διανοητικά ήθελε νά πει ΝΑΙ, νά 
είναι θετικός, ό χαρακτήρας του συνεχώς έκφραζε ΟΧΙ. Καί οί 
Ιστορικές καί οί βιοφυσιολογικές λειτουργίες αύτοΰ τοΰ «ΟΧΙ» 
άπό τή μεριά τοΰ χαρακτήρα του ήταν εύκολο νά κατανοηθοΰν. 
"Οπως σέ τόσα μικρά παιδιά, ή βαριά ψυχαναγκαστική μητέρα 
του τοΰ έκανε συνεχώς κλύσματα. "Οπως καί τ' άλλα παιδιά, κι 
αύτός είχε ύποταχτεϊ σ* αύτό τό έγκλημα μέ τρόμο κι έσωτερική 
όργή. Γιά νά έξαφανίσει τήν έξαψη τής όργής του καί γιά νά 
υπομείνει τή βία τής μητέρας του, «συγκρατούσε τόν έαυτό 
του», άνασήκωνε τή βάση τής λεκάνης του, περιόριζε τρομερά 
τήν άναπνοή του, γενικά άνέπτυσσε τή σωματική συμπεριφορά 
τοΰ «δχι-δχι». Καθετί πού ήταν ζωντανό μέσα του ήθελε (άλλά 
δέν τοΰ έπιτρεπόταν) νά κραυγάσει «δχι-δχι» σέ κείνη τή βία 
καί τό άποτέλεσμα είναι νά φύγει άπό έκείνη τήν έμπειρία 
μόνιμα σημαδεμένος. Ά π ό τότε, ή φανερή έκφραση τοΰ συστή-
ματος τής ζωής του έγινε μιά θεμελιώδης άρνηση πρός όποιον-
δήποτε καί ότιδήποτε. Καί παρόλο πού αύτή ή άρνητική στάση 
τοΰ χαρακτήρα έκφραζε ένα βαρύ σύμπτωμα, ήταν, ταυτόχρονα, 
ή έκφραση μιας Ισχυρής αύτοάμυνας, πού άρχικά ήταν λογική 
καί δικαιολογημένη. Άλλά αύτή ή αύτοάμυνα, πού είχε λογικά 
έλατήρια στήν άρχή, είχε πάρει τή μορφή μιας χρόνιας 
θωράκισης, πού έκλεινε άκαμπτα στό καθετί. 

"Εχω έξηγήσει άλλοΰ δτι μιά παιδική έμπειρία είναι Ικανή νά 
έχει «έπίδραση άπ' τό παρελθόν» μόνο έφόσον είναι άγκιστρωμένη 
σέ μιά άκαμπτη θωράκιση, πού συνεχίζει νά λειτουργεί στό παρόν. 
Στόν άσθενή μας, τό άρχικό, μέ λογικά κίνητρα «δχι-δχι», στό 
πέρασμα τών χρόνων, είχε μεταβληθεί σ' ένα νευρωτικό καί 
παράλογο «δχι-δχι». Είχε, μ' άλλα λόγια, ένσωματωθεΐ σέ μιά 
χρόνια θωράκιση τού χαρακτήρα, πού ήταν ύπεύθυνη γιά τή 
διατήρηση καί τήν έκφρασή του. Ή έκφραση τοΰ «δχι-δχι» 
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Εξαφανίστηκε μέ τή διάλυση τής θωράκισης άπ' τή θεραπεία. 
"Ετσι, τό Ιστορικό συμβάν, ή έπίθεση τής μητέρας, έχασε μέ τή 
σειρά του τήν παθολογική σημασία του. 

Άπό τή σκοπιά τής ψυχολογίας τοΰ βάθους, είναι σωστό νά 
ποΰμε δτι, σ' αύτόν τόν άσθενή, τό συναισθηματικό Ισοδύναμο 
τής άμυνας, τοΰ «κραυγάζω δχι σέ» ήταν «καλά καταχωνιασμέ-
νο». Άπό τήν άλλη μεριά, δμως, Ιδωμένο άπό τήν προοπτική 
τοΰ βιολογικού πυρήνα, δέν ήταν ζήτημα ένός «ΟΧΙ-ΟΧΙ», πού 
είχε καταχωνιαστεί καλά, άλλά τής άνικανότητας άπό τή μεριά 
τοΰ όργανισμοΰ νά πει ΝΑΙ. Μιά θετική, καταφατική στάση στή 
ζωή είναι δυνατή μόνο δταν οί λειτουργίες τοΰ όργανισμοΰ σάν 
σύνολο, δταν οί πλασματικές διεγέρσεις, μαζί μέ τίς συγκινή-
σεις πού άναφέρονται σ' αύτές, μπορούν νά διαπεράσουν δλα τά 
δργανα καί τούς Ιστούς χωρίς έμπόδια, δταν, μέ λίγα λόγια, οί 
έκφραστικές κινήσεις τοΰ πλάσματος είναι Ικανές νά ρέουν 
έλεύθερα. 

Άκόμα καί ένας κόμπος θωράκισης άν φράζει αύτή τή 
λειτουργία, ή έκφραστική κίνηση τής κατάφασης διαταράσσε-
ται. Τότε τά παιδιά δέν μπορούν νά βυθιστούν έντελώς ξένοια-
στα στά παιχνίδια τους, οί νέοι άποτυχαίνουν στή δουλειά τους 
ή στό σχολείο, οί ένήλικοι λειτουργοΰν σάν όχήματα μέ τό 
φρένο κινδύνου συνεχώς σέ λειτουργία. Ό παρατηρητής, ό 
δάσκαλος, ή ό τεχνικός προϊστάμενος έχει τήν «έντύπωση» δτι 
τό άτομο είναι τεμπέλικο, δύστροπο ή άνίκανο. Ό «μπλοκαρι-
σμένος» άνθρωπος αίσθάνεται δτι είναι άποτυχημένος «δσο 
σκληρά κι άν προσπαθεί». Αύτή ή διαδικασία μπορεί νά 
μεταφραστεί στή γλώσσα τοΰ ζωντανού όργανισμοΰ: ό όργανι-
σμός πάντοτε ξεκινά λειτουργώντας μ' ένα βιολογικά σωστό τρόπο, 
μέ τό νά ρέει έλεύθερα καί νά δίνει. 'Ωστόσο, στό πέρασμα τής 
όργονοτικής διέγερσης μέσα άπ' τόν όργανισμό, ή λειτουργία 
έπιβραόύνεται καί ή έκφραση «Απολαμβάνω νά κάνω» μεταφράζεται 
σ' ενα «δέ θά» ή «δέ θέλω νά». Μέ λίγα λόγια ό όργανισμός δέν είναι 
υπεύθυνος γιά τήν Ιδια του τή δυσλειτουργία. 

Ή διαδικασία αύτή έχει καθολική σπουδαιότητα. Σκόπιμα 
έχω συλλέξει κλινικό ύλικό πού νά έχει μιά γενική Εγκυρότητα^. 
Αύτό ήταν άπόλυτα άναγκαϊο. Πάνω στή βάση αυτών τών 
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περιορισμών τής άνθρώπινης λειτουργίας, θά φτάσουμε σέ μιά 
βαθύτερη καί πιό περιεκτική κατανόηση μιας όλόκληρης 
σειράς άπό άσχημα κοινωνικά φαινόμενα, πού παραμένουν 
άκατανόητα χωρίς τό βιοφυσικό τους ύπόβαθρο. 

Μετά άπ* αύτή τή μεγάλη, άλλά άναγκαία παρέκβαση, άς 
γυρίσουμε στό πέμπτο τμήμα θωράκισης. Στά άνώτερα τμήματα, 
άπ' τή στιγμή πού πετυχαίναμε ν" άπελευθερώσουμε γιά μιά 
φορά τίς έκφραστικές κινήσεις άπό τά δακτυλίδια τής θωράκι-
σης, οί έμφανεϊς έκφράσεις πού άκολουθοΰσαν μπορούσαν 
εύκολα νά έξηγηθοϋν. Ή άναστολή τών μυών τών ματιών 
προκαλεί «άδεια» ή «λυπημένα» μάτια. "Ενα σταθερά σφιγμένο 
σαγόνι μπορεί νά έκφράζει «καταπιεσμένο θυμό». "Ενα κλάμα ή 
ένα ούρλιαχτό ξεπροβαίνει άπ' τόν «κόμπο τοΰ στήθους». 

Ή γλώσσα τοΰ σώματος μεταφράζεται εύκολα σέ λεκτική 
γλώσσα καί ή έκφραστική κίνηση είναι κατανοητή δταν 
δουλεύουμε μέ τά τέσσερα πάνω τμήματα. Ή κατάσταση, δμως, 
περιπλέκεται δταν δουλεύουμε στό διαφραγματικό τμήμα. "Ο-
ταν διαλυθεί ή θωράκιση στό διαφραγματικό τμήμα, δέν είμαστε πιά 
σέ θέση νά μεταφράσουμε τή γλώσσα τών κινήσεων σέ γλώσσα 
λεκτική. Αύτό, δμως, χρειάζεται λεπτομερειακή έξήγηση. Ή 
φανερή έκφραση, πού έμφανίζεται δταν διαλύσουμε τή θωράκι-
ση στό διαφραγματικό τμήμα, μας όδηγεΐ στά άσύλληπτα βάθη 
τής λειτουργίας τής ζωής. 'Εδώ συναντάμε ένα καινούργιο 
πρόβλημα: μέ ποιό συγκεκριμένο τρόπο σχετίζεται τό άνθρώπι-
νο ζώο μέ τόν πρωτόγονο ζωικό κόσμο καί μέ τήν κοσμική 
λειτουργία τής όργόνης; 

Πετυχαίνουμε νά άπελευθερώσουμε τό διαφραγματικό τμήμα 
άπό τή θωράκιση του μέ τό νά βάλουμε τόν άσθενή νά έκλύει 
συνεχώς τό άντανακλαστικό τοΰ έμετοΰ, ένώ τόν βοηθάμε νά μή 
διακόπτει τήν άναπνοή του κατά τή διάρκειά του, άλλά νά 
συνεχίζει νά είσπνέει καί νά έκπνέει έκούσια. Ή έπαναλαμβα-
νόμενη άπελευθέρωση τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ έμετοΰ όδηγεΐ 
άναπόφευκτα στή διάλυση τής διαφραγματικής θωράκισης. 
'Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση: οί θωρακίσεις τών άνωτέρων 
τμημάτων πρέπει νά έχουν λυθεί προηγουμένως, δηλαδή, τά 
όργονοτικά ρεύματα στίς περιοχές τοΰ κεφαλιοΰ, τοϋ λαιμοϋ 
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καί τοΰ στήθους πρέπει νά λειτουργούν έλεύθερα. 
Μόλις τό διάφραγμα διαστέλλεται καί συστέλλεται έλεύθερα, 

δηλαδή, ή άναπνοή λειτουργεί πλήρως καί αυθόρμητα, ό κορμός 
τείνει, στήν κάθε έκπνοή, νά διπλωθεί στήν πάνω περιοχή τής 
κοιλιάς. Μέ άλλα λόγια: τό άκρο τοΰ λαιμού κινείται μπροστά, πρός 
τό άκρο τής λεκάνης. Τό πάνω μισό τής κοιλιάς τραβιέται μέσα. 
Αύτή είναι ή είκόνα τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ δπως μας 
παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά (ή είκόνα είναι έλλειπής γιατί ή 
λεκάνη δέν έχει άκόμα λυθεί όλοκληρωτικά). Τό σκύψιμο 
μπροστά τοΰ κορμού, συνοδευόμενο άπό μία όπίσθια κίνηση τοΰ 
κεφαλιού, έκφράζει «παράδοση». Δέν είναι δύσκολο νά τό 
καταλάβουμε αύτό. Οί δυσκολίες άρχίζουν έκεΐ πού οί σπασμοί 
άρχίζουν νά Εχουν κατεύθυνση πρός τά μπρός. Ή συγκινησιακή 
Εκφραση τών σπασμών στό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ δέ 
γίνεται Αμέσως κατανοητή. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ-
ΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΛΕΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Πρέπει νά ύπάρχει είδι-
κός λόγος γΓ αύτή τή δυσκολία. Πρέπει νά ύποθέσουμε δτι 
ύπάρχει κάποια ούσιαστική διαφορά μεταξύ τών έκφραστικών 
κινήσεων, πού ξέρουμε μέχρι τώρα καί τών έκφραστικών 
κινήσεων δλου τοΰ κορμού, πού έμφανίζονται δταν τό διάφρα-
γμα λειτουργεί έλεύθερα. 

Θά ήθελα νά ζητήσω άπό τόν άναγνώστη νά μέ παρακολου-
θήσει άπό έδώ καί μπρός μέ μεγάλη ύπομονή καί νά μήν 
άποσύρει τήν έμπιστοσύνη του πρόωρα. Ή ύπομονή του θά 
άμειφθεΐ πλουσιοπάροχα άπό τά άποτελέσματα πού θά προκύ-
ψουν. Πρέπει νά τόν βεβαιώσω δτι κι έγώ προσωπικά χρειάστη-
κε νά δείξω μεγάλη ύπομονή γιά περισσότερο άπό δέκα χρόνια, 
ώστε νά φτάσω στίς άνακαλύψεις πού θά παρουσιάσω. Πολλές 
φορές, στή διάρκεια αύτών τών χρόνων, άπελπιζόμουν στήν 
προσπάθειά μου νά κατανοήσω τό άντανακλαστικό τοΰ όργα-
σμοΰ. Φαινόταν σάν κάτι άδύνατο τό νά κάνω αύτό τό βασικό 
βιολογικό άντανακλαστικό προσιτό στόν άνθρώπινο νοΰ. 'Ω-
στόσο, άρνιόμουν νά τά παρατήσω, γιατί ούτε μπορούσα ούτε 
ήθελα νά παραδεχτώ δτι ό ζωντανός όργανισμός, πού είχε μιά 
άμεσα κατανοητή γλώσσα έκφρασης σέ δλες τίς άλλες σφαίρες, 
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άκριβώς στήν πιό κεντρική σφαίρα, στό άντανακλαστικό τοΰ 
όργασμοΰ, δέν έκφραζε τίποτα. Αύτό φαινόταν τόσο άντιφατικό, 
τόσο έντελώς παράλογο, πού άπλά δέν μπορούσα νά τό δεχτώ. 
"Ελεγα συνέχεια στόν έαυτό μου δτι έγώ ήμουν έκεϊνος πού 
είχα πει δτι ό ζωντανός όργανισμός λειτουργεί άπλά, δτι δέν 
έχει κανένα «σκοπό». Φαινόταν σωστό νά ύποθέσει κανείς δτι ή 
«έλλειψη έκφρασης», ή «έλλειψη σκοποΰ» τών όργασμικών 
σπασμών ύποδήλωνε άκριβώς αύτό: στή βασική του λειτουργία, 
ό ζωντανός όργανισμός δέν έκρυβε καμιά σημασία. "Ομως, ή 
στάση τής παράδοσης, πού έκδηλώνεται στό άντανακλαστικό 
τού όργασμοΰ, είναι καί έκφραστική καί γεμάτη σημασία. 
'Αναμφίβολα, οί όργασμικοί σπασμοί είναι άπό μόνοι τους 
γεμάτοι έκφραση. Θά 'πρεπε νά πώ στόν έαυτό μου τότε δτι ή 
φυσική έπιστήμη δέν είχε μάθει νά κατανοεί αύτή τήν πλατιά, 
διάχυτη, πραγματικά καθολική συγκινησιακή έκφραση τοΰ 
ζωντανού όργανισμοΰ. Μέ λίγα λόγια, μιά έσωτερική «έκφρα-
στική κίνηση» χωρίς όραίή «συγκινησιακή έκφραση» μοΰ 
φαινόταν παραλογισμός. 

Ό έμετός άντιπροσωπεύει μιά προσέγγιση στό πρόβλημα, 
γιατί ό άσθενής συχνά κάνει έμετό δταν σπάει ή διαφραγματική 
θωράκιση. "Οπως άκριβώς ύπάρχει άνικανότητα γιά κλάμα, 
έτσι ύπάρχει καί άνικανότητα γιά έμετό. Αύτή ή άνικανότητα 
γίνεται εύκολα κατανοητή στή γλώσσα τής όργονοβιοφυσικής. 
Μαζί μέ τά δακτυλίδια θωράκισης πού ύπάρχουν άπό πάνω του, 
ό διαφραγματικός κόμπος έμποδίζει τίς περισταλτικές κυματοει-
δείς κινήσεις τής ένέργειας τοΰ κορμιοΰ άπό τό στομάχι πρός 
τό στόμα. Μέ τόν Ιδιο τρόπο, ό «κόμπος» στό στήθος καί ή 
«κατάποση», μαζί μέ τή σύσπαση στούς μυώνες τών ματιών, 
έμποδίζουν τό κλάμα. Σέ άλλες περιπτώσεις διαφραγματικού 
κόμπου ύπάρχει, μαζί μέ τήν άνικανότητα γιά έμετό, συνεχής 
νΊιυτία. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τά παράπονα γιά «νεύρωση 
στομάχου» είναι οί άμεσες συνέπειες μιας θωράκισης σ' αύτήν 
τήν περιοχή, παρόλο πού δέν έχουμε μιά πλήρη γνώση τής 
συσχέτισης αύτών τών δύο. 

Ό έμετός είναι μιά βιολογική έκφραστική κίνηση, πού ή 
λειτουργία του έκτελεί άκριβώς αύτό πού «έκφράζει»: σπασμω-
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δική έξώθηση περιεχομένου τοΰ σώματος. Βασίζεται σέ μιά 
περισταλτική κίνηση τοΰ στομαχιοΰ καί τοΰ οίσοφάγου σέ μιά 
κατεύθυνση άντίθετη μέ τήν κανονική λειτουργία τους, συγκε-
κριμένα πρός τό στόμα. Τό άντανακλαστικό τού έμετοΰ διαλύει 
τή θωράκιση τοΰ διαφραγματικού τμήματος ριζικά καί γρήγο-
ρα. Ό έμετός συνοδεύεται άπό ένα σπασμό τοΰ κορμού, μιά 
γοργή κάμψη στόν πυθμένα τού στομάχου, μέ ένα τίναγμα πρός 
τά μπρός τού λαιμού καί τής λεκάνης. Στούς κωλικούς τών 
μικρών παιδιών, ό έμετός συνοδεύεται άπό διάρροια. Μέ ένεργει-
ακούς δρους, Ισχυρά διεγερτικά κύματα διατρέχουν τό κορμί άπό τό 
κέντρο του πρός τά πάνω, στό στόμα καί πρός τά κάτω, στόν 
πρωκτό. Ή συγκινησιακή έκφραση σ' αύτή τήν περίπτωση 
μιλάει μιά τόσο άπλή γλώσσα πού δέν άφήνει άμφιβολία γιά τή 
βαθιά βιολογική φύση αύτής τής γλώσσας. Είναι μόνο ζήτημα 
κατανόησής της. 

Ή συνολική κίνηση πού κυριεύει τόν κορμό τή στιγμή τοΰ 
έμετοΰ, καθαρά φυσιολογικά (δχι συγκινησιακά), είναι ίδια μέ 
έκείνη τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ. Αύτό Επιβεβαιώνε-
ται καί κλινικά: ή διάλυση τοΰ διαφραγματικού κόμπου έπιτρέ-
πει σίγουρα τούς πρώτους σπασμούς τοΰ κορμοΰ πού, μέ τή 
σειρά τους, έξελίσσονται σέ όλοκληρωτικό άντανακλαστικό 
όργασμοΰ. Αύτοί οί σπασμοί συνοδεύονται άπό βαθιές έκπνοές 
καί ένα κύμα διέγερσης πού σκορπίζεται πάνω άπ' τήν περιοχή 
τού διαφράγματος πρός τό κεφάλι καί κάτω πρός τά γεννητικά 
δργανα. Ξέρουμε δτι ή διάλυση τών πάνω τμημάτων τής 
θωράκισης είναι μιά άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν άπελευθέ-
ρωση τοΰ όλοκληρωτικοΰ σπασμού τοΰ κορμοΰ. Στήν κίνηση 
τοΰ κύματος διέγερσης πρός τή λεκάνη, ή όργονοτική διέγερση 
μπλοκάρεται στή μέση τής κοιλιάς. "Ή τό μέσο τής κοιλιάς 
συσπάται άπότομα καί έντονα, ή ή λεκάνη κινείται πρός τά 
πίσω μένοντας καθηλωμένη σ' αύτή τή θέση. 

Αύτή ή σύσπαση στό μέσο τής κοιλιάς άντιπροσωπεύει τό 
έκτο δακτυλίδι θωράκισης, πού λειτουργεί άνεξάρτητα. Ό 
σπασμός τοΰ μεγάλου κοιλιακού μυός (όρθός κοιλιακός) συνο-
δεύεται άπό σπαστική σύσπαση τών δυό πλάγιων μυών (έγκάρ-
σιοι κοιλιακοί) καί οί σπασμοί αύτοί έκτείνονται άπό τίς 
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κατώτερες πλευρές στό άνω χείλος τής λεκάνης. Μπορούν 
εύκολα νά ψηλαφηθούν σάν σκληρές έπώδυνες μυϊκές χορδές. 
Στήν πλάτη, τά κατώτερα τμήματα τών μυών, πού έκτείνονται 
κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης (πλατύς ραχιαίος, ίερονω-
τιαΐος, κλπ.), άντιστοιχούν σ' αύτό τό τμήμα. Καί αύτοί οί μΰς 
μποροΰν νά ψηλαφηθοΰν σάν σκληρές έπώδυνες χορδές. 

Τό σπάσιμο τοΰ έκτου τμήματος τής θωράκισης είναι εύκολό-
τερο άπό τών άλλων. Άφοΰ διαλυθεί κι αύτό, είναι εύκολο νά 
προσεγγίσουμε τό έβδομο καί τελευταίο τμήμα τής θωράκισης, 
τή θωράκιση τής λεκάνης. Στίς περισσότερες περιπτώσεις, ή 
θωράκιση τής λεκάνης περιλαμβάνει δλους σχεδόν τούς μυώνες 
τής λεκάνης. "Ολη ή λεκάνη είναι συσπασμένη. Ό κοιλιακός 
μΰς πάνω άπό τήν ήβική σύμφυση πονάει. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
μέ τούς προσαγωγούς τών μηρών, τόσο τούς έπιφανειακούς δσο 
καί τούς βαθύτερους. Ό σφιγκτήρας τοΰ πρωκτού είναι συσπα-
σμένος καί έτσι δ πρωκτός είναι τραβηγμένος πρός τά πάνω. 
Συσπάστε τούς γλουτιαίους μΰς συνειδητά καί θά γίνει άντιλη-
πτό γιατί οί γλουτιαΐοι πονάνε. Ή λεκάνη είναι «νεκρή» καί 
άνέκφραστη. Αύτή ή «άπώλεια έκφρασης» είναι ή «έκφραση» 
τής άσεξουαλικότητας. Συγκινησιακά, τό άτομο δέν αίσθάνεται 
καμιά αίσθηση ή διέγερση. Άπό τήν άλλη μεριά, τά συμπτώμα-
τα είναι σωρός: δυσκοιλιότητα, όσφυαλγία, έκβλαστήσεις κάθε 
λογής στό όρθό, φλεγμονή τών ώοθηκών, πολύποδες τής 
μήτρας, καλοήθεις καί κακοήθεις δγκοι. Εύερεθιστότητα τής 
ούροδόχου κύστης, άναισθησία τοΰ κόλπου καί τής έπιφάνειας 
τοΰ πέους μέ ύπερευαισθησία τής ούρήθρας είναι έπίσης 
συμπτώματα τής θωράκισης τής λεκάνης. Λευκόρροια, συνοδευ-
όμενη άπό άνάπτυξη πρωτοζώων, άπό τό κολπικό έπιθήλιο 
(κολπική τριχομονάδα) παρουσιάζεται συχνά. Στό άρσενικό, 
άποτέλεσμα τής άνοργονίας τής λεκάνης είναι ή ή άνικανότητα 
νά πετύχει"στύση ή ή φοβερή ύπερδιεγερσιμότητα πού καταλή-
γει σέ πρώιμη έκσπερμάτωση. Στό θηλυκό, βρίσκουμε δλοκλη-
ρωτική κολπική άναισθησία ή σπασμό τών μυών τής κολπικής 
κοιλότητας. 

"Υπάρχει ένα Ιδιαίτερο «άγχος λεκάνης» καί μιά Ιδιαίτερη 
«όργή λεκάνης». Ή θωράκιση τής λεκάνης είναι παρόμοια μέ τή 

145 



θωράκιση τών ώμων στό μέτρο πού κι αύτή δεσμεύει παρορμή-
σεις όργής καί άγχους. Ή όργασμική άνικανότητα παράγει 
δευτερογενείς παρορμήσεις πού πετυχαίνουν σεξουαλική Ικανοποίη-
ση μέ τή βία. "Ασχετα μέ τό πόσο κοντά στήν άρχή τής 
βιολογικής ήδονής έμφανίζονται οί παρορμήσεις αύτές στήν 
έρωτική πράξη, τό άποτέλεσμα είναι κάθε άλλο παρά ήδονικό: 
έφόσον ό θώρακας δέν Επιτρέπει τήν άνάπτυξη τών άκούσιων 
κινήσεων, δηλαδή, δέν Επιτρέπει στούς σπασμούς νά περάσουν άπ' 
αύτό τό τμήμα, οί ήδονικές αίσθήσεις μετατρέπονται άναπόφευκτα 
σέ παρορμήσεις όργής. Τό άποτέλεσμα είναι ένα αίσθημα δτι 
«πρέπει νά τελειώσω», πού μόνο σαδιστικό μπορεί νά όνομαστεΐ. 
Στή λεκάνη, δπως καί όπουδήποτε άλλού στόν ζωντανό όργανι-
σμό, ή ήδονή πού υφίσταται άναστολή μετατρέπεται σέ όργή καί ή 
όργή πού ύφίσταται άναστολή μετατρέπεται σέ μυϊκούς σπασμούς. 
Αύτό εύκολα Επιβεβαιώνεται καί κλινικά. "Ασχετα μέ τό πόσο 
έχει προχωρήσει τό λύσιμο τής θωράκισης τής λεκάνης, 
άσχετα μέ τό πόσο κινητική έχει γίνει ή λεκάνη, τό γεγονός 
παραμένει: ήδονικές αίσθήσεις στή λεκάνη δέν μπορούν νά Εμφανι-
στούν δσο ή όργή δέν Εχει άπελευθερωθεϊ άπό τούς μυώνες τής 
λεκάνης. 

Στή λεκάνη, δπως καί στ' άλλα τμήματα τής θωράκισης, 
ύπάρχει Ινα «χτύπημα» ή «τρύπημα» μέ τή βοήθεια Ισχυρών 
κινήσεων πρός τά μπρός. Ή όρατή έκφραση αύτής τής κίνησης 
είναι σαφής καί δέν μπορεί νά παρερμηνευτεί. Παράλληλα μέ 
τήν έκφραση τής όργής, ή έκφραση τής περιφρόνησης φαίνεται 
καθαρά: περιφρόνηση γιά τή λεκάνη καί δλα της τά δργανα, 
περιφρόνηση γιά τή σεξουαλική πράξη καί Ιδιαίτερα γιά τό 
σύντροφο πού μας συνοδεύει στή σεξουαλική πράξη. Πάνω στή 
βάση πλατιάς κλινικής έμπειρίας, ύποστηρίζω δτι, στόν πολιτι-
σμό μας, δταν ένας άντρας καί μιά γυναίκα ένώνονται στή 
σεξουαλική πράξη, είναι πολύ λίγες οί φορές πού είναι άπό 
άγάπη. Ή όργή πού σφετερίζεται τίς άρχικές παρορμήσεις 
άγάπης, τό μίσος καί ή σαδιστική διάθεση είναι άναπόσπαστο 
μέρος τής περιφρόνησης τού σύγχρονου άνθρώπου γιά τό σέξ. 
Δέν μιλάω γιά τίς καθαρές περιπτώσεις, δπου τό σέξ γίνεται γιά 
κέρδος ή αύτοσυντήρηση. Μιλάω γιά τήν πλειοψηφία τών 
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άνθρώπων δλων τών κοινωνικών στρωμάτων. Ή λατινική 
φράση «Omine animal post coitun triste»* έχει γίνει έπιστημονι-
κό άξίωμα, βασισμένο σ' αύτές τίς κλινικές παρατηρήσεις. 
'Υπάρχει μόνο Ινα σφάλμα σ' αύτήν τήν πρόταση: ό άνθρωπος 
καταλογίζει τήν άπογοήτευσή του στό ζώο. Ή όργή καί ή 
περιφρόνηση, πού τόσο έχουν παραμορφώσει τήν έκφραστική 
κίνηση τής γενετήσιας άγάπης, άντανακλώνται στίς εύρύτατα 
διαδεδομένες βρισιές, πού συσσωρεύονται γύρω άπ' τό ρήμα 
«γαμώ». Στήν 'Αμερική μπορείς νά βρεις στούς τοίχους τίς 
λέξεις «ρίξε μου» — ή σημασία τους είναι καθαρή. Έχω κάνει 
σαφή περιγραφή αύτών τών άνακαλύψεων στόν πρώτο τόμο τής 
'Ανακάλυψης τής Όργόνης**. Έτσι, δέν είμαι άναγκασμένος νά 

μπώ σέ λεπτομέρειες σ' αύτό τό κείμενο. 

4. Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΣΗ 

Αύτό πού ένδιαφέρει τό κεντρικό θέμα μας είναι τό δτι ή 
θωράκιση τής λεκάνης έχει μιά έκφραση, πού μεταφράζεται 
εύκολα σέ λέξεις καί τό δτι οί έλευθερωμένες συγκινήσεις 
μιλούν ξεκάθαρη γλώσσα. Αύτό, δμως, άληθεύει μόνο γιά τίς 
συγκινήσεις τής θωράκισης. Δέν άληθεύει γιά τίς έκφραστικές 
κινήσεις, πού έμφανίζονται μετά τή διάλυση τοΰ άγχους καί τής 
όργής. Αύτές οί κινήσεις συνίστανται σέ μαλακές πρός τά μπρός 
καί πρός τά πάνω κινήσεις τής λεκάνης, πού έκφράζουν 
ξεκάθαρη έπιθυμία. Είναι σάν τό άκρο τής λεκάνης νά ήθελε νά 
καμφθεί πρός τά μπρός μέχρι τά έσχατα δρια. Θυμίζουν 
ένστικτώδεις ταλαντώσεις τής ούράς τών έντόμων, π.χ., τών 
σφηκών καί τών μελισσών. Ή κίνηση είκονίζεται μέ Ιδιαίτερη 

* Πού σημαίνει: «όλα τά ζώα μετά τόν Ερωτα είναι θλιμμένα». (Σ.τ.Μ.) 
** Στά Ελληνικά κυκλοφορεί μέ τόν τίτλο: « Ή Σημασία καί ή Φύση τοΟ 
Όργασμοΰ». 'Εκδόσεις Άνθρωπος-Μέτρο. (Σ.τ.Μ.). 
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καθαρότητα στή συμπεριφορά τών λιβελλούλων* καί τών 
πεταλούδων στή σεξουαλική πράξη. Ή βασική μορφή αύτής 
τής κίνησης είναι έτσι: 

Ούραϊο άκρο Μπροστά 
Κεφαλικό άκρο 

Πίσω 

καί διατηρεί τή φανερή έκφραση τής «παράδοσης». Ή ύποκει-
μενική αίσθηση τών όργάνων μας μάς λέει δτι ή στάση αύτή 
τής παράδοσης συνοδεύεται άπό «πόθο». «Πόθο» για τί; «Παρά-
δοση» σέ τί; 

Ή γλώσσα τών λέξεων έκφράζει τό σκοπό τοΰ πόθου καί τή 
λειτουργία τής παράδοσης μ' αύτό τόν τρόπο: καθώς ό όργανι-
σμός άναπτύσσει τό όργασμικό άντανακλαστικό, ό πόθος γιά 
«Ικανοποίηση» άναδύεται καθαρά καί άκαταμάχητα. Ό πόθος 
γιά Ικανοποίηση έστιάζεται σαφέστατα στή σεξουαλική συνεύ-
ρεση. Στήν ίδια τή σεξουαλική πράξη «παραδίνεσαι» στήν 
αίσθηση τής ήδονής, «παραδίνεσαι στό συντροφό σου». Αύτό 
τό ξέρουμε τόσο άπό παρατηρήσεις δσο καί άπό τήν ύποκειμε-
νική αίσθηση τών όργάνων μας. 

Ή γλώσσα τών λέξεων φαίνεται ν' άνταποκρίνεται μ' έπιτυ-
χία σ' αύτό τό φυσικό φαινόμενο. Λέω «Φαίνεται». 'Εφόσον ή 
γλώσσα τών λέξεων είναι μόνο μιά μετάφραση τής Εκφραστικής 
γλώσσας τού ζωντανοΰ όργανισμοΰ, δέν ξέρουμε άν οί λέξεις 
«συνεύρεση» καί «Ικανοποίηση» Εκφράζουν πραγματικά ποιά 

* Dragonflies. (Σ.τ.Μ.) 
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είναι ή λειτουργία τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ. "Εξω 
άπ' αύτό, έχουμε ήδη ύποδείξει δτι ή έκφραστική κίνηση τών 
όργασμικών σπασμών δέν μπορεί νά μεταφραστεί σέ λέξεις. Ά ς 
έπιχειρήσουμε ένα βήμα πιό πέρα, άμφισβητώντας τήν Ικανότη-
τα τών λέξεων νά κάνουν τά φυσικά φαινόμενα άμεσα κατανοη-
τά. Ό άναγνώστης θά βρεθεί σέ άμηχανία άπ' τήν έπόμενη 
έρώτησή μας. "Ομως, άν τή σκεφτεί λιγάκι, θά παραδεχτεί δτι 
συχνά οί λέξεις μάς όδηγοΰν μακρύτερα παρά κοντύτερα στήν 
κατανόηση τών διαδικασιών. Ή έρώτησή μας είναι: 

Ποιά είναι ή καταγωγή τον παράξενου ρόλου τής γενετήσιας 
ένόρμησης; Κανείς δέν άμφισβητεΐ τή στοιχειώδη καί ένστικτώ-
δη δύναμή της. Κανείς δέν είναι Ικανός νά ξεφύγει άπ' αύτή· 
δλα τά έμβια δντα ύπόκεινται σ' αύτή. Πραγματικά, ή συνουσία 
καί οί βιολογικές λειτουργίες πού σχετίζονται μ' αύτήν συνι-
στοΰν έκείνη τή βασική λειτουργία τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοϋ 
πού έξασφαλίζει τή διαιώνιση τής ύπαρξής του. Ή συνουσία 
είναι μιά βασική λειτουργία τοΰ «σπερματικού πλάσματος», 
δπως τό συνέλαβε ό Βάισμαν είναι άθάνατο μέ τήν αύστηρή 
έννοια τής λέξης. Ό homo sapiens άρνήθηκε μόνο, χωρίς νά 
μπορέσει νά τήν έξαφανίσει, αύτή τήν πανίσχυρη δύναμη τής 
φύσης. Ξέρουμε τίς τρομερές άνθρώπινες τραγωδίες πού είχε 
σάν άποτέλεσμα αύτή ή άρνηση. 

Ή ύπαρξη τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοϋ έχει τίς ρίζες της στήν 
υπέρθεση* δυό όργονοτικών συστημάτων διαφορετικού φύλου. 
Πρέπει νά παραδεχτούμε δτι δέν έχουμε άπάντηση γιά τήν 
άπλούστερη έρώτηση άπ' δλες: Ποιά είναι ή καταγωγή τής 
λειτουργίας τής υπέρθεσης δυό άτόμων διαφορετικού φύλου; Ποιά 
είναι ή σπουδαιότητά της; Ποιό είναι τό «νοημά» της; Γιατί ή 
διαιώνιση τής ζωντανής φύσης είναι ριζωμένη άκριβώς σ' αύτή τή 
μορφή κίνησης καί ό'χι σέ κάποια άλλη; 

Ή πιό γενική μορφή αύτής τής κίνησης τής σεξουαλικής 
ύπέρθεσης είναι: 

* Superimposition. (Σ.τ.Μ.) 
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Ή σεξουαλική ύπέρθεση συμπορεύεται μέ τήν όργονοτική 
φωταύγεια τών σωματικών κυττάρων, καθώς καί μέ τή διείσδυ-
ση καί τή συγχώνευση τών δύο όργονοτικών ένεργειακών 
συστημάτων σέ μιά λειτουργική μονάδα. Τά δυό όργονικά 
συστήματα πού έχουν γίνει ίνα έκφορτίζουν τήν ένέργειά τους 
στό άνώτατο σημείο τής διέγερσης (= φωταύγεια), μ* έντονους 
κλονικούς σπασμούς. Σ* αύτό τό προτσές, ύψηλά φορτισμένες 
ένεργειακές ούσίες, δηλαδή, τά σπερματοκύτταρα, έκτινάσσον-
ται καί, μέ τή σειρά τους, συνεχίζουν καί έκπληρώνουν τή 
λειτουργία τής ύπέρθεσης, διείσδυσης, σύντηξης καί ένεργεια-
κής έκφόρτισης. 

Έδώ ή γλώσσα τών λέξεων είναι άνίκανη νά έκφράσει 
ότιδήποτε. Οί έννοιες, πού έχει σχηματίσει ή γλώσσα τών 
λέξεων γιά τήν διαδικασία τής σεξουαλικής ύπέρθεσης, πηγά-
ζουν μέ τή σειρά τους άπό τίς αίσθήσεις τών όργάνων πού 
προηγούνται, συνοδεύουν καί άκολουθούν τήν ύπέρθεση. «Πό-
θος», «παρόρμηση», «συνουσία», «ένωση τών κυττάρων» «Ικα-
νοποίηση», κλπ., αύτά είναι μόνο είκόνες μιας φυσικής διαδικα-
σίας, πού οί λέξεις είναι άνίκανες νά τήν κάνουν κατανοητή. 
Γιά νά κατανοήσουμε αύτή τή φυσική διαδικασία, πρέπει νά 
ψάξουμε γιά άλλες άρχέγονες φυσικές διαδικασίες πού έχουν 
ίσχύ γενικότερη άπ' τή σεξουαλική ύπέρθεση τοΰ όργανισμοΰ 
καί είναι βαθύτερα άπ' τίς αίσθήσεις τών όργάνων, στίς όποιες 
άντιστοιχοΰν οί έννοιες τής γλώσσας τών λέξεων. 
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Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό άντανακλαστικό τού όργασμού 
λειτουργεί σύμφωνα μέ φυσικούς νόμους. Αύτό έκδηλώνεται σέ 
κάθε πετυχημένη θεραπεία, δταν ό τμηματικός θώρακας πού 
προηγουμένως τό έμπόδιζε έχει έντελώς διαλυθεί. Ούτε μπορεί 
νά ύπάρξει άμφιβολία δτι ή σεξουαλική υπέρθεση λειτουργεί 
σύμφωνα μέ φυσικούς νόμους. Είναι ή άναπόφευκτη συνέπεια 
δταν τό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ λειτουργεί έλεύθερα καί 
δέν μπαίνει κανένα κοινωνικό έμπόδιο στό δρόμο του. 

Θά 'πρεπε νά κάνουμε μιά μεγάλη περιοδεία καί νά συλλέ-
ξουμε ένα μεγάλο άριθμό φυσικών φαινομένων, γιά νά κατανοή-
σουμε τήν έκφραστική γλώσσα τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ, τό 
άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ καί τήν ύπέρθεση. Ή άποτυχία 
τής λεκτικής γλώσσας σ' αύτή τήν περίπτωση ύποδεικνυει μιά 
λειτουργία τής φύσης πέρα άπ* τό βασίλειο τοΰ ζωντανοΰ. 
Χρησιμοποιούμε έδώ τή λέξη «πέρα» δχι μέ τήν ύπερφυσική 
έννοια τοΰ μυστηρίου, άλλά μέ τήν Εννοια μιας λειτουργικής 
σχέσης μεταξύ Εμβιας καί άβιας φύσης. 

Γιά τήν ώρα, πρέπει νά συμπεράνουμε δτι οί λέξεις είναι 
Ικανές νά περιγράψουν μόνο τέτοια φαινόμενα τής ζωής, τά 
όποία μποροΰν νά γίνουν κατανοητά μέσα άπ' τίς αίσθήσεις τών 
όργάνων καί τίς άντίστοιχες έκφραστικές κινήσεις, δπως όργή, 
ήδονή, άγχος, έκνευρισμός, άπογοήτευση, λύπη, παράδοση, 
κλπ. 'Ωστόσο, οί αίσθήσεις τών όργάνων καί οί έκφραστικές 
κινήσεις δέν είναι τά τελικά κριτήρια. Σ* ένα όρισμένο σημείο, 
ό φυσικός νόμος τής άβιας ύλης πρέπει άναγκαστικά νά 
συναντήσει τόν ζωντανό όργανισμό καί νά έκφραστεΐ μέσα του. 
Αύτό πρέπει νά 'ναι σωστό, άν τό ζωντανό άναδύεται άπ' τή 
σφαίρα τοΰ μή ζωντανοΰ καί ξαναβυθίζεται πάλι σ" αύτή. Οί 
αίσθήσεις τών όργάνων πού άντιστοιχοΰν είδικά στόν ζωντανό 
όργανισμό είναι Ικανές νά μεταφραστούν σέ λέξεις. Είμαστε 
άνίκανοι, ώστόσο, νά έκφράσουμε μέ λέξεις τίς έκφραστικές 
κινήσεις τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοΰ πού δέν άνήκουν είδικά σ' 
αύτόν, άλλά προβάλλονται σ' αύτή τή σφαίρα άπ' τή σφαίρα τού μή 
ζωντανοΰ. 'Αφού τό έμβιο έρχεται άπ' τό άβιο καί τό άβιο άπ' 
τήν κοσμική ένέργεια, είναι δικαιολογημένο νά συμπεράνουμε 
δτι ύπάρχουν λειτουργίες τής κοσμικής Ενέργειας μέσα στό Εμβιο. 
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Έτσι, είναι πιθανό ol μή μεταφράσιμες έκφραστικές κινήσεις 
τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ στή σεξουαλική ύπέρθεση 
ν' άντιπροσωπεύουν τίς άναζητούμενες λειτουργίες τής κοσμι-
κής όργόνης. 

Γνωρίζω πολύ καλά τό μέγεθος αύτής τής ύπόθεσης έργασίας. 
Άλλά δέ βλέπω καί τρόπο νά τήν άποφύγω. Έχει έδραιωθεΐ 
κλινικά τό δτι ό όργασμικός πόθος, δηλαδή, ό πόθος γιά 
ύπέρθεση, συμβαδίζει πάντα μέ τόν κοσμικό πόθο καί τίς 
κοσμικές αίσθήσεις. Οί άπόκρυφες Ιδέες τών άναρίθμητων 
θρησκειών, ή πίστη σ' ένα 'Υπερπέραν, τό δόγμα τής μετεμψύ-
χωσης, κλπ., πηγάζουν, χωρίς έξαίρεση, άπ' τόν κοσμικό πόθο 
καί, λειτουργικά, ό κοσμικός πόθος είναι ένσωματωμένος στίς 
έκφραστικές κινήσεις τοΰ άντανακλαστικοΰ τοΰ όργασμοΰ. 
Στόν όργασμό, τό Εμβιο δν δέν είναι τίποτε άλλο άπό Ενα κομμάτι 
παλλόμενης φύσης. Ή άντίληψη δτι ό άνθρωπος καί τά ζώα είναι 
«κομμάτια τής φύσης» είναι πασίγνωστη καί πλατιά διαδεδομέ-
νη. "Ομως, είναι ευκολότερο νά χρησιμοποιήσεις μιά φράση 
παρά ν* άντιληφθεις μ' ένα έπιστημονικά εύχρηστο τρόπο τή 
συγκεκριμένη ύπαρξη τής ούσιαστικής λειτουργικής ταυτότη-
τας τής έμβιας ύλης μέ τή φύση. Είναι εύκολο νά πούμε δτι ή 
άρχή τής άτμομηχανής είναι λειτουργικά ταυτόσημη μ' έκείνη 
τής χειράμαξας. Άλλά μιά άτμομηχανή είναι ούσιαστικά 
διαφορετική άπό μιά χειράμαξα καί θά πρέπει νά είμαστε Ικανοί 
νά δείξουμε πώς ή άρχή τής άτμομηχανής άναπτύχθηκε μέσα 
στούς αίώνες άπό έκείνη τής χειράμαξας. Βλέπουμε δτι τό 
πρόβλημα τής έκφραστικής γλώσσας τοΰ ζωντανοΰ όργανισμοϋ 
είναι πολύ πιό περίπλοκο άπ' δ,τι θά ύπέθετε κανείς. Ά ς 
προσπαθήσουμε νά διεισδύσουμε βαθύτερα καί νά ψάξουμε τίς 
όμοιότητες πού συνδέουν τήν άνώτερα άνεπτυγμένη μέ τήν 
κατώτερα άνεπτυγμένη μορφή ζωής. 

Ή τεχνική τής όργονοθεραπείας μας έχει μάθει δτι τό 
σκουλήκι έξακολουθεϊ κυριολεκτικά νά λειτουργεί μέσα στό Ανθρώ-
πινο ζώο. Ή τμηματική διάταξη τών δακτυλιδιών τής θωράκι-
σης δέν μπορεί νά έχει άλλη σημασία. Ή διάλυση αύτής τής 
τμηματικής θωράκισης έλευθερώνει έκφραστικές κινήσεις καί 
πλασματικά ρεύματα, πού είναι άνεξάρτητα άπ' τήν άνατομική 
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διάταξη τών μυών καί τών νεύρων στά σπονδυλωτά καί θυμίζουν 
περισσότερο τίς περισταλτικές κινήσεις ένός έντέρου, ένός 
σκουληκιού ή ένός πρωτόζωου. 

Παρά τήν άνάπτυξή του άπό φυλογενετικά παλιότερες μορφές 
ζωής, ό άνθρωπος έξακολουθεί άκόμη νά θεωρείται ούσιαστικά 
σάν ένα πρωτότυπο δημιούργημα πού δέν έχει καμιά σχέση μέ 
τίς μορφές άπ' τίς όποιες κατάγεται. Ό τμηματικός χαρακτήρας 
καί, έπομένως, ό σκωληκοειδής χαρακτήρας τοΰ συστήματος 
τοΰ βιολογικοΰ πυρήνα διατηρείται σαφέστατα στά τμήματα 
τής σπονδυλικής στήλης καί τών γαγγλίων. 'Ωστόσο, αύτό τό 
σύστημα τοΰ βιολογικού πυρήνα είναι τμηματικό δχι μόνο άπό 
μορφολογική, δηλαδή, δομική άποψη. Οί όργονικές λειτουργί-
ες καί τά δακτυλίδια τής θωράκισης έκφράζουν έπίσης λειτουρ-
γικά τμήματα, δηλαδή, λειτουργίες πού έχουν πάρα πολύ 
έπίκαιρη σπουδαιότητα. Δέν είναι, δπως μπορεί νά είπωθεί γιά 
τούς σπονδύλους, λείψανα ένός νεκρού παρελθόντος μέσα σ' 
Ενα ζωντανό παρόν. 

Οί όργονικές λειτουργίες καί οί δακτύλιοι τής θωράκισης 
άντιπροσωπεύουν τήν πιό ένεργητική καί πιό σπουδαία λει-
τουργική συσκευή τοΰ παρόντος, τόν πυρήνα δλων τών βιολογι-
κών λειτουργιών τοΰ άνθρώπινου ζώου. Οί βιολογικά σημαντι-
κές αίσθήσεις τών όργάνων καί οί συγκινήσεις τής ήδονής, τοΰ 
άγχους καί τής όργής προέρχονται άπ' τίς τμηματικές λειτουρ-
γίες τοΰ άνθρώπινου ζώου. Μέ τόν ίδιο τρόπο, ή διαστολή καί ή 
συστολή, σάν λειτουργίες ήδονής καί άγχους, ύπήρχαν στόν 
ζωντανό όργανισμό άπ' τήν άμοιβάδα μέχρι ψηλά στόν άνθρω-
πο. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις τό κεφάλι σου ψηλά· δταν 
φοβάσαι τό τραβάς πρός τά μέσα, δπως τό σκουλήκι τραβάει 
πρός τά μέσα τό πρόσθιο άκρο. 

"Αν ή άμοιβάδα καί τό σκουλήκι μέσα στό άνθρώπινο ζώο 
συνεχίζουν νά λειτουργούν σάν συστατικά στοιχεία τοΰ πυρήνα 
τής συγκινησιακής του λειτουργίας, τότε δικαιολογείται ή 
προσπάθεια νά συσχετίσουμε καί, μ' αύτό τόν τρόπο, νά 
κατανοήσουμε τό βασικό βιολογικό άντανακλαστικό τής όργα-
σμικής ύπέρθεσης, μέχρι καί τίς άπλούστερες πλασματικές 
λειτουργίες. 
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'Αναφέραμε πιό πάνω δτι τό λύσιμο τοϋ διαφραγματικού 
κόμπου όδηγεΐ άναπόφευκτα στούς πρώτους όργασμικούς σπα-
σμούς τοϋ σώματος. Τονίσαμε άκόμη δτι τά άκρα τοΰ σώματος 
είναι άπλές προεκτάσεις τών δυό τμημάτων, τοΰ στήθους καί 
τής λεκάνης. Ό μεγαλύτερος καί σημαντικότερος γαγγλιακός 
σχηματισμός βρίσκεται στή μέση τοΰ σώματος κοντά στή ράχη. 

Τώρα θέλουμε νά διακινδυνεύσουμε Ινα διανοητικό άλμα πού, 
άπό πρώτη ματιά, θά φανεί δτι είναι «άντιεπιστημονικό», 
«άστήρικτο» καί πραγματικά «παράλογο». Μετά, μποροΰμε νά 
κοιτάξουμε πίσω γιά νά δοΰμε άν κάναμε κανένα κακό. 

"Ολοι Εχουμε δει, κάποια φορά, γάτες πού τίς πιάνουμε άπό 
τή γούνα τους, στήν πλάτη καί τίς σηκώνουμε στόν άέρα. Τό 
μαλακό κορμί τής γάτας φαίνεται νά διπλώνει, τό άκρο τοϋ 
κεφαλιού πηγαίνει κοντά στό άκρο τής λεκάνης- τό κεφάλι, τά 
μπροστά καί τά πίσω πόδια κρέμονται άπαλά πρός τά κάτω. 
κάπως Ετσι: 

Κανονικά, μπορούμε νά φανταστούμε δποιοδήποτε ζώο στή 
θέση τής γάτας, άκόμα καί τόν άνθρωπο. "Οπως πάντα δταν τό 
κορμί παίρνει μιά στάση, ύπάρχει έδώ μιά συγκινησιακή 
Εκφραση. Δέν είναι εύκολο νά διαβάσεις άμεσα τήν όρατή 
Εκφραση αύτής τής Ιδιαίτερης στάσης. "Οταν παρατηρήσουμε 
προσεκτικά γιά κάμποση ώρα, Εχουμε τήν Εντύπωση μιάς 
μέδουσας μέ πλοκάμια. 
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Ol βιοφυσικοί θά πρέπει νά μάθουν νά διαβάζουν τίς μορφές 
τής κίνησης άπό τίς μορφές τοΰ σώματος καί τίς μορφές τής 
έκφρασης άπ* τίς μορφές τής κίνησης. Θά έχουμε νά πούμε 
περισσότερα γι' αύτό άργότερα. "Εδώ, ή όμοιότητα τής στάσης 
μ' έκείνη τής μέδουσας άρκεΐ. Μπορούμε νά έπεκταθούμε πάνω 
σ' αύτή τήν άναλογία. Ή κεντρική νευρική συσκευή τής 
μέδουσας βρίσκεται τοποθετημένη στή μέση τής ράχης, δπως 
είναι τό ήλιακό πλέγμα στά σπονδυλωτά. "Οταν ή μέδουσα 
κινείται, τά άκρα τοΰ σώματός της πλησιάζουν καί άπομακρύ-
νονται μεταξύ τους μέ μιά ρυθμική έναλλαγή. Αύτό είναι τό 
άποδειχτικό ύλικό τοΰ διανοητικοΰ άλματός μας: οί έκφραστικές 
κινήσεις στό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ είναι, δν τίς δοΰμε άπ' 
τήν άποψη τής λειτουργικής ταυτότητας, Ίδιες μ' έκεΐνες τής 
ζωντανής καί κινούμενης μέδουσας πού πλέει. 

Καί στίς δύο περιπτώσεις, τ' άκρα τοΰ σώματος, δηλαδή, τ' 
άκρα τοϋ κορμού, κινούνται τό ένα πρός τό άλλο μέ μιά 
ρυθμική κίνηση, σάν νά ήθελαν νά άγγίξουν τό ένα τό άλλο. 
"Οταν είναι κοντά, τότε έχουμε τήν κατάσταση τής συστολής. 
"Οταν είναι στήν πιό άπομακρυσμένη θέση πού μπορούν νά 
πάρουν, έχουμε τήν κατάσταση τής διαστολής ή τής χαλάρω: 
σης τοϋ όργονοτικοϋ συστήματος. Είναι μιά πολύ πρωτόγονη 
μορφή βιολογικής παλμικής κίνησης. "Αν αύτή ή παλμική 
κίνηση έπιταχυνθεί, άν πάρει τή μορφή κλονικοΰ σπασμοΰ, 
έχουμε τήν έκφραστική κίνηση τοΰ όργασμικοϋ σπασμοϋ. 

Ή έκτίναξη τοϋ Ιχθυακοϋ γόνου καί τοΰ ζωικοϋ σπέρματος 
συνδέεται μέ τόν πλασματικό σπασμό τοΰ σώματος σάν σύνολο. 
Ό όργασμικός σπασμός συνοδεύεται άπό ένα ψηλό βαθμό 
διέγερσης πού τή βιώνουμε σάν τήν ήδονή τής «άποκορύφω-
σης». Μέ λίγα λόγια, ή έκφραστική κίνηση τοΰ άντανακλαστι-
κοΰ τοϋ όργασμοΰ έκφράζει μιά ύπερβολικά σπουδαία σύγχρονη 
κινητοποίηση μιας βιολογικής μορφής κίνησης, πού πάει πίσω 
μέχρι τό έπίπεδο τής μέδουσας. Παραθέτω ένα διάγραμμα πού 
άπεικονίζει τήν σχήματος καμπάνας καί τήν σάν τής μέδουσας 
μορφή τής κίνησης: 

155 



Μέ λεπτομερειακή έξέταση, ή λειτουργική ταυτότητα τής 
κίνησης τής μέδουσας καί τοϋ όργασμικοϋ σπασμοϋ έμφανίζε-
ται λιγότερο παράξενη άπό δ,τι φαινόταν στήν άρχή. Μέ 
δεδομένο τό γεγονός δτι, μέ τήν τμηματική διάταξη τών 
δακτυλίων τής θωράκισης καί στή σφαίρα τών συγκινήσεων, τό 
σκουλήκι έξακολουθεΐ νά λειτουργεί μέσα στόν άνθρωπο, δέν 
ύπάρχει τίποτα τό άσυνήθιστο στό δτι ή λειτουργία τής 
μέδουσας έκφράζεται στό σπασμό τοϋ σώματος σάν σύνολο. Θά 
πρέπει νά μάθουμε ν' άποδεχόμαστε τήν ίδέα δτι δέν έχουμε νά 
κάνουμε μέ άταβιστικά ύπολείμματα τοϋ φυλογενετικού μας 
παρελθόντος, άλλά μέ σύγχρονες, βιοενεργειακά σημαντικές 
λειτουργίες τών άνώτερα έξελιγμένων όργανισμών. Οί πιό 
άρχέγονες καί οί πιό προχωρημένες πλασματικές λειτουργίες 
ύπάρχουν ή μιά δίπλα στήν άλλη καί λειτουργούν σάν νά 
συνδέονται ή μιά μέ τήν άλλη. Ή άνάπτυξη πιό πολύπλοκων 
λειτουργιών τού όργανισμοΰ (λειτουργίες πού όνομάζουμε «ά-
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νώτερες») δέν είχε καμιά έπίδραση στήν ύπαρξη καί λειτουργία 
τής «μέδουσας μέσα στόν άνθρωπο». 'Ακριβώς αύτή ή μέδουσα 
μέσα στόν άνθρωπο άντιπροσωπεύει τήν ένότητά του μέ τόν 
λιγότερο άνεπτυγμένο ζωικό κόσμο. "Οπως άκριβώς ή θεωρία 
τοΰ Δαρβίνου συμπεραίνει τήν καταγωγή τοΰ άνθρώπου άπό τά 
κατώτερα σπονδυλωτά, βασισμένη στή μορφολογία τοΰ άνθρώ-
που, έτσι καί ή όργυνοβιοφυσική άνιχνεύει τίς συγκινησιακές 
άνθρώπινες λειτουργίες, άκόμα μακρύτερα, στή μορφή κίνησης 
τών μαλακίων καί τών πρωτοζώων. 

' Η λειτουργική ταυτότητα τών άνθρώπινων ζωτικών λειτουρ-
γιών μέ τίς λειτουργίες τών πρωτόγονων όργανικών μορφών 
κίνησης φτάνει πολύ πιό πίσω καί πέρα άπό τή μέδουσα. 

"Ετσι, αύτό πού όνομάζουμε «ή φύση μέσα στόν άνθρωπο» 
μπορεί νά μεταφραστεί άπό τή σφαίρα τής μυστικιστικής καί 
ποιητικής φαντασίας στή συγκεκριμένη, άντικειμενική καί 
πρακτική γλώσσα τής φυσικής έπιστήμης. 'Εδώ δέν έχουμε νά 
κάνουμε μέ μεταφορικές ή άναλογικές σχέσεις καί πολύ λιγότε-
ρο μέ συναισθηματικές συλλήψεις- έχουμε νά κάνουμε μέ άπτές 
καί έλεγχόμενες διαδικασίες τοΰ ζωντανού όργανισμοΰ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV 

Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ· 

1. Ο χΔΙΑΒΟΛΟΣ» ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ή παραμόρφωση τής φύσης μέσα στόν άνθρωπο έκφράζεται μέ 
τήν Ιδέα τοΰ «διαβόλου». Καμιά άλλη άνθρώπινη έμπειρία δέν 
παρουσιάζει τόσα πολλά πλεονεκτήματα γιά τή μελέτη τού 
«διαβόλου» δσο ή σχιζοφρενική έμπειρία. Ό κόσμος τοΰ 
σχιζοφρενή στήν πιό καθαρή του μορφή είναι ένα μίγμα άπό 
μυστικισμό καί συγκινησιακή κόλαση, άπό διεισδυτική, άν καί 
παραμορφωμένη δράση, άπό Θεό καί άπό διάβολο, άπό διε-
στραμμένο σέξ καί άπό δολοφονική ήθική, άπό ύψιστη εύφυΐα 
καί άπό τρίσβαθο παραλογισμό κι δλα αύτά ζυμωμένα μαζί σέ 
μιά καί μόνη φρικτή έμπειρία. 'Αναφέρομαι έδώ στή σχιζοφρε-
νική αύτή διαδικασία, πού ή κλασική ψυχιατρική τήν άποκαλεϊ 
«παρανοειδή άνοια» ή «πρώιμη άνοια» καί δχι στή λεγόμενη 
«κατατονική έμβροντησία» ή «στήν «ήβηφρένεια». 'Ενώ ό 
κατατονικός χαρακτηρίζεται τυπικά άπό όλοκληρωτική άπό-
συρση άπό τήν πραγματικότητα καί όλοκληρωτική μυϊκή 
θωράκιση· ένώ ή ήβηφρένεια συνίσταται κύρια σέ μιά άργή, 
γεμάτη άπάθεια ύποβάθμιση τής βιοφυσικής λειτουργίας, οί 
άρχικές φάσεις τής παρανοειδούς σχιζοφρένειας, ίδίως στήν 

I. Σάν Ιδέα σχηματίστηκε τό 1940-48. Γράφτηκε άπό τό συγγραφέα στά 
άγγλικά τόν Αύγουστο-Σεπτέμβριο τοΰ 1948. 
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έφηβεία, χαρακτηρίζονται άπό άλλόκοτες Ιδέες, μυστικιστικές 
έμπειρίες, Ιδέες καταδίωξης καί ψευδαισθήσεις, άπώλεια τής 
σημασίας τών λέξεων, άπώλεια τής Ικανότητας γιά λογικό 
συνειρμό καί, βασικά, άπό άργή άποσύνθεση τής ένιαίας 
λειτουργίας τοΰ όργανισμοΰ. 

Θά περιοριστώ σ' έκεΐνες τίς διαδικασίες τής σχιζοφρένειας 
πού σχετίζονται μέ τήν κεντρική γραμμή τής σκέψης μας: τό 
«διάβολο» σάν άντιπρόσωπο τής διεστραμμένης φύσης στόν 
άνθρωπο. Αύτές συμπεριλαμβάνουν τή σφαίρα τών δευτερογε-
νών, διεστραμμένων καί άντικοινωνικών ένορμήσεων πού σπά-
νια έκδηλώνονται στούς καλά θωρακισμένους νευρωτικούς· τή 
σφαίρα τών άρχέγονων βιοφυσικών αίσθήσεων, πλασματικών 
ρευστών καί έμπειριών πού προέρχονται άπό τήν έπαφή μέ τίς 
κοσμικές λειτουργίες — έμπειρίες, πού είναι σχεδόν όλότελα 
μπλοκαρισμένες στό άποκαλούμενο φυσιολογικό άνθρώπινο δ ν 
καί, τέλος, τίς Ιδέες καταδίωξης, δπως βιώνονται άπό ένα 
άρρωστο, άν καί ύπερευαίσθητο βιοσύστημα. 

Ό σχιζοφρενικός κόσμος συγχέει σέ μιά έμπειρία αύτά πού 
προσεκτικά διατηρούνται χωρισμένα στό homo normalis. Ό 
«προσαρμοσμένος» homo normalis άποτελεΐται άπό τόν ίδιο 
άκριβώς τύπο έμπειριών δπως ό σχιζοφρενής. Ή ψυχιατρική 
τοϋ βάθους δέν άφήνει καμιά άμφιβολία γι' αύτό. Ή διαφορά 
τού homo normalis καί τοϋ σχιζοφρενή βρίσκεται μόνο στό δτι 
αύτές οί λειτουργίες έχουν διαρθρωθεί διαφορετικά. Ό homo 
normalis είναι ένας «προσαρμοσμένος», «κοινωνικά σκεπτόμε-
νος» έμπορος ή ύπάλληλος κατά τή διάρκεια τής ήμέρας* είναι 
φρόνιμος στήν έπιφάνεια. Ζεϊ τίς δευτερογενείς, διεστραμμένες 
ένορμήσεις του δταν έγκαταλείπει τό σπίτι καί τό γραφείο του 
γιά νά έπισκεφτεΐ μιά μακρινή πόλη καί νά έπιδοθεΐ σέ 
περιστασιακά όμαδικά ή σαδιστικά δργια. Αύτή είναι ή έκφρα-
ση τής «μεσοδομής» του, καθαρή καί σαφέστατα διαχωρισμένη 
άπό τό έπίχρισμα τής έπιφάνειας. Πιστεύει στήν ύπαρξη μιας 
μοναδικής ύπερφυσικής δύναμης καί τής άντίθετής της, στό 
διάβολο καί τήν κόλαση καί σέ μιά τρίτη όμάδα έμπειριών, πού 
μέ τή σειρά της είναι καθαρά καί σαφέστατα διαχωρισμένη άπό 
τίς δύο άλλες. Αύτές οί τρεις βασικές όμάδες δέν συγχέονται ή 
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μιά μέ τήν άλλη. Ό homo normalis δέν πιστεύει στό Θεό δταν 
κάνει κάποια πονηριά, κάτι πού έπιπλήττεται σάν «άμαρτωλό» 
άπό τούς Ιερείς στίς Κυριακάτικες λειτουργίες. Ό homo 
normalis δέν πιστεύει στό διάβολο δταν προάγει κάποιο σκοπό 
τής έπιστήμης- δέν έχει καμιά διαστροφή δταν ύποστηρίζει τήν 
οίκογένειά του- καί ξεχνάει τή γυναίκα του καί τά παιδιά του 
δταν άφήνει τό διάβολο έλεύθερο μέσα σ* ένα μπορντέλο. 

' Υπάρχουν ψυχίατροι πού άρνούνται τήν άλήθεια αύτών τών 
γεγονότων. 'Υπάρχουν άλλοι ψυχίατροι πού δέν τά άρνούνται, 
άλλά πού λένε δτι «αύτό είναι δπως έπρεπε νά είναι», δτι αύτός 
ό τύπος τοΰ καθαρού διαχωρισμού τής διαβολικής κόλασης άπό 
τό κοινωνικό έπίχρισμα είναι μόνο γιά καλό καί δτι ύπάρχει γιά 
τήν άσφάλεια τής κοινωνικής λειτουργίας. Άλλά ό άληθινός 
πιστός τοΰ άληθινοΰ Ίησοΰ θά είχε άντιρρήσεις σ' αύτό. "Ισως 
νά έλεγε δτι τό βασίλειο τοΰ διαβόλου θά έπρεπε νά έξαλειφθεΐ 
κι δχι νά κλείσει έδώ γιά νά άνοίξει έκεϊ. Σ αύτό τό έπιχείρημα, 
ένα άλλο ήθικό μυαλό θά είχε νά άντείπει δτι ή άληθινή άρετή 
φαίνεται δχι άπό τήν άπουσία τής άμαρτίας, άλλά άπό τήν 
άντίσταση στόν πειρασμό. 

Δέ θέλω νά λάβω μέρος σ' αύτή τή διαφωνία. Πιστεύω δτι, 
μέσα σ' αύτό τό πλαίσιο σκέψης καί ζωής, κάθε πλευρά μπορεί 
νά έχει κάποιο δίκιο. Θέλουμε νά μείνουμε έξω άπό αύτό τό 
φαύλο κύκλο γιά νά κατανοήσουμε τό διάβολο, δπως παρουσιά-
ζεται στήν καθημερινή ζωή καί στόν κόσμο τοΰ σχιζοφρενή. 

Είναι γεγονός δτι ό σχιζοφρενής, κατά μέσο δρο, είναι πολύ 
πιό τίμιος άπό τό homo normalis, άν δεχτούμε σάν ένδειξη 
τιμιότητας τήν εύθύτητα τής έκφρασης. Κάθε καλός ψυχίατρος 
ξέρει δτι ό σχιζοφρενής είναι ένοχλητικά τίμιος. Είναι έπίσης 
αύτό πού κοινά λέγεται «βαθύς», δηλαδή σέ έπαφή μέ τά 
συμβάντα. Ό σχιζοφρενής διαβλέπει τήν ύποκρισία καί δέν τό 
κρύβει. "Εχει έξαίρετη έπαφή μέ τίς συγκινησιακές πραγματι-
κότητες, σέ έντονη άντίθεση μέ τό homo normalis. Τονίζω αύτά 
τά σχιζοφρενικά χαρακτηριστικά γιά νά κάνω κατανοητό τό 
γιατί ό homo normalis μισεί τόσο πολύ τόν σχιζοειδικό νοΰ. 

' Η άντικειμενική Ισχύς αύτής τής άκεραιότητας τής σχιζοει-
δικής κρίσης έκδηλώνεται άρκετά πρακτικά. "Οταν θέλουμε νά 
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μάθουμε τίς άλήθειες γιά τά κοινωνικά γεγονότα, μελετάμε 
"Ιψεν ή Νίτσε, πού καί οί δυό τους «τρελάθηκαν» καί δχι τά 
γραπτά κάποιου καλά προσαρμοσμένου διπλωμάτη ή τίς άποφά-
σεις τών συνεδρίων τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Βλέπουμε 
τόν κυματοειδή χαρακτήρα καί τό μπλέ χρώμα τής όργονοενέρ-
γειας στούς ύπέροχους πίνακες τοΰ Βάν Γκόγκ κι δχι σ* 
όποιονδήποτε πίνακα κανενός «προσαρμοσμένου» συγχρόνου 
του. Βρίσκουμε τά ούσιώδη χαρακτηριστικά τοΰ γενετήσιου 
χαρακτήρα στούς πίνακες τού Γκωγκέν κι δχι σέ όποιονδήποτε 
πίνακα τοΰ homo normalis. Καί ό Βάν Γκόγκ καί ό Γκωγκέν 
κατέληξαν ψυχωτικοί. Καί δταν θέλουμε νά μάθουμε κάτι γιά 
τίς άνθρώπινες συγκινήσεις καί τίς βαθιές άνθρώπινες Εμπειρί-
ες, καταφεύγουμε σά βιοψυχίατροι στούς σχιζοφρενείς καί δχι 
στό homo normalis. Αύτό συμβαίνει έπειδή ό σχιζοφρενής μάς 
λέει είλικρινά τί σκέφτεται καί τί αίσθάνεται, ένώ ό homo 
normalis δέν μάς λέει άπολύτως τίποτα καί μας άφήνει νά 
ψάχνουμε γιά χρόνια, προτού νιώσει έτοιμος νά μάς δείξει τήν 
έσωτερική δομή του. Γι' αύτό, ή θέση μου δτι ό σχιζοφρενής 
είναι περισσότερο τίμιος άπό τόν homo normalis φαίνεται 
τελείως σωστή. 

Αύτό μοιάζει νά είναι μιά λυπηρή κατάσταση πραγμάτων. Θά 
"πρεπε νά συμβαίνει τό άντίθετο. "Αν ό homo normalis ήταν 
τόσο «κανονικός» δσο Ισχυρίζεται δτι είναι- άν Ισχυρίζεται δτι 
ή αύτογνωσία καί ή άλήθεια είναι οί μεγαλύτεροι στόχοι τοΰ 
καλοΰ άτομικού καί κοινωνικοΰ βίου, τότε θά 'πρεπε νά 'ναι 
πολύ περισσότερο Ικανός καί πρόθυμος ν' άποκαλύψει τόν 
έαυτό του στόν έαυτό του καί στό γιατρό του, παρά ό «τρελός». 
Πρέπει νά ύπάρχει κάποιο βασικό λάθος στή δομή του, άν ή 
άλήθεια είναι τόσο δύσκολο νά βγει άπό μέσα του. Τό νά 
δηλώνεις, δπως κάνει ό «προσαρμοσμένος» ψυχαναλυτής, δτι 
τά πράγματα είναι δπως έπρεπε νά είναι, δτι ό homo normalis δέ 
θά μπορούσε άλλιώς ν* άντέξει τήν έπίπτωση δλων τών 
συγκινήσεών του, Ισοδυναμεί μέ όλοκληρωτική παραίτηση σέ 
σχέση μέ τή βελτίωση τής άνθρώπινης μοίρας. Δέν μπορούμε 
νά βασίζουμε τή βελτίωση τής κατάστασης στήν πλατύτερη 
γνώση τής ψυχής τοΰ άνθρώπου καί ταυτόχρονα νά ύπερασπιζό-
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μαστέ τήν άπροθυμία του ν* άποκαλύψει τόν έαυτό του. "Η θά 
συνεχίσουμε νά διευρύνουμε τίς προοπτικές τής γνώσης μας γιά 
τόν άνθρωπο καί νά καταδικάζουμε τή γενική στάση ύπεκφυγής 
του homo normalis ή θά ύπερασπιζόμαστε αύτή τή στάση καί θά 
παρατήσουμε τό καθήκον τής κατανόησης τοΰ νοΰ τοΰ άνθρώ-
που. Δέν ύπάρχει άλλη έναλλακτική λύση. 

Γιά νά καταλάβουμε τό homo normalis καί τό άντίθετό του, 
τόν σχιζοειδή χαρακτήρα, πρέπει νά μείνουμε έξω άπό τό 
πλαίσιο σκέψης καί τών δυό. Ό homo normalis άποκλείει 
έντελώς τήν αίσθηση τής βασικής όργονοτικής λειτουργίας μέ 
τήν άκαμπτη θωράκισή του. Στόν σχιζοφρενή, άπ' τήν άλλη 
μεριά, ή θωράκιση πραγματικά καταρρέει καί έτσι τό βιοσύστη-
μα πλημμυρίζεται μέ βαθιές έμπειρίες άπ' τό βιοφυσικό πυρήνα, 
στίς όποιες δέν μπορεί νά άνταπεξέλθει. 'Εντελώς λογικά, 
λοιπόν, ό θωρακισμένος homo normalis άναπτύσσει άγχος δταν 
αισθάνεται νά άπειλεΐται άπό τίς άνακαλύψεις τής όργονομίας, 
ένώ άντίθετα ό σχιζοειδής τίς καταλαβαίνει στιγμιαία καί 
εύκολα καί αίσθάνεται νά έλκεται σ' αύτές. Γιά τόν ίδιο λόγο ό 
μυστικιστής, πού δομικά βρίσκεται κοντά στό σχιζοειδή χαρα-
κτήρα, συνήθως κατανοεί τά όργονομικά γεγονότα, άν καί σάν 
μέσα άπό έναν καθρέφτη, ένώ ό άκαμπτος μηχανικιστής κοιτάει 
μέ άλαζονική περιφρόνηση κάθε έπιστημονική έργασία στή 
σφαίρα τών συγκινήσεων, όνομάζοντάς την «άντιεπιστημονι-
κή». 

Προτείνω νά μελετήσουμε τίς σχετικές λεπτομέρειες αύτών 
τών σημαντικών άνθρώπινων λειτουργιών μέ τή βοήθεια μιάς 
συγκεκριμένης περίπτωσης παρανοειδοΟς σχιζοφρένειας. Αύτό 
θά μεταφέρει μιά εΙκόνα τοΰ βασίλειου τοΰ διαβόλου πολύ 
καλύτερα άπ' δ,τι θά έκανε μιά θεωρητική μόνο άφαίρεση τής 
ψυχιατρικής κλινικής έμπειρίας. 

' Ο κόσμος τών έμπειριών τοΰ σχιζοφρενή είναι άπεριόριστος 
καί τόσο πλούσιος σέ ποικιλία πού πρέπει νά περιοριστούμε 
στίς λεπτομέρειες έκεΐνες πού έχουν σχέση μέ τό κύριο θέμα 
μας: πώς ό σχιζοφρενής βιώνει τό βιοφυσικό του πυρήνα; Γιατί 
τό έγώ του καταρρέει μέ τέτοιο τυπικό τρόπο; 

Πρόκειται νά παρουσιάσω τό Ιστορικό μιάς περίπτωσης 
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παρανοειδοΰς σχιζοφρένειας. Ol κλινικοί ψυχίατροι θά καταλά-
βουν δτι πρέπει νά μετατρέψω τήν περίπτωση μέ τέτοιο τρόπο 
πού νά προστατεύεται ή ταυτότητα τής άσθενοϋς καί παρόλα 
αύτά οί τυπικοί μηχανισμοί τής άσθένειας νά φανούν καθαρά. 

Αύτή ήταν ή πρώτη περίπτωση σχιζοφρένειας πού θεράπευσα 
πειραματικά μέ όργονοθεραπεία. Πλησίασα τήν περίπτωση μέ 
μερικές γενικές θεωρητικές παραδοχές, πού προέρχονταν άπό 
τήν προηγούμενη έμπειρία μου μέ σχιζοφρενείς, δπως ή άκό-
λουθη: 

1. Ή ψυχαναλυτική διάταξη τών ψυχικών λειτουργιών, 
σύμφωνα μέ τίς τρεις μεγάλες σφαίρες, τό έγώ, τό ύπερεγώ καί 
τό id, πρέπει νά διαχωριστεί ξεκάθαρα άπό τή βιοφυσική 
διάταξη τών λειτουργιών όλόκληρου τοΰ όργανισμοΰ, σύμφωνα 
μέ τίς λειτουργικές σφαίρες τοΰ βιοενεργητικοΰ πυρήνα (τό 
πλασματικό σύστημα), τής περιφέρειας (έπιφάνεια τοΰ δέρματος) 
καί τοϋ όργονοενεργειακοΰ πεδίου, πέρα άπό τήν έπιφάνεια τοΰ 
σώματος. Αύτά τά δυό θεωρητικά οίκοδομήματα περιγράφουν 
διαφορετικά έπίπεδα τής φύσης μέ διαφορετικό τρόπο. Κανένα 
άπ' τά δυό δέ βρίσκει έφαρμογή στό άλλο έπίπεδο τής 
όργανισμικής λειτουργικότητας. 'Υπάρχει μόνο ίνα κοινό ση-
μείο στά θεωρητικά σχήματα κι αύτό είναι τό «id» τής 
ψυχαναλυτικής θεωρίας* αύτό βρίσκεται έκεί πού τελειώνει ή 
σφαίρα τής ψυχολογίας καί άρχίζει ή σφαίρα τής βιοφυσικής, 
πέρα άπ' τήν ψυχολογία. 

2. Ή πιό άποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση σέ όποια-
δήποτε συγκινησιακή (=βιοφυσική) άσθένεια είναι, άν είναι 
δυνατή ή Ενδείκνυται, ή άπόσυρση τής βιοενέργειας άπό τά 
βιοπαθητικά συμπτώματα. Γιά νά καταστρέψεις τά ψυχονευρωτι-
κά ή ψυχωτικά συμπτώματα είναι περιττό, άκόμα καί βλαβερό 
νά σκαλίσεις δλες τίς λεπτομέρειες τών άμέτρητων παθολογι-
κών διακλαδώσεων. 'Αντί γΓ αύτό, ή διάνοιξη τοΰ πυρήνα τοΰ 
βιοσυστήματος καί ή άποκατάσταση μιάς Ισορροπημένης Ενερ-
γειακής οίκονομίας θά κάνουν τά συμπτώματα νά έξαφανιστοΰν 
αύτόματα, έφόσον, Ιδωμένα άπό ένεργειακή σκοπιά, αύτά είναι 
άποτέλεσμα Ενός άκατάστατου Ενεργειακού μεταβολισμού στό 
βιοσύστημα. 
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3. Στούς νευρωσικούς καθώς καί στούς ψυχωτικούς άναδύεται 
μεγάλος κίνδυνος δταν άρχίσει νά διαλύεται ή θωράκιση. Γιά 
νά κατευθύνεις αύτή τή διαδικασία άπαιτείται ύπερβολική 
προσοχή καί Ιατρική Ικανότητα. Γι' αύτό, ή πρακτική τής 
Ιατρικής όργονοθεραπεία; περιορίζεται στούς καλά Εκπαιδευμέ-
νους γιατρούς. Ξέρουμε τίς εύθύνες μας καλύτερα άπό κάθε 
άλλον καί δέ χρειάζεται νά μάς τίς θυμίζουν άνθρωποι πού 
ξέρουν έλάχιστα γιά τήν όργονομία. 

Ήξερα πολύ καλά άπό πρίν δτι ή άσθενής μπορούσε καί νά 
καταρρεύσει δταν θά διαλυόταν έντελώς ή θωράκισή της. 
Άλλά οί πιθανότητες δτι θά άντεχε στήν πορεία ήταν άρκετά 
καλές γιά νά προχωρήσει τό πείραμα. Ή άσθενής είχε πάει σέ 
ψυχιατρείο άρκετές φορές καί γιά μεγάλες χρονικές περιόδους. 
' Η διάγνωση ήταν «σχιζοφρένεια» καί, σύμφωνα μέ τίς άναφο-
ρές, ή άσθενής ήταν σέ στάδιο έπιδείνωσης. Ή τελική κατάρ-
ρευση ήταν άναπόφευκτη* γι' αύτό ό κίνδυνος σ' αύτή τήν 
περίπτωση δέν ήταν πολύ μεγάλος καί ή προοπτική ύποσχόταν 
άρκετά γιά νά Ικανοποιήσει τή συνείδηση τού πειραματιστή 
γιατρού. 

Τήν άσθενή, μιά Ιρλανδή τριανταδύο χρονών, τήν έφεραν σέ 
μένα οί συγγενείς της, πού είχαν άκούσει γιά τίς νέες Ιατρικές 
μου προσεγγίσεις στίς βιοπάθειες. Τούς ένημέρωσα γιά τόν 
μεγάλο κίνδυνο νά φτάσει στήν κατάρρευση. Ήταν έτοιμοι νά 
τό διακινδυνεύσουν καί νά ύπογράψουν μιά γραπτή βεβαίωση 
γι' αύτό τό άποτέλεσμα. Τούς είδοποίησα έπίσης καί γιά τόν 
κίνδυνο μιάς ξαφνικής έκρηξης καταστροφικότητας. 'Εφόσον 
ήμουν πολύ έξοικειωμένος μέ τίς έκδηλώσεις πού προηγούνται 
τής καταστροφικής προσβολής, ένιωθα σίγουρος δτι θά αίσθα-
νόμουν έγκαιρα τόν κίνδυνο. ΓΓ αύτό άνέλαβα τό πείραμα έξω 
άπό τό ψυχιατρείο, μέ τόν αύστηρό δρο δτι θά ύπήρχε πάντα 
μιά νοσοκόμα ή ένας συγγενής κοντά στήν άσθενή καί δτι μέ τό 
πρώτο σημάδι άνησυχίας ή καταστροφικότητας ή άσθενής θά 
γύρναγε στό ψυχιατρείο. "Ενας άκόμα δρος ήταν δτι ή άσθενής, 
πού σ'. έκείνη τήν περίοδο ήταν μέ άδεια, θά έβλεπε ένα γιατρό 
τοΰ ψυχιατρείου τακτικά, καί δτι θά έπρεπε νά έχουν κανονιστεί 
τά πράγματα μέ τό ψυχιατρείο, πού ήταν προηγούμενα ή 
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άσθενής, γιά άμεση είσαγωγή σέ περίπτωση κατάρρευσης. Είχα 
έπίσης ταχυδρομική έπαφή μέ τόν ψυχίατρο πού είχε άναλάβει 
τήν περίπτωσή της στό ψυχιατρείο καί έξασφάλισα τήν συνερ-
γασία του. 

Τέτοιες προφυλάξεις είναι άναγκαϊες, άν θέλει κανείς ν* 
άναλάβει Εναν σχιζοφρενή Εξω άπό Ενα ψυχιατρείο. Θά προτι-
μούσε κανείς νά άπευθυνθεϊ σ* Ενα ψυχιατρείο, πού νά διέθετε 
καί τμήμα πειραματικής όργονοθεραπείας. Άλλά δυστυχώς τά 
ψυχιατρεία — μέ πολύ λίγες έξαιρέσεις — δέν έπιθυμοΟν νά 
ένοχληθοϋν μέ νέες έλπιδοφόρες Ιατρικές προσπάθειες θεραπεί-
ας τής σχιζοφρένειας. Ή θεραπεία τών «σόκ» προσφέρεται 
πρόθυμα γιά τή ρουτίνα τών σχιζοφρενικών καταστάσεων καί 
ύπάρχουν τόσο πολλοί ψυχωτικοί γιά νά θεραπευτούν άπό τόσο 
λίγους γιατρούς. Δέν ύπάρχει χρόνος γιά έπιστημονικές Ερευνες 
πού νά φτάνουν σ' Εκταση καί βάθος. Καταλαβαίνω αύτή τή 
στάση, παρόλο πού δέν μπορώ νά τή δικαιολογήσω. Ά ν σέ 
μερικές περιπτώσεις σχιζοφρένειας, άντί νά κάνουμε «σόκ», τίς 
κατανοούσαμε καλά, αύτό θά σήμαινε μακροπρόθεσμα, γιά τήν 
κοινωνία, οίκονομία έκατομμυρίων δολλαρίων. Πάει πάρα πολύ 
νά περιμένεις τέτοια προνοητικότητα. Είναι γνωστό δτι τά 
ψυχιατρεία είναι, στήν πραγματικότητα, φυλακές γιά ψυχωτι-
κούς, μέ λιγοστή ίατρική φροντίδα, έλάχιστους πόρους καί, στά 
περισσότερα άπ' αύτά, χωρίς καθόλου Ερευνα. Άκόμα περισσό-
τερο, μερικοί διοικητικοί διευθυντές νοσοκομείων είναι άπρό-
θυμοι νά μελετήσουν όποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια βελτίω-
σης τής κατάστασης αύτών τών άσθενών. Μερικές φορές 
άντιμετωπίζουν τέτοιες Ιατρικές προσπάθειες μέ μεγάλη έχθρό-
τητα. 

Αύτή ή σύντομη περιγραφή τής κοινωνικής κατάστασης είναι 
άρκετή γιά νά έξηγήσει καί τίς προφυλάξεις μου καί τήν 
προθυμία μου νά ριψοκινδυνεύσω. "Ηξερα καλά τόν κίνδυνο, 
άλλά ή πιθανή μελλοντική άνταμοιβή φαινόταν μεγάλη. Καί 
πραγματικά δέν άπογοητεύτηκα. Αύτή ή άσθενής, πού είχε βρεί 
καταφύγιο στό ψυχιατρείο έδώ καί χρόνια καί πού ήδη χειροτέ-
ρευε τόν καιρό πού τή δέχτηκα γιά τό πείραμα, παραμένει Εξω 
άπό τό ψυχιατρείο, μετά τό τέλος τής θεραπείας, γιά περισσότε-
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ρα άπό Εξι χρόνια. Ξαναπήγε στή δουλειά της· ή διαδικασία τής 
Επιδείνωσης σταμάτησε καί ή άσθενής έγινε κοινωνική σέ 
πολλούς τομείς. 

Δέν μπορώ νά προβλέψω άν αύτή ή κατάσταση θά κρατήσει* 
έλπίζω νά κρατήσει. Ή Επιστημονική καί Ιατρική άνταμοιβή 
ήταν τεράστια: ή όργονοθεραπεία μπορεί νά έφαρμοστεϊμ' έπιτυχία 
σέ όρισμένες περιπτώσεις σχιζοφρένειας, έκεϊ πού δλες οί άλλες 
μέθοδοι άποτυγχάνουν. Τό άποτέλεσμα δικαίωσε τήν ριψοκίνδυ-
νη προσπάθεια. Άκόμα, ή όργονομική θεωρία έπιβεβαιώθηκε 
σέ μερικές βασικές παραδοχές της καί προσαρμόστηκε σέ 
άλλες. Πολλά έντελώς νέα γεγονότα γύρω άπό τή βασική 
λειτουργία τοΰ άνθρώπινου βιοσυστήματος τεκμηριώθηκαν καί, 
γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τής Ιατρικής καί τής ψυχιατρι-
κής, άπαντήθηκαν κεντρικά έρωτήματα πάνω στή φύση τών 
παρανοϊκών μηχανισμών τής σχιζοφρένειας. 

Θά περιγράψω βήμα-βήμα τήν έξέλιξη τοΰ θεραπευτικού 
πειράματος, πού κράτησε συνολικά τρείς μήνες. Κρατούσα 
σημειώσεις άπό τίς πιό ούσιαστικές λεπτομέρειες μετά άπό 
κάθε συνάντηση καί κράτησα Ιδιαίτερο άρχείο τής γενικής 
γραμμής τής έξέλιξης, γιά νά άνακαλύψω, άν ήταν δυνατό, 
κάποια συνοχή ή νόμο σ* αύτή τήν έξέλιξη. Αύτή ή περίπτωση 
άπό μόνη της δέν προσφέρει τίποτα νέο στίς έκδηλώσεις ή τή 
συμπτωματολογία τής σχιζοφρενικής ψύχωσης. Αύτό, δμως, 
πού είναι νέο, είναι ή άνταπόκριση στά όργονοθεραπευτικά 
μέσα. Αποκάλυψε μερικές ώς τώρα άγνωστες συνδέσεις μεταξύ 
γνωστών σχιζοειδικών λειτουργιών καί έφερε στό φώς νέες 
λειτουργίες άπό τό βάθος τοΰ βιοσυστήματος, πού είναι ύπερβο-
λικά μεγάλης σημασίας γιά τήν κατανόηση τής άνθρώπινης 
βιολογίας γενικότερα. 

Ή Εμφάνιση τής άσθενοΰς 

Ή πρώτη έντύπωση δέν μαρτυρούσε σχιζοφρενή. Μιλούσε 
γιά τά συμπτώματά της καί τίς έμπειρίες της μέ συνεκτικό, 
τακτικό τρόπο. Ένιωθες μεγάλη άμηχανία σέ σχέση μέ τό 
φόντο τής συμπεριφοράς της· μιλοΰσε μ" Ενα τεχνητά πρόθυμο 
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τρόπο. Φαινόταν πολύ εύφυής καί Εδινε όξυδερκείς άπαντήσεις 
σέ πολύ δύσκολες έρωτήσεις- ήξερε τήν ψυχιατρική γλώσσα μέ 
άσυνήθιστα καθαρό τρόπο. Είπε δτι περίμενε τή στιγμή νά 
γνωρίσει έναν ψυχίατρο, πού θά μπορούσε νά καταλάβει τίς 
έσωτερικές της συγκινήσεις, άλλά οί ψυχίατροι νόμιζαν πάντα 
δτι ήταν «τρελή». Τά μάτια της είχαν τό τυπικό άπόμακρο, 
σκοτεινιασμένο βλέμμα τοΰ σχιζοφρενικού χαρακτήρα. Μερι-
κές φορές μπερδευόταν, άλλά ξανάβρισκε εύκολα τή διαύγειά 
της. "Οπως προχωρούσε ή συζήτηση, μπορούσε κανείς νά 
διακρίνει ξεκάθαρα όρισμένα θέματα πού προσπαθούσε ν' 
άποφύγει. "Οταν τή ρώτησα άν είχε καμιά περίεργη ή άσυνήθι-
στη έμπειρία, τά μάτια της «σκοτείνιασαν» καί είπε: « Έ χ ω 
έπαφή μέ μερικές πανίσχυρες δυνάμεις, δμως αύτές δέν είναι 
έδώ τώρα». 

Τό θέμα ήταν σαφώς συγκινησιακά φορτισμένο καί δέν τό 
σκαλίσαμε περισσότερο. Έγ ινε άκόμη σαφές δτι «ύποκρινό-
ταν» καί έκρυβε τήν κατάστασή της. Δήλωσε δτι ήταν έτοιμη 
νά ύποστεί τό όργονοθεραπευτικό πείραμα. Είχε διαβάσει τή 
βιβλιογραφία καί νόμιζε δτι είχα δίκιο. 

Πρώτη συνεδρία 

Περιόρισα τήν έργασία σέ έναν προσανατολισμό στή θωρά-
κισή της καί τίς άμυνες τοΰ χαρακτήρα. Οί ίδιοτροπισμοί της 
ήταν έντονότεροι άπ' δ,τι στήν άρχική συνάντηση. Κατανοού-
σε πολύ καλά τήν άρχή τής όργονοθεραπείας. "Ηξερε άπό 
χρόνια δτι τά πιό πολλά άτομα είναι θωρακισμένα καί γι' αύτό 
δέν καταλαβαίνουν τήν έσωτερική ζωή τοΰ σχιζοφρενή «πού 
νιώθει καί ξέρει τά πάντα». Προσπάθησα νά μάθω περισσότερα 
γιά τίς «δυνάμεις», άλλά άρνήθηκε νά μιλήσει γι' αύτές. Οί 
δυνάμεις, είπε, δέν είχαν τίποτα νά κάνουν μέ τίς δικές της 
έσωτερικές όρμές. Είχε ύπέροχη έπαφή μέ τήν ούσία τής 
συζήτησης. 

Φαινόταν νά μην Ανασαίνει καθόλου. Στή φυσική έξέταση, τό 
στήθος της φάνηκε μαλακό κι δχι άκαμπτο, δπως στίς περιπτώ-
σεις ψυχαναγκαστικής νεύρωσης. Αύτή ή μαλακότητα καί 
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κινητικότητα τοΰ στήθους βρέθηκαν άργότερα καί σέ άλλους 
άρχικά σχιζοφρενείς. "Επρεπε νά έρευνηθεί παραπέρα άν καί σέ 
ποιό μέτρο ή έλλειψη θωράκισης στό στήθος είναι ή δχι 
χαρακτηριστικό τής σχιζοφρενικής βιοπάθειας2. 

Ή μαλακότητα τοϋ στήθους θά φαινόταν φυσιολογική άν δέν 
συνοδευόταν άπό μιά Ελλειψη άναπνοής. ' Η άναπνοή ήταν τόσο 
έπιπόλαιη πού έμοιαζε σάν νά λείπει όλοκληρωτικά. "Οταν τής 
ζήτησα νά είσπνεύσει καί νά έκπνεύσει εύδιάκριτα, αύτή 
άρνήθηκε* άργότερα φάνηκε δτι ήταν άνίκανη νά τό κάνει. 
Φαινόταν νά σταματάει τήν άναπνοή κάπου στά αύχενικά 
τμήματα. 

Φαινόταν δλο καί πιό άνήσυχη, κοιτούσε μέ άγχος στούς 
τοίχους καί πρός τό ταβάνι. «'Υπάρχουν κάτι σκιές», είπε. 
"Εξαφνα έκανε τό σημείο τοΰ σταυροΰ στό στήθος της μέ τά 
χέρια της. «Είμαι άφιερωμένη* οί δυνάμεις έρχονται σέ μένα* 
έγώ τίς φωνάζω καί τίς κάνω νά έρθουν* οί δυνάμεις μέ 
άγαποΰν...» 

Τήν ρώτησα άν ποτέ οί «δυνάμεις» τήν παρότρυναν νά κάνει 
φόνο. Τής είπα δτι θά έπρεπε ν' άπαντήσει σ' αύτή τήν 
έρώτηση πολύ σύντομα. Γιατί άν έπρόκειτο νά προχωρήσουμε 
στό πείραμα μέ άσφάλεια, έπρεπε νά ξέρουμε τά πάντα γιά τίς 
«δυνάμεις». Τή ρώτησα άν θά ύποσχόταν νά μοΰ τό λέει άμέσως 
μόλις οί «δυνάμεις» τής ζητοΰσαν νά κάνει πράγματα έπικίνδυ-
να στόν έαυτό της ή σέ άλλους άνθρώπους. Είπε μέ μεγάλη 
είλικρίνεια δτι θά τό έλεγε άμέσως. Μετά μοΰ είπε δτι μερικές 
φορές οί «δυνάμεις» τής είχαν πει νά κάνει φόνο. Μιά φορά 
ένιωσε ξαφνικά σάν νά Επρεπε νά ρίξει μιά γυναίκα άπό μιά 
πλατφόρμα σιδηροδρομικού σταθμοΰ. 

Δέν είχε καλά-καλά τελειώσει αύτή τήν πρόταση κι έγινε 
τελείως άφηρημένη* δέν πρόσεχε τίς έρωτήσεις μου καί φαινό-
ταν τελείως άποδιοργανωμένη. Μουρμούριζε άσύνδετα καί 
άκατανόητα. Μπορούσα ν' άκούσω μόνο τίς λέξεις: «...Οί 

2. Αύτή ή ΰπόθεση κέρδισε κάποια ύποστήριξη μέσα άπό τίς έξετάσεις 
σχιζοφρενών άπό τόν Δρα Eisworth Baker στό Marlboro State Hospital, στό 
New Jersey. 
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δυνάμεις πρόδωσαν... τί είπα...» 
"Ηξερα άπό τούς συγγενείς της δτι μισούσε ύπερβολικά τή 

μητέρα της καί ταυτόχρονα είχε μιά Ισχυρή έξάρτηση άπ' αύτή. 
01 έννοιες τοΰ «φόνου», τής «έμμηνόρροιας» καί τής «μητέρας» 
ήταν στενά δεμένες. Ή ροπή γιά φόνο ήταν μέ κάποιο τρόπο 
συνδεδεμένη μέ τή βίωση τών «δυνάμεων» ή τήν προδοσία τών 
«δυνάμεων» άπ' τή μεριά της. 

Ή άσθενής συνήλθε μετά άπό λίγο καί ξαναβρήκε τήν 
ψυχραιμία της. 

Δεύτερη μέχρι πέμπτη συνεδρία 

Στή διάρκεια τών έπόμενων θεραπευτικών συνεδριών προσπά-
θησα προσεκτικά νά προσεγγίσω τή δυσλειτουργία τής άναπνο-
ής της. Τό πρόβλημα δέν ήταν, δπως στό θωρακισμένο νευρω-
σικό, νά σπάσεις τή θωράκιση τοϋ στήθους. Δέ φαινόταν νά 
ύπάρχει θωράκιση. Τό πρόβλημα ήταν πώς νά τήν κάνω νά 
τραβάει μέσα καί νά βγάζει έξω τόν άέρα άπ' τόν λάρυγγα. 
"Αρχισε νά παλεύει σκληρά δποτε προσπάθησα νά έπιφέρω 
πλήρη άναπνοή. Είχα τήν έντύπωση δτι ή λειτουργία τής 
άναπνοής δέν έμποδιζόταν άπό άκινησία πού όφειλόταν σέ 
κάποια θωράκιση, άλλά έμποδιζόταν σάν άπό μιά Ισχυρή συνειδητή 
προσπάθεια. Σκέφτηκα έπίσης δτι δ δργανισμός της ύπέφερε 
έντονα άπ' αύτή τήν προσπάθεια καί δτι δέν τήν ένιωθε. 

'Αντιδρούσε μέ έντονη έξαψη σέ κάθε προσπάθεια άπό 
μέρους μου νά έπιφέρω άναπνοή. Ό τυπικός θωρακισμένος 
νευρωσικός θά είχε παραμείνει άνεπηρέαστος ή θά είχε χαμογε-
λάσει κακέντρεχα στίς προσπάθειές μου. "Οχι, δμως, καί ή 
σχιζοφρενής μας. Προσπαθούσε νά συνεργαστεί διανοητικά, 
άλλά τήν έπιανε πανικός δποτε ήμουν κοντά στήν έπιτυχία. Ό 
φόβος τών «δυνάμεων» τή γέμιζε άγχος· τίς ένιωθε νά πλησιά-
ζουν καί νά βρίσκονται γύρω της, στούς τοίχους, κάτω άπ' τόν 
καναπέ, κλπ. Μοΰ είπε δτι αύτό τό Ίδιο άγχος τήν είχε δδηγήσει 
σέ μένα, σά γιατρό πού μπορούσε νά τοϋ έχει έμπιστοσύνη. 
Είχε καταλάβει άπό τά βιβλία μου δτι θά ήξερα γιά ποιό 
πράγμα μιλούσε. 
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ΠαρατοΟσα κάθε προσπάθεια νά τήν κάνω ν' άναπνεύσει, 
δποτε άρχιζε τό άγχος. Τής είπα δτι αύτό ήταν μιά άπό τίς 
κυριότερες παθολογικές διαταραχές της καί δτι θά έπρεπε νά τό 
ξεπεράσουμε' δτι θά έπρεπε νά μέ βοηθήσει νά τό κάνουμε* καί 
δτι τό ξεπέρασμα αύτής τής διαταραχής θά τήν ξαλάφρωνε 
πάρα πολύ. 'Υποσχέθηκε νά μέ βοηθήσει* ένιωθε σίγουρη δτι 
είχα δίκιο. Τό ήξερε έδώ καί καιρό. 

Κατάφερα νά σχηματίσω τήν άκόλουθη γνώμη γιά τήν 
κατάσταση. 

' Η άσθενής μας δέν σταματούσε ή δέν μπορούσε νά σταματή-
σει έντελώς τήν αίσθηση τών πλασματικών ρευμάτων, δπως 
κάνει ό άκαμπτα θωρακισμένος νευρωτικός. Ένιωθε τά όργονο-
τικά ρευστά στό κορμί της «πολύ κοντά» καί τά πολεμούσε μέ 
τό νά μήν έπιτρέπει στόν άέρα νά περνάει μέσα άπό τά 
πνευμόνια της. Δέν μπορώ νά πώ άν είχε βιώσει ποτέ ούσιαστι-
κά καί όλοκληρωμένα τά σωματικά της ρευστά, άλλά ούτε καί 
αύτή ήξερε. Είχε βιώσει μόνο τό «πλησίασμα» τών «δυνάμεων», 
άλλά δέν £νιωθε τίς δυνάμεις σά δικές της. "Οταν ένιωθε τίς 
«δυνάμεις» τήν Επιανε τρόμος* ταυτόχρονα, Ενιωθε «άφιερωμένη 
σ' αύτές», άφιερωμένη σέ «μιά άποστολή». Δέν ήταν πρόθυμη 
νά πεί τί είδους άποστολή ήταν αύτή. 

Είναι βασικός κανόνας μέ τούς σχιζοφρενείς (καί μέ τούς μή 
ψυχωσικούς γιά τόν Ιδιο λόγο) νά δώσεις στόν άσθενή νά 
καταλάβει καλά δτι παίρνεις στά σοβαρά τά παράπονά του, δτι 
δέν τά θεωρείς παράξενα ή «τρελά» ή «άντικοινωνικά» ή 
«άνήθικα». Δέ φτάνουμε πουθενά άν δ άσθενής δέν Εχει ή δέν 
άποκτήσει άπόλυτη έμπιστοσύνη στό γιατρό του. Αύτή ή 
έμπιστοσύνη τού έπιτρέπει νά νιώθει δτι βασικά τόν έμπιστεύ-
ονται καί δτι οί λέξεις του καί τά αίσθήματά του γίνονται 
κατανοητά, δσο κι άν φαίνονται περίεργα στόν κοινό άνθρωπο. 
Πρέπει νά δείχνει κανείς αύθεντική κατανόηση στόν σχιζοφρε-
νή, άκόμα κι άν αύτός άπειλεί νά σκοτώσει τό γιατρό. Αύτή ή 
άπόλυτη άπαίτηση κάνει τήν όργονοθεραπευτική θεραπεία τών 
ψυχωσικών άπρόσιτη στό γιατρό πού δέν είναι συγκινησιακά 
έξοπλισμένος γι" αύτή τή δουλειά. "Η παραπέρα περιγραφή θά 
έπιβεβαιώσει αύτή τήν σκέψη. 
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Έκτη συνεδρία 

Μετά άπό μισή περίπου ώρα προσεκτικής, κοπιαστικής 
δουλειάς στήν αύχενική της θωράκιση, άρχισαν τά πρώτα 
ξεσπάσματα τοΰ μίσους. Τό πρώτο ξέσπασμα συνοδεύτηκε άπό 
σιωπηρό κλάμα' ταυτόχρονα άνέπτυξε Ισχυρό άγχος, τρεμούλα 
στά χείλη, στούς ώμους καί κατά ένα μέρος στό στήθος της. 

Σέ τέτοιες καταστάσεις, όπου μπλέκονται διαφορετικού εί-
δους συγκινήσεις, είναι άναγκαϊο νά ξεχωρίσεις τή μιά άπό τήν 
άλλη. Αύτό μπορεί νά γίνει, ένθαρρύνοντας τήν πιό έπιφανεια-
κή, αύτή πού άντικρούει τή βαθύτερη συγκίνηση καί «πιέζον-
τας» τή δεύτερη. Έτσ ι ένθάρρυνα τό κλάμα της, πού μπλόκαρε 
τήν όργή καί μετά άπό κάποια άνακούφιση τής θλίψης μέ τό 
κλάμα, τήν άφησα νά έκφράσει τήν όργή της παροτρύνοντάς 
την νά χτυπήσει τό στρώμα. Αύτή είναι μιά έπικίνδονη μέθοδος άν 
ό άσθενής, Ιδιαίτερα ό σχιζοφρενής, δέν έχει άψογη έπαφή μέ τό 
γιατρό. Γιά νά έξασφαλιστεί αύτή ή έπαφή, πρέπει νά έξηγηθεί 
στόν άσθενή δτι είναι άνάγκη νά σταματήσει τήν πράξη τής 
όργής του άμέσως μόλις τού ζητηθεί. Είναι δουλειά τοΰ γιατρού 
νά άποφασίσει πότε έχει φτάσει τό σημείο τής συγκινησιακής 
έκλυσης, δπου ύπάρχει κίνδυνος νά ξεφύγει ό άσθενής άπό τόν 
έλεγχο. Μόνο Ικανοί όργονοθεραπευτές μπορούν νά τό κάνουν 
αύτό. Προειδοποιώ τούς γιατρούς, πού δέν έχουν έκπαιδευτεί 
στήν τεχνική τής ίατρικής όργονοθεραπείας καί τούς έκπαιδευ-
μένους όργονοθεραπευτές, πού δέν έχουν τήν άναγκαία πείρα, 
νά μήν άναλαμβάνουν σχιζοφρενείς. Δέν μπορεί κανείς νά 
προχωρήσει σέ τέτοιες περιπτώσεις χωρίς ν' άπελευθερώσει 
τήν όργή καί δέν μπορεί κανείς ν' άπελευθερώσει τήν όργή, 
χωρίς νά έχει πείρα σέ ήπιότερες συγκινησιακές καταστάσεις. 

Πρός τό τέλος τής έκτης συνεδρίας, είχε άπελευθερώσει 
άρκετή συγκίνηση γιά νά χαλαρώσει. Έδειξε έκπληξη πού 
έβλεπε τέτοια άνακούφιση καί έκφρασε τίς εύχαριστίες της μέ 
δάκρυα στά μάτια. Τώρα καταλάβαινε γιά πρώτη φορά δτι ή 
ίδέα της δτι «οί άνθρωποι τήν κοιτάζουν» ήταν ίδέα παραληρη-
ματική (θά έπεξεργαστοΰμε άργότερα τό όρθολογικό στοιχείο 
στήν ίδέα τής καταδίωξης). Ή έπικοινωνία μας ήταν άνετη. Είχε 
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πολεμήσει τήν «έπιρροή» τών «δυνάμεων», άπό τότε πού 
μπορούσε νά θυμηθεί. Συνειδητοποίησε δτι κρατιόταν στήν 
πραγματικότητα μέ πολύ μεγάλη προσπάθεια* είχε νιώσει σά νά 
κρεμόταν πάνω άπό μιά άβυσσο τόν περισσότερο καιρό, Ιδιαίτε-
ρα στήν περίοδο τής έφηβείας. Πάντα μπερδευόταν δταν δ 
φόβος της γιά τίς «δυνάμεις» συναντούσε τήν άγάπη της γι' 
αύτές. 'Ομολόγησε δτι Ετυχε σέ τέτοιες στιγμές σύγχυσης νά 
ξεπηδούν άπό μΕσα της δολοφονικές παρορμήσεις. 

Αύτή φαινόταν νά είναι ή κατάλληλη στιγμή γιά νά τής πώ 
δλες τίς άνησυχίες μου γιά Ενα πιθανό ξέσπασμα άνεξέλεγκτης 
καταστροφικότητας. Κατάλαβε άμέσως τί έννοοϋσα. Συμφώνη-
σε καί μέ βεβαίωσε μ' Ενα Εντελώς μή σχιζοφρενικό βλέμμα δτι 
είχε αύτή τήν άνησυχία γιά πολύ καιρό. Τής είπα δτι ήξερα άπό 
τήν πείρα μου δτι οί πιό πολλοί σχιζοφρενείς στίς άρχικές 
φάσεις τής άσθένειας Εχουν τήν Ιδια άνησυχία, άν θά μπορέ-
σουν νά καταπολεμήσουν αύτό τό ξέσπασμα τής δολοφονικής 
καταστροφικότητας. Συμφώνησα δτι δέν ύπήρχε άλλος τρόπος 
νά προφυλάξει τόν έαυτό της άπό μιά πράξη φόνου παρά ή 
άσφάλεια ένός ψυχιατρείου. Συνειδητοποίησε άπό μόνη της δτι 
σέ τέτοιες συγκινησιακές καταστάσεις ήταν πού άναζητούσε 
τήν άσφάλεια Ενός ψυχιατρείου. Ένιωθε πιό άσφαλής έκεΐ, 
είπε, γιατί ή ζωή δέν είχε άπαιτήσεις πού αύτή δέν μπορούσε νά 
έκπληρώσει. "Ηξερε δτι δέ θά Εκανε φόνο άν ήταν μέσα. Άλλά 
ήξερε καί δτι ή ζωή στό ψυχιατρείο δέν ήταν καλή γΓ αύτήν. 
Ένιωθε δτι ή άργή έπιδείνωση ήταν άναπόφευκτη, έπειδή ή 
ζωή έκεΐ μέσα τήν Εκανε νωθρή ή θυμωμένη, άνάλογα μέ τίς 
συνθήκες πού συναντούσε. Καταλάβαινε πολύ καλά τούς Εγ-
κλειστους καί Ενιωθε συμπάθεια γι' αύτούς* ταυτόχρονα Ενιωθε 
καί τρόμο γιά τόν τρόπο ύπαρξής τους. Στίς διανοητικά 
διαυγείς στιγμές της Εβλεπε τήν Επιφανειακή συμπεριφορά καί 
τά ψεύτικα λόγια τόσων πολλών ψυχιάτρων πρός τούς ψυχωσι-
κούς, τήν Ελλειψη κατανόησης πού Εδειχναν, τή βαρβαρότητα 
τών περισσότερων μεθόδων, τίς άδικίες πού γίνονται τόσο 
συχνά, κλπ. Είχε, μέ λίγα λόγια, έξαιρετική έπίγνωση σχετικά 
μέ τό πότε οί δυνάμεις ήταν άπούσες ή παρούσες «χωρίς νά 
προβάλλουν μεγάλες άπαιτήσεις σ' αύτήν». 
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Καθώς προχωροϋσε ή θεραπευτική διαδικασία, ένα έρώτημα 
άπόκτησε κεντρική σπουδαιότητα: ΟΙ «ΔΥΝΑΜΕΙΣ», ΠΟΥ ΤΗ 
ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΓΑΠΑ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΑ, ΑΝ-
ΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΔΟΝΙΚΩΝ ΡΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ; ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, 
ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΦΟΒΑΤΑΙ; (ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΣΙΩ-
ΜΕΝΗ Γ ΑΥΤΕΣ). ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑ-
ΤΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ; ΠΩΣ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ «ΚΑΚΕΣ» ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΙΖΟ-
ΦΡΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; 

"Αρχισα νά στρέφω τήν προσοχή μου πρός τίς λειτουργίες 
έκεΐνες, πού πιθανό νά έδιναν άπάντηση σ' αύτές τίς έρωτήσεις. 
Είχα τήν έντύπωση δτι ό μηχανισμός τοΰ μπλοκαρίσματος 
συνδεόταν κατά κάποιο τρόπο μέ τό αύχενικό τμήμα καί πιό 
είδικά μέ τήν περίεργη άναπνευστική διαταραχή της: μαλακό 
στήθος καί ταυτόχρονη άπουσία άναπνοής. 

Έβδομη συνεδρία 

Στήν έβδομη συνεδρία έγινε φανερό δτι ή μερική άνάδυση 
όργής, πού είχα έλέγξει στήν προηγούμενη θεραπεία, είχε 
αύξήσει τή φυσιολογική άνάγκη της γιά πλήρη άναπνοή. Αύτό 
φαινόταν στίς άκόμα πιό άπεγνωσμένες προσπάθειές της νά 
έμποδίζει τόν άέρα νά περνάει έντελώς άπ* τό λαιμό, τό λάρυγγα 
καί τήν τραχεία της. Τήν ένθάρρυνα νά έκπνέει έντελώς καί τή 
βοηθούσα πιέζοντας μαλακά τό στήθος της. Παραδόθηκε ξαφνι-
κά στήν έκπνοή άλλά άμέσως μετά πέρασε σέ μιά κατάσταση 
έκστασης. Δέν άπάντησε δταν τής μίλησα· τά μάτια της 
στράφηκαν πρός μιά γωνιά τοΰ ταβανιοΰ προσηλωμένα- φαινό-
ταν νά 'χει ψευδαισθήσεις. Τά πόδια της έτρεμαν Ισχυρά κι 
έμφάνιζε σπασμούς μυϊκών δεσμίδων στούς μυώνες τών ώμων 
γιά περίπου τριάντα λεπτά. 

Κατάφερα νά τήν έπαναφέρω άπό τήν έκστασή της τσιμπών-
τάς την άρκετά δυνατά γιά νά τήν κάνω νά συνειδητοποιήσει 
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τήν αίσθηση τοϋ πόνου. Σιγά-σιγά άρχισε νά ξαναβρίσκει τή 
διαύγεια τής συνείδησής της. Ή τ α ν φανερά συγχυσμένη· 
προσπάθησε νά πείσει τόν έαυτ<? της δτι ξύπνησε χτυπώντας 
κάπου. Μοΰ έπιασε τά χέρια, άρχισε νά κλαίει καί είπε: «Θέλω 
νά γυρίσω πίσω, ώ, θέλω νά γυρίσω πίσω...» Αύτό κράτησε δέκα 
λεπτά. Μετά είπε: «Άκόμα δέν είμαι τελείως πίσω... Πού 
είσαι;... Μέ τόν Κύριο... Τόν ρώτησα άν θά έπρεπε νά παραδοθώ 
στό διάβολο... "Οτι είσαι σύ ό διάβολο^...» Σ* άπάντηση 
έρώτησής μου, είπε δτι δέν «έβλεπε πράγματα» πιά, άλλά είχε 
«κάποια έπαφή» (μέ τίς δυνάμεις). Είχε αίσθανθεί τό τρεμούλια-
σμα στά πόδια καί στούς ώμους, είχε άκούσει καί τή φωνή μου 
καί, δμως, «αίσθανόταν πέρα, πολύ μακριά». Ή τ α ν ή πρώτη 
φορά πού δέν μπορούσε νά «γυρίσει πίσω» γρήγορα. «Κράτησε 
τόσο πολύ αύτή τή φορά... Πού είσαι;... Σέ παρακαλώ, άφησέ με 
νά κρατήσω τά χέρια σου... Θέλω νά αίσθανθώ σίγουρη δτι 
είμαι έδώ...» 

Κρατώντας τά χέρια μου, κοίταξε γύρω στό δωμάτιο ύποπτα, 
γύρω στούς τοίχους καί στό ταβάνι. Αίσθανόταν έξουθενωμένη 
κι έμεινε περισσότερο άπό μιά ώρα μετά τή θεραπεία γιά νά 
συνέλθει. 

Τής είπα νά ξανάρθει αύριο γιά τή συνέχιση τής θεραπείας 
καί νά μέ είδοποιήσει ή νά πεϊ νά μέ ειδοποιήσουν άν τυχόν 
ένιωθε τήν άνάγκη νά μοΰ μιλήσει. 

"Ογδοη συνεδρία 

Μετά τήν έμπειρία τής προηγούμενης μέρας, είχε αίσθανθεί 
πολύ κουρασμένη καί είχε ξαπλώσει μόλις πήγε σπίτι. Τώρα 
ένιωθε ήρεμη καί άσφαλής, τά μάτια της ήταν πολύ καθαρά. 
Αποφάσισα νά μήν προχωρήσω παραπέρα στό σπάσιμο τοΰ 
θώρακά της, άλλά μόνο νά τήν έπαναφέρω έκεί πού ήταν τήν 
προηγούμενη μέρα. 

Είναι σημαντικός κανόνας στήν άποθωράκιση τών άνθρώπων 
νά προχωράς σιγά, βήμα τό βήμα καί νά μήν προχωράς μέσα 
στά βιοφυσικά βάθη, έκτός κι άν ξέρεις άκριβώς τί συμβαίνει 
καί έκτός κι άν ό άσθενής έχει έζοικειωθεϊ μέ τήν κατάσταση 

174 



πού έχει ήδη φτάσει. Αύτό Ισχύει γιά όλους τούς τύπους 
Ιατρικής όργονοθεραπείας* είναι Ιδιαίτερα άναγκαΐο στή θερα-
πεία τών σχιζοειδών χαρακτήρων. "Αν άγνοήσεις αύτό τόν 
αύστηρό κανόνα, θά χάσεις τήν είκόνα συνόλου τής διαδικασί-
ας καί θά βάλεις σέ κίνδυνο τόν άσθενή. 'Ασθενείς, πού 
αίσθάνονται καλύτερα μετά άπό τμηματικά ξεσπάσματα, συχνά 
παρακαλούν τό γιατρό νά προχωρήσει γρηγορότερα, νά τούς 
βλέπει πιό συχνά. Αύτό δέν πρέπει νά γίνει δεκτό. "Οταν Εχει 
πραγματοποιηθεί ένα όρισμένο προχώρημα, πρέπει νά δοθεί 
χρόνος στόν όργανισμό νά όργανωθεί καί ν" άφομοιώσει τίς 
συγκινήσεις πού έχουν άναδυθεί. Ή θέση άπό τήν όποία 
ξεκινάμε γιά νά προχωρήσουμε πρέπει νά είναι γερά θεμελιωμέ-
νη. Έ ν α όρισμένο ποσό άρρώστιας, πού όφείλεται σέ ύπολείμ-
ματα θωράκισης, είναι άναγκαΐο γιά νά προχωρήσεις παραπέρα 
μέ τό σωστό τρόπο. Πρέπει νά φυλάγεσαι, είδικά σέ σχέση μέ 
τή μυστικιστική θρησκευτική προσδοκία τοΰ άσθενή γιά «λύ-
τρωση», «άπελευθέρωση», «άποδέσμευση». Είναι άλήθεια δτι 
τά πρώτα λίγα ρήγματα στόν συμπαγή θώρακα συνοδεύονται 
άπό αίσθήματα μεγάλης άνακούφισης. Αύτό συχνά συγκαλύπτει 
τήν πραγματική κατάσταση στά βάθη τής βιοφυσικής δομής. 
ΓΓ αύτό είναι κανόνας δτι πρέπει νά είσαστε προσεκτικοί, δσο 
τό βασικό άγχος όργασμικής ήδονής δέν έμφανίζεται μέ σαφή 
τρόπο. "Οσο αύτός Ô βαθύς τρόμος τής αύθόρμητης πλασματι-
κής σύσπασης δέ βρίσκεται στήν έπιφάνεια καί δέν έχει 
ξεπεραστεί, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 

Σ' αύτήν τήν δγδοη συνεδρία, ή άσθενής ήταν πολύ συνεργά-
σιμη. Είχε λιγότερο άγχος, έπέτρεπε στούς σπασμούς νά 
συμβαίνουν πολύ πιό εύκολα καί πρόθυμα* άλλά ήταν σαφές δτι 
έξακολουθοΰσε νά παρακολουθεί μέ άγχος καθετί πού συνέβαι-
νε, δτι ήταν «σ* έπιφυλακή» μήν τυχόν καί χάσει τόν έλεγχο 
τοΰ έαυτοΰ της καί δτι έπρεπε ν' άγωνίζεται σκληρά γιά νά μή 
βυθιστεί πάλι σέ μιά κατάσταση έκστασης. 

Δέ θά 'πρεπε νά προχωράμε άσυλλόγιστα, δσο ή βασική 
έλλειψη Εμπιστοσύνης άπ' τή μεριά τοΰ άσθενή δέν έχει 
έμφανιστεΐ, κάτι πού πρέπει ν' άναμένεται σέ κάθε περίπτφση. 
Ό σχιζοφρενής δείχνει τήν έλλειψη Εμπιστοσύνης πού έχει 
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περισσότερο είλικρινά άπ' δ,τι ό νευρωσικός. Στούς νευρωσι-
κούς πρέπει νά ξεθάψεις τήν έλλειψη έμπιστοσύνης κάτω άπό 
τό έπίχρισμα τής φιλικότητας καί τής εύγένειας. Ή άσθενής 
μου μέ ρώτησε στά Ίσα: «Μπορώ νά σ' έμπιστευτώ; "Αχ, άς 
μπορούσα νά σ' έμπιστευτώ... [Κοιτάζοντάς με, μέ τεράστιο 
φόβο στά μάτια της] Είσαι γερμανός κατάσκοπος·,». 

Ήταν μόλις πρίν λίγο πού τό F.B.I. είχε περάσει τίς 
όργονικές έρευνες γιά διενέργεια γερμανικής (ή ρωσικής;) 
κατασκοπείας καί μέ είχε συλλάβει (σάν «ξένο έχθρό») άμέσως 
μετά τήν είσοδο τών Ηνωμένων Πολιτειών στό Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τό γεγονός δτι γρήγορα άφέθηκα έλεύθε-
ρος χωρίς δρους μετά άπό μιά άκρόαση δέν είχε καμιά σημασία 
γιά τήν άσθενή. Αύτό πού είχε σημασία ήταν τό δτι ήμουν 
ύποπτος γιά άνατρεπτικές ένέργειες καί αύτό, βέβαια, έναρμονι-
ζόταν μέ τή γενική στάση τών νευρωσικών, δπως καί τών 
ψυχωσικών νά μήν έμπιστεύονται τίποτα καί Ιδιαίτερα τά δικά 
τους έσωτερικά αίσθήματα. Ή άσθενής μας ήθελε νά 'ναι 
Ικανή νά μ' έμπιστευτεί, γιατί, δπως είπε καθαρά, χρειαζόταν τή 
βοήθειά μου στή μάχη της ένάντια στίς «δυνάμεις». Τή βεβαίω-
σα δτι δέν ήμουν γερμανός ή άλλου είδους κατάσκοπος καί ούτε 
ύπήρξα ποτέ. 'Αμέσως μετά, είπε δτι ό καθένας σκέφτεται 
σύμφωνα μέ τή φύση του ή τή χαρακτηροδομή του καί δτι 
έπομένως τό F.B.I. θεωρούσε τό καθετί κατασκοπευτική ένέρ-
γεια, δταν δέν μπορούσε νά καταλάβει τί έκανα. "Επρεπε νά 
συμφωνήσω μ' αύτό καί ξαναβρήκα νά δικαιώνεται ή συμπάθειά 
μου γιά τή σχιζοειδή σκέψη. Οί σχιζοφρενείς, στίς περιόδους 
διαύγειας, είναι Ικανοί ν' άντιλαμβάνονται τά άτομα καί τά 
κοινωνικά θέματα μέ μεγάλη ευφυΐα, δσο κανένας άλλος τύπος 
χαρακτήρα. 'Αργότερα θά δούμε δτι αύτή ή διαυγής εύφυΐα τοΰ 
σχιζοφρενή είναι ένας άπό τούς μεγαλύτερους κινδύνους, πού 
άπειλοΰν τήν ΰπαρξή του στή σημερινή κοινωνία. 

Είχε κανονιστεί νά πάει ή άσθενής γιά τήν τακτική της 
έπίσκεψη στό κρατικό νοσοκομείο τήν άλλη μέρα. Τής είπα νά 
μήν κρύψει τίποτα, άλλά τής είπα νά 'ναι προετοιμασμένη γιά 
τήν άνικανότητα τοΰ γιατροΰ νά καταλάβει ότιδήποτε θά τοΰ 
έξηγοΰσε. Είχε τήν τύχη νά παρακολουθείται άπό έναν ψυχία-
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τρο πού δέν ήταν σάν κι έκείνους τούς βάρβαρους χειρούργους, 
πού χρησιμοποιούν τό ήλεκτροσόκ. Ή άσθενής έφυγε άπό τή 
συνεδρία ήσυχη καί μέ κανονική συμπεριφορά. 

Συμπεράσματα μετά τήν βγδοη συνεδρία 

1. Ή άσθενής ήρθε μέ ένα ύπόλειμμα μιάς έντονης αίσθησης 
τής πραγματικότητας, πού πάνω της στηριζόταν άπελπισμένα 
γιά νά μήν καταρρεύσει έντελώς. 

2. "Η άσθενής άναζητούσε τή βοήθειά μου, γιατί ένιωθε δτι 
καταλάβαινα τίς «δυνάμεις» καί είχα «έπαφή» μαζί τους. 

3. Νόμιζε πώς ήταν καλύτερη άπό τόν άλλο κόσμο έξαιτίας 
τής έπαφής της μέ τίς «δυνάμεις». Ή κριτική της γιά τό κόσμο 
τοΰ homo normalis ήταν σωστή, σχεδόν τέλεια καί λογική σέ 
σχέση μέ τήν έπαφή μέ τίς «δυνάμεις», ότιδήποτε κι άν 
άντιπροσώπευαν αύτές. 

4. Ή θωράκισή της διέφερε άπό τή θωράκιση πού ύπάρχει σέ 
μιά άπλή νευρωσική βιοπάθεια κατά τό δτι δέν ήταν πλήρης, 
παρά μόνο έπιφανειακά δομημένη. Τό στήθος της ήταν εύκίνη-
το, άλλά δέν άνέπνεε όλοκληρωμένα. Έξαιτίας τής άδυναμίας 
τής θωράκισής της, ένιωθε σά νά κρεμόταν πάνω άπ' τήν 
άβυσσο σέ μιά κλωστή. «Πιό πέρα» ήταν οί «δυνάμεις», πού 
ήταν ταυτόχρονα «δαιμονικές» καί «έλκυστικές». 

5. Οί φλογερές αίσθήσεις τών όργονοτικών ρευμάτων μέσα 
στό σώμα της είχαν στενή σχέση μέ τήν Ιδέα τών «δυνάμεων», 
άλλά αύτές οί αίσθήσεις προβάλλονταν πάνω στούς τοίχους καί 
τά ταβάνια. Ό σχιζοφρενικός φόβος της δτι θά καταρρεύσει 
έξαρτιόταν κατά κάποιο τρόπο Λπό τήν έπαφή της μέ τίς 
«δυνάμεις». 

6. Ή άντίληψη τών έσωτερικών «δυνάμεων» πάνω στούς 
τοίχους καί τό ταβάνι άποτελοΰσε τό κεντρικό οίίνιγμα. Ή λέξη 
«προβολή» προφανώς δέν έξηγοΰσε τίποτα. 
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2. Ο Ι « Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ » 

Ή άσθενής ήξερε καλά τίς «δυνάμεις». Τίς περιέγραψε 
λεπτομερειακά. Μερικά χαρακτηριστικά τών «δυνάμεων» ήταν 
τά Ιδια μέ αύτά πού άποδίδονται σέ ένα παντοδύναμο "Ον = 
θεός· άλλα ήταν έκείνα πού άποδίδονται στόν δαίμονα — κακό, 
πανούργο, κατεργάρη καί μοχθηρά δελεαστικό. Ή πρώτη 
όμάδα χαρακτηριστικών έκανε τήν άσθενή νά αίσθάνεται άσφα-
λής καί προφυλαγμένη καί γι' αύτό «άφοσιωμένη» στίς «δυνά-
μεις»* δσον άφορα τή δεύτερη όμάδα χαρακτηριστικών, ή 
άσθενής συμπεριφερόταν σά νά έπρεπε νά προστατευτεί άπό τίς 
«δυνάμεις», τίς κακές προθέσεις καί τούς πειρασμούς τους, 
δπως ό φόνος. Αύτή ή άσάφεια στή φύση τών «δυνάμεων» 
γίνεται έντελώς σαφής καθώς προχωρεί ή δουλειά. 

Ή ύπόθεσή μου σ' αύτό τό στάδιο ήταν: άν οί «δυνάμεις» 
άντιπροσώπευαν τό ΚΑΛΟ καί τό ΚΑΚΟ στό Ιδιο συγκινησια-
κό σχηματισμό, τότε ήταν άναγκαΐο νά ύποθέσουμε δτι ό 
διαχωρισμός σέ δύο διαμετρικά άντίθετα είδη έμπειριών όφει-
λόταν σέ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΔΟΜΗ ΤΗΣ, πού ήταν άμοιβαϊα 
άποκλειόμενες καί άσυμβίβαστες. Ή σχιζοφρενική διάσπαση 
τής προσωπικότητας πρέπει ν" άποδοθεΐ σ ' αύτή τήν άσυμβατό-
τητα* κάθε μιά άπ' αύτές τίς άντιθετικές συγκινησιακές δομές 
θά έπαιρνε έναλλακτικά τόν έλεγχο τής όργασμικής λειτουργι-
κότητας. Σέ άντιδιαστολή μέ τή σχιζοφρενική δομή, ή δομή τοΰ 
homo normalis κρατάει τή μιά ή τήν άλλη άπό τίς άντιθετικές 
δομές συνεχώς άπωθημένη. "Ετσι, στό homo normalis, ή 
διάσπαση τής προσωπικότητας είναι κρυμμένη. Ή κοινή 
λειτουργική άρχή καί τοΰ ΘΕΟΥ καί τοΰ ΔΙΑΒΟΛΟΥ είναι ή 
βασική βιοφυσική λειτουργία τοΰ όργανισμοϋ, ό «βιολογικός πυρή-
νας», τοΰ όποίου ή πιό άξιοσημείωτη έκδήλωση είναι τό 
πλασματικό ρεΰμα καί ή ύποκειμενική του άντίληψη, σάν μιά 
φλογερή αίσθηση άγάπης, σάν άγχος ή μίσος. Ό λ α αύτά 
έπρόκειτο νά έπιβεβαιωθοΰν άπό τήν παραπέρα έξέλιξη αύτής 
τής περίπτωσης. 
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Ένατη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε στήν Ενατη συνεδρία γεμάτη χαρά καί 
τέλεια συντονισμένη. Είχε έπισκεφτεϊ τόν ψυχίατρό της τήν 
προηγούμενη μέρα. Τής είχε πει δτι μέ θεωρούσε «λαμπρό». 
Τοϋ είχε Εξηγήσει τή μέθοδο θεραπείας μου σάν μιά πού 
«Εκτόνωνε τήν πίεση». Ό ψυχίατρος τοϋ Ιδρύματος τήν είχε 
Ενθαρρύνει νά συνεχίσει τή θεραπεία. ' Η στάση του πρέπει νά 
σήμαινε πώς ΰποστήριζε τίς δικές της Ελπίδες, άφοϋ είχε 
άμφισβητήσει τήν είλικρίνειά μου προηγουμένως («είσαι γερ-
μανός κατάσκοπος;») 

Ή άναπνοή της φυσιολογικά ήταν σχεδόν πλήρης Εκείνη τήν 
ήμέρα* τά μάτια της καθαρά, δχι «σκοτεινά» δπως συνήθως. 
Ανέφερε δτι είχε τήν Εντονη άνάγκη νά Ικανοποιηθεί γενετή-
σια. Ό πρωτάρης γιατρός θά θριαμβολογούσε γιά τήν «Επιτυ-
χία». Ά λ λ ά Εγώ ήξερα δτι ύπήρχε μεγάλος κίνδυνος μπροστά 
μας. 

Ένας άρρωστος δργανισμός εύκολα μπορεί νά Εχει μιά μιρκή 
αύξηση στήν Ενεργειακή λειτουργία καί άπολαμβάνει αύτή τήν 
εύχάριστη θέση πάρα πολύ περισσότερο άπ' δ,τι ό ύγιής 
δργανισμός, Εξαιτίας τής μεγάλης διαφοράς άνάμεσα στή 
συνηθισμένη κατάσταση Εντασης καί τή σχετική χαλάρωσή 
της μετά άπό μιά μερική άποθωράκιση. Ά λ λ ά τό βιοενεργειακό 
σύστημα συνεχίζει νά αύξάνει τό ένεργειακό του έπίπεδο, έκτός 
κι άν συμβαίνουν περιοδικές έκφορτίσεις Ενέργειας. Καί δ 
μόνος τρόπος όλοκληρωτικής Εκφόρτισης τής συσσωρευμένης 
βιοενέργειας είναι, δπως ξέρουμε καλά, ό πλήρης δργασμικός 
σπασμός κατά τή διάρκεια τής φυσικής διαδικασίας τοϋ ζευγα-
ρώματος. Τό πρόβλημα τής διανοητικής ύγείας δέ θά ήταν τόσο 
δύσκολο δσο είναι, άν ή φύση δέν είχε συνδέσει Εντελώς τόν 
πλήρη δργασμικό σπασμό μέ τήν άπουσία τής χρόνιας σωματι-
κής θωράκισης. Σά φυσικοί Επιστήμονες καί γιατροί, δΕν 
είμαστε ύπεύθυνοι γΓ αύτή τήν κατάσταση· τήν άποκαλύψαμε 
μόνο καί τήν περιγράψαμε. 

Ή Ιδια ή άσθενής ήξερε πολύ καλά τόν κίνδυνο πού Ερχόταν 
πολύ περισσότερο άπ' δ,τι θά μπορούσε Ενας νευρωσικός. Μοϋ 
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είπε δτι ol «δυνάμεις» δέν ήταν έδώ τελευταία, άλλά «μπορού-
σαν καί σίγουρα θά γύριζαν, καθώς ήταν μοχθηρές». 

Μέ ρώτησε άν θά τήν έγκατέλειπα δταν ξαναγύριζαν οί 
«δυνάμεις». Ήθελε νά ξέρει τί άκριβώς ήταν δ μηχανισμός τής 
όργονοθεραπείας. ' Η έρώτησή της ήταν πολύ έξυπνη καί πάνω 
στό θέμα. Ζήτησε νά μάθει άν θά έπρεπε νά παραιτηθεί άπό τήν 
τωρινή της θέση «υπεροχής» άπέναντι στόν κόσμο καί άν θά 
μπορούσε νά γίνει χρήσιμο μέλος τής κοινωνίας. 

Αύτές οί έρωτήσεις φαίνονται περίεργες σέ κάποιον πού δέν 
ξέρει τί άποκάλυπτε σαφέστατα αύτή ή ύπόθεση. Ό σχιζοειδής 
χαρακτήρας έχει μεγαλύτερη ένόραση καί έπαφή μέ τίς λει-
τουργίες τής φύσης καί τής κοινωνίας άπό τόν homo normalis. 
Αύτό τοΰ δημιουργεί μιά λογική αίσθηση άνωτερότητας σέ 
σχέση μέ τό μέσο homo normalis, πού δέν έχει αύτή τήν 
ένόραση. Είναι λογικό, έπομένως, δτι γιά νά γίνει ένα «άτομο 
χρήσιμο στήν κονωνία», δηλαδή, ένας homo normalis, θά 
έπρεπε νά χάσει ένα μέρος άπό τίς ένοράσεις της καί, μαζί μ' 
αύτό, τήν άνωτερότητά της. 

Τέτοια αίσθήματα άνωτερότητας περιέχουν μεγάλο ποσό 
λογικής άλήθειας. Ό σχιζοειδής χαρακτήρας, κατά μέσο δρο, 
είναι πραγματικά άνώτερος άπό τό μέσο homo normalis σέ 
εύφυΐα, δπως άκριβώς κι ό «Εγκληματικός χαρακτήρας». Άλλά 
αύτή ή εύφυΐα δέν έφαρμόζεται στήν πρακτική έξαιτίας τής 
τρίσβαθης διάσπασης. Δέν έχει τή δυνατότητα νά πραγματώσει 
διαρκείς, λογικές βιολογικές δραστηριότητες, δπως γίνεται 
στήν περίπτωση αύτού πού όνομάζεται «Ιδιοφυΐα». 

Άδραξα αύτή τήν εύκαιρία γιά νά τήν στηρίξω άπέναντι 
στούς μελλοντικούς κινδύνους. Τής είπα δτι είχε δοκιμάσει μιά 
σύντομη μόνο άνακούφιση καί δτι θά τρόμαζε σέ έπικίνδυνο 
βαθμό δταν οί «δυνάμεις» της θ' άναδύονταν έντελώς άπ* τά 
βάθη. Τό κατάλαβε καί ύποσχέθηκε νά κρατάει στενή έπαφή 
μαζί μου κατά τή διάρκεια τών Επόμενων ένεργειών. 

Τά γεγονότα πού πρόκειται νά περιγράψω τώρα θά φανούν 
τελείως άπίστευτα σέ όποιονδήποτε δέν προσπαθήσει νά κατα-
λάβει αύτή τήν περίπτωση (καθώς καί όποιαδήποτε άλλη, γιά 
τόν Ίδιο λόγο) εύθύς έξαρχής βάσει τών φυσικών λειτουργιών 
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τής βιοενέργειας καί τοϋ μπλοκαρίσματός της στίς βιοπάθειες. 
Αύτά τά συμβάντα θά τοΰ φανούν σάν παραδείγματα «τρελών 
άντιδράσεων», «παράλογα», «Επικίνδυνα», «άντικοινωνικά», σάν 
καλοί λόγοι γιά νά καταδικαστεί ό άσθενής σέ άσυλο φρενοβλα-
βών. Συμφωνώ δτι αύτό πού θά 'ρχόταν ήταν έπικίνδυνο, 
άντικοινωνικό, ένας καλός λόγος γιά καταδίκη· άλλά δέν μπορώ 
νά συμφωνήσω δτι ήταν παράλογο ή δτι ήταν περισσότερο 
«τρελό» άπό τά έργα, ή μάλλον τίς κακουργίες τών δικτατόρων ή 
τών πολεμοκάπηλων, πού δέν μπαίνουν σέ ψυχιατρεία, άλλά, 
άντίθετα, λατρεύονται καί τιμώνται άπό τούς homo normalis. ΓΓ 
αύτό καί δέν μπορώ νά έρεθιστώ άπό τήν άρκετά λιγότερη 
«τρέλα» τοΰ σχιζοφρενή. Γιά νά τό πώ πιό σταράτα, αύτός, άν 
δλα πάνε στραβά, σκοτώνει ή άπειλεΐ νά σκοτώσει κάποιον 
άλλο, άλλά ποτέ δέν όδηγεΐ Εκατομμύρια άθώων άνθρώπων 
μακριά άπό τά σπίτια τους γιά τήν «τιμή τής πατρώας γής»· δέν 
άπαιτεΐ μέ τήν άπειλή τών δπλων νά θυσιαστούν Εκατομμύρια γιά 
τίς ήλίθιες πολιτικΕς Ιδέες του. 

ΓΓ αύτό, άς είμαστε λογικοί- άς έγκαταλείψουμε τό ψεύτικο 
δίκιο μας. Πρέπει νά ύπάρχει σοβαρός λόγος γιά νά μεταχειρί-
ζονται τό σχιζοφρενή Ετσι σκληρά καί νά τιμοΰν τό σκληρό 
homo normalis τόσο τρελά σ' δλο αύτό τόν πλανήτη. 

Δέκατη συνεδρία 

Ή στάση πού περιέγραψα πιό πάνω έσωσε αύτή τήν είδική 
περίπτωση. Πιστεύω άπόλυτα δτι θά μπορούσε νά σώσει 
χιλιάδες ζωές πού σαπίζουν άθώες μέσα στά ξεπερασμένα 
ψυχιατρεία, έξαιτίας τής ύποκρισίας τοΰ homo normalis καί τής 
σκληρότητάς του, πού βρίσκει τήν έφαρμογή της στήν άνεύθυ-
νη, γενικά παραδεκτή καί χωρίς διακρίσεις «θεραπεία μέ 
ήλεκτροσόκ». 

Ή άσθενής είχε αίσθανθεΐ τελείως άνετα δλη τή μέρα. Ά λ λ ά 
δταν γδύθηκε, είδα τό σχήμα Ενός σταυρού, χαραγμένο στό 
δέρμα της πάνω στό στέρνο, περίπου 6 Εκ. ύψος καί 4 Εκ. 
πλάτος. Τόν είχε χαράξει τό περασμΕνο βράδυ «χωρίς κανΕνα 
συνειδητό κίνητρο». « 'Απλά έπρεπε» νά τό κάνει. Τώρα Ενιωθε 
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πολύ «πλακωμένη». «Πρέπει νά ξεθυμάνω λίγο, άλλιώς θά 
έκραγώ». 

Ήταν άμέσως φανερό (στόν καλά έκπαιδευμένο όργονοθερα-
πευτή) δτι ή αυχενική περιοχή της ήταν έντονα συσπασμένη, 
ώχρή καί άκίνητη. 'Ισχυρή όργή φαινόταν στό πρόσωπό της, 
πού ήταν σχεδόν κυανωτικό. Χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά 
γιά νά άφαιρεθεϊ αύτός ό Ισχυρός αύχενικός κόμπος. Τό πέτυχα 
μέ δύο τρόπους, ζητώντας της νά κάνει έμετό, μέχρι πού τό 
άντανακλαστικό τοΰ έμετοΰ λειτουργοΰσε καλά καί ν' άναπνέει 
συνειδητά. Μόλις ό κόμπος στό λαιμό έφυγε, άρχισε νά κλαίει 
σιωπηρά. Προσπάθησα νά τήν κάνω νά κλάψει φωναχτά, άλλά 
άπέτυχα. Αύτό τό φαινόμενο συναντιέται πολύ συχνά σέ νευρω-
σικές βιοπάθειες: ή συγκίνηση τοΰ κλάματος είναι πολύ Ισχυ-
ρή, γιά νά έκφραστεΐ έντελώς μέ τήν πρώτη φορά. Συνήθως, μέ 
τή συγκίνηση τοΰ κλάματος συγκρατιέται μεγάλη όργή. "Αν ό 
άσθενής άφηνόταν στό κλάμα έντελώς καί έλεύθερα, θά αίσθα-
νόταν δτι έπρεπε νά κάνει φόνο. 

Τέτοια θωράκιση είναι συνήθως άποτέλεσμα σκληρής τιμω-
ρίας γιά έντελώς άθώα παιδική συμπεριφορά. Ή μητέρα 
μισούσε τόν πατέρα* ήθελε νά τόν δολοφονήσει, νά τόν 
ξεφορτωθεί· ήταν, δμως, πολύ δυνατός καί ή μάνα πολύ άδύνατη 
γιά νά κάνει κάτι τέτοιο. "Ετσι τιμωρούσε τό τρίχρονο ή 
τετράχρονο παιδί έπειδή έκανε θόρυβο ή έπειδή χόρευε στό 
δρόμο ή γιά κάποια άλλη έντελώς άθώα πράξη. Ή φυσική 
άντίδραση άπό τή μεριά τοΰ παιδιοΰ είναι ή δίκαιη όργή 
άπέναντι σέ τέτοια σκληρότητα· άλλά τό παιδί φοβάται νά 
δείξει τήν όργή του καί, σ' άντιστάθμισμα, θέλει νά κλάψει-

άλλά καί τό κλάμα έπίσης «άπαγορεύεται»· «Ινα καλό άγόρι καί 
ένα καλό κορίτσι δέ κλαίνε, δέν δείχνουν ποτέ τή συγκίνησή 
τους». Αύτός ό τύπος ξακουσμένης «έκπαίδευσης» τών μικρών 
παιδιών στόν είκοστό αίώνα τής κουλτούρας καί τοΰ πολιτι-
σμοΰ, στήν άρχή τής τρομερής «άτομικής έποχής»... πού «ή θά 
κάνει τήν άνθρωπότητα νά πετάξει στόν ούρανό ή θά τήν 
στείλει στό διάολο... έξαρτάται άπό...» ...Τί; ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΛΗ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ή ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕ-
ΡΕΙ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΙΧΝΟΣ ΤΕΤΟΙΑΣ 
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ 
ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΟΙ 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ Ή ΔΕ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ 
ΚΟΥΡΑΓΙΟ Ν* ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ 
ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΕΧΤΟΥΝ, ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗ-
ΜΑΪΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ «ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ». 

Ή άσθενής μας είχε ύποστεί γιά δεκάδες χρόνια τήν τερατώδη 
συμπεριφορά τής γκρινιάρας μάνας της. Είχε άναπτύξει τήν 
τάση νά θέλει νά πνίξει τή μάνα της γιά νά ύπερασπίσει τόν 
έαυτό της. Τέτοιες τάσεις είναι πολύ Ισχυρές καί δέν μπορούν νά 
πολεμηθούν μέ άλλο τρόπο, παρά μέ τή θωράκιση άπέναντι στό 
άνέβασμα τοΰ δολοφονικού μίσους στό λαιμό. 

Εντελώς αύθόρμητα ή άσθενής μέ ρώτησε, Λν θά τής Επέτρεπα 
νά μοΰ σφίξει τό λαιμό. 'Ομολογώ δτι αίσθάνθηκα δχι άμηχανία, 
άλλά λίγο φόβο- ώστόσο-τής είπα νά προχωρήσει καί νά τό 
κάνει. ' Η άσθενής έβαλε τά χέρια της πολύ προσεκτικά γύρω άπό 
τό λαιμό μου καί μ' έσφιξε έλαφρά* Επειτα τό πρόσωπό της 
καθάρισε καί σωριάστηκε πίσω έξαντλημένη. Ή άναπνοή της 
ήταν όλοκληρωμένη τώρα. 'Ολόκληρο τό κορμί της έτρεμε 
φοβερά μέ κάθε έκπνοή. Τά ρευστά καί οί αίσθήσεις φαινόντου-
σαν δυνατές, άν κρίνουμε άπό τόν τρόπο πού τέντωνε τό δεξί της 
πόδι γιά ν' άποκρούει τή δύναμη τών συγκινήσεων. Πότε-πότε τό 
σώμα της γινόταν τελείως άκαμπτο, σέ στάση δπισθότονου καί 
μετά χαλάρωνε καί πάλι. Τό πρόσωπό της γινόταν έναλλασσόμε-
να κόκκινο άπ' τό κλάμα ή μελανό άπ' τήν όργή. Ή διαδικασία 
κράτησε κάπου τριάντα λεπτά. "Ηξερα δτι τώρα οί ψυχωσικές 
Ιδέες της θ' άναδύονταν μ' δλη τους τή δύναμη. Όταν 
συμπληρώθηκε ένας δρισμένος βαθμός συγκινησιακής φόρτι-
σης. τής ζήτησα ήσυχα νά προσπαθήσει νά σταματήσει τήν 
άντίδραση. 'Ανταποκρίθηκε στή στιγμή γεμάτη συνεργατικότη-
τα καί άρχισε νά ήρεμεΐ. Τής κρατοΰσα τό χέρι μέσα στή παλάμη 
μου, σ' δλη τή διάρκεια τοΰ ξεσπάσματος. 

Στά είκοσιδύο χρόνια ψυχιατρικής δουλειάς μέ ψυχωσικούς ή 
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τούς όνομαζόμενους ψυχοπαθείς, είχα άποκτήσει μιά όρισμένη 
Ικανότητα νά έλέγχω τέτοιες συναισθηματικές καταστάσεις. 
Καί λέω δτι δλοι οί ψυχίατροι θά έπρεπε νά είναι Ικανοί νά τίς 
χειριστούν. Άλλά λέω έπίσης δτι σήμερα λίγοι ψυχίατροι 
είναι έξοπλισμένοι γιά κάτι τέτοιο καί γι' αύτό θά συνιστούσα 
έπίμονα νά μήν έπαναλάβετε τό πείραμά μου, έκτός κι άν 
ύπάρχει ή κατάλληλη Ικανότητα. Δέ θέλω νά είμαι ύπεύθυνος 
γιά μιά καταστροφή πού θά μπορούσε νά συμβεί σέ μερικά 
γραφεία ψυχιάτρων έξαιτίας αύτής τής λειψής έκπαίδευσης. 

Ά ν θέλουμε νά καταλάβουμε τόν κόσμο τού σχιζοφρενή, δέν 
πρέπει ποτέ νά τόν κοιτάζουμε άπ' τή θέση τού homo normalis' 
ή πνευματική ύγεία τοΰ τελευταίου έχει τεθεί ύπό αύστηρό 
έλεγχο. Αντίθετα, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά τόν κατανοή-
σουμε δταν ό σχιζοφρενής έκφράζει λογικές λειτουργίες μέ ένα 
διαστρεβλωμένο τρόπο. Γι' αύτό, είναι άναγκαίο νά τόν κρίνου-
με πέρα άπ' αύτόν τόν «τακτοποιημένο» κόσμο μας- πρέπει νά 
τόν έξετάσουμε άπ' τή δική του σκοπιά Αύτό δέν είναι εύκολο. 
Άλλά άν κάποιος είσχωρήσει στίς διαστρεβλώσεις, άνοίγεται 
μιά πλατιά θέα σ' ένα τεράδτιο πεδίο άνθρώπινης έμπειρίας, 
πλούσιο σέ όμορφιά καί άλήθεια. Είναι τό πεδίο άπ' δπου 
πηγάζουν δλες οί μεγάλες πράξεις εύφυΐας. 

Γιά νά συνεχίσουμε μέ τήν άσθενή μας: τή ρώτησα ποιό ήταν 
τό νόημα τοΰ σταυροί? στό στήθος της. Δέν τήν κατηγόρησα 
ούτε τήν άπείλησα νά τή στείλω πίσω στό ψυχιατρείο. Αύτό δέ 
θά είχε κανένα άποτέλεσμα. 

Ανασηκώθηκε τρέμοντας σ' δλο της τό κορμί κι έπιασε τό 
λαιμό της. Έπειτα είπε: «Δέ θέλω νά είμαι έβραία» (δέν ήταν 
έβραϊκής καταγωγής). Μιά καί όποιοσδήποτε σχιζοφρενής 
δποιασδήποτε θρησκείας θά μπορούσε νά τό πει αύτό δέν 
προσπάθησα νά τήν πείσω δτι δέν ήταν έβραία' άντίθετα, τήν 
πήρα στά σοβαρά. «Γιατί ΟΧΙ;» ρώτησα. «Οί έβραίοι σταύρω-
σαν τόν Ιησού», είπε. 'Αμέσως μετά ζήτησε ένα μαχαίρι νά 
χαράξει ένα μεγαλύτερο σταυρό στό στομάχι της. 

"Η κατάσταση δέν ήταν σαφής στήν άρχή. Μετά άπό λίγο 
έγινε σαφές δτι προσπαθούσε νά μπει σέ κατάσταση έκστασης, 
άλλά προφανώς δέν τά κατάφερνε. Μετά άπό λίγο, είπε: 
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«Προσπάθησα πάλι νά 'ρθω σ' έπαφή μαζί τους [μέ τίς 
δυνάμεις]... άλλά... δέν μπορώ...» 

"Αρχισε νά κλαίει. Τή ρώτησα γιατί. «Ίσως ύπάρχουν τρεις 
λόγοι: 1) τίς πολέμησα πολύ δυνατά· 2) δέν έκανα τό σταυρό 
πολύ βαθιά* 3) μέ άπορρίπτουν γιατί είμαι έβραία». 

Ή άκριβής σχέση μεταξύ τής βιοφυσικής της κατάστασης 
καί τών ψυχωσικών ίδεών της ήταν άκόμη άσαφής. Ή τ α ν 
πιθανό τό παραληρηματικό σύστημα νά μή λειτουργούσε τόσο 
καλά δσο πρίν* νά ένιωθε ένοχη άπέναντι στίς «δυνάμεις», στίς 
όποιες είχε άφιερώσει τή ζωή της καί γι' αύτό νά προσπαθούσε 
σκληρά νά κάνει μιά αύτοθυσία γιά νά ξανακερδίσει τήν εύνοια 
τών «δυνάμεων». Τέτοιοι μηχανισμοί είναι άρκετά γνωστοί άπό 
τήν όνομαζόμενη «όμαλή» θρησκευτική συμπεριφορά. Καί έδώ, 
τό χάσιμο τής έπαφής μέ τό «Θεό» θά όδηγήσει σέ μεγαλύτερη 
θυσία, γιά νά ξανακερδηθεΐ ή εύνοιά Του. 

Είχε ταυτιστεί μέ τόν 'Ιησού Χριστό; 
Μετά άπό λίγο ήρέμησε καί πήγε άσφαλής στό σπίτι της. 

Γιατί δέν τήν έβαλα στό ψυχιατρείο μετά άπό δ,τι συνέβη; 
"Εκανα τήν έρώτηση στόν έαυτό μου. Καί νά ή άπάντηση: 
ήξερα άπό τή μεγάλη μου έμπειρία μέ τέτοιες συγκινησιακές 
καταστάσεις δτι κάθε άπειλή θά μπορούσε μόνο ν' αύξήσει τόν 
κίνδυνο καί δτι, άπ' τήν άλλη μεριά, μόνο γνήσια έμπιστοσύνη 
σ' αύτήν, πού τήν ένιωθε, μπορούσε νά σώσει τήν κατάσταση. 
Γιά κάποιο λόγο τής είχα έμπιστοσύνη. 'Αλλά καί ό κίνδυνος 
ήταν φυσικά μεγάλος. 'Υπήρχε κίνδυνος γιά αύτοκτονία," άλλά 
δχι καί γιά καταστροφικότητα άπέναντι σέ κάποιον άλλο. 
Κλινικά, φαινόταν κοντά σέ μιά μεγάλη άλλαγή στή δομή της, 
δπως έδειχνε ή άνικανότητά της νά έρθει σ' έπαφή μέ τίς 
«δυνάμεις». Αύτό ήταν ένα σημαντικό κέρδος πού μπορούσε νά 
προεκταθεί. 

'Ενδέκατη συνεδρία 

'Επέστρεψε καλόκεφη μέ φωτεινά μάτια, άλλά σέ μιά έλαφρή 
μανιακή κατάσταση. Μιλούσε πολύ καί μέ πολλά άστεΐα. 
Θεραπευτικά, δέν μπορεί νά γίνει πολλή πρόοδος δταν ό 
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άσθενής αίσθάνεται πολύ καλά. Πρέπει νά ξεθάψεις κι άλλες 
συγκρούσεις καί νά αύξήσεις έπαρκώς τό έπίπεδο τής ένέργειας 
Cià νά συνεχίσεις. Αύτό γίνεται μέ πλήρη άναπνοή. 

Μόλις ή άσθενής άρχισε νά έκτελεί βαθύτερες άναπνοές, 
ιαρουσίασε ξανά δυνατές ψυχωσικές συγκινήσεις. "Αρχισε νά 
εοιτά όλόγυρα στό δωμάτιο μέ τόν τυπικό παρανοϊκό της 

τρόπο. Τήν έπιασε άγχος καί τό σώμα της άρχισε νά έχει ρίγη. 
Τα μάτια της άλλαξαν. Φάνηκαν άδεια στήν άρχή κι άργότερα 
/παρατηρούσαν μέ προσοχή τό έρυθροπυρωμένο σπείραμα τής 
Ιήλεκτρικής σόμπας. Αύτό συνεχίστηκε γιά πολύ. "Εδιωξε τό 
άγχος της καί μετά είπε: «Είχα μιά παράξενη σκέψη... ΟΤΙ 
ΑΥΤΗ Η ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ* 

^ τ ι αύτές [οί «πραγματικές δυνάμεις»] μπορούσαν νά σκεφτούν 
\δτι μπορούσα νά προτιμήσω αύτή τήν άλλη δύναμη [άπό τόν 
ήλιο καί τή ζέστη]». 

Έμεινα άναυδος. Τί βαθιά σκέψη καί πόσο κοντά στήν 
άλήθεια! Βεβαιώνω τόν άναγνώστη δτι έκεϊνο τόν καιρό δέν 
είχε ίδέα γιά τά φαινόμενα τής όργόνης καί έγώ δέν τής είχα πει 
τίποτε γι* αύτό. Ή άλήθεια πού άγγιξε μέ τά λόγια της ήταν 
αύτή: άν άλήθευε δτι οί «δυνάμεις» της ήταν παραμορφωμένες 
άντιλήψεις τής δικιάς της βιοενέργειας* άν άληθεύει άκόμη δτι 
ή δργανισμική ένέργεια καί ή ένέργεια τού ήλιου είναι βασικά 
Ιδιες, τότε είχε κάνει μιά άληθινά Επιστημονική δήλωση καί 
πολύ μεγάλη μάλιστα. Ό δργανισμός της προσπαθούσε νά 
έπανακτήσει τήν ύγεία του έγκαταλείποντας τήν παραληρηματι-
κή άντίληψη τής πραγματικότητας γιά χάρη τής κανονικής 
πραγματικότητας; Προφανώς, πολεμούσε σκληρά γιά νά διευρύ-
νει τό φάσμα τής αΐσθησής της γιά τήν πραγματικότητα. Ή 
άντικατάσταση τών «δυνάμεων» άπό άλλες, φυσικές δυνάμεις 
φαινόταν λογικό βήμα πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Γιά κάποιο 
λόγο οί παραληρηματικές δυνάμεις είχαν χάσει κάμποσο άπό 
τήν έπιρροή τους πάνω της, δπως τό έκφρασε μέ τήν έπόμενη 
φράση της: «Σκεφτόμουν δτι μπορούσαν καί νά πάνε νά 
γαμηθούν... "Ω, τί είπα...» Τήν κατέλαβε μεγάλο άγχος άμέσως 
μόλις τό είπε, σάν νά είχε καλέσει τό διάβολο. 

Τόλμησα τήν άκόλουθη ύπόθεση: ή άναπνοή είχε άνεβάσει 
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τό έπίπεδο τής βιοενέργειάς της. Είχε Ερθει κοντύτερα στίς 
φυσικές δυνάμεις, τίς «φλογερές» αίσθήσεις μέσα της. "Αν 
Ισχυε αύτό τό παραλήρημα σχετικά μέ τίς «δυνάμεις» άπό τό 
«ύπερπέραν», είχε χάσει ένα μέρος άπό τήν ένέργειά του καί 
έτσι είχε έξασθενήσει. Είχε Ερθει πιό κοντά στήν πραγματικότητα 
μέ τό νά Ερθει πιό κοντά στίς δυνάμεις τής ζωής, τίς όργονοτικές 
αίσθήσεις μέσα της. Αύτή ήταν μιά πολύ μεγάλη άνακάλυψη 
σχετικά μέ τό σχιζοφρενικό παραλήρημα: τό παραλήρημα 
σχετικά μέ τίς «δυνάμεις άπ' τό ύπερπέραν» δέν είναι μόνο μιά 
ψυχωσική έπεξεργασία χωρίς καμιά βάση στήν πραγματικότη-
τα* περιγράφει, μάλλον, μιά βαθιά βιωμένη πραγματικότητα, άν 
καί μέ παραμορφωμένο τρόπο. Ή παραπέρα πρόοδος θά άπόδει-
χνε ή θά διέψευδε αύτή τήν ύπόθεση. 'Αργότερα, τήν άπέδειξε 
σωστή. Βασικά, αύτό συνηγορεί στό δτι οί ψυχωσικοί, μέ τό 
παραλήρημά τους, μας λένε σημαντικά πράγματα γιά τίς 
λειτουργίες τής φύσης. Πρέπει μόνο νά μάθουμε νά κατανοούμε 
τή γλώσσα τους. 

Είχε φτάσει πολύ κοντά στό νόημα τού παραληρήματός της, 
χωρίς νά βυθίζεται έντελώς σ' αύτό. ' Η λειτουργία πού εύθυνό-
ταν γι' αύτή τήν έπιτυχία ήταν ή βελτίωση τής άναπνοής της. 
Στή διάρκεια τής ύπόλοιπης συνεδρίας, παρουσιάστηκαν δυνα-
τοί σπασμοί, δμως, τούς άντεξε καλύτερα καί χωρίς μεγάλο 
άγχος. 'Αλλά τά μάτια της σκοτείνιαζαν κάθε φορά πού οί 
όργονοτικές αίσθήσεις γινόντουσαν πολύ δυνατές γι' αύτή ν. 

"Ενιωθα δτι ήθελε νά μοΰ πεί κάτι, άλλά δέν μ' έμπιστευόταν 
έντελώς. Τή ρώτησα άν μάντευα σωστά πώς ήταν σέ σύγκρουση 
σχετικά μέ τίς «δυνάμεις» καί μένα* δτι ήταν ταυτόχρονα μαζί 
καί Εναντίον τών «δυνάμεων» καί μαζί μου δπως καί Εναντίον μου. 
Φοβόταν τίς «δυνάμεις» δταν συμφωνούσε μαζί μου πάρα πολύ, 
δταν ζητούσε τή βοήθειά μου ένάντια στίς «δυνάμεις». Τό 
κατάλαβε αύτό άμέσως καί πολύ καλά. Στήν πραγματικότητα, 
τό είχε σκεφτεί καί ή ίδια. 

Οί σπασμοί συνεχίζονταν ένώ μιλάγαμε. Ζαλιζόταν καί τής 
ζήτησα νά σταματήσει τίς άντιδράσεις τοΰ όργανισμοΰ της. Τό 
Εκανε. Στό τέλος, μοΰ είπε έντελώς αύθόρμητα δτι είχε άρραχττή-
σει σοβαρά γιά πρώτη φορά δταν οί «δυνάμεις» τής είχαν πεί νά 
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δηλητηριάσει όλόκληρη τήν οίκογένειά της μέ τό φωταέριο. Πρα-
γματικά, τό είχε άνοίξει Ινα βράδυ, άλλά τό είχε ξανακλείσει. 
'Αμέσως μόλις μοϋ τό είπε, άρχισε νά μουρμουρίζει άκατανόη-
τα. "Εμοιαζε σάν μυστικιστική τελετουργία γιά τόν έξευμενισμό 
τών κακών πνευμάτων. Κάθησε στό δωμάτιο μιά ώρα. Καθόταν 
μαρμαρωμένη σέ μιά θέση καί δέν κουνιόταν. Έδινε τήν 
έντύπωση δτι είχε πέσει σέ καταληψία. Δέν άπαντοϋσε στήν 
Επαναλαμβανόμενη έρώτησή μου γιατί δέν Εφευγε. Τελικά, είπε: 
«δέν μπορώ νά κάνω βήμα άπό αύτό τό σημείο». 

Στή διάρκεια αύτής τής συνεδρίας, οί προοπτικές τής θερα-
πείας της φάνηκαν καθαρά: 

1. "Οσο πιό καλή έπαφή είχε μέ τίς πλασματικές βιοενεργεια-
κές ρέουσες αίσθήσεις της, τόσο λιγότερο θά φοβόταν τίς 
δυνάμεις. Αύτό θά άπόδειχνε καί τόν Ισχυρισμό μου δτι οί 
«δυνάμεις» στή σχιζοφρένεια είναι παραμορφωμένες Αντιλήψεις τών 
βασικών όργονοτικών αίσθήσεων τών όργάνων. 

2. Αύτή ή έπαφή μέ τίς αίσθήσεις τοΰ σώματός της θά 
βοηθούσε νά θεμελιωθεί κάποιος βαθμός όργασμικής Ικανοποί-
ησης καί αύτό μέ τή σειρά του θά έξαφάνιζε τήν ένεργειακή 
λίμναση, πού λειτουργούσε μέσα στόν πυρήνα τών παραληρη-
μάτων της. 

3. Οί μή παραμορφωμένες έμπειρίες άπό τίς αίσθήσεις τοϋ 
κορμιού της θά τήν ύποστήριζαν νά έντοπίσει τήν άληθινή 
φύση τών δυνάμεων καί Ετσι σιγά-σιγά θά κατΕστρεφε τό 
παραλήρημα. 

Πρίν Επιτευχθεί αύτό, ή άσθενής Επρεπε νά περάσει μΕσα άπό 
μιά σειρά άπό Επικίνδυνες καταστάσεις. Έπρεπε νά περιμένου-
με παραληρήματα καί κατατονικές άντιδράσεις σέ κάθε ξέσπα-
σμα τών Ισχυρών όργονοτικών ρευμάτων μέσα στό σώμα της. 
Θ' άντιλαμβανόταν αύτές τίς αίσθήσεις μέ τρόμο- θά τίς 
μπλοκάριζε μέ σωματική άκαμψία καί τά μπλοκαρισμένα πλα-
σματικά ρεύματα θά μεταμορφώνονταν σέ καταστροφικές παρορ-
μήσεις. Γι' αύτό, τίς «δευτερογενείς» παρορμήσεις, πού προέρ-
χονται άπό τό μπλοκάρισμα τών πρωταρχικών, βασικών συγκι-
νήσεων, θά Επρεπε νά τίς χειριστώ προσεκτικά καί νά τίς κάνω 
νά «βγοϋν» άργά-άργά, βήμα-βήμα. Ό κίνδυνος θά γινόταν 
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Ιδιαίτερα μεγάλος δταν θά Εμφανίζονταν οί πρώτοι αύθόρμητοι 
όργασμικοί σπασμοί τοϋ σώματός της. 

Δωδέκατη συνεδρία 

Είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ σ' έλπιδοφόρες άλλαγές, άλλά 
καί σέ μεγάλους κινδύνους. Ήρθε σ* αύτή τή συνάντηση μ' 
έντονο άγχος καί διέγερση. Μοΰ έκανε άναρίθμητες έρωτήσεις 
καί άντιστάθηκε σκληρά καί γιά πολλή ώρα σέ κάθε προσπά-
θειά μου νά σπάσω τόν κόμπο τοΰ λαιμού της, πού ήταν 
Ιδιαίτερα δυνατός έκείνη τή μέρα. Ή άναπνοή της ήταν πολύ 
έπιπόλαιη καί τό πρόσωπό της ήταν τελείως ώχρό καί μελανό. 

Ήθελε Ινα μαχαίρι. Τής είπα δτι θά τής έδινα ένα μαχαίρι άν 
μοΰ "λεγε τί τό ήθελε. ' «Θέλω νά σοΰ άνοίξω διάπλατα τό 
στομάχι...» Καθώς τό έλεγε έδειξε πρός τό δικό της στομάχι. Τή 
ρώτησα γιατί ήθελε ν' άνοίξει τό στομάχι της καί τό δικό μου. 
«Πονάει έδώ... δέν έκτονώθηκα άρκετά χτές...» Αίσθανόταν 
Ισχυρή ένταση έκεί; «Ναί... ναι... είναι άπαίσιο... καί στό λαιμό 
έπίσης...» 

Ξαφνικά, κατάλαβα μέ τέλεια διαύγεια γιατί καί σέ ποιά 
συγκινησιακή κατάσταση γίνονται οί φόνοι άπό σχιζοφρενείς 
καί σχιζοειδείς τύπους «έγκληματιών»: δταν ή ένταση στά 
δργανα, Ιδιαίτερα στή διαφραγματική περιοχή καί στό λαιμό, 
γίνεται άφόρητα Ισχυρή, έμφανίζεται ή άνάγκη νά κόψεις 
κάποιου τό στομάχι ή τό λαιμό. Ή Ιαπωνική συνήθεια τοΰ 
χαρακίρι, μεταμφιεσμένο δπως είναι άπό τήν Ιδεολογική Εκλο-
γίκευση, είναι μιά άκραία έκφραση τέτοιας βιοενεργειακής 
κατάστασης. Ό φόνος συμβαίνει δταν ή παρόρμηση κατευθύ-
νεται μακριά άπό τόν έαυτό, πρός κάποιον άλλο. "Οσο εύκολα 
Ενα παιδί άναπτύσσει μιά σύσπαση στό λαιμό του δταν έχει τήν 
τάση νά σφίξει τό λαιμό τοΰ πατΕρα του ή τής μητέρας του, Ιτσι 
καί ό σχιζοειδής δολοφόνος κόβει τό λαιμό κάποιου άλλου δταν ή 
δικιά του άποπνικτική αίσθηση γίνεται άφόρητη. 

Πέτυχα νά πιέσω τήν άσθενή νά πάρει μερικές άνάσες καί νά 
έκπνεύσει βαθιά τρεϊς ή τέσσερις φορές. Τότε έπήλθε ένας 
σπασμός τής έπιγλωττίδας. Τό πρόσωπό της μελάνιασε, όλό-
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κλήρο τό σώμα της Ετρεμε άλλά τελικά οί σπασμοί Εξαφανίστη-
καν καί άρχισαν αύτοματικές κινήσεις τοϋ στήθους καί τών 
ποδιών της. Πολεμοϋσε άπεγνωσμένα Ενάντια σ' αύτές τίς 
κινήσεις, άλλά, ήταν φανερό, χωρίς Επιτυχία. Ή στενή σχέση 
άνάμεσα στίς αύτοματικές κινήσεις καί τήν άνάπτυξη τοϋ 
παραληρήματός της Εγινε τώρα άρκετά σαφής. 

"Εστρεψε τούς βολβούς τών ματιών της πρός τά πάνω καί 
είπε μέ άπόγνωση: «Νομίζεις δτι δέν μπορώ πιά νά Ερθω σ' 
έπαφή μαζί τους [μέ τίς δυνάμεις];... Μού τό 'κάνες στ' άλήθεια 
αύτό τό πράγμα;...» 

Είχε χάσει τήν έπαφή της μέ τίς «δυνάμεις», μέσα άπό τήν έπαφή, 
πού είχε πετύχει ή αύτο-αντίληψή της, μέ τίς δικιές της αύτόνομες 
σωματικές λειτουργίες. 

"Απάντησα: «Δέν ένδιαφέρομαι γιά τίς ' ' δυνάμεις ' ' σου. Δέν 
ξέρω τίποτα γι' αύτές. Τό μόνο πού μ' ένδιαφέρει είναι νά σέ 
φέρω σ' Επαφή μέ τό σώμα σου». 

"Αν είχα καταπολεμήσει τήν άντίληψή της γιά τίς «δυνάμεις» 
ή είχα έκφέρει προσωπικές, γνώμες γι' αύτές, θά είχε άντιδράσει 
άνταγωνιστικά, άφοΰ αίσθανόταν άφοσιωμένη σ' αύτές. Ή 
πολιτική μου, έπομένως, ήταν νά άφήσω τίς δυνάμεις άθικτες 
καί νά δουλέψω άποκλειστικά στούς κόμπους τοϋ όργανισμοΰ 
της, πού δημιουργούσαν τό παραλήρημα σχετικά μέ τίς δυνά-
μεις. 

Μετά άπό λίγο είπε: «Θέλω νά πάω στό Bellevue [Ενα 
ψυχιατρικό Ιδρυμα στή Νέα Υόρκη] νά ψάξω γιά τίς "δυνά-
μεις". . . Πρέπει νά τίς βρώ κάπου... Ήθελαν νά είμαι άνώτερη, 
καλύτερη, δχι Ενα κτήνος...» 

"Εδώ, σέ μιά ξεκάθαρη Ενότητα, είχαμε μπροστά μας δλόκλη-
ρο τό Ιδεολογικό σύστημα τοϋ homo normalis, πού κατευθυνό-
ταν Ενάντια στίς φυσικές σωματικές λειτουργίες. Οί «δυνάμεις», 
στό πλαίσιο τής ψύχωσης, είχαν μιά διπλή λειτουργία: ή μιά 
άντιπροσώπευε τίς πρωταρχικές σωματικές λειτουργίες, Ιδιαίτε-
ρα τών όργονοτικών, βιοσεξουαλικών ρευματικών αίσθήσεων ή 
άλλη άντιπροσώπευε τήν περιφρόνηση τοϋ κορμιού, τήν «άνω-
τερότητα» άπέναντι σέ τέτοια «γήινα» καί «ταπεινά» πράγματα 
δπως οί σωματικές δρμές. Τό παραλήρημα λοιπόν είχε μ' αύτό 

190 



τόν τρόπο ένώσει σέ ΜΙΑ δυό διαμετρικά άντίθετες λειτουργίες 
τοΰ homo normalis. Άλλά Ιδωμένη άπό «μακριά», άπ' έξω άπό 
τόν κόσμο τοϋ homo normalis, αύτή ή ένότητα φαινόταν 
βάσιμη: άντιπροσώπευε τή λειτουργική Ενωση τής ύπέρτατης 
καλοσύνης, τοΰ νά είσαι σάν τό θεό καί τών βασικών φυσικών 
ρευστών τοΰ κορμιοΰ. Αύτή ή λειτουργική ένωση προβαλλόταν 
μέ τή μορφή τόύ παραληρήματος τών δυνάμεων πού τήν 
καταδίωκαν. Τώρα, πού γιά πρώτη φορά είχε πραγματοποιηθεί 
ή έπαφή μέ τίς αίσθήσεις τοΰ κορμιού της, χώρισε αύτή τήν 
ένότητα σέ μιά ίδέα «ήθικής άνωτερότητας», πού βρισκόταν 
άντιμέτωπη μέ τήν «κτηνωδία τών σωματικών όρμών». 

Αύτές οί συνδέσεις καί άλληλεπιδράσεις σπάνια φαίνονται 
τόσο καθαρά στίς άπλές νευρωσικές βιοπάθειες. Έδώ, ό 
«διάβολος» είναι καλά διαχωρισμένος άπό τό «θεό» καί κρατιέ-
ται μακριά του συνέχεια καί μέ τρόπο σίγουρο. 

Έτρεμε δυνατά σ' όλη τή διάρκεια αύτής τής διαδικασίας. 
Διαδοχικά, παραδινόταν μερικά στίς αίσθήσεις καί κινήσεις 
τοΰ κορμιού της καί μετά γέμισε κηλίδες, σάν νά 'ταν σέ σόκ. 
Τά μάτια της γίνονταν, διαδοχικά, πότε καθαρά καί πότε θολά. 
«Δέ θέλω νά είμαι ένα μέσο άνθρώπινο δν». Τή ρώτησα τί 
άκριβώς έννοούσε. «Ένα άνθρώπινο δν μέ ζωώδικες αίσθή-
σεις». Τής έξήγησα τή διαφορά μεταξύ τών πρωτογενών καί 
δευτερογενών άντικοινωνικών όρμών καί πώς οί πρώτες μετα-
τρέπονται στίς δεύτερες. Τό κατάλαβε καλά. Τότε άφέθηκε 
έντελώς καί χαλάρωσε. Ή Ισχυρή ένταση στούς κοιλιακούς 
μΰς έξαφανίστηκε. Αίσθάνθηκε λυτρωμένη καί ξεκουράστηκε 
ήσυχα. 

Έχουμε δεί πώς οί γλυκές, «φλογερές» αίσθήσεις τών όργά-
νων, ή έμπειρία αύτή πού ποθεί πιό πολύ άπ' δλες ό όργανι-
σμός, έκφοβίζονται καί καταπολεμούνται σάν «κτηνώδικη σάρ-
κα», μέ τήν έννοια πού τής δίνει ό homo normalis καί σά 
«δυνάμεις» τού κακού ή σά «διάβολος» στήν κόλαση. 

θέλω νά ύπογραμμίσω μέ μεγάλη έμφαση αύτή τή δομική 
λειτουργία τοΰ θωρακισμένου άνθρώπινου ζώου. Στούς βιοψυχι-
άτρους μέ μεγάλη πείρα στήν όργονοθεραπεία, αύτή ή διχοτό-
μηση καί άμφιθυμία άπέναντι στό ίδιο σου τό σώμα φαίνεται νά 
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'ναι τό κεντρικό σημείο τής μιζέριας τοϋ άνθρώπινου ζώου. 
Είναι ό πυρήνας δλων τών άνθρώπινων λειτουργιών, πού 
άποτελούν παρεκκλίσεις άπ' τό φυσικό νόμο τής έμβιας ύλης. 
Είναι ό πυρήνας τής έγκληματικής συμπεριφοράς, τών ψυχωτι-
κών διαδικασιών, τής νευρωσικής άπονέκρωσης, τής άλογης 
σκέψης καί τοϋ γενικού, βασικού διαχωρισμού στόν κόσμο τοΰ 
Θεοϋ καί στόν κόσμο τοΰ διαβόλου μέσα στό οίκοδόμημα τής 
άνθρώπινης σκέψης. Αύτό πού λέγεται Θεός γίνεται διάβολος 
μέσα άπ' τίς ίδιες άκριβώς παραμορφώσεις τών ζωντανών 
λειτουργιών, δηλαδή, μέ τήν «άρνηση τοΰ Θεού». Στόν σχιζο-
φρενή, αύτές οί φυσικές λειτουργίες καθώς καί οί διαστρεβλώ-
σεις τους έμφανίζονται ξεκάθαρα. Πρέπει μόνο νά μάθεις νά 
διαβάζεις τή γλώσσα τοΰ σχιζοφρενή. 

Τό «ύψηλό» άντιπροσωπεύει τό «ταπεινό» κι άντίστροφα. Τά 
ένστικτα έγιναν «ταπεινά» έξαιτίας τοΰ δομικού διχασμοΰ. Τό 
άρχικά «ύψηλό», τό «θεϊκό», έγινε άπρόσιτο καί έπιστρέφει 
μόνο σά «διάβολος». Ό «Θεός» βρίσκεται άκριβώς μέσα στό 
homo normalis, άλλά αύτός μετέτρεψε τό Θεό σέ διάβολο ό 
Θεός είναι άπρόσιτος καί πρέπει νά τόν ψάξουμε — μάταια δμως. 
Τί τραγωδία! 'Αφού τό Ιδιο τό άνθρώπινο ζώο έχει δημιουργή-
σει άπό μόνο του τίς φιλοσοφίες του γιά τή ζωή καί τίς 
θρησκείες, πρέπει νά άληθεύει τό δτι όποιεσδήποτε διχοτομή-
σεις έμφανίζονται στή σκέψη καί στίς Ιδεολογίες πηγάζουν άπό 
τό δομικό διχασμό τών άλυτων άντιφάσεών του. 

Τό όδυνηρό δίλημμα άνάμεσα στό Θεό καί στό διάβολο 
διαλύεται χωρίς πόνο ή τρόμο δταν τό βλέπει κανείς άπ' έξω 
άπό τό πλαίσιο τής μηχανιστικής-μυστικιστικής σκέψης, άπό 
τή θέση τής φυσικής, βιοφυσικής άνθρώπινης λειτουργίας. Αύτό 
έχει δειχτεί μέ άρκετή σαφήνεια, άλλά χρειάζεται περισσότερη 
έπεξεργασία. Θά έπιστρέψουμε τώρα στήν άσθενή μας γιά 
περισσότερα στοιχεία. 

Στή διάρκεια τών τελευταίων συνεδριών, είχα τήν έντύπωση 
δτι ή άσθενής, καθώς άπαλλασσόταν άπ' τό παραλήρημά της, 
βρισκόταν άντιμέτωπη μέ τούς άκόλουθους δύο δρόμους: ή θά 
έπεφτε σέ πλήρη έμβροντησία, όφειλόμενη σ αίφνίδια όλοκλη-
ρωτική θωράκιση ένάντια στά πλασματικά ρεύματα' ή θά 
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γινόταν νευρωσική, πρίν φτάσει Ινα Ικανοποιητικό βαθμό 
υγείας. ' Η πραγματική έξελικτική διαδικασία άκολουθοΰσε καί 
τούς δύο δρόμους, άλλά μέ έντελώς άπροσδόκητο τρόπο. 

Δέκατη τρίτη συνεδρία 

Έκείνη τήν ήμέρα δέν ήταν πρόθυμη νά έρθει. Ήθελε μόνο 
νά μιλήσει. Τήν προηγούμενη μέρα, μετά τή θεραπεία, τό 
κάθετι ήταν «ψεύτικο, σάν νά 'χε ύψωθεί ένας τοίχος γύρω άπ' 
δλα τά πράγματα καί τούς άνθρώπους... δέν ύπήρχαν καθόλου 
συγκινήσεις... Πώς συμβαίνει, σέ τέτοια κατάσταση, νά νιώθω 
τό κάθετι ξεκάθαρο κι ώστόσο σάν νά τό βλέπω μέσα άπό ένα 
λεπτό τοίχο;» 

Τής έξήγησα δττ είχε έκφορτίσει Ινα τεράστιο ποσό ένέργει-
ας δτι γι' αύτό τά χειρότερα συμπτώματά της είχαν προσωρινά 
φύγει άλλά ή έσωτερική έλλειψη έπαφής της είχε έρθει στήν 
έπιφάνεια. Κατάλαβε πολύ καλά δτι ή έλλειψη άληθινής 
έπαφής σέ ένα συγκεκριμένο στρώμα τής δομής της τήν έκανε 
νά αίσθάνεται τά πράγματα καί τούς άνθρώπους «σάν μέσα άπό 
τοίχο». «Ναί», είπε, «δέν μπορούσα νά κινηθώ έλεύθερα- δλες 
οί κινήσεις είναι τόσο άργές· δέν μπορούσα νά σηκώσω τά 
πόδια μου ψηλότερα ή νά βαδίσω ταχύτερα άπ' δσο πήγαινα...» 

Τέτοιες διαταραχές δέν μποροΰν νά γίνουν κατανοητές, έκτός 
κι άν ξέρει κανείς τίς άνοργονοτικές προσβολές πού άκολου-
θοΰν τόσο συχνά τίς ύπερβολικές συγκινησιακές έξάρσεις, 
άκόμη καί στίς άπλές νευρωσικές βιοπάθειες. Νομίζεις δτι ό 
όργανισμός, άσυνήθιστος σέ Ισχυρές συγκινήσεις, φαίνεται σάν 
ν* άκινητοποιείται κάπως. 

Τό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ της ήταν πληρέστερο καί 
Ισχυρότερο έκείνη τήν ήμέρα. Τό πρόσωπό της ήταν άναψο-
κοκκινισμένο, χωρίς νά ύπάρχει ίχνος κυάνωσης· οί σπασμοί 
έμφανίζονταν έλεύθερα χωρίς νά ύπάρχει καί πολύ άγχος. 

Μετά άπό λίγο είπε: «Τά μάτια σου μοιάζουν μ' έκείνα τών 
άρχαίων έλλήνων... "Εχεις καμιά σχέση μέ τούς έλληνες 
Θεούς;..."Ω, μοιάζεις σάν τόν Ίησοΰ...» 

Δέν άπάντησα τίποτα καί τήν άφησα νά συνεχίσει. «"Ω, 
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πρέπει νά σκέφτομαι τόσο πολύ... ύπάρχουν τόσες πολλές 
συγκινήσεις, άντιφάσεις... Τί είναι μιά διχασμένη προσωπικό-
τητα;» 

Τής έξήγησα δτι αίσθάνεσαι σά διχασμένος καί είσαι πρα-
γματικά διχασμένος, δταν νιώθεις άκριβώς τί συμβαίνει γύρω 
σου καί δμως αίσθάνεσαι φυλακισμένος. Κατάλαβε. Πρός τό 
τέλος, τήν έπιασε άγχος· είχε άρκετές φορές ξαφνικούς σπα-
σμούς σ' δλο της τό κορμί. Μέ ρώτησε τί σήμαινε δ δρος 
«ένεργειακή λίμναση». Κι έπειτα, συνεχίζοντας στή στιγμή, 
ρώτησε γιατί μ' Ενδιέφεραν οί «δυνάμεις» της. 

Είχα τήν έντύπωση δτι ό όργανισβός της είχε άρχίσει νά συνδέει 
τίς «δυνάμεις» μέ τήν άντίληψη τών ρευστών της. Ήταν κάπως 
σάν τό περίφημο μυαλό της νά κατόρθωνε νά συνδυάζει τό 
παραλήρημα μέ τήν κατανόηση τοΰ παραληρήματος. Αύτό 
συμβάδιζε μέ τίς προσπάθειές μας νά ξεπεράσουμε τό διχασμό 
πού χώριζε τίς αισθήσεις τών όργάνων της άπό τήν αύτοαντίληψή 
της. Φαινομενικά άσχετη ήταν ή φράση της: «Συχνά κοιτάζω τίς 
ξανθές χριστιανοποΰλες... Τίς ζηλεύω...» «Όμως κι έσύ είσαι 
μιά ξανθή χριστιανοπδύλα», τής είπα. «"Ω, δχι, είμαι μιά 
μελαχροινή έβραία...» 

Δέκατη τέταρτη συνεδρία 

Είχε νοιώσει καλά τίς τρείς μέρες μετά τήν τελευταία 
θεραπεία. Οί «δυνάμεις» δέν παρουσιάστηκαν* ούτε τίς περίμε-
νε. Είχε πάει σινεμά μέ μιά φίλη της* είχε πάει σ' Ενα μουσείο 
καί είχε κάνει μιά Εκδρομή μέ ποδήλατο. 

Φαινόταν καλά Εκείνη τή μΕρα, άλλά ήταν άπρόθυμη ν' 
άφεθεΐ σέ πλήρη άναπνοή* Εσφιγγε τό στήθος της κι Εκλεινε 
πάλι τήν άναπνοή της. Δέν μπορούσα νά καταλάβω αύτήν τήν 
άντίδραση. Μετά άπό πολύ συζήτηση είπε: «Αίσθάνθηκα τό 
Ιδιο αίσθημα στό σινεμά γιά μιά φίλη πού είχα πρίν μπώ γιά 
πρώτη φορά στό νοσοκομείο... Δέν μοΰ άρέσεις σήμερα...» 

θωρακίστηκε Ισχυρά στούς μυώνες τών μηρών, Ιδιαίτερα 
στούς βαθύτερους προσαγωγούς. Αύτός ό τύπος θωράκισης 
είναι άρκετά γνωστός στόν πεπειραμένο όργονοθεραπευτή σάν 
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σημάδι Ισχυρής άλλά άπωθημένης σεξουαλικής διέγερσης. « Ή 
πίεση σ' αύτούς τούς μυώνες έκλύει κακά αίσθήματα... διεστραμ-
μένα αίσθήματα...» 

Προφανώς, είχε άναπτύξει κάποιες όμοφυλοφιλικές (δέες 
ένάντια σέ Ισχυρές, φυσικές γενετήσιες δρμές. Παραδόθηκε 
μερικά στίς αίσθήσεις της έκείνη τή μέρα καί συνέχισε νά 
αίσθάνεται ήρεμη κι εύτυχισμένη. 

Ό συγγενής της, πού μοΰ τήν είχε φέρει άρχικά, μοΰ 
τηλεφώνησε καί μοΰ είπε δτι είχε κάνει μεγάλες προόδους. 
"Ηξερα, δμως, δτι ό μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν άκριβώς 
μπροστά μας, έξαιτίας αύτής τής προόδου. Ό όργανισμός της, 
άσυνήθιστος καθώς ήταν νά λειτουργεί σέ ψηλό ένεργειακό 
έπίπεδο, δέν ήταν άκόμα ίκανός νά άντέξει τόση εύεξία καί 
ήδονή. ΓΓ αύτό άποθάρρυνα τήν ύπερβολική αίσιοδοξία. Ή 
προειδοποίησή μου άποδείχτηκε σωστή, δπως θά δούμε γρήγο-
ρα. 

Δέκατη πέμπτη συνεδρία 

Ό καλά έκπαιδευμένος όργονοθεραπευτής γίνεται πολύ προ-
σεκτικός στό χειρισμό τής θεραπείας, άκριβώς δταν συμβαί-
νουν μεγάλες πρόοδοι άπότομα. Ό σ ο δέν έμφανίζεται καί 
βιώνεται δλοκληρωμένα τό βασικό άγχος όργασμοΰ, ύπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος πλήρους παλινδρόμησης ή, άκόμα χειρότερα, 
αύτοκτονίας σέ μερικές σοβαρές περιπτώσεις. Ήταν ή πρώτη 
φορά, σέ περίπτωση σχιζοφρένειας, πού έπρεπε ν* άντιμετωπι-
στεί αύτός ό κίνδυνος. Γι' αύτό καί πάρθηκαν δλα τά άναγκαΐα 
προληπτικά μέτρα. 

Ή άσθενής ήρθε σ' αύτή τή συνεδρία μέ καθαρά, εύτυχισμέ-
να μάτια καί ήταν φαινομενικά τελείως ύγιής, πνευματικά καί 
σωματικά. Μοΰ ζήτησε συμβουλές γιά ένα διάφραγμα καί γιά 
θέματα πνευματικής ύγιεινής. Άλλά άντιστεκόταν σθεναρά 
στήν πλήρη άναπνοή· είχε μπλοκαριστεί στό λαιμό καί γύρω 
άπό τό στόμα. Σιγά-σιγά, ένα περιφρονητικό χαμόγελο ζωγρα-
φίστηκε στό πρόσωπό της· είχε καταλάβει τί συνέβαινε. 'Υπέ-
κυψε ξανά καί παραδόθηκε στήν τρεμούλα* τό πρόσωπό της, 
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δμως, γέμισε μελανές κηλίδες, σάν νά βρισκόταν σέ σόκ. Τά 
μάτια της γύρισαν πρός τά πάνω· έδωσε τήν έντύπωση τής 
άρχής μιάς βαριάς άπόσυρσης. Ήταν φανερό δτι είχε βιώσει 
μερικές Ισχυρές δργονοτικές αίσθήσεις μέσα στό κορμί της. Σ' 
αύτό τό σημείο, τή ρώτησα άν είχε ξανακερδίσει τήν έπαφή μέ 
τίς «δυνάμεις» της. «Ναί, σχεδόν...» ήταν ή άπάντηση. Τώρα 
μοϋ φάνηκε καθαρά δτι οί «δυνάμεις» ήταν ταυτόσημες μέ τίς 
αίσθήσεις τοΰ όργονοτικοΰ ρευστοΰ στό σώμα της. 

Μετά τή συνεδρία έμεινε στό δωμάτιο γιά πάρα πολλή ώρα. 
Τήν άφησα νά έρθει μετά τήν ώρα έργασίας μου γιά νά τής 
δώσω κι άλλο χρόνο άν χρειαζόταν. Ά π ό τό δωμάτιο, πού 
έκανα τή συμπληρωματική δουλειά μου, άκουσα ξαφνικά περί-
εργους ήχους. "Οταν ξαναμπήκα, τά μαξιλάρια καί τό στρώμα 
είχαν σκορπίσει στό πάτωμα, ή θερμάστρα είχε άναποδογυρι-
στεί άναμμένη καί τό πόδι μιάς καρέκλας ήταν σέ μιά σταχτο-
θήκη. 

«Οί δυνάμεις μοϋ 'παν νά τό κάνω...», είπε ήρεμα. Τής είπα 
νά μήν άνησυχεΐ, άλλά άλλη φορά νά μοϋ λέει πότε οί 
«δυνάμεις» τήν προτρέπουν νά κάνει τέτοια πράγματα. 'Εξάλ-
λου, τά πράγματα ήταν δικά μου καί δχι τών «δυνάμεων». 
«Ναί», είπε μέ άχρωμο καί άπόμακρο τρόπο. 

Δέκατη έκτη συνεδρία 

Ή χθεσινή πράξη της άποκάλυψε Ισχυρές παρορμήσεις 
μίσους έναντίον μου. Σύμφωνα μέ τόν παλιό κανόνα τής 
χαρακτηρανάλυσης, μεταφερμένο στήν όργονοθεραπεία, δέν 
μπορείς νά προχωρήσεις άν πρώτα δέν ξεκαθαρίσεις κάθε 
στάση μίσους. ΓΓ αύτό καί δέν προχώρησα άλλο, άλλά 
δούλεψα ψυχολογικά μέ τήν άνάλυση τοϋ χαρακτήρα. Τής είπα 
δτι είχε νιώσει δτι τήν είχα παραμελήσει. Είχε άραγε φαντασι-
ώσεις δτι ζούσε στό σπίτι μου; Είχε. Τώρα μέ έκδικήθηκε μέ 
πολύ εύτελή τρόπο γιατί ήταν πολύ εύαίσθητη. Δέν είχε λάβει 
καθόλου άγάπη άπό τήν μάνα της, παρά μόνο γκρίνια σ' δλη 
της τή ζωή. Είχε άποσυρθεΐ σ' έναν κόσμο άπό φαντασιώσεις 
καί έκεΐ είχαν έμφανισθεΐ οί «δυνάμεις». Άκουσε τήν έξήγησή 
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μου μέ μιά έκφραση περιφρόνησης στό πρόσωπό της. Τής είπα 
δτι έπρεπε νά ξεπεράσει αύτή τή στάση προτοϋ μπορέσω νά 
συνεχίσω. Αλλιώς θά 'πρεπε νά τή διώξω. 

Μετά άπό λίγο έγκατέλειψε τήν περιφρόνησή της καί άφέθη-
κε. Ή στάση της, δμως, ήταν γεμάτη νόημα καί τυπική γιά 
τέτοιες περιπτώσεις. Συχνά συμβαίνει ό άσθενής ν' άπεχθάνεται 
τό θεραπευτή δταν άναδύονται τά όργονοτικά ρευστά· αύτό 
συμβαίνει σέ δλες τίς περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών νευρωσικών είναι τελείως τυπική άντίδραση. 'Αντιστοιχεί 
στό μίσος καί τήν περιφρόνηση, πού δείχνουν τά άνίκανα καί 
θωρακισμένα άτομα στούς ύγιείς άνθρώπους καί τή γενετήσια 
σεξουαλικότητα· συνήθως, σ' αύτό τό σημείο, βγαίνουν Αντιση-
μιτικές Ιδέες, τόσο στούς έβραίους δσο καί στούς μή έβραίους. 
Ή περιφρόνηση στρέφεται συνήθως γύρω άπό τήν Ιδέα δτι ό 
θεραπευτής, πού έργάζεται μέ τή φυσική γενετησιότητα, πρέπει 
νά είναι «σεξουαλικά χυδαίος». 

Δέχτηκε τίς έξηγήσεις μου, άλλά δήλωσε δτι δέν ήθελε ν' 
άφήσει τΙς «δυνάμεις» της. 

Ή δλη κατάσταση ήταν άπόλυτα ξεκάθαρη: ή φυσική 
γενετησιότητα άπειλούσε νά τήν κυριεύσει καί ν' άποκτήσει 
Ικανοποίηση. Ό όργανισμός της δέν μπορούσε ν' άντέξει τίς 
Ισχυρές διεγέρσεις. Παράλληλα μέ τήν έξασθένηση τού σχιζο-
φρενικού διχασμού, ή παρορμητικότητά της, άπ' δπου είχε 
προέλθει άρχικά κι ό διχασμός, άρχιζε ν' αυξάνει. Γι' αύτό κι ό 
έπόμενος στόχος ήταν: 

α. Νά άνοίξει ή ένεργειακή βαλβίδα τοΰ όργανισμοϋ: Η ΑΥΤΟΪ-
ΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

β. Νά τή στηρίξω άπέναντι σέ μιά ένδεχόμενη κατάρρευση μέ 
μιά έντατική θεραπευτική Επεξεργασία* τοΰ μίσους της έναντί-
ον μου. 

γ. Νά προλάβω, άν είναι δυνατόν, κάθε προσπάθειά της νά 
ξεφύγει άπό τήν άντίληψη τών ύψίσυχνων όργανικών της αίσθήσε-
ων, καταφεύγοντας στό παραλήρημα. 

• Working-through. (Σ.τ.Μ.). 
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3. Η ΑΠΟΜΑΚΡΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

"Ολοι γνωρίζουν δτι ή σχιζοφρένεια μπορεί νά διαγνωσθεί μέ 
τήν προσεκτική παρατήρηση τής έκφρασης τών ματιών. Σχιζο-
ειδείς χαρακτήρες καί έπίσημοι σχιζοφρενείς έχουν μιά τυπική 
ώιόμακρη άσαφή ματιά. Ό ψυχωτικός φαίνεται νά σέ διαπερνά 
μ' ένα άφηρημένο άλλά έντονα διαπεραστικό βλέμμα πού 
στρέφεται στό άπειρο. Αύτή ή ματιά δέν είναι συνεχώς παρού-
σα. 'Αλλά δταν άναβλύζουν οί συγκινήσεις ή θίγονται σοβαρά 
θέματα στίς συζητήσεις, τότε τά μάτια «φεύγουν», σάν νά λέμε. 

Μπορεί κανείς νά δει τήν ίδια έκφραση σέ μερικούς άληθινά 
μεγάλους έπιστήμονες καί καλλιτέχνες, δπως δ Γαλιλαίος καί ό 
Μπετόβεν. Θά μπορούσε κανείς νά διακινδυνεύσει τήν ύπόθεση 
δτι δ μεγάλος δημιουργός στήν έπιστήμη ή τήν τέχνη είναι 
βαθιά προσηλωμένος στίς έσωτερικές δημιουργικές του δυνά-
μεις- δτι είναι καί νιώθει άπομακρυσμένος άπό τίς πεζές 
καθημερινές άσχολίες γιά νά δοθεί πληρέστερα στή δημιουργι-
κότητά του. Ό homo normalis δέν καταλαβαίνει αύτή τήν 
άπομάκρυνση καί σέ πρώτη εύκαιρία τήν άποκαλεί «τρέλα». 
'Ονομάζει «ψυχωσικό» δ,τι είναι ξένο μ' αύτόν, ότιδήποτε 
άπειλεί τήν μετριότητά του. Ό ψυχωσικός είναι τό ίδιο 
προσηλωμένος στίς έσωτερικές δυνάμεις τής ζωής' ύπακούει σ' 
αύτές δπως καί ή Ιδιοφυΐα. Ή διαφορά, δμως, είναι μεγάλη: ή 
Ιδιοφυΐα, μέσα άπ' αύτή τήν έπαφή μέ τίς δυνάμεις της, παράγει 
μεγάλα καί άθάνατα έπιτεύγματα· ό σχιζοφρενής παγιδεύεται 
μέσα τους γιατί είναι διασπασμένος καί τίς φοβάται, γιατί δέν 
είναι ένα μέ τή βιοενέργειά του, δπως είναι ή δημιουργική 
άνθρώπινη δομή. "Ομως, ή έκφραση τών ματιών είναι τό Τδιο 
βαθιά καί στίς δύο περιπτώσεις καί δχι έπίπεδη, άδεια, σαδιστι-
κή ή άχρωμη, δπως είναι στούς νευρωσικούς χαρακτήρες, πού 
δέν έχουν καμιά, μά καμιά, έπαφή μέ τή βιοενέργειά τους. 
Ήξερα καλά αύτό τό σύμπτωμα, μιά καί είχα δουλέψει στήν 
ψυχιατρική κλινική τής Βιέννης γιά είκοσι χρόνια πρίν άπ' 
αύτή τήν περίπτωση. 'Αλλά δέν ήξερα τίποτα γιά τή λειτουργία 
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του σέ σχέση μέ τό μηχανισμό τοϋ παραληρήματος καί τοϋ 
άποπροσανατολισμοϋ. Ή άσθενής μας παρουσίαζε αύτό τό 
περίεργο σύμπτωμα μέ ένα Ιδιαίτερα σαφή τρόπο. "Οταν πλησί-
αζαν οί «δυνάμεις», τά μάτια της σκοτείνιαζαν, ή Εκφρασή της 
Εμοιαζε σά νά κοιτούσε στό μακρυνό κενό καί Επιπλέον οί 
βολβοί στρΕφονταν πρός τά πάνω, όταν οί «φλογερές» αίσθή-
σεις τών όργάνων δυνάμωναν πάρα πολύ. 'Αποφάσισα νά 
συγκεντρώσω τήν προσοχή μου σ' αύτό τό σύμπτωμα καί, άν 
ήταν δυνατόν, νά τό έξαλείψω, άφοΰ παρουσιαζόταν σάν ό 
κυριότερος μηχανισμός πού τή βοηθούσε νά «φύγει». 

Δέκατη Εβδομη συνεδρία 

Μπαίνοντας στό δωμάτιο, ρώτησε: «Μπορώ νά ξαναγίνω 
νοσοκόμα; Ό φάκελός μου είναι πολύ άσχημος...» Ποτέ της 
δέν ήταν νοσοκόμα. Τής άπάντησα ότι δέν ήξερα. Αύτό πού 
Επρεπε νά μάθει τώρα ήταν γιατί άνάστρεφε τούς βολβούς της 
δποτε τήν κυρίευαν οί δυνάμεις. Στήν όργονοθεραπεία μιλάς 
πολύ λίγο — άφήνεις τόν άσθενή νά Εκφραστεί παίρνοντας τήν 
είδική Εκείνη στάση πού προσπαθεί ν' άποφύγει. Στή συνέχεια 
τής είπα ν' άναστρέψει τούς βολβούς της. Τό Εκανε διστακτικά 
δταν, δμως, πήρε μιά είδική θέση, φοβήθηκε καί είπε: «Αύτό 
είναι τό σημείο στό όποιο συνήθως φεύγω... Τώρα τό ξέρω...» 
Τήν παρότρυνα νά τό ξαναπροσπαθήσει. Προσπάθησε, άλλά 
φοβήθηκε. Είπε: « Ή συμφωνία μας ήταν νά μήν πειράξουμε τίς 
δυνάμεις... Δέ θέλω νά τίς άφήσω...» 

Δέν τήν πίεσα άλλο τή μέρα Εκείνη. Μιά σκΕψη, δμως, 
κόλλησε στό μυαλό μου καί δέν Ελεγε νά φύγει: είναι δυνατό ή 
σχιζοφρενική προσβολή ή διαδικασία νά βρίσκεται Εντοπισμένη, 
δπως άκριβώς καί τ' άλλα συμπτώματα, ή άνορεξία ή ό πονοκέφα-
λος ή τό καρδιακό άγχος; Είναι άραγε στή βάση τοΰ Εγκεφάλου, στήν 
περιοχή τοΰ χιασμοΰ τοΰ όπτικοΰ νεύρου; θ ά ήταν λογικό νά 
ύποθΕσει κανείς δτι ή σχιζοφρένεια είναι μιά πραγματική 
«έγκεφαλική άρρώστια», πού προκαλείται άπό Ενα συγκεκριμ-
μένο τύπο συγκινησιακής διαταραχής μέ μιά τοπική σύσπαση 
είδικών περιοχών τοΰ Εγκεφάλου, όφειλόμενη σέ Ισχυρό άγχος; 
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Πολλά συμπτώματα στή σχιζοφρένεια φαίνονταν νά έπιβε-
βαιώνουν τήν Ισχύ αύτής τής ύπόθεσης: ή τυπική σχιζοφρενική 
έκφραση τών ματιών, οί έκφυλιστικές Εξεργασίες στόν έγκέφα-
λο, πού βρίσκουμε σέ παλιούς σχιζοφρενείς (θά μπορούσαν νά 
'ναι δευτερογενείς δομικές μεταβολές στά άγγεΐα έξαιτίας κακή; 
χρήσης, δπως άκριβώς ή άποτιτάνωση τών αίμοφόρων άγγείων 
μετά άπό χρόνια άγχωτική σύσπαση τοΰ άγγειακοΰ συστήμα-
τος)* τά λεγόμενα πάρα πολλών σχιζοφρενών, πού αίσθάνονται 
«πλάκωμα» ή «Ισοπέδωση» στό μέτωπο κατά τήν είσβολή τής 
νόσου. Φαινόταν σημαντικό νά συνεχίσουμε αύτή τήν άλυσίδα 
τών σκέψεων. 

Δέκατη βγδοη συνεδρία 

Ή άσθενής έπέστρεψε έχοντας πολύ καλή διάθεση. Δουλέ-
ψαμε μέ τήν Εκφραση τών ματιών της. Τήν πίεσα νά ξαναπρο-
σπαθήσει νά «φύγει» καί νά Ερθει σ' έπαφή μέ τίς «δυνάμεις» 
άναστρέφοντας τούς βολβούς της, καθώς καί νά παράγει συνει-
δητά τήν άδεια, άπόμακρη ματιά. Συνεργάστηκε μέ διάθεση, 
άλλά δποτε Εφτανε σέ μιά όρισμένη θέση καί έκφραση τών 
βολβών της τήν έπιανε άγχος καί σταματούσε. 'Ακολουθούσα-
με, δπως φαινόταν, σωστή πορεία. Ξαφνικά καί χωρίς κανένα 
έμφανή λόγο, είπε: «'Εσύ τά προκαλείς δλα αύτά πού μοΰ 
συμβαίνουν». 'Υπήρχε μόνο μιά πιθανή έξήγηση γι' αύτό τό 
λόγο: ή θεληματική άναστροφή τών βολβών διέγειρε τό σχιζο-
φρενικό μηχανισμό της. Άφοΰ έγώ τήν είχα πιέσει νά τό κάνει, 
λογικά έγώ ήμουν αύτός πού προκαλούσε δλα δσα τής συνέβαι-
ναν. ' Η Ιδέα δτι άσκοΰσα Επίδραση πάνω της ξεπήδησε άπό μιά 
καθαρά βιοφυσική διαδικασία. Αύτή ή σωματική στάση διέγει-
ρε σαφώς τό «πέραν» τής αύτοαντίληψής της καί Ετσι προκα-
λούσε τήν Ιδέα έπίδρασης. Αύτός δ μηχανισμός μπορούσε νά 
ταιριάζει σέ πολλές — άν δχι, δλες τίς περιπτώσεις Ιδεών 
καταδίωξης. Τόλμησα τήν προκαταρκτική ύπόθεση δτι τό 
«φεύγω» μέσα στά μάτια όφειλόταν σέ μιά τοπική σύσπαση τοΰ 
νευρικού συστήματος στή βάση τοΰ Εγκεφάλου. Σύμφωνα μ' αύτή 
τήν ύπόθεση, αύτή ή σύσπαση είχε τήν ίδια λειτουργία, δπως κι 
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δλες ol Αλλες βιοπαθητικές συσπάσεις: νά έμποδίσει τά Ισχυρά 
σωματικά ρεύματα καί αίσθήσεις. Έτσ ι είχα φτάσει στό πρώτο 
στέρεο θεμέλιο γιά τήν όργονομική κατανόηση τής σχιζοφρενι-
κής διαδικασίας. 

4. ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

Πρέπει νά έχουμε ύπόψη μας δτι αύτό τό όργονοθεραπευτίκό 
πείραμα σέ περίπτωση σχιζοφρένειας δέν έγινε σέ ψυχολογική 
βάση. 'Αντίθετα: δλες οί ψυχολογικές έκδηλώσεις τής σχιζο-
φρενικής διαδικασίας έπρεπε νά έξηγηθοΰν μέ δρους βαθύτε-
ρων βιολογικών διαδικασιών πού υποβαστάζουν καί καθορίζουν 
τίς διανοητικές λειτουργίες. Ή ύπόθεσή μας είναι δτι ή ψυχική 
σφαίρα είναι πολύ στενότερη άπό τή σφαίρα τής βιοφυσικής 
λειτουργίας· δτι οί ψυχολογικές λειτουργίες είναι άπλώς λει-
τουργίες αύτοαντίληψης ή τής άντίληψης τών άντικειμενικών, 
βιοφυσικών πλασματικών λειτουργιών. Έ τ σ ι δ σχιζοφρενής, 
δταν ή αύτοαντίληψή του κατακλύζεται άπό Ισχυρές αίσθήσεις 
όργονοτικών πλασματικών ρευμάτων πέφτει σέ μιά κατάσταση 
άποπροσανατολισμού. Ό ύγιής γενετήσιος χαρακτήρας, άντί-
θετα, θά αίσθάνεται δμορφα, εύτυχισμένος καί τέλεια συντονι-
σμένος κάτω άπό τήν έπίδραση τών όργονοτικών ρευμάτων. 

Ή προσέγγισή μας στή σχιζοφρένεια είναι βιοφυσική καί 
δχι ψυχολογική. Προσπαθούμε νά κατανοήσουμε τίς ψυχολο-
γικές διαταραχές πάνω στή βάση τών πλασματικών δυσλει-
τουργιών καί προσπαθούμε νά καταλάβουμε τίς κοσμικές φαν-
τασιώσεις τοΰ σχιζοφρενή μέ τή γλώσσα τών λειτουργιών τής 
κοσμικής όργονικής ένέργειας, πού διέπει τόν όργανισμό του, 
παρόλο πού άντιλαμβάνεται τήν ένέργεια τοΰ σώματός του μέ 
ένα ψυχωσικά διαστρεβλωμένο τρόπο. Παραπέρα, δέν πιστεύ-
ουμε δτι ή ψυχολογική έρμηνεία τών σχιζοφρενικών Ιδεών 
μπορεί νά φτάσει πέρα άπό τό νόημα τών λέξεων καί τών 
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Ιστορικών γεγονότων. Δέν μπορεί, μέ κανένα τρόπο, νά άγγίξει 
τίς καθαρά φυσικές καί βιοφυσικές διεργασίες, άφοΟ αύτές 
λειτουργούν πέρα άπό τή σφαίρα τών Ιδεών καί τών λέξεων. 
Αύτό άποτελεί δ,τι σωστά όνομάζεται «βάθος» τοΰ σχιζοφρενι-
κού κόσμου, σέ άντιπαράθεση μέ τόν έπιφανειακό κόσμο τοΰ 
νευρωσικοΰ. 

Ή σχιζοφρένεια δέν είναι μιά ψυχολογική άρρώστια· είναι μιά 
βιοφυσική άρρώστια, πού συμπεριλαμβάνει καί τό ψυχικό δργα-
νο. Γιά νά καταλάβει κανείς αύτές τίς διεργασίες είναι άπαραί-
τητη ή γνώση τών λειτουργιών τής όργονοενέργειας. Ό 
πυρήνας τοΰ προβλήματος είναι ή διάσπαση τής ένιαίας συνο-
λικής όργονικής λειτουργίας καί. ή ύποκειμενική άντίληψη 
αύτής τής διάσπασης. 'Ορισμένα σχιζοφρενικά συμπτώματα, 
δπως ό άποπροσανατολισμός, ή έμπειρία τής «κατάρρευσης 
τοΰ κόσμου», ή άπώλεια τής Ικανότητας γιά συνειρμό, ή 
άπώλεια τής σημασίας τών λέξεων, ή άπόσυρση τών ένδιαφε-
ρόντων, κλπ., είναι δευτερογενείς άντιδράσεις στή συντριβή 
τών βασικά όργανισμικών βιολογικών λειτουργιών. "Αλλα συμ-
πτώματα, δπως τό άπόμακρο βλέμμα, ή έκσταση, οί αύτοματι-
σμοί, ή κηρώδης εύκαμψία, ή καταληψία, ή έπιβράδυνση τής 
άντίδρασης, κλπ., είναι άμεσες έκφράσεις τών βιοφυσικών 
διαταραχών καί δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν ψυχολογία. Ή 
άπόσυρση τής λίμπιντο άπ' τόν κόσμο είναι άποτέλεσμα καί 
δχι αίτία τής άρρώστιας. Ή έπιδείνωση τοΰ όργανισμοΰ στίς 
κατοπινές φάσεις τής διαδικασίας όφείλεται σέ χρόνια συρρί-
κνωση τής ζωντανής συσκευής, δπως στή βιοπάθεια τοΰ καρ-
κίνου, παρόλο πού διαφέρουν στήν καταγωγή καί τή λειτουρ-
γία. Ή συρρίκνωση τοΰ καρκινικού όργανισμοΰ δέν έρχεται 
σέ σύγκρουση μέ τούς κοινωνικούς θεσμούς, έξαιτίας τής 
παραίτησής του. Ό συρρικνούμενος σχιζοφρενικός όργανι-
σμός είναι γεμάτος άντιθέσεις πρός τό κοινωνικό σχέδιο, στό 
όποιο καί άντιδρά μέ μιά Ιδιόμορφη διάσπαση. 

"Αν δέ διακρίναμε αύτές τίς μεθόδους προσέγγισης, δέ θά 
κερδίζαμε κανένα πρακτικό συμπέρασμα. Θά μπερδευόμαστε κι 
έμείς πάνω στή φύση καί τίς λειτουργίες τής σχιζοφρένειας. 
Είναι άναγκαίο νά δώσουμε μιά σύνοψη αύτών τών γεγονότων 
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πρίν προχωρήσουμε στή μελέτη τής περίπτωσής μας. Θά 
φανερωθεί άπό τά ίδια τά γεγονότα δτι ή κοινά λεγόμενη 
«σχιζοφρενική διαδικασία» είναι ίνα μίγμα άντικειμενικών 
βιοφυσικών ' διεργασιών καί ή ψυχολογική άντίληψη καί 
άντίδραση σχετικά μ' αύτά. Πάνω άπ* δλα, δμως, ύπάρχει Ενα 
τρίτο στοιχείο, πού δέ θά μπορούσε νά είχε γίνει γνωστό πρίν 
τήν άνακάλυψη τής άτμοσφαιρικής όργονοενέργειας. Αύτό πού 
θ' άκολουθήσει τώρα θά φανεί τελείως άπίστευτο. ΓΓ αύτό 
θέλω νά βεβαιώσω τόν άναγνώστη δτι δέν είχα τήν παραμικρή 
ίδέα γιά τήν ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών. Άλλά κι ύστερα 
άπ* τή θεραπεία αύτής τής περίπτωσης, τά γεγονότα πού θά 
περιγραφούν έχουν βρεθεί καί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις 
σχιζοφρένειας. Κλινικά, δσο. καί όργονοβιοφυσικά, δέν ύπάρ-
χει πιά καί ή έλάχιστη άμφιβολία γιά τήν άλήθεια αύτών τών 
γεγονότων. 

Δέκατη ένατη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε στή δέκατη ένατη συνεδρία ήρεμη καί 
συντονισμένη, άλλά λίγο άφηρημένη. Μιλούσε πολύ άργά σά 
νά βρισκόταν άντιμέτωπη μ' Ενα τεράστιο έμπόδιο· είπε δτι 
ήταν πολύ καταθλιμμένη. Ψώνισε τήν προηγούμενη μέρα, γιά 
πρώτη φορά μετά άπό μήνες' είχε άγοράσει πολλά πράγματα, 
τά είχε εύχαριστηθεϊ δσο ποτέ άλλοτε, τά είχε δείξει στίς 
φίλες της καί στούς φίλους της καί είχε κοιμηθεί καλά. 
"Ομως, τό Επόμενο πρωί τήν είχε κυριέψει μεγάλη κούραση 
καί κενότητα. 'Υπήρχε μέσα της ένα «τίποτα»· είχε αίσθανθεί 
τήν άνάγκη νά σταθεί άμίλητη σέ μιά γωνιά «καί νά μήν 
κινείται καθόλου». «Κάθε κίνηση ήταν μιά τεράστια προσπά-
θεια». Ήθελε νά μείνει μόνη μέ τόν έαυτό της. "Εδινε τήν 
έντύπωση μιας έπερχόμενης κατατονίας μέ άκινησία καί έμμο-
νή. 

«Τά πάντα ήταν πολύ άπόμακρα... Παρακολουθούσα τόν 
έαυτό μου σάν νά ήμουν έξω άπ' αύτόν αίσθάνθηκα πεντακά-
θαρα διπλή: ένα σώμα έδώ καί ένα πνεύμα έ*εί... [λέγοντάς το, 
έδειξε πρός τά έξω, πρός τόν τοίχο]... Ξέρω καλά δτι είμαι Ινας 
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άνθρωπος... άλλά είμαι Ιζω άπό τόν έαυτό μου... Ίσιος έκεϊ πού 
είναι οί "δυνάμεις"...» 

"Εψαξε μέ άγχος στούς τοίχους μέ τά μάτια της. Τότε 
ξαφνικά ρώτησε: «Τί είναι τό βόρειο σέλας; [Πολύ άργά, σάν νά 
έβαζε μεγάλη προσπάθεια]... "Ακουσα κάτι γΓ αύτό μιά φορά* 
ύπήρχαν σχήματα καί κυματιστές τροχιές στόν ούρανό... [κοί-
ταξε ξανά έρευνητικά πρός τούς τοίχους, σάν νά μήν ήταν 
καθόλου έδώ]... Σέ άκούω, σέ βλέπω, άλλά σάν νά είσαι πολύ 
μακριά... σέ πολύ μεγάλη άπόσταση... ξέρω πολύ καλά δτι 
τρέμω τώρα, τό νιώθω... άλλά δέν είμαι έγώ, είναι κάτι άλλο... 
[μετά άπό μεγάλη παύση]... θά 'θελα νά ξεφορτωθώ αύτό τό 
κορμί- δέν είναι έγώ- θέλω νά είμαι έκεϊ πού είναι οί ' 'δυνά-
μεις ' '...» 

Ήμουν βαθιά συγκινημένος μ' έναν τρόπο διόλου έπαγγελ-
ματικό, καθώς παρακολουθούσα τήν έμπειρία τής σχιζοφρενι-
κής διάσπασης καί τής άποπροσωποποίησης μέ τέτοιο σαφή 
τρόπο. Ή τ α ν ή πρώτη φορά στήν πολύχρονη ψυχιατρική μου 
καριέρα πού συνέβαινε τέτοιο πράγμα τόσο καθαρά, μπροστά 
στά μάτια μου. Τής έξήγησα δτι βίωνε τό διχασμό πού ύπήρχε 
μέσα της άπό τήν παιδική της ήλικία. «Αύτό είναι πού λένε 
"διχασμένη προσωπικότητα";» ρώτησε. Δέν ύπήρχε σύνδεση 
άνάμεσα στίς δικές της λέξεις καί σ' αύτό πού τής είχα 
έξηγήσει μόλις πρίν. «"Ολες έκεΐνες οί κοπέλλες [στό ψυχια-
τρείο] μιλούσαν γΓ αύτό... Αύτό είναι λοιπόν;» 

Αύτοί οί άσθενεΐς φαινομενικά βιώνουν τό διχασμό στόν 
όργανισμό τους τελείως ξεκάθαρα, άλλά ούτε μπορούν νά τόν 
συλλάβουν, ούτε νά τόν περιγράψουν διανοητικά. Καθώς συνέ-
χιζε νά μιλάει, έτρεμε ίσχυρά σέ δλο της τό κορμί- διατηρούσε 
τό στήθος της ψηλά σέ θέση ε'.σπνοής, παλεύοντας σκληρά 
ένάντια σέ μιά ένδεχόμενη βαθιά έκπνοή. 'Ερευνώντας λεπτο-
μερειακά τό θέμα, φανερώθηκε δτι δέν καταλάβαινε καθόλου 
δτι κρατούσε τήν άναπνοή της- τό στήθος της φαινόταν νά μήν 
ύπάρχει καθόλου στή συνείδηση τοϋ έαυτοΰ της έκείνη τή στιγμή. Τά 
μάτια της ήταν πολύ θολά, τό μέτωπό της ήταν μελανό, τά μήλα 
της καί τά βλέφαρά της γεμάτα κηλίδες. «Νιώθω τό μυαλό μου 
άδειο... ποτέ πρίν δέν ήταν δυνατή αύτή ή έντύπωση...» Τή 
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ρώτησα άν είχε αύτή τήν έμπειρία καί παλιότερα. 'Απάντησε 
καταφατικά. Τής έξήγησα δτι αύτή ή προσβολή δέν ήταν Ισχυ-
ρότερη άπό άλλοτε, άλλά είχε φτάσει πιό κοντά στήν αύτο-
αντίληψή της. 

'Επανέλαβε: «Τί συμβαίνει μέ τό βόρειο σέλας;... θά προτι-
μούσα νά ήμουν μόνο πνεύμα, νά μήν ύπήρχε τό σώμα μου...» 
'Από κεϊ καί πέρα, ή όμιλία της άρχισε νά χειροτερεύει. 

Αύτή, σαφέστατα, ήταν ή πιό σπουδαία συνεδρία στή θερα-
πεία της καί, πρέπει νά προσθέσω, ένα άπό τά πιό διαφωτιστι-
κά συμβάντα σέ δλη τήν Ιατρική μου πείρα. "Ας σταματήσου-
με λίγο καί άς προσπαθήσουμε νά καταλάβουμε τί συνέβη. 
Στόν άδιάφορο ψυχίατρο τοΰ Ιδρύματος, πού βλέπει τέτοια 
πράγματα νά συμβαίνουν κάθε μέρα, σημαίνει «άπλά τίποτα»· 
ένα άκόμη άπό κείνα τά «τρελά πράγματα πού συμβαίνουν 
κάθε μέρα στό φρενοβλαβή». Σέ μας, αύτή ή έμπειρία ένός 
ζωντανοΰ όργανισμοϋ είναι γεμάτη σημασία καί κρυμμένα 
μυστικά. Θά προσπαθήσω νά συνδέσω αύτά τά φαινόμενα μ' 
αύτά πού ξέρουμε άπό τήν όργονοβιοφυσική λειτουργία τοΰ 
όργανισμοϋ. 'Απ' δσο ξέρω, ούτε ή ψυχολογία ούτε ή χημεία 
ούτε ή κλασική φυσική θά μποροΰσαν νά προσφέρουν καμιά 
άληθοφανή έρμηνεία. 

Γιατί άνέφερε τό βόρειο σέλας σέ σχέση μέ τήν άποπροσωποποί-
ησή της; Τί σήμαινε τό δτι βρήκε τόν «έαυτό της», τήν «ψυχή 
της» έκεΐ πού οί «δυνάμεις» της ήταν συνήθως; Τί σήμαινε τό 
«έκεΐ»; 

"Ας θυμηθοΰμε τέτοιες έμπειρίες, πού άναφέρονται άπό με-
γάλους πνευματιστές καί μυστικιστές, δπως ό Σβέντενμποργκ. 
Τό ν' άπορρίψουμε αύτά τά πράγματα μέ ένα χαμόγελο ή μ' 
ένα αίσθημα άνωτερότητας ένός άνίδεου, δέν μάς βγάζει πουθε-
νά. Πρέπει νά έπιμείνουμε στό λογικό συμπέρασμα, πού είναι 
άναπόφευκτο, δτι Ενας ζωντανός όργανισμός δέν μπορεί νά βιώσει 
τίποτα έκτός κι άν ύπάρχει άπό πίσω του κάποια πραγματικότητα 
Τό νά έρευνήσεις τίς μυστικιστικές έμπειρίες πάνω σέ έπιστημονι-
κή βάση δέν συνεπάγεται καί δτι πιστεύεις στήν ύπαρξη υπερφυσι-
κών δυνάμεων. Αύτό πού θέλουμε είναι νά κατανοήσουμε τί 
συμβαίνει σ' ένα ζωντανό όργανισμό, δταν μιλάει γιά τό 
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«ύπερπέραν» ή γιά «πνεύματα» ή γιά τήν «ψυχή πού είναι Εξω 
άπό τό σώμα». Δέν ύπάρχει έλπίδα νά ξεπεράσουμε τίς προλή-
ψεις χωρίς νά κατανοήσουμε τί είναι καί πώς λειτουργούν. 
'Εξάλλου, ό μυστικισμός καί ή πρόληψη κυβερνούν τά μυαλά 
τοΰ μεγαλύτερου μέρους τής άνθρώπινης φυλής, καταστρέφον-
τας τίς ζωές τους. Μέ τό νά τ' άγνοήσεις σάν «πλαστά», δπως 
κάνει ό άσχετος καί γι* αύτό άλαζόνας μηχανιστής δέν θά 
πετύχεις τίποτα. Πρέπει νά προσπαθήσουμε σοβαρά νά κατα-
λάβουμε τήν μυστικιστική έμπειρία χωρίς νά γίνουμε κι έμεϊς 
μυστικιστές. 

Ή άσθενής είχε προβάλει £να μέρος τοΰ έαυτοΰ της στούς 
τοίχους τοΰ δωματίου. Καί είχε παρατηρήσει τόν έαυτό της άπό 
τούς τοίχους. "Αν θέλουμε νά περιγράψουμε άκριβώς τί συνέβη, 
πρέπει νά πούμε δτι ή αύτοαντίληψή της είχε φτάσει έκεϊ πού 
συνήθως φανερώνονται οί «δυνάμεις»· στούς τοίχους τοΰ δωματίου. 
Γι* αύτό, τό σίγουρο συμπέρασμα είναι δτι οί «δυνάμεις» 
άντιπροσώπευαν μιά όρισμένη λειτουργία τοΰ ίδιου της τοΰ 
όργανισμοΰ. Άλλά γιατί στούς τοίχους; 

Τό ν' άκούν φωνές άπό τούς τοίχους καί νά βλέπουν 
πράγματα πάνω τους είναι μιά κοινή σχιζοφρενική έμπειρία. 
Στό βάθος της πρέπει νά ύπάρχει μιά όρισμένη βασική λει-
τουργία, πού νά προκαλεί αύτήν τήν τυπική έμπειρία. Ή 
προβολή πρός τά έξω μιάς συγκεκριμένης λειτουργίας είναι 
προφανώς ύπεύθυνη γιά τό αίσθημα τοΰ διχασμοΰ. Ταυτόχρο-
να, ό χρόνιος διχασμός στήν προσωπικότητα, ή, μ' άλλα 
λόγια, ή έλλειψη ΕΝΟΤΗΤΑΣ στόν όργανισμό, είναι τό φόντο 
άπό τό .όποΐο άναδύεται ή όξεία διχαστική έμπειρία. Ή 
ψυχαναλυτική έξήγηση τοΰ μηχανισμού τής προβολής μέσω 
άπωθημένων ένορμήσεων, πού άποδίδονται σέ άλλους άνθρώ-
πους ή πράγματα έξω άπό τόν έαυτό μας, σχετίζει μόνο τό 
περιεχόμενο τών προβαλλόμενων (δεών μέ μιά έσωτερική όντό-
τητα, άλλά δέν έξηγεϊ τή λειτουργία τής Ιδιας τής προβολής, 
άσχετα άπό τήν προβαλλόμενη ίδέα. Οί προβαλλόμενες ίδέες 
ποικίλουν άπό άσθενή σέ άσθενή- ό μηχανισμός τής προβολής 
είναι ό Ιδιος σέ δλες τίς περιπτώσεις. ΓΓ αύτό καί ό μηχανισμός 
τής προβολής είναι πιό σπουδαίος άπό τό περιεχόμενό του. 
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Είναι σημαντικό νά ξέρουμε δτι ό διώκτης στό παρανοϊκό 
παραλήρημα είναι τό άγαπημένο όμοφυλοφιλικό άντικείμενο. 
Άλλά γιατί ένα άνθρώπινο δν προβάλλει τίς όμοφυλόφιλες 
έπιθυμίες του, ένώ τό άλλο τίς άπωθεΐ καί τίς μετατρέπει σέ 
κάποιο τύπο συμπτωμάτων; Τό περιεχόμενο είναι τό Ιδιο καί 
στίς δύο περιπτώσεις. Γι' αύτό, τό ούσιαστικό είναι ή διαφορά, 
δηλαδή δ μηχανισμός τής προβολής, ή Ικανότητα γιά προβολή. 
Αύτό, δμως, δέν Εγινε ποτέ κατανοητό. 

Ά ς πάρουμε τίς έκφράσεις τής άσθενοΰς μας στά σοβαρά. 
Ά ς πιστέψουμε δ,τι λέει λέξη πρός λέξη. Αργότερα, μπορού-
με ν' άποφασίσουμε τί έχει διαστρεβλωθεί καί τί είναι πραγμα-
τικά άλήθεια. Τό πιό καταπληκτικό είναι ή φράση της δτι ή 
άντίληψή της είναι «έκεΐ πού συνηθίζουν νά είναι οί δυνά-
μεις». Είναι σάν ο! άντιλήψεις νά έντοπίζονταν σέ κάποια άπόστα-
ση £ξω άπό τήν Επιδερμική Επιφάνεια τοΰ όργανισμοΰ. Φαίνεται 
καθαρά δτι πρέπει νά ύπάρχει μιά έντονη διαταραχή στήν 
έσωτερική Ικανότητα αύτο&ντίληψης πρίν τό «αίσθάνομαι τόν 
έαυτό μου έξω» νά μπορεί νά έμφανισθεϊ. Αύτή ή έσωτερική 
διαταραχή, δπως βρήκαμε πιό πρίν, είναι δ διαχωρισμός τής 
αύτοαντίληψης άπό τήν άντικειμενική βιοφυσική διαδικασία 
πού έπρεπε νά γίνεται άντιληπτή στή συνείδηση. Στόν ύγιή 
όργανισμό, αύτά τά δυό είναι Ενωμένα σέ μιά καί μόνη 
έμπειρία. Στό θωρακισμένο νευρωσικό άτομο, οί βιοφυσικές 
αίσθήσεις τών όργάνων δέν άναπτύσσονται καθόλου* τά πλα-
σματικά ρεύματα είναι τρομερά μειωμένα καί συνεπώς κάτω 
άπό τό κατώφλι τής αύτοσυνείδησης τοΰ σώματος («νέκρω-
ση»), Στόν σχιζοφρενή, άπ' τήν άλλη μεριά, τά πλασματικά 
ρεύματα παραμένουν Ισχυρά καί άναλλοίωτα, άλλά ή ύποκειμενική 
τους άντίληψη είναι άλλοιωμένη καί διασπασμένη· ή λειτουργία 
τής άντίληψης δέν είναι ούτε άπωθημένη, ούτε Ενωμένη μέ τά 
ρεύματα* ή λειτουργία τής αύτοαντίληψης φαίνεται σάν «άστε-
γη» μέσα στήν έμπειρία τοΰ σχιζοφρενή. Άφοΰ ή ύποκειμενι-
κή άντίληψη δέν σχετίζεται βιωματικά μέ τά άντικειμενικά 
πλασματικά ρεύματα φαίνεται κατανοητό τό δτι δ σχιζοφρενής 
ψάχνει γιά μιά αΙτία αύτών τών Εμπειριών, πού δέν τίς αίσθάνεται 
σά δικές του. 
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Ίσως αύτή ή κατάσταση νά είναι ή αίτια τής σύγχυσης πού 
τόσο συχνά κυριεύει τόν σχιζοφρενή, δταν δ διχασμός μεταξύ 
διέγερσης καί άντίληψης γίνεται έντονος. "Αντιλαμβάνεται 
κάτι πού δέν είναι δικό του- πρέπει νά ύπάρχει μιά αίτια γι' 
αύτήν τήν έμπειρία, πού δέν μπορεί δμως νά τή βρει- οί 
άνθρωποι δέν τόν καταλαβαίνουν ό γιατρός λέει δτι αύτή ή 
έμπειρία είναι τρελή. Αύτό αύξάνει τή σύγχυση· άγχος καί 
άνησυχία είναι τό λογικό άποτέλεσμά τους: δ σχιζοφρενής 
άκούει τόν έαυτό του νά μιλάει, άλλά, άφού ή αύτοαντίληψή 
του είναι διαχωρισμένη άπό τή βιολογική διαδικασία στήν 
δποία άνήκει, άκούγεται παράξενα καί άπόμακρα άπό τόν 
έαυτό του- οί λέξεις χάνουν τήν έπαφή τους μέ τά πράγματα 
πού ύποδηλώνουν, δπως τόσο σωστά περιγράφει ό Φρόυντ 
αύτή είναι ή άρχή τής άποδιοργάνωσης τοΰ λόγου. Ήταν 
τελείως ξεκάθαρο στήν άσθενή μας τό δτι ό λόγος της άρχιζε 
νά παραμορφώνεται όποτεδήποτε ή άντίληψη τοΰ έαυτοΰ της 
«στούς τοίχους» κορυφωνόταν. 

Γιά νά φτάσει ή βασική σχιζοφρενική διάσπαση στό άποκο-
ρύφωμά της, σέ μιά έντονη έμπειρία αίσθητηριακοΰ παραλη-
ρήματος, δπως τό «νά βρίσκεσαι έξω άπό τόν έαυτό σου», 
άπαιτεΐ μιά συγκεκριμένη σωματική λειτουργία. Στήν άσθενή 
μας, αύτό πού συνιστοΰσε τήν άμεση αίτία τής προβολής ήταν 
τό έντονο μπλοκάρισμα τής άναπνοής άπέναντι στίς ίσχυρές 
έπερχόμενες πλασματικές αίσθήσεις. Τό κεφάλι της βρισκόταν 
άναμφίβολα σέ μιά κατάσταση σόκ έξαιτίας τής έλλειψης όξυγό-
νου, πού όφειλόταν στό μπλοκάρισμα τής άναπνοής. 

Σ* αύτό θά προσθέσω καί μιά προσωπική έμπειρία πού είχα 
κάποτε, είκοσι όκτώ χρόνια πρίν, κατά τή διάρκεια μιάς 
γενικής άναισθησίας. Είχα ύποβληθεϊ σ' αύτήν μέ τήν σταθε-
ρή άπόφαση νά παρατηρήσω τήν έπέλευση τής άπώλειας τής 
συνείδησης. Κατάφερα νά θυμάμαι άρκετά άπό τήν έμπειρία 
αύτή άφοΰ ξύπνησα. Τό πιό έντυπωσιακό στοιχείο της ήταν τό 
δτι οί φωνές τών άνθρώπων στό χειρουργείο ξεμάκραιναν 
συνεχώς καί γίνονταν δλο καί πιό έξωπραγματικές· στή συνέ-
χεια, αίσθάνθηκα σάν τό άντιληπτικό έγώ μου ν* άποτραβιόταν 
σέ κάποια μακρινή άπόσταση. Ή άποπροσωποποίηση, πού 
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όφειλόταν στήν κεντρική έπίδραση του φαρμάκου, βιώθηκε ώς 
έξής: «'Αντιλαμβάνομαι ότι έξακολουθώ νά άντιλαμβάνομαι... 
άντιλαμβάνομαι δτι άντιλαμβάνομαι δτι άντιλαμβάνομαι... έξα-
κολουθώ νά άντιλαμβάνομαι δτι έξακολουθώ νά άντιλαμβάνο-
μαι δτι έξακολουθώ νά άντιλαμβάνομαι, κλπ...» σέ μιά άτέλει-
ωτη διαδοχή. Ταυτόχρονα, ένιωθα τό έγώ μου ν' άποτραβιέται, 
κατά κάποιο τρόπο, σέ κάποια μακρινή έξωτερική άπόσταση, 
μέ τόν ίδιο τρόπο πού βιώνει κανείς τό άκουσμα φωνών σέ 
κάποια μακρινή άπόσταση, ένώ τό κορμί φαίνεται νά κοιμάται 
στό κρεβάτι. 

Ή πλήρης άπώλεια τής αύτοαντίληψης μπορεί νά έπέλθει 
ύστερα άπό μιά έμπειρία πολύ δμοια μέ αύτή, πού περιέγραψε 
ή άσθενής μας. "Ετσι χάνει πολύ άπό τό μυστήριό της. 

Ή «προβολή» είναι ούσιαστικά ή διαδικασία υποχώρησης τής 
δυνατότητας ν' Αντιλαμβάνεσαι, ή άπόσπασή της άπ' τίς όργανισμι-
κές λειτουργίες, οί όποιες πρέπει νά ή συνήθους γίνονται άντιλη-
πτές. Τό άποτέλεσμά της είναι τό παραλήρημα τής αισθητηρι-
ακής έντύπωσης «άπ' έξω άπ' τόν όργανισμό». 

Ή άπόσπασή τής λειτουργίας τής αύτοαντίληψης άπό τίς 
όργανισμικές λειτουργίες, σέ μερικές περιπτώσεις, δέν μπορεί 
νά βιωθεί μέ άλλο τρόπο παρά σάν «ή ψυχή πού έγκαταλείπει 
τό σώμα» ή «ή ψυχή πού βρίσκεται έξω άπ' τό σώμα». Κι 
έφόσον ή άντίληψη δέν έχει παρά άσθενική έπαφή καί τελικά 
καμιά έπαφή μέ τίς βιοενεργειακές λειτουργίες, πού άντανακλά 
υποκειμενικά, βιώνεις μ' έναν πολύ τυπικό τρόπο τήν «αύτοα-
ποξένωση» ή τό δτι «άποτραβιέσαι μακριά, πολύ μακριά». 
Συνεπώς, ol διαδικασίες τής προβολής, έκστασης, άποπροσω-
ποποίησης, ψευδαίσθησης, κλπ., έχουν σά βάση τους ένα 
συγκεκριμένο διχασμό στό βιοενεργειακό σύστημα. 

Ό διχασμός Ανάμεσα στή σωματική διέγερση καί στήν 
ψυχική άντίληψη αύτής τής διέγερσης μεταφέρει τίς αίσθήσεις 
τοΰ κορμιού σέ μιά άπόσταση σά νά λέμε. Δέν συνιστά 
σπουδαία διαφορά τό άν αύτό πού βιώνεται σά νά άπομακρύνε-
ται είναι ή όργανική διέγερση ή ή άντίληψή της. "Ετσι κι 
άλλιώς τό μπλοκάρισμα συμβαίνει μεταξύ διέγερσης καί άντίλη-
ψης: 
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μπλοκάρισμα σχιζοφρενική διάσπαση 

έλεύθερη διέγερση / άντίληψη, πού 
άπομακρύνεται 
άπό τή διέγερση 

δργονοτικό ρεΟμα 

Σχιζοφρενική διάσπαση, πού Αφείλεται στό μπλοκάρισμα τής άντίληψης 
τής διέγερσης* ή διέγερση γίνεται Αντιληπτή σάν «παράξενη», «ξένη», ή 
«άπόμακρη». 

κι δχι, δπως στόν «παγωμένο» ψυχαναγκαστικό νευρωσικό 
άνάμεσα στήν πηγή τής ένέργειας καί στήν κινητικότητά της 
(βλέπε έπόμενο διάγραμμα). 

Στόν ψυχαναγκαστικό νευρωσικό, ή ροή τής ένέργειας περι-
ορίζεται ή δεσμεύεται σέ μιά πλήρη θωράκιση άμέσως μόλις 
άρχίζει ν* αύξάνει. Στόν σχιζοφρενή, ή ροή τής ένέργειας δέν 
έλαττώνεται* δέν ύπάρχει μπλοκάρισμα στήν ίδια τήν παραγω-
γή τής ένέργειας, παρά μόνο έλλειψη άντίληψης τής ύψίσυ-
χνης διέγερσης. Αύτή ή έλλειψη άντίληψης συνδέεται άναμφί-
βολα μ' ένα όριστικό μπλοκάρισμα στήν περιοχή τής βάσης 
τοΰ έγκεφάλου, Ιδιαίτερα στό όπτικό νεΰρο, δπως έκφράζεται 
στήν τυπική σχιζοφρενική ματιά. Πιστεύω, γι' αύτό, δτι είναι 
σωστό νά ψάξουμε γιά τή σωματική άλλοίωση κάπου στόν 
έγκέφαλο. Είναι, όμως, τελείως άποπροσανατολιστικό νά πι-
στεύουμε δτι μπορούμε ν' άφαιρέσουμε τή σχιζοφρενική διερ-
γασία μέ μετωπιαία λοβοτομή. Ή σχιζοφρένεια, δπως καί ό 
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'Ανασχετική διέγερση 

Συναισθηματικό μπλοκάρισμα ψυχαναγκαστικοΟ νευρωσικοΟ, πού όφεί-
λεται στό μπλοκάρισμα τής βιοενέργειας άπό όλοκληρωτική θωράκιση. 
Ή διέγερση δέ γίνεται καθόλου Αντιληπτή' νέκρωση- ή αύτοαντίληψη 
είναι πλήρης, άλλά «νεκρή» ή «άδεια». 

καρκίνος, είναι γενικές βιοπαθητικές διαδικασίες, μέ τοπικά 
συμπτώματα πού όφείλονται σέ διαταραχή τής λειτουργίας τών 
όργάνων. Τό νά παρερμηνεύσει κανείς τήν τοπική -διαταραχή 
στόν. έγκέφαλο ταυτίζοντάς την μέ τή σχιζοφρενική διεργασία 
θά ήταν τόσο λαθεμένο, δσο καί τό νά θεωρήσει τόν τοπικό 
καρκινικό όγκο σάν τή συνολική καρκινική διεργασία. Καί τά 
δυό λάθη άντιβαίνουν στήν Ιατρική δεοντολογία. 

Είπα στήν άσθενή δλα δσα καταλάβαινα γιά τήν άσθένειά 
της. Συνεργάστηκε μ* έναν ύπέροχο τρόπο, παρόλο πού ή 
όμιλία της ήταν πάρα πολύ διαταραγμένη καί άρκετά έπιβρα-
δυμένη τήν περισσότερη ώρα. 

Ή λειτουργία τής ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ φαινόταν έντονα 
διαταραγμένη καί έξαρτιόταν άπό τό πόσο έντονη ήταν ή 
διάσπαση πού είχε άναπτυχθεΐ άνάμεσα στή διέγερση καί τήν 

211 



άντίληψη τής διέγερσης. Ή ψυχοαποσύνδεση καί ή παραγωγή 
λέξεων χωρίς νόημα αύξάνεται παράλληλα μέ τήν αύξηση τής 
διάσπασης. Ή όμαλή λειτουργία τής όμιλίας καί τοϋ συνειρ-
μού έπέστρεφε δταν έξαφανιζόταν ή διάσπαση καί ή άσθενής 
άρχιζε νά βιώνει πάλι τά ρεύματα τοϋ κορμιοϋ της σά δικά 
της. Αύτό μας έπέτρεψε νά συμπεράνουμε δτι ή λειτουργία τής 
αύτοαντίληψης σάν σύνολο έξαρτιόταν άπό τή σύνδεση τής Αντικει-
μενικής διέγερσης μέ τήν ύποκειμενική της αίσθηση. "Οσο πιό 
στενή αύτή ή σύνδεση, τόσο δυνατότερα λειτουργούσε ή 
αύτοαντίληψη. Αύτή ή παρατήρηση είχε τήν πιό μεγάλη 
θεωρητική σπουδαιότητα- τώρα ήταν δυνατό νά βγει Ινα 
υποθετικό συμπέρασμα μέ πιό γενικό τρόπο. 

5. Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

Αύτό πού άκολουθεΐ είναι μιά πρώτη δργονομική προσπά-
θεια νά προσεγγίσουμε τό πρόβλημα τής συνείδησης καί τής 
αύτοαντίληψης. Δέν προσπαθεί νά λύσει αύτό τό μεγάλο 
αίνιγμα τής φύσης — φαίνεται, δμως, νά ύπόσχεται πολλά 
σχετικά μέ τήν έπισκόπηση τοϋ προβλήματος τής αύτογνωσί-
ας: ή συνείδηση είναι συνάρτηση τής αύτοαντίληψης γενικά κι 
άντίστροφα. "Αν ή αύτοαντίληψη είναι δλοκληρωμένη τότε 
καί ή συνείδηση είναι καθαρή καί όλοκληρωμένη. Ό τ α ν ή 
λειτουργία τής αύτοαντίληψης έπιδεινώνεται, ή λειτουργία τής 
συνείδησης γενικά έπιδεινώνεται κι αύτή, μαζί μέ δλες τίς 
λειτουργίες της, δπως ή δμιλία, δ συνειρμός, ό προσανατολι-
σμός, κλπ. "Αν ή ίδια ή αύτοαντίληψη δέν έχει διαταραχτεί, 
άλλά είναι άπλή άντανάκλαση ένός άκαμπτου όργανισμοΰ, 
δπως στόν συναισθηματικά μπλοκαρισμένο νευρωσικό, οί λει-
τουργίες τής συνείδησης καί τής νόησης θά είναι μέ τή σειρά 
τους άκαμπτες καί μηχανικές. "Οταν ή αύτοαντίληψη άντανα-
κλά νωθρές όργανισμικές λειτουργίες, τότε καί ή συνείδηση 
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καί ή νόηση θά είναι νωθρή. "Οταν ή αύτοαντίληψη άντανα-
κλά μιά άπομακρυσμένη, άμυδρή όργανική διέγερση, ή συνεί-
δηση θά άναπτύξει Ιδέες, δπως δτι βρίσκεται «πέρα» ή σχετι-
κές μέ παρουσία «ξένων καί παράξενων δυνάμεων». Νά γιατί 
τά σχιζοφρενικά φαινόμενα μποροΰν νά χρησιμεύσουν τόσο 
πολύ — καλύτερα άπό κάθε άλλο τύπο βιοπάθειας — σέ μιά 
κατανόηση τοΰ πιό δύσκολου καί σκοτεινού προβλήματος 
δλης τής φυσικής έπιστήμης, τής Ικανότητας τής έμβιας ύλης 
ν" άντιλαμβάνεται τόν έαυτό της καί, στά άνώτερα άνεπτυγμέ-
να είδη, νά έχουν «συνείδηση» τοΰ έαυτοΰ τους. 

Παρόλο πού ή αύτοαντίληψη συγκροτεί τήν αύτοσυνείδηση 
καί παρόλο πού τό είδος τής αύτοαντίληψης καθορίζει τόν 
τύπο τής συνείδησης, αύτές οί δύο λειτουργίες τοΰ νοΰ δέν 
είναι ταυτόσημες. Ή συνείδηση έμφανίζεται σάν άνώτερη 
λειτουργία, πού άναπτύχθηκε στόν όργανισμό πολύ άργότερα 
άπό τήν αύτοαντίληψη. Ό βαθμός σαφήνειας καί ένότητάς 
της έξαρτάτάι, άν κρίνουμε άπό παρατηρήσεις στίς σχιζοφρε-
νικές διαδικασίες, δχι τόσο άπό τή δύναμη ή τήν ένταση τής 
αύτοαντίληψης, δσο άπό τή λιγότερο ή περισσότερο πλήρη 
άπαρτίωση τών άναρίθμητων στοιχείων τής αύτοαντίληψης μέσα 
σέ μία καί μόνη έμπειρία τοΰ ΕΑΥΤΟΥ. Μπορούμε τώρα νά 
δούμε στή σχιζοφρενική κατάρρευση πώς αύτή ή ένότητα 
διαλύεται καί πώς, μαζί της, άποσυντίθενται οί λειτουργίες τής 
συνείδησης. Συνήθως, ή άποσύνεθση τής αύτοαντίληψης προη-
γείται άπό τήν άποσύνθεση τών λειτουργιών τής συνείδησης. 
'Αποπροσανατολισμός καί σύγχυση είναι οί πρώτες άντιδράσεις 

στόν αίσθητηριακό άποσυντονισμό. Ή συνειρμική Ικανότητα 
καί ή συντονισμένη όμιλία, πού έξαρτάται άπ' αύτήν, είναι οί 
έπόμενες λειτουργίες τής συνείδησης πού καταρρέουν στό 
άνθρώπινο ζώο δταν ή άποσύνθεση τής αύτοαντίληψης έχει 
προχωρήσει άρκετά. Άκόμα καί δ τύπος τοΰ άποσυντονισμοΰ 
τής συνείδησης άντανακλά τόν τύπο τής άποσύνθεσης τής 
αύτοαντίληψης. 

Στήν παρανοειδή σχιζοφρένεια, δπου ή αύτοαντίληψη Εχει 
διαταραχτεί βαριά, ό συνειρμός κι ό λόγος είναι έπίσης 
άσύνδετα. Στήν κατατονική έμβροντησία, πού ό όργανισμός 
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είναι βαρύτατα συσταλμένος καί Ακινητοποιημένος, ή όλοκλη-
ρωτική άλαλία, δηλαδή ή άπουσία όμιλίας καί συγκινησιακών 
άντιδράσεων είναι κανόνας. Στήν είκόνα τής ήβηφρένειας, όπου 
ή άργή ύποβάθμιση καί Αμβλυνση όλων τών βιοφυσικών 
διαδικασιών βρίσκονται σέ έξέλιξη, ή άντίληψη καί ή συνεί-
δηση είναι, έπίσης, κατά κανόνα άμβλυμένες, σοβαρά έπιβρα-
δυμένες καί όλο καί πιό άναποτελεσματικές. 

"Ετσι πρέπει νά συμπεράνουμε δτι οί πνευματικές λειτουργί-
ες τής αύτοαντίληψης καί τής συνείδησης συνδέονται άμεσα 
καί άντιστοιχοΰν σέ συγκεκριμένες βιοενεργειακές καταστά-
σεις τοϋ όργανισμοΰ, τόσο σέ είδος δσο καί σέ βαθμό. Αύτό, 
μέ τή σειρά του, μάς δίνει τό δικαίωμα νά συμπεράνουμε δτι ή 
σχιζοφρένεια είναι μιά πραγματικά βιοφυσική καί δχι «μόνο» 
διανοητική άσθένεια. Μέχρι τώρα άναζητοΰσαν τή βάση τών 
διανοητικών δυσλειτουργιών σέ χημικές ή μηχανικές άλλοιώ-
σεις στόν έγκέφαλο καί στά έξαρτήματά του. Ή λειτουργική 
μας προσέγγιση έπιτρέπει μιά διαφορετική κατανόηση αύτών 
τών άλληλεξαρτήσεων. 

Οί διανοητικές δυσλειτουργίες έκφράζουν τή σχιζοφρενική 
διαδικασία άποσύνθεσης τοϋ βιοφυσικοϋ συστήματος μ' έναν 
Εντυπωσιακά άμεσο τρόπο. Οί δυσλειτουργίες τής αύτοαντίλη-
ψης καί τής συνείδησης έχουν άμεση σχέση μέ τίς δυσλει-
τουργίες τών συγκινησιακών διεργασιών δμως, οί συγκινησια-
κές λειτουργίες είναι λειτουργίες τής κινητικότητας τοΰ όργο-
νοτικοΰ πλάσματος καί δχι δομικών ή χημικών συνθηκών. Οί 
συγκινήσεις είναι βιοενεργειακές, πλασματικές καί δχι πνευματικές 
ή χημικές ή μηχανικές λειτουργίες. Πρέπει νά συσχετίσουμε τίς 
βιοενεργειακές, τίς διανοητικές καί τίς δομικές λειτουργίες, μέ 
τίς συγκινησιακές λειτουργίες σάν κοινή λειτουργική άρχή, μέ 
τόν άκόλουθο τρόπο: 
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2) διανοητικές λειτουργίες 
/ 

1) Βιοενεργειακές συγκινήσεις ^ 

3) δομικές κα( 
βιοχημικές λειτουργίες 

Δέν ύπάρχει άλλη δυνατή συσχέτιση. Τό νά βάλεις τό (3) στή 
θέση τοΰ (1) θά σήμαινε ν* άποτελματωθεΐς στούς μηχανιστι-
κούς τρόπους σκέψης τής κλασικής ψυχιατρικής, πού δέν 
όδηγοΰν πουθενά. Τό νά βάλεις τό (2) στή θέση τοΰ (1) θά 
σήμαινε νά κάνεις τίς συγκινησιακές διαταραχές νά προκύ-
πτουν άπό τήν σύγχυση καί νά βάζεις τίς λειτουργίες τοΰ νοΰ 
πάνω άπ' τίς λειτουργίες τοΰ πρωτοπλάσματος. Δέ θά έκανε 
τίποτα καί θά όδηγοΰσε μόνο στή μεταφυσική. 

"Ας προσπαθήσουμε, δμως, νά κατανοήσουμε τή λειτουργι-
κή σχέση άνάμεσα στήν αύτοαντίληψη καί τή βιοφυσική 
συγκίνηση (=πλασματική κίνηση). Στό βιβλίο μου Ή βιοπά-
θεια τοΰ καρκίνου έχω προσπαθήσει νά σκιαγραφήσω μιά 
πρόχειρη εΙκόνα τής άνάπτυξης τοΰ μικρού παιδιού μέ τόν 
άκόλουθο τρόπο. 

Οί κινήσεις τοΰ νεογέννητου παιδιοΰ δέν έχουν άκόμα 
συντονιστεί σέ ΜΙΑ συνολική λειτουργία καί συνεπώς δέν 
ύπάρχει «σκοπός» ή «νόημα» στίς κινήσεις. Βέβαια, οί άντι-
δράσεις ήδονής καί άγχους είναι ήδη σχηματισμένες· δέ 
βρίσκουμε, δμως, άκόμη συντονισμένες κινήσεις, πού θά ύπο-
δήλωναν τήν ύπαρξη όλοκληρωτικής συνείδησης καί αύτογνω-
σίας. Πρέπει νά ύποθέσουμε δτι στό νεογέννητο παιδί ή 
αύτοαντίληψη ήδη ύπάρχει καί λειτουργεί, άλλά δχι μέ συντο-
νισμένο, συνεκτικό τρόπο. Τά χέρια κινοΰνται γιά λογαριασμό 
τους καί τά μάτια, πού στήν άρχή δέν κατευθύνονται άκόμα σέ 
άντικείμενα, κινοΰνται έπίσης γιά λογαριασμό τους. Τά πόδια 
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κάνουν μόνο άσκοπες καί χωρίς νόημα κινήσεις, χωρίς καμιά 
σύνδεση μέ τίς κινήσεις τών άλλων όργάνων. Κατά τή διάρ-
κεια τών πρώτων μηνών τής ζωής άναπτύσσεται άργά-άργά ό 
συντονισμός τών άνεξάρτητων καί χωριστών κινήσεων. Πρέπει 
νά ύποθέσουμε δτι μεταξύ τοϋ πλήθους τών όργάνων έγκαθί-
σταται προοδευτικά κάποιο είδος λειτουργικής ΕΠΑΦΗΣ· καί 
μέ τόν πολλαπλασιασμό τών έπαφών άρχίζει ν' άναπτύσσεται 
ή ένότητα. Πιθανά, δέ βρισκόμαστε μακριά άπό τήν άλήθεια, 
άν παραδεχτούμε μιάν άνάπτυξη καί Ινα συντονισμό τών 
λειτουργιών τών διαφορετικών άντιλήψεων. Συνεπώς, πάνω 
στή βάση τής έξάρτησης τής αύτοαντίληψης άπό τήν πλασμα-
τική κίνηση, ή αύτοαντίληψη κατά τήν μεταμήτρια ύπαρξη θά 
ήταν άμυδρή καί διασπασμένη σέ πάμπολλες ξεχωριστές έμ-
πειρίες τοϋ έαυτού, σέ σχέση μέ τίς ξεχωριστές πλασματικές 
κινήσεις τών όργάνων. Μέ τόν* αυξανόμενο συντονισμό τών 
κινήσεων, οί άντιλήψεις συντονίζονται σταδιακά ή μιά μέ τήν 
άλλη, μέχρι νά φτάσουμε στό σημείο πού δ δργανισμός 
κινείται μέ Ινα συντονισμένο τρόπο σάν σύνολο καί, γι' αύτό, 
οί πολλαπλές διαφορετικές άντιλήψεις τοΰ έαυτού ένώνονται 
σέ μία συνολική άντίληψη τοΰ κινούμενου έαυτού. Πρέπει νά 
συμπεράνουμε άκόμα δτι μέχρι αύτό τό σημείο δέν μποροΰμε 
νά μιλάμε γιά δλοκληρωτικά άνεπτυγμένη συνείδηση. «Σκο-
πός» καί «νόημα» τής βιολογικής δραστηριότητας φαίνονται 
νά άναπτύσσονται σά δευτερογενείς λειτουργίες, στενά συνδε-
δεμένες μ' αύτή τή διαδικασία συντονισμού. Φαίνεται έπίσης 
νά έξαρτιέται ώς πρός τό ρυθμό του άπό τήν έξέλιξη. Προχω-
ράει πολύ γρηγορότερα στά κατώτερα ζώα άπ* δ,τι στόν 
άνθρωπο. Ή αίτία αύτής τής διαφοράς είναι άγνωστη. Στό 
παιδί, ή Ικανότητα τής δμιλίας δέν άναπτύσσεται παρά μόνο 
δταν οί κινήσεις τοΰ κορμιού καί ή άντίστοιχη αύτοαντίληψη 
έχουν φτάσει σέ μιά όρισμένη ένοποίηση καί, μαζί μ' αύτήν, 
σ' Ιναν όρισμένο σκοπό καί νόημα. 

Θά πρέπει νά λάβουμε προσεκτικά ύπόψη μας δτι δ σκοπός 
καί τό νόημα πηγάζουν έδώ άπό τή λειτουργία τοΰ συντονι-
σμοΰ καί δχι άντίστροφα. 'Επομένως, ό «σκοπός» καί τό 
«νόημα» είναι δευτερογενείς λειτουργίες, δλοκληρωτικά έξαρτημέ-
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νες άπό τό βαθμό συντονισμού τών ξεχωριστών κινήσεων τών 
όργάνων. 

Π^επει άκόμη νά δεχτοΰμε, άν άκολουθήσουμε λογικά, βήμα 
πρός βήμα, τά διαφορετικά έπίπεδα συντονισμού καί τίς άντί-
στοιχες λειτουργίες τοϋ όργανισμοΰ, δτι ή ΛΟΓΙΚΗ δραστηρι-
ότητα, πού έχει σκοπό καί νόημα άναφορικά μέ τό περιβάλλον 
καί τήν προσωπική βιοενεργειακή κατάσταση, παρουσιάζεται 
έπίσης σάν συνάρτηση τοΰ συγκινησιακού καί άντιληπτικοΰ 
συντονισμού. Είναι φανερό δτι καμιά λογική δραστηριότητα 
δέν είναι δυνατή, δσο ό όργανισμός δέν λειτουργεί σάν 
σύνολο μέ καλά συντονισμένο τρόπο. Τό βλέπουμε καθαρά 
στή σχιζοφρενική άποσύνθεση, πού είναι ή άναστροφή τών 
πρωτογενών διαδικασιών βιοενεργειακού συντονισμοΰ, δτι ή 
λογική, ή σκοπιμότητα, ή σημασία, ή όμιλία, ό συνειρμός, καί 
οί άλλες άνώτερες λειτουργίες, άποσυντίθενται στό μέτρο πού 
άποσυντίθενται τά συγκινησιακά, βιοενεργειακά τους θεμέλια. 

Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί ό σχιζοφρενικός διχασμός 
έμφανίζεται τόσο κανονικά νά έχει τίς ρίζες του στήν ένδομή-
τρια καί στήν άμεση μεταμήτρια άνάπτυξη: κάθε ίσχυρή 
διαταραχή, πού συνέβη στή διάρκεια τής διαδικασίας τοΰ 
όργανισμικοΰ συντονισμού, άποτελεΐ ένα άδύνατο σημείο στήν 
προσωπικότητα, πού άργότερα, κάτω άπό όρισμένες συγκινη-
σιακές συνθήκες, θά είναι πολύ πιθανό νά δημιουργήσει τόν 
σχιζοφρενικό άποσυντονισμό. 

Αύτό πού στήν ψυχανάλυση όνομάζεται «καθήλωση στήν 
πρώιμη παιδική ήλικία» δέν είναι στήν ούσία παρά αύτή ή 
άδυναμία στή δομή τοΰ λειτουργικοΰ συντονισμοΰ. Ό σχιζο-
φρενής δέν «παλινδρομεί στήν παιδική ήλικία». Ή «παλινδρό-
μηση» είναι μόνο ένας ψυχολογικός δρος, πού περιγράφει τήν 
τρέχουσα, τωρινή έπίδραση συγκεκριμένων Ιστορικών συμβάν-
των. Οί έμπειρίες τής παιδικής ήλικίας, δμως, δέ θά είχαν 
έπιπτώσεις μετά άπό είκοσι ή τριάντα χρόνια, άν δέν είχαν 
βλάψει άνεπανόρθωτα τή διαδικασία τοΰ συντονισμοΰ τοΰ βιοσο-
στήματος. Αύτή ή ύπάρχουσα άλλοίιοση στήν συγκινησιακή δομή 
καί δχι ή μακρινή έμπειρία τής παιδικής ήλικίας, είναι πού 
άποτελεΐ τό δυναμικό παράγοντα τής άσθένειας. Ό σχιζοφρε-
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νής δέν «έπιστρέφει στή μήτρα τής μάνας του». Αύτό πού 
πραγματικά κάνει είναι νά γίνεται θύμα τής Ιδιας άκριβώς 
διάσπασης τοΰ συντονισμού τοΰ όργανισμοΰ του, πού τοΰ συνέβη 
δταν ήταν στή νεκρωμένη μήτρα τής μάνας του· καί έχει διατηρή-
σει τό διαχωρισμό σ' όλη τήν μέχρι τά τώρα ζωή του. Έδώ 
έχουμε νά κάνουμε μέ παρούσες, σημερινές λειτουργίες τοΰ 
όργανισμοΰ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ. ΟΙ Η.Π.Α. 
δέν λειτουργούν δπως λειτουργοΰν έξαιτίας τοΰ Ιστορικού 
συμβάντος τής Διακήρυξης τής 'Ανεξαρτησίας, άλλά μόνο καί 
μόνο έπειδή αύτό τό Ιστορικό συμβάν έχει γίνει μιά ζωντανή, 
σημερινή πραγματικότητα στίς ζωές τών άμερικανών. Ή Ιστο-
ρική Διακήρυξη τής 'Ανεξαρτησίας έχει άκόμη έπίδραση μόνο 
στό μέτρο πού ήταν ούσιαστικά προσδεμένη στή συγκινησια-
κή δομή τών πολιτών τής 'Αμερικής — τίποτα περισσότερο ή 
λιγότερο. Ή ψυχιατρική έχει βαλτώσει θεραπευτικά γιατί δέν 
προχώρησε πιό πέρα άπό τήν Ιστορική έξερεύνηση καί σκέψη. 
Μία άνάμνηση μπορεί, άλλά δέν κινητοποιεί άναγκαστικά τίς 
τωρινές συγκινήσεις στόν σημερινό όργανισμό. 

Ή όργονοθεραπευτική Ιατρική δέ χτυπάει τίς άναμνήσεις, 
άλλά τή σημερινή βιοφυσική πρόσδεση τών Ιστορικών έμπειρι-
ών γι' αύτό δουλεύει μέ Ισχυρές πραγματικότητες κι δχι μέ τίς 
σκιές τών άναμνήσεων άπό τό παρελθόν. Μιά άνάμνηση 
μπορεί νά έμφανιστεΐ σ' αύτή τή διαδικασία τής συγκινησια-
κής άναμόχλευσης, άλλά μπορεί καί δχι. Ό παράγοντας πού 
μετατρέπει τήν άνθρώπινη δομή άπό «άρρωστη» σέ «ύγιή» είναι ό 
συγκινησιακός, βιονεργειακός συντονισμός τοΰ όργανισμοΰ. Τό 
άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ είναι άπλά ή πιό χαρακτηριστι-
κή ένδειξη δτι δ συντονισμός έχει πραγματικά έπιτευχθεϊ. Ή 
άναπνοή, τό λύσιμο τών μυϊκών κόμπων, τό σπάσιμο τής 
άκαμπτης χαρακτηροθωράκισης, είναι έργαλεια σ' αύτή τή 
διαδικασία άνασύνθεσης τοΰ όργανισμοΰ. Δυστυχώς, συχνά τά 
θεωρούν αύτοσκοπούς στή θεραπεία, άκόμα καί άνθρωποι πού 
δουλεύουν στό δικό μας χώρο.Τό νά νομίζεις δτι τά άπλά 
έργαλεια τών Ιατρικών προσπαθειών άποτελοΰν αύτοσκοπό, 
κάτι τέτοιο είναι άποτέλεσμα κακού τρόπου σκέψης, πού 
όφείλεται σέ έλλειψη μεθοδευμένης γνώσης τοΰ όργανισμοΰ, 
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δηλαδή μιας περιορισμένης κρίσης, πού δέν άνταποκρίνεται 
στό πλάτος καί στό βάθος τών συγκινησιακών άσθενειών. 

Μέ τέτοια περιορισμένη θεώρηση τών άνθρώπινων όργανι-
σμών, δέ θά διεισδύσουμε ποτέ στίς βασικές βιοενεργειακές 
άντιλήψεις τής όργονομίας. Μπορούμε νά είμαστε άπλοί πρα-
κτικοί θεραπευτές ή έμποροι τής άνθρώπινης μιζέριας, άλλά 
όχι έπιστημονικοί Ιατρικοί έργάτες. Θά ήθελα ν* άποθαρρύνω 
όποιαδήποτε προσπάθεια χειρισμού τών σχιζοφρενικών βιοπα-
θειών, άν αύτός πού τήν έπιχειρεΐ δέν κατέχει γερά τίς βαθιές 
βιοφυσικές άλληλεξαρτήσεις μεταξύ συγκινήσεων καί πλασμα-
τικών δραστηριοτήτων, άντιλήψεων καί λειτουργιών τής συ-
νείδησης. Αύτές οί λειτουργικές άλληλεξαρτήσεις ήταν μέχρι 
τώρα έντελώς κρυφές καί άγνωστες. 'Εμείς άρχίζουμε άπλά νά 
τίς καταλαβαίνουμε* τά αΙνίγματα παραμένουν άναρίθμητα. Γι' 
αύτό καί είναι ούσιαστικό νά παίρνουμε όλα τά μέτρα μας 
δταν πρόκειται νά σχηματίσουμε γνώμη. Στήν πορεία τής 
άνάπτυξής μας βρισκόμαστε άντιμέτωποι μέ τόν κίνδυνο νά 
παραμελήσουμε βασικά προβλήματα τής φυσικής λειτουργίας, 
έπειδή δέ χρησιμοποιούμε τούς δρους αύστηρά. Μπορεί άκόμη 
νά άκούσει κανείς άνθρώπους νά λένε δτι ή όργονοθεραπεία 
δέν είναι τίποτε άλλο άπό «δουλειά μέ τά χέρια πάνω στούς 
μυώνες» ή «τό νά άφήνεις τόν άσθενή νά άναπνεύσει»· ή δτι ό 
άνθρωπος ύποφέρει άπό «έντάσεις». Ή τάση τοΰ μέσου άνθρώ-
πινου ζώου νά ξεφεύγει άπό τίς άπλές, άν καί βασικές πραγμα-
τικότητες, λογοκοπώντας σχετικά μέ τίς λειτουργίες τής ζωής, 
είναι Ισχυρότατη καί συγκαταλέγεται στίς πιό καταστρεπτικές 
στάσεις του στή ζωή. Δέν είναι ζήτημα «μυώνων» ή «άναπνο-
ής» ή «έντάσεων», άλλά ζήτημα κατανόησης τοΰ πώς ή 
κοσμική όργονική ένέργεια σχημάτισε τό όπόστρωμα τής πλασμα-
τικής κίνησης καί πώς οί κοσμικές όργονικές λειτουργίες είναι 
παροΰσες καί ένεργές στό άνθρώπινο ζώο, στίς συγκινήσεις του, 
στή σκέψη του, στόν άνορθολογισμό του, στίς πιό ένδόμυχες 
έμπειρίες τοΰ έαυτοΰ του. Ή σχιζοφρενική διάσπαση είναι 
μόνο Ενα, άν καί πολύ χαρακτηριστικό, παράδειγμα τών άλλη-
λεξαρτήσεων μεταξύ τών συγκινησιακών διεργασιών τής έμβι-
ας ύλης καί τοΰ όργονοενεργειακοΰ πεδίου (ή τοΰ αίθέρα) 
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τριγύρω της. Αύτό είναι πού έχει σημασία καί δχι οί μυϊκές 
έντάσεις. Φαίνεται νά είναι στή φύση τών πραγμάτων τό δτι τό 
ζωντανό δν άπλά λειτουργεί καί Ικανοποιείται μέ τήν άπλή λει-
τουργία. Οί στοχασμοί πάνω στήν ίδια του τήν Οπαρξη, πάνω 
στό πώς καί τό γιατί, είναι μιά παλιά δραστηριότητα τοϋ 
άνθρώπινου ζώου. Είναι, δμως, πολύ άμφίβολο άν είναι τόσο 
μεγάλη άνάγκη γιά τή ζωή μας δσο ή ίδια ή ζωή. Όπως καί 
νά 'ναι, ό θεσμός τοϋ κράτους έχει έλαττώσει κάθε άνθρώπινο 
ένδιαφέρον στό ζήτημα τής άπλής ΰπαρξης. Καί κατά κάποιο 
τρόπο τό άνθρώπινο ζώο άποδέχεται αύτήν τήν άποψη μαζικά 
(en masse) καί σάν κάτι αύτονόητο. 

Γιά νά φτάσεις σ' Ινα άσφαλές συμπέρασμα, είναι ούσιαστι-
κό νά ξέρεις τίς βάσεις τής κριτικής σου. Αύτό πού προσπαθώ 
να δείξω έδώ είναι τ' άπύθμενα βάθη τών λειτουργιών πού 
άντιμετωπίζουμε στόν σχιζοφρενή. 'Εννοώ βάθη καί δχι περι-
πλοκές. Οί λειτουργίες πού έμφανίζονται στόν σχιζοφρενή, άν 
κανείς μάθει νά τίς διαβάζει σωστά, είναι ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΕΣ, δηλαδή λειτουργίες τής κοσμικής δργονικής ένέρ-
γειας, μέσα στόν όργανισμό, σέ «καθαρή» μορφή. Ούτε Ινα 
σύμπτωμα στή σχιζοφρένεια δέν Ιχει νόημα, άν δέν καταλά-
βουμε δτι στό σχιζοφρενή Εχουν καταρρεύσει τά τείχη, πού 
χωρίζουν τό homo normalis άπό τόν κοσμικό ώκεανό τής 
όργόνης. Έτσι, λοιπόν, μερικά άπ' τά συμπτώματα τοϋ σχιζο-
φρενή όφείλονται στή διανοητική συνειδητοποίηση αύτής τής 
κατάρρευσης· άλλα συμπτώματα είναι οϊ άμεσες Εκδηλώσεις τής 
συγχώνευσης τής όργανισμικής καί τής κοσμικής (άτμοσφαιρικής) 
όργονοενέργειας. 

Σ' αύτό τό σημείο άναφέρομαι σέ λειτουργίες, πού ένώνουν 
σέ Ενα τόν άνθρωπο καί τήν κοσμική του προέλευση. Στή 
σχιζοφρένεια, δπως καί στήν άληθινή θρησκεία καί στήν 
άληθινή τέχνη καί έπιστήμη, ή γνώση αύτών τών βαθιών 
λειτουργιών είναι τεράστια καί συντριπτική. Ό σχιζοφρενής 
διαφέρει άπ' τό μεγάλο καλλιτέχνη, έπιστήμονα ή Ιδρυτή 
θρησκείας κατά τό δτι ό όργανισμός του δέν είναι έφοδιασμέ-
νος ή είναι πολύ διασπασμένος γιά ν' άποδέχεται καί νά 
βαστάζει τίς Εμπειρίες τής ταυτότητας τών λειτουργιών μέσα 
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καί έξω άπό τόν όργανισμό. Συμβαίνει, μετά άπό μία περίοδο 
μεγάλης παραγωγικότητας, Ινας καλλιτέχνης ή Ινας «μύστης» 
νά καταρρέει ψυχωτικά. Τό φορτίο ήταν πολύ βαρύ- ό homo 
normalis, πού έχει χάσει τήν πρώτη του αίσθηση, έχει κάνει 
τή ζωή πολύ άνυπόφορη γιά τέτοια άτομα. Ή τελική κατάρ-
ρευση τέτοιων μεγάλων άντρων, δπως ό Βάν Γκόγκ, ό Γκωγ-
κέν, ό Νίτσε, ό Νταίμπλιν, ό Πψεν καί πολλοί άλλοι, είναι-
δουλειά τοΰ homo normalis. Ol μυστικιστικές παρεκκλίσεις, 
δπως έκεΐνες τών Σβέντενμποργκ, Λόυτζ, Έντινγκτον, Ντράιχ, 
κλπ., όφείλονται στήν έλλειψη φυσικής κατανόησης τών κο-
σμικών καί όργανισμικών όργονοενεργειακών λειτουργιών. Καί 
αύτή ή έλλειψη γνώσης όφείλεται πάλι στήν άσυνείδητη 
θωράκιση τοΰ homo normalis. Ά ς έπιστρέψουμε, δμως, στήν 
άσθενή μας. 

Είκοστή συνεδρία 

Ένα νέο πρόβλημα άνέκυψε: τί άκριβώς είναι ό σωματικός 
μηχανισμός, πού βρίσκεται πίσω άπό τόν σχιζοφρενικό διαχωρισμό 
μεταξύ διέγερσης τών όργάνων καί άντίληψης τής διέγερσης; Τά 
γεγονότα μας κατεύθυναν έντονα πρός τήν περίεργη διαταραχή 
τής άναπνοής: μιά σοβαρά περιορισμένη άναπνοή σέ σχέση μέ Ενα 
μηχανικά χαλαρό στήθος. Στόν καλά θωρακισμένο νευρωσικό, 
τό ίδιο τό στήθος είναι συνήθως άρκετά άκαμπτο* μ' αύτόν τόν 
τρόπο, δέν άναπτύσσεται καμιά Ισχυρή συγκίνηση. Στόν σχι-
ζοφρενή, άπό τήν άλλη, τό στήθος είναι χαλαρό, οί συγκινή-
σεις είναι τελείως άνεπτυγμένες, άλλά δέ γίνονται τελείως 
άντιληπτές· τό πιό πιθανό είναι ή άναστολή τής κίνησης τοΰ 
σκελετού τοΰ στήθους ν* άποτελοΰσε τόν μηχανισμό πού 
διαχώριζε τήν άντίληψη άπό τή διέγερση. Αύτό έπρεπε νά 
έπιβεβαιωθεϊ κλινικά. Ή ροή τών γεγονότων έπιβεβαίωσε 
αύτήν τήν ύπόθεση. 

Ή άκινησία στό στήθος της καί τό λαιμό της ήταν Ιδιαίτε-
ρα έντονη έκείνη τή μέρα. Φαινόταν σά νά μήν κυκλοφορούσε 
καθόλου άέρας στό λάρυγγά της. Ταυτόχρονα, οί μυώνες τοΰ 
λαιμού καί τοΰ στήθους της ήταν δσο ποτέ άλλοτε χαλαροί. 
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Είπε: «Είμαι πολύ συναισθηματική σήμερα...» 'Οποιαδήποτε 
προσπάθεια γιά νά Επιτευχθεί ή δίοδος τοΰ άέρα στό στήθος 
δέν είχε καμιά έπιτυχία. Δέν ύπήρχε κανένα τρεμούλιασμα, 
μόνο μιά μεγάλη άπέχθεια πρός τήν άναπνοή. Δέν ύπήρχε 
καμιά «δύναμη» τριγύρω έκείνη τή μέρα. 

Ή άσθενής μοΰ ζήτησε νά πάει στό λουτρό. "Αρχισα ν" 
άνησυχώ δταν δέν έπέστρεφε. Μετά άπό άρκετή ώρα γύρισε 
πίσω. Ψηλά στήν κοιλιά της ύπήρχε ίνα κόψιμο τοΰ δέρματος 
πιρίπου 10 Ικ. μακρύ, κάθετα στήν περιοχή τοΰ ήλιακού 
πλέγματος, κάτω άπό τό στέρνο. Είπε: «'Εδώ είναι πού αίσθά-
νομαι τίς Ισχυρότερες συγκινήσεις...» 

Τής είπα δτι τέτοιες πράξεις δέ θά έξαφάνιζαν τήν ένταση. 
Συμφώνησε. Τό νά έρεθιστείς καί νά σέ πιάσει άγχος γιά 
τέτοιες πράξεις δέ θά βοηθούσε, θά έσπρωχνε μόνο τήν άσθενή 
νά κάνει χειρότερα πράγματα. "Αν έλέγχεις καλά τήν κατάστα-
ση, θά δεχτείς τέτοιες πράξεις σάν Ινα είδικό τρόπο αύτοέκ-
φρασης. Αύτό, φυσικά, άπαιτεϊ άπόλυτη έμπιστοσύνη τοΰ 
άσθενή στό γιατρό καί άντίστροφα — μιά έμπιστοσύνη σταθε-
ρά έδραιωμένη μέ έντονη θεραπευτική δουλειά πάνω στή 
δυσπιστία καί μέ τέλεια είλικρίνεια. 

Είκοστή πρώτη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε στή συνάντησή μας καλόκεφη καί, πρός 
μεγάλη μου κατάπληξη, άναπνέοντας καλά. 'Αλλά είχε προ-
σθέσει τρία κοψίματα, σταυρωτά μέ τά προηγούμενα. 'Εξήγη-
σε: «Έπρεπε νά τό κάνω γιά χάρη τών δυνάμεων άλλιώς θά 
μποροΰσαν νά γίνουν άνήσυχες έξαιτίας τής άτέλειας τοΰ 
κοψίματος... Έπρεπε νά 'ναι σταυρός... Φοβάμαι δτι δέ θά 
συγχωρήσουν [οί δυνάμεις] τό διάστημα τών είκοσιτεσσάρων 
ώρών μεταξύ τοΰ πρώτου κοψίματος καί τής πρόσθεσης τών 
σταυρών...» 

Ήταν άρκετά φανερό δτι είχε κοπεί σέ μιά προσπάθεια νά 
έξαλείψει βιονεργειακά τήν τρομακτική συγκινησιακή ένταση 
στήν περιοχή τοΰ διαφράγματος. Αύτό όνομάζεται «τρελό» στό 
σχιζοφρενή. Όνομάζεται «έθνικό έθιμο τοΰ χαρακίρι» δταν 
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Ινας Γιαπωνέζος στρατηγός κάνει τό ίδιο, μέ άποτέλεσμα τό 
θάνατό του. Βασικά, ή φύση τών πράξεων είναι ή Ιδια' τόσο 
στόν σχιζοφρενή, δσο καί στό στρατηγό, ή λειτουργία είναι ή 
Ιδια: ή έξάλειψη τής άβάσταχτης συγκινησιακής έντασης στό 
πάνω μέρος τής κοιλιάς. 

Είχα τήν έντύπωση δτι έκείνη τήν ήμέρα ύπήρχαν ψυχωσικά 
παραληρήματα, άλλά ήταν πολύ άδύνατα. Μοΰ είπε δτι οί 
«δυνάμεις» δέν είχαν έμφανιστεΐ δλη τή μέρα. Είχε αίσθανθεί 
πλήρως τήν συγκινησιακή της διέγερση. Ή έπαφή μεταξύ 
διέγερσης καί άντίληψης φαινόταν νά έχει έδραιωθεΐ ξανά· 
αύτό προφανώς είχε κάνει τήν άντίληψη τών ρευστών σάν 
έζωτερικές «δυνάμεις» πιό δύσκολη. "Εξακολουθούσε νά φοβά-
ται τίς «δυνάμεις»· δέν έμπιστευόταν τήν κατάσταση δπως 
ήταν. Ή προηγούμενη άπαίτηση τών «δυνάμεων» νά «θυσια-
στεί» μπορούσε τώρα νά γίνει κατανοητή σάν έσωτερικές 
παρορμήσεις γιά ν' άπελευθερώσει τήν τρομακτική συγκινησι-
ακή πίεση μέ τό νά «άνοίξει μιά σφιχτά κλεισμένη κύστη» μ' 
ένα μαχαίρι. Αύτό δέν έκανε τίποτε άλλο παρά νά έπιβεβαιώνει 
αύτό πού έφερε στό φώς ή όργονοβιοφυσική έρευνα σέ άλλες 
βιοπάθειες, δπως ό μαζοχισμός: οί Ισχυρές συγκινήσεις άντι-
στοιχοΰν στήν έπέκταση τοΰ πλασματικού συστήματος. Στίς 
συνθήκες σύσφιξης τών όργάνων έμφανίζεται τό αίσθημα τής 
«έκρηκτικής διάλυσης» μαζί μέ μιά άνικανότητα νά «ξεθυμά-
νεις». Σέ τέτοιες περιπτώσεις αύτοτραυματισμοΰ ή αύτοκτονί-
ας, έχουμε πραγματική καταστροφή τής σωματικής δομής. Μέ 
τή γλώσσα τής βιοενέργειας, μιά άνυπόφορα σφιχτή κύστη 
έχει άνοιχτεΐ. 

Ή βελτίωση δέν κράτησε πολύ. Μπορώ νά πώ δτι ποτέ πρίν 
δέν ένιωσα τήν άνικανότητα γιά πλήρη ύγιή λειτουργία σέ βιοπα-
θή όργανισμό τόσο καθαρά δσο έδώ. Ή βιοπαθητική δομή είναι 
συνηθισμένη στή βιοπαθητική λειτουργία, είναι άνίκανη νά «δέχε-
ται» ή νά χειρίζεται σωστά τίς Ισχυρές φυσικές συγκινήσεις καί νά 
τίς κατευθύνει. Έγινε φανερό δσο ποτέ άλλοτε δτι ύπάρχουν 
δυό ξεχωριστές όμάδες άνθρώπων: αύτοί πού δέν έχουν καί 
αύτοί πού έχουν θωράκιση. Αύτό πού φαίνεται εύκολο καί 
αύτονόητο στό άθωράκιστο άτομο είναι τέλεια άκατανόητο καί 
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άδύνατο νά έλεγχθεί στό θωρακισμένο, καί άντίστροφα. "Ενας 
όρισμένος τρόπος ζωής άπα ret καί μιά όρισμένη χαρακτηρο-
δομή· αύτό Ισχύει καί γιά τίς δύο όμάδες. Ή άσθενής μας ήταν 
άνίκανη νά λειτουργήσει μέ ύγιή τρόπο. Μπορούμε νά κατανοή-
σουμε καλύτερα τώρα πόσο άχρηστα φαίνονται τά συνήθη 
μέτρα τής πνευματικής ύγιεινής μπροστά στήν άδυναμία τοΰ 
άσθενή νά λειτουργήσει σωστά. Τό νά έπιβάλλεις ύγιεΐς συν-
θήκες ζωής σ' ένα θωρακισμένο όργανισμό είναι σάν νά ζητάς 
άπό ένα κουτσό νά χορέψει. Τά μέτρα όρθολογικής ψυχικής 
ύγιεινής είναι όλα σωστά" άπαιτοΰν, όμως, όλοκληρωτική άπο-
θωράκιση τοΰ άνθρώπινου ζώου σέ μαζική κλίμακα καί, πρώτα 
άπό δλα, πρόληψη τής βιοπαθητικής θωράκισης στά νεογέννητα 
μωρά. Τό πλάτος καί τό βάθος αύτοΰ τοΰ σκοποΰ είναι 
όλοφάνερο. 

Είκοστή δεύτερη συνεδρία 

Οί άντιδράσεις της καί Ιδιαίτερα ή όμιλία της ήταν ύπερβο-
λικά μειωμένες. Κάθε λέξη έπαναλαμβανόταν άρκετές φορές. 
Δέν μπορούσε νά σχηματίσει λέξεις. Τό πρόσωπό της ήταν 
παγωμένο: δέν μπορούσε νά κινήσει τούς μυώνες τοΰ προσώ-
που της. "Ηξερε τίς άπαντήσεις στίς έρωτήσεις μου, άλλά δέν 
μποροΰσε νά τίς διατυπώσει μέ λέξεις- ήταν έλαφρά συγχυσμέ-
νη· τό δέρμα της ήταν χλωμό καί μελανό καί είχε λευκές 
κηλίδες· ένιωθε έντελώς άδεια. 

Είπε άργά: «θά μποροΰσα νά κινηθώ άν έκανα πολύ μεγάλη 
προσπάθεια... Γιατί κάθε προσπάθεια είναι τόσο δύσκολη;...Τί 
μοΰ συμβαίνει; "Εχω ξαναβρεθεί σέ τέτοιες καταστάσεις, άλλά 
ποτέ δέν τίς αίσθάνθηκα τόσο καθαρά». 

Τής είπα ότι ή καλή άναπνοή τήν προηγούμενη μέρα έκανε 
άδύνατη τήν έμφάνιση τών «δυνάμεων». Σηκώθηκε καί θέλησε 
νά φύγει, άλλά έπεσε πίσω στό ντιβάνι. 

Κίνησα τούς μυώνες τοΰ προσώπου της, σήκωσα τά βλέφαρά 
της καί κίνησα τό δέρμα τοΰ μετώπου της. Τή βοήθησε λίγο, 
άλλά ή κατατονική προσβολή συνεχίστηκε. Προφανώς άντι-
δροΰσε στίς χτεσινές Ισχυρές συγκινήσεις μέ μιά άνοργονοτι-
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κή προσβολή, μέ άκινησία- άλλά ό νους της ήταν διαυγής· 
ήξερε τί συνέβαινε. Στό τέλος αίσθανότμν άκόμη «άδεια», 
άλλά λιγότερο «μακριά». "Αν γίνω ύγιής κι άν κάνω φόνο, θά 
καταδικαστώ. Σήμερα τά παιδιά Εκτελέστηκαν στήν ήλεκτρική 
καρέκλα...» (Κάποια έκτέλεση είχε συμβεί πραγματικά έκείνη 
τή μέρα.) 

Ή καταληπτική προσβολή στή διάρκεια τής συνεδρίας 
όφειλόταν σέ κάποιο ξέσπασμα ένός βαθιού μπλοκαρίσματος. 
Ό όργονοθεραπευτής ξέρει καλά δτι κάθε παθολογικό στρώμα 
χρειάζεται ν' άναδυθεΐ άπ' τά βάθη. Αύτό δέν άναμιγνύεται μέ 
τήν έξωτερική ζωή. Είχε δουλέψει καλά στό γραφείο έκείνη τή 
μέρα καί ήταν φρόνιμη. 

Παρέμεινε στό δωμάτιο άφού είχα φύγει. Όταν γύρισα, δέκα 
λεπτά άργότερα, τή βρήκα κουλουριασμένη, μέ τό κεφάλι στά 
σφιγμένα πόδια της καί μέ τά χέρια στά γόνατα. Δέν μπορούσε 
νά κουνηθεί. «Προσευχόμουν στό Θεό νά έρθετε καί νά μέ 
έλευθερώσετε άπό αύτή τή θέση... Ξαφνικά δέν μπορούσα νά 
κουνηθώ καθόλου...» 

Τή βοήθησα νά σηκωθεί καί σιγά-σιγά άρχισε καί πάλι νά 
κινείται. Είπε: «Σκέφτηκα δτι οί δυνάμεις πρέπει νά τό 'καναν 
αύτό σέ μένα, άλλά δέν ξέρω...» Κατόπιν τό κεφάλι της άρχισε 
νά τρέμει: μετά άπό λίγο έγινε τελείως καλά κι έφυγε, βεβαιώ-
νοντάς με δτι ένιωθε καλύτερα. 

Εικοστή τρίτη συνεδρία 

'Επικρατεί σέ όρισμένους κύκλους ή παρεξήγηση δτι τό 
ούσιαστικό πράγμα στήν όργονοθεραπεία είναι ή άποκατάστα-
ση τής όργασμικής Ικανότητας καί τίποτε άλλο. Φυσικά, είναι 
άλήθεια δτι αύτός είναι καί παραμένει 6 κύριος σκοπός τής 
τεχνικής μας. 'Αλλά ό τρόπος πού φτάνουμε σ' αύτόν είναι 
άποφασιστικός, δσον άφορα τή διάρκεια καί τή σταθερότητα 
τής έπιτυχίας. Ούσιαστικά, αύτό πού Εξασφαλίζει μακροχρόνια 
άποτελέσματα είναι τό άργό καί όλοκληρωτικό ξεπέρασμα τών 
συγκινησιακών κόμπων τοΰ όργανισμοΰ, καθώς καί τοΰ άγχους πού 
συνδέεται μέ τόν καθέναν άπ' αύτούς. Ή σχιζοφρενής άσθενής 
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μας ήταν κοντά στό τέρμα τής θεραπείας- άλλά οί μηχανισμοί 
τής άσθένειας, πού παρεμβάλλονταν, ήταν τό κυριότερο έμπό-
διο πού έπρεπε νά ξεπεραστεί, άν θά θέλαμε νά είναι διαρκής ή 
ένδεχόμενη έπιτυχία. Είναι εύκολο σέ όρισμένες περιπτώσεις 
νά πετύχεις άπελευθέρωση συμπιεσμένης ένέργειας. Άλλά, άν 
οί κύριοι κόμποι παραμείνουν άλυτοι, ή συνέπεια θά 'ναι 
ύποτροπή, μ* άποτελέσματα χειρότερα κι άπ' αύτή τήν Ίδια 
τήν άσθένεια. Γι* αύτό τηρούμε τόν κανόνα τής άργής μετάβα-
σης καί τής προσεκτικής έργασίας σέ κάθε κόμπο. Αύτοί οί 
βιοφυσικοί κόμποι, πού έμποδίζουν τήν έλεύθερη ροή τής 
σωματικής ένέργειας, συνιστούν άκριβώς τήν «προδιάθεση» 
στά ποικίλα είδη συμπτωματικών άσθενειών. 

"Ήξερα ότι ή άσθενής μας κουβαλούσε μέσα της Ισχυρές 
κλίσεις γιά κατατονική έμβροντησία. Αύτές οί τάσεις έπρεπε 
ν* άναπτυχθούν έντελώς· έπρεπε νά βγούν στήν έπιφάνεια 
καί νά ξεπεραστούν. Ό μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν άκόμη 
μπροστά μας. Δέν πρέπει νά θριαμβολογούμε πολύ νωρίς γιά 
τήν έπιτυχία μας. 

' Η άσθενής είχε ύποστεί μιά έλαφριά κατατονική προσβολή 
στή διάρκεια τής προηγούμενης συνεδρίας. 'Επέστρεψε εύτυ-
χισμένη καί φαινόταν πολύ καλά: μοϋ είπε ότι πέρασε πάρα 
πολύ ώραία μετά τήν τελευταία συνάντηση. Μπορούσε νά 
κινήσει τούς μυώνες τοΰ προσώπου, άλλά ήταν άνίκανη νά 
κινήσει τό δέρμα τοΰ μετώπου, σάν σέ «κατάπληξη» ή «συνο-
φρύωση». 

Ανέφερε, έντελώς αύθόρμητα, ότι ένιωθε σπρωγμένη νά 
κάνει πολλές γκριμάτσες δταν ένιωθε Ισχυρά συγκινημένη, 
άλλά δέν ήταν Ικανή νά κάνει ούτε μιά γκριμάτσα, δταν 
αίσθανόταν «άποξενωμένη». «"Εχω μάθει πολύ καλά νά μή 
δείχνω καμιά συγκίνηση στό πρόσωπό μου... Δέν μ' άρέσουν 
οί γυναίκες πού δείχνουν τά συναισθήματά τους. θέλω νά είναι 
σάν καλά, κομψά, άγάλματα...» 

Αύτές οί λίγες προτάσεις, παρόλο πού εΙπώθηκαν ήρεμα, 
περιείχαν άρκετό συγκινησιακό δυναμίτη. Οί μυώνες τοΰ λαι-
μού καί τοΰ κεφαλιού ήταν ύπερβολικά μπλοκαρισμένοι καί 
άκαμπτοι. Γι' αύτό, δταν έκανε γκριμάτσες ξαλάφρωνε μερικά 
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άπό τό αίσθημα τής Εντασης καί τής άκινησίας. ' Η Ισχυρή 
άποπροσωποποίηση καί ή διάσπαση Εσβησαν καί τήν ίκανό-
τητά της γιά γκριμάτσες. 'Αντιλαμβανόμαστε τώρα γιατί κά-
νουν γκριμάτσες οί κατατονικοί καί οί προχωρημένοι σχιζο-
φρενείς: είναι μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια ν' άποτινάξουν 
τήν νεκρότητα καί άκινησία πού καταλαμβάνει τόν όργανισμό 
στήν κατάσταση τής Εμβροντησίας. Δοκιμάζουν τούς Εαυτούς 
τους, άν Εξακολουθούν νά Εχουν τήν Ικανότητα νά αίσθάνον-
ται. 

Δέν είχα καταλάβει άμΕσως τί σήμαιναν τά Ιδανικά «κομψά 
άγάλματα». "Επρόκειτο νά τό μάθω σύντομα καί μΕ άσχημο 
τρόπο. 

Μιλούσε πολύ γιά τό «θάνατο» Εκείνη τή μΕρα. Ή Ιδέα τοΰ 
«θανάτου» είναι άρκετά γνωστή στούς όργονοθεραπευτές. Συ-
νήθως έρχεται στήν έπιφάνεια, δταν ό άσθενής είναι κοντά 
στήν όργασμική άπελευθέρωση τής βιοενέργειας- συνδέεται μέ 
Ισχυρό φόβο ν* άφεθεΐ έντελώς. Τό άγχος θά έπιμένει, δσο οί 
βασικοί κόμποι τοΰ όργανισμοϋ, συνήθως στή λεκάνη, δέν 
έχουν λυθεί. Τό κεφάλι της ήταν όλοφάνερα διαταραγμένο μέ 
τόν πιό έντονο τρόπο. Γι' αύτό φοβόμουν ένα πρόωρο ξέσπα-
σμα γενικευμένων σωματικών σπασμών. Τό άποτέλεσμα θά 
ήταν άναπόφευκτα μιά όλοκληρωτική κατάρρευση έξαιτίας τοΰ 
κόμπου πού ύπήρχε στό μέτωπο. «Οί συγκινήσεις τώρα τελευ-
ταία μέ χτυπάνε στό στομάχι», είπε. «Έδώ...» καί έδειξε στό 
πάνω μέρος τής κοιλιάς. «Τό άριστερό μου χέρι ζει καί δρά 
Επίσης άπό μόνο του... Δέν τό αίσθάνομαι σά δικό μου...» 

"Οποτε ένα νευρωσικό ή ψυχωσικό σύμπτωμα αύξάνει σέ 
δύναμη, είναι Ενδειξη δτι ή συγκίνηση πού περιΕχεται στήν 
τοπική περιοχή Εχει φτάσει στό άπροχώρητο καί πάει νά 
ξεσπάσει. Ή άπώλεια Επαφής μΕ τό άριστερό της χέρι θά 
μπορούσε νά είναι έκφραση μιάς Ισχυρής παρόρμησης ν' 
άγγίξει τά γεννητικά της δργανα. Ή Ιδέα της γιά «καλά, 
κομψά άγάλματα» θά μπορούσε, μέ τό παραπάνω σκεπτικό, νά 
σημαίνει, δτι είσαι Ενα «άγαλμα _χωρίς γεννητικά δργανα», 
κάτι «θεϊκό». 

Γιά νά τήν προετοιμάσω γιά τό γενετήσιο ξΕσπασμά της, 

227 



συγκεντρώθηκα στό άκίνητο μέτωπό της καί τά μάτια της. Τήν 
άφησα νά κινήσει τό δέρμα τοΰ μετώπου της, νά στρέψει τά 
μάτια της πρός δλες τίς κατευθύνσεις, νά έκφράσει θυμό καί 
φόβο, περιέργεια καί έπαγρύπνηση. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙ-
ΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ 
ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΙ-
ΣΜΟΥ. Δέ «χειριζόμαστε» μηχανικά· Επιφέρουμε συγκινήσεις 
στούς άσθενείς μέ τό νά τούς άφήνουμε νά μιμηθούν θεληματικά 
έκείνη ή τήν άλλη συγκινησιακή έκφραση. 

'Αντιτάχθηκε πολύ σθεναρά στό νά δείξει τήν έκφραση τοΰ 
άγχους στά μάτια της. Αύτή ή άντίρρηση είναι πολύ πιό 
έντονη στούς σχιζοφρενείς παρά στούς νευρωσικούς. Νά κι ό 
λόγος, βασισμένος πάνω σέ μερικές περιπτώσεις σχιζοφρένει-
ας· άνασηκώνοντας τά βλέφαρα κι άνοίγοντάς τα διάπλατα καί 
δείχνοντας άγχος, άπελευθερώνει κανείς μιά αίσθηση τρόμου 
μαζί μ' ένα αίσθημα έπερχόμενης καταστροφής. Μερικές φο-
ρές τούς πιάνει πανικός. Μερικοί άπό αύτούς τούς άσθενείς 
έχουν τό αίσθημα δτι πεθαίνουν, δτι «φεύγουν» καί δτι δέ θά 
είναι Ικανοί νά «ξαναγυρίσουν πάλι». Είναι ούσιαστικό νά 
είμαστε πολύ προσεκτικοί σ' αύτό τό σημείο. 

Δούλεψα πολύ προσεκτικά στίς έκφράσεις τοΰ μετώπου της, 
σταματώντας την δποτε έδειχνε πολύ Ισχυρό άγχος. Μετά άπό 
λίγη ώρα μπορούσε νά κουνάει τό μέτωπό της πιό εύκολα κι 
ένιωθε πιό έλεύθερη. Ή αύτοαντίληψη τοΰ συνολικοΰ όργανι-
σμοΰ ήταν άκόμη έντονα διαταραγμένη. Τό ν' άφήσει τούς 
γενικευμένους προοργασμικούς σπασμούς νά ξεσπάσουν θά 
ήταν έπικίνδυνο καί λαθεμένο. Ήταν εύαίσθητη στήν άφή, 
στήν πίεση, στό κρύο καί τή ζέστη, άλλά κατά διαστήματα δέν 
αίσθανόταν τό τρεμούλιασμα. Μετά τή θεραπευτική συνεδρία 
έθεσα άρκετές έξυπνες έρωτήσεις γιά τόν έαυτό της, άλλά ή 
δμιλία της ήταν άρκετά άργή μιλούσε σάν άπέναντι σέ κάποια 
άντιτιθέμενη δύναμη. 

Αύτή ή Ιδέα ήρθε στήν έπιφάνεια άκριβώς κατά τή διάρκεια 
αύτοΰ τοΰ πειράματος μέ αύτή τήν σχιζοφρενή: ή αίσθηση τών 
όργάνων ή «όργονοτική αίσθηση» είναι μιά πραγματική ΕΚΤΗ 
ΑΙΣΘΗΣΗ. Δίπλα στή δυνατότητα νά δεις, ν' άκούσεις, νά 
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μυρίσεις, νά γευτείς καί νά πιάσεις, ύπήρχε σίγουρα στά υγιή 
άτομα μιά αίσθηση τών όργανικών λειτουργιών, μιά ΟΡΓΟΝΟΤΙ-
ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ, δπως φανερώθηκε- αύτή έλλειπε έντελώς ή 
ήταν διαταραγμένη στίς βιοπάθειες. Ό ψυχαναγκαστικός νευ-
ρωσικός έχει χάσει έντελώς αύτή τήν έκτη αίσθηση. Ό 
σχιζοφρενής έχει μεταθέσει αύτή τήν έκτη αίσθηση καί τήν 
έχει μεταφέρει σέ δρισμένα σχήματα τοΰ παραληρηματικού 
του συστήματος, δπως «δυνάμεις», «ό διάβολος», «φωνές», 
«ήλεκτρικά ρεύματα», «σκουλήκια στόν έγκέφαλο ή τά έντε-
ρα», κλπ. 

Άφοΰ οί όργονοτικές αίσθήσεις καί οί άντιλήψεις τών 
όργάνων φαίνεται νά συνιστούν ένα μεγάλο μέρος άπ* αύτό 
πού λένε τό έγώ ή ό έαυτός, φαίνεται σαφές τώρα γιατί μιά 
διάσπαση καί άποδιοργάνωση τής άντίληψης καί τοΰ λόγου 
συνοδεύεται συνήθως άπό τήν άποδιοργάνωση καί άντικατά-
σταση αύτών τών όργανικών αίσθήσεων. 

Πρέπει, έπίσης, νά ύποθέσουμε δτι ή βαρύτητα καί τό 
άποτέλεσμα μιάς άρρώστιας έξαρτάται δλοκληρωτικά άπό τό 
καθορισμένο δργανο πού συνέβη ή νέκρωση, δηλαδή, ή έξα-
φάνιση τών όργανικών αίσθήσεων. Ή άποσύνδεση ένός χερι-
ού φαίνεται άβλαβής άν συγκριθεί μέ τήν άκινησία τών ματιών 
καί τοΰ μετώπου, ή άκόμη μέρους τοΰ έγκεφάλου. 

Δέ θά είχαμε τόσες άντιρρήσεις στίς άνεύθυνες έγκεφαλικές 
έπεμβάσεις καί λοβεκτομές, πού γίνονται γιά νά σκοτώσουν τό 
διάβολο στόν όργανισμό, άν έξυπηρετοΰσαν τό φανέρωμα τών 
δυναμικών λειτουργιών τοΰ έγκεφάλου. 'Ερωτήσεις, δπως: «Κι-
νείται δ έγκέφαλος; Συστέλλεται καί διαστέλλεται, δταν δου-
λεύει, άκριβώς δπως τά άλλα δργανα, δπως ή καρδιά, τά 
έντερα, οί άδένες, κλπ.;» είναι μεγάλης σημασίας, γιά τήν 
Ιατρική παθολογία καί τήν κατανόηση τών όργανισμικών 
λειτουργιών. Θά ήταν πολύ σπουδαίο νά έφεύρουμε μιά συ-
σκευή, πού θά ύποβοηθοΰσε τούς είδικούς στά ζητήματα τοΰ 
έγκεφάλου νά παρατηρήσουν τόν έγκέφαλο σέ φυσική κατάστα-
ση. Τό νά άνοίγεις «παράθυρα» στό κεφάλι γιά νά μελετήσεις 
τόν έγκέφαλο, δπως έγινε μέ τούς πιθήκους καί μερικούς 
άνθρώπους, δέ θά βοηθήσει. Τό ζωντανό δργανο δέν κινείται 
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όταν γίνεται μιά σοβαρή έπέμβαση στήν περιοχή του. Αύτό 
φαίνεται άπό τά οίδήματα καί τίς παρόμοιες δυσλειτουργίες 
πού συμβαίνουν μετά τήν έγχείρηση. Τό μόνο πού θέλω νά πώ 
είναι τό έξής. 

' Υπάρχει σοβαρός λόγος νά πιστεύουμε ότι στή σχιζοφρενική 
διαδικασία μέρη τοΰ έγκεφάλου καί, πιό πιθανά, ή βάση μέ τίς 
ρίζες τών νεύρων της, άκινητοποιοΰνταΐ" άκριβώς δπως καί στή 
χρόνια δυσκοιλιότητα τά έντερα είναι άκινητοποιημένα, ή 
στόν δγκο στομάχου οί περισταλτικές κινήσεις τοΰ στομάχου 
παύουν νά λειτουργοΰν. Αύτό θά φαινόταν σάν νέα, έλπιδοφό-
ρα καί λειτουργική προσέγγιση στίς σωματικές διαταραχές τής 
σχιζοφρένειας. Θ" άπαιτοΰσε Εγκατάλειψη τών μηχανιστικών 
άπόψεων γιά τίς έγκεφαλικές λειτουργίες. Ό έγκέφαλος θά 
'πρεπε νά θεωρηθεί σάν ένα δργανο ίδιο μέ τά άλλα, μέσα στή 
συνολική λειτουργία τοΰ όργανισμοΰ, σάν ένας είδικός «πομ-
πός» τών συνολικών πλασματικών λειτουργιών καί δχι σάν 
πηγή τών κινητικών παρορμήσεων. Γιατί, άν ό έγκέφαλος είναι 
ή πηγή τών παρορμήσεων, τότε ή έπόμενη λογική έρώτηση 
είναι: ποιός δίνει τίς διαταγές στόν έγκέφαλο; Αύτό όδηγεΐ στήν 
ύπόθεση δτι στόν έγκέφαλο ύπάρχει ένα πνεύμα, άν πει κανείς 
πώς οί κινητικές παρορμήσεις προέρχονται άπό τή φαιά ούσία. 
"Υπάρχουν πολλά είδη χωρίς καθόλου έγκέφαλο, πού λειτουρ-
γούν τέλεια, δσον άφορα τίς έμβιες λειτουργίες, συμπεριλαμ-
βανομένης καί τής άντίληψης τοΰ περιβάλλοντος· ξέρουμε άπό 
πειράματα δτι οί σκύλοι χωρίς έγκέφαλο συνεχίζουν νά λει-
τουργούν άκόμα κι άν έχουν ύποστει σοβαρή βλάβη άπό τήν 
έγχείρηση. 

Γιά νά γυρίσουμε στήν άσθενή μας: ή κατάσταση σ' αύτό τό 
σημείο χαρακτηριζόταν άπό τήν έπαφή της μέ τούς γενικευμέ-
νους σωματικούς παλμούς καί τή γενετήσια δραστηριότητα-

άλλά ό κόμπος στό μέτωπο καί τά μάτια συνιστούσε ένα 
τεράστιο έμπόδιο, πού έπρεπε πρώτα νά άφαιρεθεί, πρίν τής 
έπιτραπεί νά προχωρήσει παραπέρα, πρός τή φυσιολογική 
γενετησιότητα. 
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Είκοστή τέταρτη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε άστράφτοντας άπό χαρά. Είχε αίσθανθεί 
πολύ εύτυχισμένη καί ήρεμη. Τά μάτια της ήταν ξάστερα καί 
τό βλέμμα της ζωηρό. Τό χρώμα τοΰ προσώπου της ήταν 
ροδαλό καί φρέσκο. Γιά πρώτη φορά στή ζωή της είχε 
περάσει μιά έμμηνόρροια χωρίς ψυχωσικές άντιδράσεις. Είχε 
έπισκεφθεΐ πολλούς φίλους κι άνάμεσά τους μιά κοπέλα στό 
ψυχιατρείο. Ή άναπνοή της ήταν άρκετά καλύτερη, παρόλο 
πού δέν έλειπε όλοκληρωτικά ό περιορισμός. 

Τό έπόμενο βήμα ήταν άρκετά σαφές. "Επρεπε νά τήν 
έπαναφέρω έκεΐ πού ήταν τήν προηγούμενη μέρα. "Επρεπε νά 
«φουσκώσει» μέ περισσότερες συγκινήσεις, νά μάθει νά τίς 
άντιμετωπίζει χωρίς νά «φεύγει» καί μετά νά προχωρήσουμε 
παραπέρα. 

Στήν πορεία τής βαθιάς άναπνοής έμφανίστηκε ένα τρεμού-
λιασμα στό σαγόνι της καί στούς μασητήρες. Είπε: «δταν οί 
συγκινήσεις μου μέ χτυπάνε άπό τή μιά μεριά καί ή κοινωνία 
άπό τήν άλλη, αίσθάνομαι σάν νά πέφτω, νά κάνω κακό στόν 
έαυτό μου, νά γίνομαι συφιλιδική ή κάτι τέτοιο...» 'Αργότερα: 
«Οί συγκινήσεις θέλουν νά ξεσπάσουν έδώ...» "Εδειξε τό 
στομάχι της καί μετά κάτω πρός τά γεννητικά της δργανα... 
«Τότε είμαι Ικανή νά κάνω ότιδήποτε...» 

Δέν μπορεί κανείς νά περιμένει νά δει δλες αύτές τίς 
συνδέσεις πιό καθαρά. 

6. Η ΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ «ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ» 

Είναι άπαραίτητο ν' άνακεφαλαιώσουμε πάλι τίς βασικές 
λειτουργίες, πού έχουν βρεθεί άπό τήν όργονομική έρευνα στά 
βάθη τής άνθρώπινης βιοφυσικής λειτουργίας, γιά νά κατανοή-
σουμε έντελώς τό νόημα τής χαρακτηροδομής. Στό φώς τής 
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όργονοβιοφυσικής, αύτή ή «δομή» έμφανίζεται σάν τό σύνολο 
τών σχέσεων μεταξύ τών όργονοτικών ένεργειακών συστημά-
των καί τών αισθητικοκινητικών συστημάτων, πού πρέπει νά 
άντιλαμβάνεται τά πλασματικά ρεύματα, νά έκτελεΐ τίς ένεργει-
ακές έκφορτίσεις καί νά συντονίζει δλες τίς ένεργειακές λει-
τουργίες σ* ένα τακτικό, συνολικό, ένιαΐο λειτουργικό σύστη-
μα: τό «όργονοτικό σύστημα». Στή σχιζοφρενική διαδικασία 
τό σύστημα τής άντίληψης πλημμυρίζεται άπό έντονότατες 
βιοφυσικές αίσθήσεις, πού δέν άπαρτιώνονται στό συνολικό 
βιοσύστημα καί διατηρούν μιά κατά κάποιο τρόπο ξεχωριστή 
ΰπαρξη. Αύτό άποτελεΐ τή «διάσπαση τής προσωπικότητας». 
Τό βιοσύστημα έχει πολύ χαμηλή άντοχή σέ ξαφνικές αύξήσεις 
τοΰ συγκινησιακού βιοενεργειακοΰ έπιπέδου λειτουργίας. 'Α-
ποπροσανατολισμός, ψευδαισθήσεις, διαταραχές τοΰ λόγου καί 
φονικές τάσεις είναι πολύ πιθανόν νά έμφανιστοΰν μέ μιά 
ξαφνική αύξηση στό ένεργειακό έπίπεδο, άν ή άντοχή είναι 
χαμηλή. Αύτό δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν «ψυχολογία». Ή 
«ψυχολογία» τοΰ σχιζοφρενή είναι άποτέλεσμα καί δχι αΙτία 
τής διαδικασίας. "Οταν ή άντίληψη άποσπαστεΐ άπό τή βιοε-
νεργειακή διέγερση, οί αίσθήσεις τοΰ σώματος βιώνονται σάν 
«ξένες», σάν «κακές», «διαβολικές» έπιδράσεις άπό «ύπερφυσι-
κές δυνάμεις» («ύπερφυσικές» μέ τήν έννοια τοΰ «πέρα άπό τόν 
έαυτό»). Σ' αύτό τό σπαραχτικό κομφούζιο, τό βιοσύστημα 
άναπτύσσει καταστροφικές παρορμήσεις γιά νά ύπερασπίσει 
τόν έαυτό του άπέναντι στό διάβολο. Στήν πραγματικότητα, 
αύτά είναι τά ύπολείμματα τής ύγιοΰς προσωπικότητας, πού 
άναλαμβάνουν τήν μάχη ένάντια στό διάβολο. 

"Ας παρακολουθήσουμε, δμως, αύτά πού συνέβησαν μέ τήν 
άσθενή. 

Ή άσθενής μόλις είχε προφέρει τίς λέξεις: «ΟΙ συγκινήσεις 
θέλουν νά ξεσπάσουν έδώ... [στά γεννητικά της δργανα]...», 
δταν χλώμιασε καί σιώπησε- έμεινε έκεϊ άκίνητη, σάν νά μήν 
ύπήρχε- δέν άποκρινόταν στίς έρωτήσεις μου. Μετά άπό λίγο, 
είπε πολύ δειλά: «Μόλις είπα τήν προσευχή τοΰ Κυρίου... 01 
συγκινήσεις έφυγαν». 

Έφυγε άπό τή συνάντηση ήρεμη κι έλαφρά άφηρημένη. 
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Τήν έπόμενη μέρα έλαβα τό άκόλουθο γράμμα (οί ύπογραμμί-
σεις είναι δικές μου): 

18 Μάρτη 1942 

"Ετσι τό καθετί είναι συγκίνηση — δέν ήξερες γιά τή μουσική πού 
έπαιζε ή Ούγγρική Ραψωδία τοΰ ΛΙστ - f| Αλλες — οί νότες μέ 
διαπερνούν — δέ διαπερνοΟν έσένα ή κανέναν άλλον — γιά νά μοΟ 
ποΟνε κάτι — συνήθως δέν ξέρω τί — σήμερα τό βράδυ ήταν ή 
μεγαλοσύνη μου — δέν μποροΟσες νά τό καταλάβεις — ούτε κανείς 
Αλλος στή γή θά μποροΟσε. 

'Υπάρχουν χρώματα καί σκοτάδια καί σκιές καί φώτα — Εβρεχε 
δυνατά σήμερα τό βράδυ βάδιζα μέσα σέ βούρκους Ετοιμαζόμουν νά 
βγάλω τά παπούτσια μου κα( νά περπατήσω μέχρι τό σπίτι σου, οί 
άνθρωποι μέ κοίταζαν μέσα στό τρένο καί στό δρόμο — μπήκα κάπου 
στό δρόμο σου νά φάω καί ήταν μιά γυναίκα έκεΐ άφοΟ μίλησε στό 
άγόρι τοΟ καταστήματος γιά νοσοκομεία καί τό Bellevue — είχαν 
δουλέψει έκεΐ — είναι φτιαγμένοι νά μιλοΟν γιά νά μ' ένοχλοΟν άλλά 
γέλασαν όχι μέ μένα — γιά μένα — οί άνθρωποι στό τρένο πέρναγαν 
όμορφα — καί μέ ήθελαν Εξω άπό τό δρόμο τους — άλλά έμεινα Ετσι 
κι άλλιώς— 

Γύρισα σπίτι καί είδα δτι είχα περάσει Ενα δημόσιο διαγωνισμό 
πού είχα κάποτε λάβει μέρος — Ετσι πιθανά θά είμαι δακτυλογράφος 
γιά τό δημόσιο — παρόλο πού δέ θά ήμουν Ικανή νά παραιτηθώ 
εΟκολα— 

Μόνο άνθρώπινος καί συγκινησιακός; — Δέ θά μποροΟσες νά 
ξέρεις — Είπες ότι δέν πίστευα στίς δυνάμεις μου — άλλά πιστεύουν 
αύτές σέ μένα — στέλνουν βροχή καί μοΟ λένε ότι'ξέρουν — δέ θά σέ 
δώ γιά δυό μέρες Ισως μπορέσω νά ξεχάσω έσένα καί τή δουλειά σου 
— 86.000 έβραΐοι σκοτώθηκαν — σφαγιάστηκαν άπό τούς Ναζί στή 
Ρωσία σήμερα — δλοι γιά τή σταύρωση τοΟ ΧριστοΟ — 'Υπήρχαν 
καρφιά στά χέρια του καί Ενα στά πόδια του — άναρωτιέμαι άν 
αίμορραγοΟσε πολύ Παναγία μου συγχώρα με — "Οτι σοΟ έστίν ή 
Βασιλεία καί ή Δύναμις καί ή Δόξα, στούς αίώνες τών αίώνων, 'Αμήν 

'Εσύ σταυρωτή τών Εύλογημένων Μυστηρίων — θ ά Επρεπε νά 
πληρώσεις καί έσύ καί οί άπόγονοί σου — προστατεύομαι άπό τούς 
έχθρούς μου ή βροχή τούς Εχει σημαδέψει έπειδή μ' Εχουν Ενοχλήσει 
— κάτι θά σοϋ συμβεί — 6 "Αντλερ πέθανε μόλις τοΟ είπα δτι θά 
πέθαινε — ό Κάτζ τής ψυχιατρικής πέθανε έπίσης — θά Εχεις πολλές 
δυσκολίες — μπορεί νά σκεφτείς ότι θά είναι ή φυσική συνέπεια τών 
πραγμάτων άλλά έγώ θά ξέρω καλύτερα— 

θ ά μποροΟσες νά βοηθήσεις τόσο άλλά έσύ τράβηξες τό δικό σου 
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μοναδικό δρόμο — τό άπόσταγμα τί|ς γνώσης — σφαίρες πού 
γυρίζουν γύρω-γύρω — Βοήθεια δταν θά τή χρειαζόμουν δέ θά μοΟ 
τήν έδινες — είμαι προστατευμένη καί προφυλαγμένη καί άν καμιά 
φορά φτιαγμένη νά ΰποφέρω είναι γιά συγκεκριμένο λόγο — Ή 
Εβραία μέσα μου πρέπει νά 'χει φτιαχτεί νά ύποφέρει γιά νά Επιζή-
σουν οί άλλοι— 

Πάνω σου, "Ω, Κύριε, άκουμπδ ή πίστη μας — πού σέ πάει στήν 
αΙώνια ζωή— 

Πρόσταξε καί θά ύπακούσω τίποτα δέν μπορεί νά μέ δέσει καμιά 
δύναμη νά σώσει αύτούς πού μ' έμποδίζουν άπό τήν έκτέλεση τού 
προδιαγραμμένου προορισμού μου — Παρακαλώ πές μου (5 Κύριε— 

"Αν τό ένδιαφέρον σου έχει χλωμιάσει είμαι πρόθυμη νά σταματή-
σω — άν τό Έγώ σου συνεχίζει νά φουσκώνει είμαι έπίσης πρόθυμη 
νά σταματήσω καί Ετσι πρέπει νά άναλάβω τίς πρώτες βοήθειες γιά νά 
βοηθήσω τούς τραυματισμένους άνθρώπους νά Επιζήσουν— 

Μούμιες καί τρελοί σκοτεινιάστε στόν ήλιο — (μετά άπό σκέψη) 
καί σύ, έπίσης — F. 

Έγώ λέω δτι πρέπει νά πάρουμε αύτά τά πράγματα πολύ 
σοβαρά. Σέ τέτοιες σχιζοφρενικές έμπειρίες, ό κόσμος, πού 
στόν κοινό μυστικισμό καί στήν άληθινή θρησκεία όνομάζεται 
ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ, έμφανίζεται μπροστά στά μάτια μας. Πρέ-
πει νά μάθουμε νά διαβάζουμε αύτή τή γλώσσα. "Ο,τι δέ 
γίνεται ποτέ παραδεχτό άπό τόν homo normalis, αύτό πού 
βιώνεται μόνο λαθραία ή κοροϊδεύεται μέ ένα γελοίο τρόπο, 
είναι οί έντονα παραμορφωμένες δυνάμεις τής φύσης· άκριβώς 
οί Ιδιες δυνάμεις πού έμποτίζουν τούς μεγάλους σοφούς, φιλο-
σόφους, μουσικούς, μεγαλοφυίες τών Επιστημών, στό πλατύ 
βασίλειο πέραν τών άντιλήψεων τοΰ homo normalis καί τής 
καθημερινής πολιτικής όχλαγωγίας του. Τολμώ νά πώ δτι 
πολλοί δυνάμει καλλιτέχνες, μουσικοί, έπιστήμονες καί φιλό-
σοφοι σαπίζουν μέσα στά ψυχιατρεία γιατί ό homo normalis 
άρνεϊται νά κοιτάξει πέρα άπ' τό σιδερένιο παραπέτασμα πού 
έχει βάλει μπρός στήν πραγματική του ζωή, έπειδή δέν τολμά 
νά κοιτάξει τίς ζωντανές πραγματικότητες. Αύτά τά μεγάλα 
πνεύματα, κατεστραμμένα καί έρείπια κάτω άπό τό τίτλο τοΰ 
«σχιζοφρενή», ΞΕΡΟΥΝ καί ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ αύτό πού 
κανένας homo normalis δΕν τολμά ν* άγγίξει. "Ας μήν παρα-
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συρθούμε άπό τίς διαστρεβλώσεις αύτής τής .γνώσης. "Ας 
άκούσουμε τί Εχουν νά ποΰν αύτά τά προικισμένα καί διορατι-
κά άνθρώπινα δντα. Μπορούμε νά μάθουμε πάρα πολλά άπ' 
αύ-Όύς- μπορούμε νά μάθουμε νά 'μαστέ πιό μετριόφρονες, πιό 
σοβαροί, λιγότερο κακόγουστοι καί θρασείς καί μπορούμε ν' 
άρχίσουμε νά συνειδητοποιούμε κάτι άπ' αύτά πού Ισχυριζόμα-
στε μ' ένα κενό τρόπο στίς έκκλησίες καί στά άνώτερα 
άκαδημαϊκά μας Ιδρύματα. 'Ισχυρίζομαι, μετά άπό τριάντα 
χρόνια λεπτομερειακής μελέτης τής σχιζοφρενικής σκέψης, 
δτι ξέρουν ν' άναγνωρίζουν τήν ύποκρισία μας, τή σκληρότη-
τα καί τή βλακεία μας, τήν ψευτοκουλτούρα, τίς ύπεκφυγές μας 
καί τό φόβο μας γιά τήν άλήθεια. Είχαν τό κουράγιο ν' άγγίξουν 
αύτό πού συνήθως άποφεύγεται καί συντρίφτηκαν, γιατί πέρασαν 
μέσα άπό τήν κόλαση άβοήθητοι άπό τούς νευρωσικούς γονείς 
μας, άπό τούς ξιπασμένους δασκάλους μας, τούς σκληρούς 
διευθυντές τών έκπαιδευτικών μας Ιδρυμάτων, τούς άσχετους 
γιατρούς μας. 'Ελπίζανε νά άναδυθούν άπό τήν κόλαση στόν 
καθαρό, φρέσκο άγέρα, πού μόνο τά μεγάλα μυαλά ζούν. Δέν 
τά κατάφεραν καί δέν είναι δικό τους σφάλμα πού κόλλησαν 
στό βασίλειο τοΰ «διαβόλου»· τό λάθος άνήκει στήν άπύθμενη 
άγνοια καί ήλιθιότητα τών homines normales. 

Ή άσθενής μας είχε βιώσει τήν συγκινησιακή της θύελλα σάν 
ύψηλή μουσική. Ό άσχετος θά πεΐ «αύτό είναι τρελό». "Οχι, 
δέν είναι τρελό. "Ενας Μπετόβεν περνάει μέσα άπό τήν ιδία 
συγκινησιακή θύελλα δταν συνθέτει μιά μεγάλη συμφωνία, πού 
παρέχει Ινα κολοσσιαίο δφελος σ' έναν τελείως άσχετο μέ τή 
μουσική έπιχειρηματία. Είναι φανερό δτι ένας Μπετόβεν έχει 
μιά δομή πού άντέχει τό Ίδιο είδος συγκινησιακής θύελλας, 
πού κάνει τήν σχιζοφρενική δομή νά καταρρέει. Είναι τό Ίδιο 
προφανές, σ' αύτόν πού δουλεύει μέ όργονομικές λειτουργίες, 
δτι Ινας Μπετόβεν, γιά νά διατηρήσει σώο τόν έσωτερικό του 
κόσμο, άποσύρει τή βιοενέργειά του άπό τ' άκουστικά του 
νεύρα, γίνεται κουφός γιά νά μήν είναι άναγκασμένος ν* 
άκούει τό κουτσομπολιό τών ένοχλητικών «κριτικών» καί δ,τι 
άλλο. Ό σχιζοφρενής διαφέρει άπ' αύτόν στό δτι δέν κρατάει 
τήν Ιδιοφυΐα του άθικτη καί δέν τήν άναπτύσσει δπως κάνει 
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ένας Μπετόβεν. Άλλά ύποφέρει άπό τήν κακή συμπεριφορά 
καί τίς πράξεις τών Babbitt* όχι λιγότερο άπό τόν Μπετόβεν 
καί αύτός άποσύρεται στόν δικό του έσωτερικό κόσμο. Ή 
δυστυχία του είναι ότι έχει μερική μόνο έπαφή μέ τόν Εσωτερι-
κό του κόσμο, δτι δέν είναι Εφοδιασμένος νά τόν δεχτεί 
πλήρως καί νά τόν προχωρήσει μακρύτερα- έτσι φτάνει στήν 
κατάρρευση. Ή δουλειά μου μέ τήν «νεολαία τοΰ δρόμου» στή 
Γερμανία δέν μοΰ άφησε καμιά άμφιβολία γιά τό δτι ή 
άφρόκρεμα τής άνθρωπότητας γίνεται έρείπια, δχι έξαιτίας τής 
«κακίας» της, άλλά έξαιτίας τής κόλασης, πού ό homo norma-
lis όνομάζει «πολιτισμό» καί «πολιτισμική προσαρμογή». Θά 
πρέπει νά ποΰμε περισσότερα γΓ αύτό τό βασίλειο τοΰ διαβό-
λου. Ό homo normalis, πού θέλει οί ψυχίατροι του κι οί 
βράχοι του νά 'ναι «άπρόσιτοι», «χωρίς αίσθήματα», «άκαδη-
μαϊκοί», «άποκομμένοι», έτσι πού νά μπορεί νά συνεχίζει νά 
φυτεύει τή συγκινησιακή πανούκλα σ' Εκατομμύρια νεογέννη-
τα ύγιή μωρά, χωρίς διαταραχές, μισεί τόν σχιζοειδή χαρακτή-
ρα γιά τήν έπαφή του μ' Ενα βασίλειο τής φύσης πού είναι γιά 
πάντα κλειστό σ' αύτόν. 

Τό άπόγεί'μα τής Ίδιας μέρας πού ξέσπασε ή συγκινησιακή 
θύελλα, ή άοΜενής μας Εγινε άνήσυχη. Είχε δει τό γιατρό πού 
τήν κουράριζε καί είχε συμπεριφερθεί πολύ καλά. Μέσα της, 
δμως, ή θύελλα συνεχιζόταν. Ήταν ξεκάθαρο σέ μένα δτι, άν 
ποτέ γινόταν Ικανή νά άνταπεξέλθει στίς δυνατές καί λογικές 
συγκινήσεις της, θά σωζόταν. Ά ν δχι, τότε σίγουρα θά 
έπέστρεφε στό ψυχιατρείο σάν κατατονική. 

* Babbitt: ήρωας μι&ς νουβέλας τοΟ Σίνκλαιρ Λιούις, του 1922' άπό τότε 
έκφράζει τόν τυπικό έπιχειρηματία στίς δυτικές Η.Π.Α. (Σ.τ.Μ.). 
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7. ΑΝΟΡΓΌΝΟΉΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΙκοστή πέμπτη συνεδρία 

Ή άσθενής έπέστρεψε σέ πολύ κακή κατάσταση. Είχε δώσει 
«μιά άπεγνωσμένη μάχη ένάντια στίς ' ' δυνάμεις* ' ». Καί τά δυό 
της χέρια ήταν μπανταρισμένα μέ ταινία. 'Ένας τεράστιος 
σταυρός άπό ταινία ήταν φτιαγμένος στό στομάχι της, μέχρι 
κάτω στά γενννητικά της όργανα. Μοΰ είπε ότι οί «δυνάμεις» 
είχαν ζητήσει άναφορά γιά τό άν τίς είχε προδόσει· είχαν 
ρωτήσει άν ήταν έτοιμη νά θυσιάσει τελείως τόν έαυτό της, νά 
παραδοθεί σ' αύτές μέχρι τά έσχατα. Τή ρώτησα τί έννοοΰσε: 
«Σημαίνει δτι πρέπει νά χαράξω ένα βαθύ σταυρό μ' ένα 
μαχαίρι στό κορμί μου...» Είπε δτι ήθελε νά τό κάνει καί 
πολεμούσε σκληρά γιά νά μήν τό κάνει, άλλά δέν ήξερε πώς 
νά ξεφύγει άπ' αύτή τήν άπαίτηση. Τελικά είχε καταλήξει στό 
συμπέρασμα δτι μποροΰσε νά προσπαθήσει νά «έξαπατήσει τίς 
δυνάμεις»: άν έφτιαχνε ένα σταυρό άπό έπίδεσμο στήν κοιλιά 
της, θά έκανε τίς δυνάμεις νά πιστέψουν — «γιά λίγο μόνο» — 
δτι είχε έκπληρώσει τήν άπαίτησή τους. "Ήθελε νά τή βοηθή-
σω. Μιά φορά, είπε, κόντεψε νά χρησιμοποιήσει ένα ξυράφι 
γιά νά κοπεί. 

Ή όμιλία της ήταν πολύ έπιβραδυμένη, σάν νά είχαν 
καταργηθεί δλες οί όρμές της. Ήταν έλαφρά διχασμένη-

παρουσίαζε ίδιοτροπισμούς κι έλεγε άνοησίες. Τό πρόσωπό 
της ήταν χλωμό, τό δέρμα τοΰ μετώπου της ήταν άκίνητο, τά 
μάτια της θολά, τό δέρμα τοΰ σώματός της γεμάτο λεκέδες. 
Κάτι έπρεπε νά γίνει, άν θέλαμε ν' άποφύγουμε τό ψυχιατρείο. 
Ήταν σάν νά βρισκόταν σέ σόκ. Τήν πήγα στό μεταλλικό 
όργονοδωμάτιο καί τήν έξέτασα μέ τή φθορίζουσα λυχνία. Ή 
βάση αύτοΰ τοΰ τέστ είναι ή έξής: όργονοφορτισμένες φθορί-
ζουσες λυχνίες παρουσιάζουν φωταύγεια δταν τριφτούν έλαφρά 
πάνω στό δέρμα. Έπιθυμοΰσα νά έπιβεβαιώσω τό άν ή κατά-
στασή της όφειλόταν ή δχι σέ άπώλεια έπιφανειακής φόρτι-
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σης. Τά πόδια της Εδωσαν τό κανονικό άποτέλεσμα τής 
φωταύγειας. Τά μαλλιά της άντιδροϋσαν άδύνατα καί τό μέτω-
πό της δέν άντιδροδσε καθόλου. Έμεινα κατάπληκτος δταν 
τήν άκουσα άπό πρίν νά μοϋ λέει ποιά μέρη τοΰ κορμιοΟ της 
θά προκαλούσαν φωταύγεια καί ποιά δχι. Πρόλεγε τή διαταρα-
χή μέ βάση τό αίσθημα τής νέκρωσης ή ζωντάνιας πού ένιωθε 
στό Ιδιαίτερο σημείο. 

Προσπάθησα νά τή φορτίσω στόν όργονοσυσσωρευτή. Μετά 
άπό μισή ώρα άκτινοβολίας, άρχισε σιγά-σιγά νά συνέρχεται. 
Τό φωτεινό άποτέλεσμα έγινε έντονότερο έκεΐ πού πρίν ήταν 
άδύνατο- μπορούσε νά κινήσει τό δέρμα τοΰ μετώπου της- οί 
λεκέδες έξαφανίστηκαν τά μάτια της ξανάγιναν φωτεινά. Ή 
διαταραχή είχε γίνει έντονότερη στήν περιοχή τοΰ δακτυλίου 
πού είχε σχέση μέ τή βάση τοΰ έγκεφάλου της: μάτια, βλέφα-
ρα, κατώτερα μέρη τοΰ μετώπου, κρόταφοι. Μετά άπό μισή 
ώρα περίπου ένιωθε «πιό γεμάτη στό κεφάλι, έκεΐ πού ήταν 
προηγούμενα άδειο». Ή όμιλία της ήταν πολύ καλύτερη. 

Στό τέλος μ' έκλιπαροΰσε νά μήν τήν έγκαταλείψω στόν 
άγώνα της ένάντια στίς «δυνάμεις» καί νά τή βοηθήσω ν' 
άνταπεξέλθει σ' αύτή τήν κατάσταση. Τής είπα δτι δέν μπο-
ρούσα νά τής ύποσχεθώ τίποτα, άλλά θά κάνω δτι μπορώ γιά 
νά τή βοηθήσω. Ένιωσε πάλι μάλλον εύτυχισμένη. 

Είχα άποκτήσει τή σταθερή πεποίθηση, κατά τή διάρκεια 
τής θεραπείας, δτι ή άκινητοποίηση τών βιοενεργειακών λειτουρ-
γιών στό όπτικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έγκέφαλου, 
ήταν τό κέντρο τής έντονης κατατονικής προσβολής. Κι άρκετές 
άλλες περιπτώσεις λανθάνουσας κι έκδηλης σχιζοφρένειας μέ 
κατατονικές τάσεις έπιβεβαιώνουν αύτήν τήν πεποίθηση. Πε-
ρισσότερες έρευνες αύτής τής δυσλειτουργίας θά μπορούσαν 
νά άποκαλύψουν δτι άναφέρεται είδικά στήν όξεία σχιζοφρενι-
κή κατάρρευση- μπορεί έπίσης νά περιοριστεί σέ δρισμένους 
τύπους σχιζοφρένειας. Τό κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ή 
πλήρης άδρανσποίηση τών κινήσεων καί, μαζί μ' αύτές, τής 
βιοενεργιακής λειτουργίας τοΰ έγκεφάλου. Ιδιαίτερα τών περιοχών 
τοΰ μετώπου καί τής βάσης. 

Ή Όργονομία έχει όνομάσει τό σταμάτημα τής βιοενεργει-
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ακής λειτουργίας «άνοργονία». Αύτή ή συμπτωματολογία άνα-
καλύφθηκε γιά πρώτη φορά στή βιοπάθεια τής καρκινικής 
συρρίκνωσης. Άλλά τώρα τή συνάντησα σέ μιά σχιζοφρενή 
κατά τή διάρκεια μιας κατατονικής προσβολής. Ήταν σωστό 
νά ύποθέσω ότι τά πιό πολλά συμπτώματα τής κατατονικής 
προσβολής όφείλονται λίγο πολύ στήν πλήρη άκινησία τής 
βιοενεργειακής λειτουργίας στήν περιφέρεια τοΰ όργανισμοΰ. 
Αύτή ή άκινητοποίηση φαινόταν νά συνοδεύεται ή άκόμη καί 
νά προκαλείται άπό μιά άπόσυρση τής βιοενέργειας στόν 
πυρήνα τοΰ βιοσυστήματος. Ακινησία, κηρώδης εύκαμψία, 
έμμονή, βραδύτητα τοΰ λόγου ή κι άλαλία θά θεωροΰνταν 
συνακόλουθα άμεσες έκφράσεις τής άκινητοποίησης. Ά π ό 
τήν άλλη μεριά, συμπτώματα δπως οί αύτοματικές κινήσεις, 
ίδιοτροπισμοί, ήχολαλία καί Ιδιαίτερα ή άπότομη έκρηξη 
Ισχυρής όργής, μπορούν νά έξηγηθοϋν σάν προσπάθεια τών 
ύπολειμμάτων τής κινητικής βιοενέργειας νά διασπάσουν τήν 
άκινησία μέ βίαιες ή αύτοματικές κινήσεις άπό τό κέντρο πρός 
τά έξω. Ή άνακούφιση πού συνήθως νιώθουν οί κατατονικοί 
μετά μιά προσβολή δργής καί ή κατοπινή βελτίωση τής 
κλινικής είκόνας Επιβεβαιώνει τήν έξήγησή μας. "Οσο πιό 
μεγάλη ή θωράκιση καί δσο πιό βαθιά διακλαδίζεται μέσα στό 
βιολογικό πυρήνα, τόσο περισσότερη καί ή όργή στό ξέσπα-
σμα. Σ' άλλες περιπτώσεις, Ινα τέτοιο ξέσπασμα θά ήταν 
άδύνατο καί τό άποτέλεσμα θά ήταν έπιδείνωση μέ άπώλεια 
βάρους καί σταμάτημα τών βιολειτουργιών, τής μιάς μετά τήν 
άλλη. Πρέπει έπίσης νά ύποθέσουμε δτι ή εΙκόνα ένός παρα-
νοϊκού σχιζοφρενή μετατρέπεται λίγο πολύ ξαφνικά σέ κατα-
τονική άν τό βιοσύστημα Ιχει χάσει τή δυνατότητά του ν* 
άντέχει τά ίσχυρά βιοφυσικά ξεσπάσματα τής ένέργειας. Ή 
όλοκληρωτική τελική συστολή τοΰ βιοσυστήματος σέ τέτοιες 
περιπτώσεις θά ήταν ή άντίδραση στίς προσπάθειες τών ύπο-
λειπόμενων δρμών τής ζωής νά διασταλούν. 

θ ά 'πρεπε νά δώσουμε Ιδιαίτερη Εμφαση στό δτι ή άδυναμία 
τοΰ άρρωστου όργανισμοΰ ν* άντέξει τήν ύγιή Επέκταση, αύτό 
άποτελεϊ τόν πυρήνα τής νόσου. 
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8. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Ξέρουμε άπό τή θεραπεία τών διανοητικών βιοπαθειών δτι ή 
αύτοκτονία καί ό αύτοτραυματισμός προκαλούνται άπό άνυπό-
φορη βιοενεργειακή λίμναση στόν όργανισμό, δταν ούτε έργα-
σία, ούτε καταστροφικές πράξεις, ούτε όργασμική Ικανοποίη-
ση δέν είναι προσιτές γιά έκφόρτιση. Τά ψυχολογικά «κίνη-
τρα» τέτοιων πράξεων είναι δευτερεύοντα καί τυχαία· συνήθως, 
είναι μόνο έκλογικεύσεις τής πράξης. Στόν σχιζοφρενή καί 
Ιδιαίτερα στόν κατατονικό, ό αύτοτραυματισμός άποχτά μιά 
Ιδιαίτερη λειτουργία. Αύτό ξεκαθαρίστηκε δταν οί προσπάθει-
ες γΓ αύτοτραυματισμό στήν άσθενή μας άποκάλυψαν τά 
έλατήριά τους. 

Είκοστή Εκτη συνεδρία 

Τήν πήγα στό όργονοδωμάτιο κι έξέτασα ξανά τήν έπιδερμί-
δα της μέ μιά γεμισμένη μέ άέριο, όργονικά φορτισμένη 
λυχνία3. Μετά τής ζήτησα νά μοΰ δείξει τά μέρη τής έπιδερμί-
δας της, πού τά ένιωθε νεκρά καί νά τρίψει τή λυχνία σ* 
έκεΐνα τά σημεία. Πρός μεγάλη μου έκπληξη, έδειξε άκριβώς 
στά ίδια σημεία πού είχε κοπεί: στίς άρθρώσεις τών χεριών 
της, πού κάποτε είχε κοπεί- στίς παλάμες της, στή ράχη τής 
μύτης της, στούς κροτάφους· καί, τό πιό σημαντικό, στό 
στέρνο, έκεϊ πού έπανειλημμένα είχε χαράξει σταυρούς στό 
δέρμα της. Αύτά τά σημεία δέν έδιναν φωταύγεια στήν όργονο-
φορτισμένη λυχνία, σέ άντίθεση μέ άλλα σημεία. Τά ένιωθε 
σάν «νεκρά» στήν αύτοαντίληψή της καί ήταν άφόρτιστα, 
δηλαδή, «νεκρά», άντικειμενικά. 

Αύτό είναι μιά πολύ σημαντική νέα πληροφορία γιά τή 
βιοφυσική κατάσταση στήν σχιζοφρενική ψύχωση. Στήν άσθε-

3. Βλέπε στό άρθρο μου « Όργονοτικός Παλμός», σχετικά μέ τή «Φωταύγεια» 
(«Orgonotic Pulsation», on «Lumination»), 1944. 
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νή μας ή Ιδέα τής «θυσίας» σ' έχθρικές «δυνάμεις» ήταν 
προφανώς οίκοδομημένη πάνω στά θεμέλια μιάς σωστής άντί-
ληψης μιας βαριάς βιοενεργειακής δυσλειτουργίας στήν έπιφά-
νεια του δέρματός της. Συμπεριφερόταν άκριβώς μέ τόν ίδιο 
τρόπο, δπως πολλοί σχιζοφρενείς στά ψυχιατρεία· μαλάζουν 
τό δέρμα τους, άγγίζουν τό μέτωπό τους, τρίβουν τίς άκρες τών 
δαχτύλων στούς τοίχους, προσπαθούν νά κουνήσουν τά βλέφα-
ρά τους, «πετρώνουν» τά άκρα τους, κλπ., μ* ένα στερεότυπο 
τρόπο· μερικοί τό κάνουν χρόνια άτελείωτα. Αύτές οί στερεο-
τυπίες καί οί αύτοματισμοί δέν έχουν γίνει κατανοητά μέχρι 
τώρα. Τώρα φαίνεται δτι αύτές οί κατατονικές ένέργειες ήταν 
έκφράσεις μιάς άπεγνωσμένης άλλά άτελέσφορης προσπάθειας 
νά έπανακτήσει τίς αίσθήσεις σ' έκεϊνα τά μέρη τοΰ σώματος, 
πού είχαν νεκρωθεί. Θά ήθελα νά δώσω Ιδιαίτερη έμφαση στίς 
κατατονικές γκριμάτσες τοΰ προσώπου. Οί κατατονικοί έχουν 
συνήθως ύπερβολικά άλύγιστα, σάν μάσκες, πρόσωπα. Γι' 
αύτό καί οί μορφασμοί φαίνεται νά είναι μία προσπάθεια 
κινητοποίησης τών νευρωμένων μυώνων τοΰ προσώπου. 

Θεωρητικά, ή άπόσπαση μεμονωμένων τμημάτων τοΰ κορμι-
οΰ ή όλόκληρου συστήματος όργάνων άπό τό χώρο τής 
αύτοαντίληψης θά ήταν, σύμφωνα μ' αύτές τίς βιοφυσικές 
άνακαλύψεις, άμεσα άποτελέσματα τής άνεπάρκειας όργονικοΰ 
φορτίου στά άναφερόμενα μέρη ή δργανα. Στή βιοπάθεια τοΰ 
ψυχαναγκαστικοΰ νευρωσικοΰ, τό ύποκείμενο νιώθει μόνο μιά 
γενική κενότητα καί νέκρωση. Στή σχιζοφρενική βιοπάθεια, 
τό ύποκείμενο άντιλαμβάνεται τή δυσλειτουργία πολύ πιό 
καθαρά κατ άμεσα. Μπορεί νά μάς πει πού βρίσκεται αύτή, άν 
δώσουμε προσοχή σ' αύτά πού λέει καί κατανοήσουμε τή 
γλώσσα τής συγκινησιακής, δηλαδή, τής βιοενεργειακής έκφρα-
σης. 

Είναι δικαιολογημένο, λοιπόν, τό συμπέρασμα δτι ή σχιζο-
φρενική σκέψη περιγράφει άντικειμενικές διαδικασίες. Ή ύγιής 
λειτουργία τοΰ όργανισμοΰ έκφράζεται μέσα σ' αύτές καί 
διέπεται άπό μιά Ισότιμη κατανομή τής βιοενέργειας στό 
βιοσύστημα. Ξέρω καλά δτι κινούμαστε σέ μονοπάτια πού 
κανείς δέν έχει μελετήσει έπιστημονικά. Δέν είναι μόνο νέα 
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πεδία, άλλά καί κανενός άνθρώπου πεδία, γιά νά τό ποΰμε Ετσι. 
Ή αύτοαντίληψη τής εύτυχίας καί τής εύεξίας, τής δύναμης 
καί τής άσφάλειας, όφείλεται στό συντονισμό σέ Ινα σύνολο 
όλων τών αύτοδιευθυνόμενων μερικών λειτουργιών τών ποικί-
λων όργάνων τοϋ όργανισμοΰ. Συνακόλουθα, τό αίσθημα τής 
διάσπασης, τοΰ διχασμοϋ, τής άποπροσωποποίησης, κλπ., στό 
σχιζοφρενικό βιοσύστημα πρέπει νά όφείλεται στόν άποσυντο-
νισμό τών μεμονωμένων όργάνων καί στά συστήματα τών 
ένεργειακών πεδίων μέσα στό κορμί. Είναι σάν μερικά άπό τά 
όργανα — καί ύποδείχνω Ιδιαίτερα τόν έγκέφαλο — νά διατη-
ροϋν μιά ξεχωριστή ϋπαρξη, άποσπασμένη άπό τόν συνολικό 
όργανισμό- σάν νά μήν ύπήρχε καμιά Επαφή καί καμιά Ενότητα 
άνάμεσα στίς βιοενεργειακές μονάδες, πού όνομάζονται «όργα-
να». Ή διανοητική καί συγκινησιακή σύγχυση καί ό άποπρο-
σανατολισμός είναι τά άμεσα άποτελέσματα μιάς ύγιοΰς αύτο-
αντίληψης αύτής τής διάσπασης. 

Ή άσθενής μας άντέδρασε μ* Ινα έντελώς σαφή τρόπο: 
μόλις άρχισε τό «πάγωμα» τοϋ μετώπου της, αίσθάνθηκε δτι οί 
Ελικες τοΰ Εγκεφάλου της μπλέχτηκαν «σάν άνακατεμένα Εντερα». 
Λοιπόν, σέ μένα μιά τέτοια περιγραφή φαίνεται γεμάτη άπό 
λογικό νόημα. Παρά τίς ρουτινιάρικες άντιρρήσεις τής μηχανι-
στικής νευρολογίας, φαίνεται άπίθανο δτι ό έγκέφαλος θά 
Επρεπε νά 'χει Ελικες δπως τά Εντερα καί ταυτόχρονα νά μήν 
κινείται δπως πολλά άλλα δργανα, δταν κάνει τή δουλειά του, 
τόν συντονισμό καί τήν μεταβίβαση κεντρικών παρορμήσεων. 
Τό πιό λογικό δέν είναι νά ύποθέσουμε δτι ό έγκέφαλος είναι 
δομημένος άπό Ελικες σάν τών Εντέρων, άκριβώς έπειδή κινεί-
ται περισταλτικά καθώς λειτουργεί; Μερικά ύγιή άτομα, πού 
συνηθίζουν νά σκέφτονται έντονα, λένε δτι αίσθάνονται μεγά-
λη θερμότητα στόν έγκέφαλο καί στό μέτωπό τους δταν 
σκέφτονται μέ μεγάλη προσπάθεια- λένε δτι αίσθάνονται μιά 
«Εξαψη» καί δτι αύτή ή Ιξαψη Εξαφανίζεται δταν τελειώνει ή 
προσπάθεια. Άπ ' τήν άλλη μεριά, βλέπουμε χλωμά, άκίνητα, 
κρύα μέτωπα σέ περιπτώσεις πνευματικής καθυστέρησης καί 
ψευδοΰς άνοιας. Ά ν σκεφτοΰμε λίγο πάνω στό ζήτημα, φαίνε-
ται αύτονόητο δτι δ έγκέφαλος δέ θά συμπεριφερόταν διαφορε-
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τικά άπό τά άλλα όργανα κατά τή διάρκεια έντονης λειτουργί-
ας του. Ή θερμότητα είναι μιά πασίγνωστη Ενδειξη φυσιολο-
γικής προσπάθειας στούς μυώνες καί στήν συγκινησιακή κατά-
σταση τής σεξουαλικής διέγερσης. "Ελλειψη παραγωγής θερ-
μότητας έμφανίζεται συχνά σέ περιπτώσεις χαμηλής βιοενέρ-
γειας, όπως στίς καρκινικές βιοπάθειες, στίς άνοργονοτικές 
άδυναμίες, στήν άναιμία, κλπ. 'Επομένως, δέν ύπάρχει λόγος 
νά ύποθέσουμε δτι ό έγκεφαλικός Ιστός δέν άναπτύσσει περισ-
σότερη ένέργεια καί, μαζί μ' αύτή, περισσότερη θερμότητα καί 
κίνηση στή διάρκεια σκληρής δουλειάς. 

Ξέρω πολύ καλά δτι αύτή ή ύπόθεση φαίνεται παράξενη καί 
περίεργη στόν κλασσικό παθολόγο γιά τόν όποιο ό έγκέφαλος 
είναι ένα άκίνητο δργανο, παρά τήν έσφαλμένη ύπόθεση δτι 
αύτό πού ένεργοποιεΐ δλες τίς όρμές τής ζωντανής δραστηριό-
τητας είναι ό έγκέφαλος, μέ τά θαλαμικά καί ύποθαλαμικά του 
τμήματα. Δέν συμφωνώ μ' αύτή τή θεωρία. Πιστεύω δτι είναι 
έντελώς λάθος· πιστεύω δτι άντιφάσκει μέ όλοφάνερα στοιχεία 
τής έμβιας λειτουργίας, δπως τό γεγονός τών Εμβιων δντων 
χωρίς Εγκέφαλο καί μέ σημαντικές πλευρές τής φυσικής φιλο-
σοφίας γενικά. Οί όπτικές άποδείξεις γιά τήν κινητικότητα τοΰ 
έγκεφάλου, δπως είπα καί πρίν, είναι δύσκολο νά παρατεθοΰν. 
Άλλά δέν μπορεί νά ύπάρχει πλέον λογική άμφιβολία δτι ό 
έγκέφαλος είναι αύτός πού λειτουργικά (καί δχι δομικά στήν άρχή) 
διαταράσσεται στή σχιζοφρένεια. Μηχανικές καί δομικές άλλαγές 
έμφανίζονται άργότερα, σάν άποτελέσματα τών λειτουργικών 
βιοενεργειακών δυσλειτουργιών- άνάμεσά τους, τό σταμάτημα 
τής κίνησης καί Ô άποσυντονισμός τής δραστηριότητας τοΰ 
βιοενεργειακοΰ πεδίου φαίνονται νά είναι τά πιό ούσιαστικά. 
Πρέπει νά παραδεχτούμε άτροφικές μεταβολές έξαιτίας τής 
άχρηστίας τοΰ έγκεφαλικοΰ Ιστού, δπως άκριβώς τίς βλέπουμε 
καί στήν μυϊκή άτροφία. Ά ν είναι άλήθεια, δπως φαίνεται νά 
είναι, δτι τό σχήμα τών όργάνων άντανακλά τή μορφή τών 
κινήσεων τής βιοενέργειας, τότε ό έγκέφαλος, μέ τήν πλούσια 
καί έλικοειδή περιέλιξή του, είναι ένα ύπέροχο παράδειγμα 
τής βιοενεργειακής λειτουργίας τών όργανικών μορφών. 

Ή συγκινησιακή καί βιοενεργειακή διάσπαση στόν σχιζο-
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φρενή, δπως πολύ καλά ξέρουμε, όδηγεΐ άργά ή γρήγορα σέ 
μιά γενική άποσύνθεση τοΰ όργανισμοϋ, πού έμφανίζεται μέ 
μιά άσχημη σωματική όσμή, άπώλεια βάρους, έντονες διατα-
ραχές τοΰ βιοχημικού μεταβολισμοΰ καί, μερικές φορές, μέ 
καρκινικές έξεργασίες. Ό σχιζοφρενής συρρικνώνεται καί 
βιοφυσικά, έπειδή χάνει τήν Ικανότητα άναπαραγωγής καί 
διατήρησης τής βιοενέργειάς του. 

Γιά νά έπιστρέψουμε στήν άσθενή μας, πού μοΰ πρόσφερε 
τόσο μεγάλη κατανόηση γιά τά αίνίγματα τής σχιζοφρένειας: 
τή θεράπευα γιά μερικές βδομάδες μέ τόν όργονοσυσσωρευτή. 
Ή όργόνη είχε μιά Ισχυρή θετική έπίδραση πάνω της- προκά-
λεσε, δπως κάνει καί σ' άλλες περιπτώσεις όργανισμικής 
συστολής, μιά διαστολή τοΰ αύτόνομου νευρικοΰ συστήματος. 
Τό πρόσωπό της κοκκίνησε, τά μάτια της ξανάγιναν καθαρά, ή 
όμιλία της έγινε γρηγορότερη καί πιό συντονισμένη, άκόμα 
έφτασε νά νιώθει εύχαρίστηση μετά άπό 20 έως 30 λεπτά 
άκτινοβολία. Αύτό ήταν μιά νέα μεγάλη έλπίδα γιά πιθανή 
βιοφυσική θεραπεία τής προϊούσας σχιζοφρένειας. 

Ό συνδυασμός φυσικής καί ψυχιατρικής όργονοθεραπείας 
ήταν πολύ έπι βοηθητικός. Ή έντονη άπόσυρση βιοενέργειας 
μπορούσε ν' άντιμετωπιστεί μόνο μέ τή βοήθεια τοΰ συσσω-
ρευτή. Ή ψυχιατρική όργονοθεραπεία βοήθησε νά έλθουν 
στήν έπιφάνεια σχιζοφρενικοί μηχανισμοί άπό μεγαλύτερο 
βάθος. 

Στή διάρκεια τής είκοστής Εβδομης συνεδρίας, ή άσθενής 
ήταν πάρα πολύ καλοδιάθετη, τό δέρμα τοΰ μετώπου της ήταν 
εύκίνητο καί τά μάτια της ήταν ζωηρά καί καθαρά. Άλλά ή 
άναπνοή της ήταν άκόμη πολύ περιορισμένη. Είναι δυνατό νά 
«άντλήσεις στήν έπιφάνεια», σάν νά λέμε, τά ύπολείμματα τών 
παθολογικών μηχανισμών. "Οσο είναι άκόμη δυνατό νά προ-
καλέσεις άγχος μέ τήν άναπνοή, ή όρισμένες τυπικές στάσεις 
τοΰ κορμιοΰ, ή βιοφυσική δομή δέν έχει άκόμα ούσιαστικά 
ξεκαθαριστεί άπ' τίς δυσλειτουργίες της. "Οταν «άντλησα» τίς 
συγκινήσεις της, έχασε τήν εύθυμία της, οί «δυνάμεις ήταν 
κοντά», τό μέτωπο έγινε χλωμό καί άκίνητο. «Κάτι διακόπτε-
ται άνάμεσα στό δέρμα τοΰ μετώπου καί τόν έγκέφαλο», είπε. 
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Αύτό, συνέχισε, συμβαίνει πάντα δταν οί «δυνάμεις» είναι 
τριγύρω. "Οταν φεύγουν, έξαφανίζεται μαζί τους. 

Στή διάρκεια τής περιόδου πού άκολούθησε (άπ' τήν είκοστή 
δγδοη μέχρι καί τήν τριακοστή δεύτερη συνεδρία), ή άσθενής 
έδειχνε δτι είχε προοδεύσει πάρα πολύ. "Ελεγε συνεχώς: «Δέν 
ξέρω άν θέλω νά γίνω καλά...» Λέγοντας αύτά έννοούσε δτι δέν 
ήξερε «τί θά τής συνέβαινε» άν γινόταν καλά. Σέ πολλές 
περιπτώσεις μέ ίκέτευε: «Σέ παρακαλώ, βοήθησέ με ένάντια 
στίς δυνάμεις... δέν είναι τριγύρω τώρα, άλλά ξέρω δτι θά 
ξαναγυρίσουν... τίς φοβάμαι τόσο πολύ...σώσε με...» 

Είχε γίνει άδιάψευστα καθαρό τώρα δτι οί «δυνάμεις» ήταν 
οί παραμορφωμένες άντιλήψεις τών πλασματικών όργονοτικών 
ρευμάτων δτι τίς άγαπούσε καί τίς φοβόταν ταυτόχρονα- δτι, 
δποτε τά ρεύματα γίνονταν Ισχυρά, έπεφτε σέ μιά κατάσταση 
δμοια μ' έμβροντησία. ' Η αίσθηση τών δυνάμεων, ή καταφυγή 
σέ ψυχωτικούς μηχανισμούς καί ή άκινησία τοΰ όπτικοΰ 
δακτυλιδιού σχημάτιζαν μιά ένιαία λειτουργική ένότητα. 

Μπορούσα νά δώ δτι πολεμούσε ένάντια σέ μιά κι* 'ή 
σκληρή έκφραση μέσα στά μάτια της. Τήν ένθάρρυνα νά 
προχωρήσει τή μάχη καί νά διώξει αύτή τήν έκφραση. Τό 
πέτυχε μέ κάποια προσπάθεια κι άμέσως ένιωσε καλύτερα-

άλλά ταυτόχρονα φαινόταν νά πλησιάζει πολύ κοντά σέ κατα-
τονική κατάσταση δποτε έκφραζε δυνατό μίσος στά μάτια της. 
"Οταν σηκώθηκε, πήγε πρός τό λουτρό σάν έμβρόντητη, πήρε 
τή θερμάστρα καί τήν έβαλε άναμμένη μπροστά στήν πόρτα 
τοΰ λουτρού. Μετά έφτιαξε ένα τσιγκελωτό σταυρό πάνω στήν 
πόρτα. "Επρεπε «νά κατευνάσει καί νά καλέσει τίς δυνάμεις», 
είπε. Μοΰ είπε έπίσης λίγο άργότερα δτι ένιωθε «μόνο μερικά 
μέρη τοΰ έγκεφάλου της». Ά λ λ α κομμάτια «ήταν στριμμένα» 
καί «γι* αύτό ήταν συγχυσμένη». 

"Ηξερα καλά δτι θά 'πρεπε νά περάσει μιά κατάσταση 
Ισχυρής άγχωτικής προσβολής, μέ πιθανή πλήρη ύποτροπή σέ 
κατατονία, δταν τά πλασματικά ρεύματα άναδύονταν μέ πλήρη 
δύναμη. Αύτό φαινόταν νά έξαρτάται έντελώς άπό τό άν θά 
παραδινόταν στήν πλήρη άναπνοή ή δχι. 

Μπορούσε νά δει κανείς δτι κάθε φορά περιόριζε πάρα πολύ 
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τήν άναπνοή της, δταν ol «δυνάμεις» γίνονταν άρκετά Ισχυρές. 
Στή διάρκεια τών έπόμενων τεσσάρων έβδομάδων (τήν άνοι-

ξη) προόδευσε πάρα πολύ. 'Εργαζόταν καλά στό γραφείο πού 
είχε πιάσει δουλειά. Ήταν κοινωνική καί εύθυμη. Οί άποσύρ-
σεις έγιναν σπάνιες καί δέν ήταν τόσο Ισχυρές δσο πρίν. Στήν 
πραγματικότητα, πού καί πού έπέστρεφε στίς σχιζοφρενικές 
πράξεις καί στάσεις. Γιά παράδειγμα, ήρθε μιά φορά μέ τήν 
κοιλιά της τυλιγμένη μέ λευκοπλάστη «γιά νά κρατήσω ένωμέ-
νο τόν έαυτό μου...» Μιά νευρωσική βιοπάθεια θά 'χε άπλά 
έκφράσει ένα φόβο έκρηξης' ή άσθενής μας πήρε ούσιαστικά 
μέτρα ένάντια στήν έκρηξη μέ τυπικά ψυχωτικό τρόπο. "Αλλά 
κι οί δυό καταλάβαμε τί συνέβαινε, γιατί έκανε τέτοια πράγμα-
τα, καί ήξερε πολύ καλά πότε θά σταμάταγε νά τά κάνει. Είχα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά τής πώ καθετί γιά τόν 
κίνδυνο πού μάς περίμενε καί τό είχε καταλάβει μέ πραγματικά 
σχιζοφρενική εύφυΐα. 

Είχε έπίσης μάθει σιγά-σιγά νά παίρνει τήν έκφραση τοΰ 
φονικού μίσους στά μάτια της, χωρίς νά τή φοβίζει. Αύτό τής 
έδωσε ένα αίσθημα άσφάλειας άπέναντι στό φόβο της μήπως 
κάνει φόνο- συνειδητοποίησε δτι μπορείς νά έκφράσεις έντε-
λώς φονικό μίσος καί δτι αύτό δέν σήμαινε άναγκαστικά δτι 
έπρεπε νά κάνεις φόνο. 

Δούλεψα άδιάκοπα καί προσεκτικά πάνω στήν άναστολή τής 
άναπνοής στό λαιμό της, μέ κάποια έπιτυχία. 'Αλλά ποτέ δέν 
άφέθηκε στή συγκινησιακή άναπνοή. Είχε μετατοπίσει τίς κυρι-
ότερες αίσθήσεις άπό τό στήθος στήν κοιλιά- αύτό ήταν μιά 
ένδειξη τής μετατόπισης στήν άντίληψη τών όργονοτικών 
ρευμάτων πρός τήν περιοχή τών γεννητικών όργάνων. 

Μιά φορά, παίζοντας, προσπάθησε νά βάλει μιά θηλιά στό 
λαιμό της «γιά νά δει άν μπορούσε νά κρεμαστεί». Αύτές οί 
πράξεις έξακολουθοΰσαν νά έχουν μιά άπόχρωση κινδύνου 
πάνω της, άλλά αύτή είχε έλαττωθεί σημαντικά άπό τό παιχνι-
διάρικο ύφος καί τό χιούμορ πού τίς συνόδευε. Ήξερα δτι δέν 
είχε ξεπεράσει τήν πιθανότητα μιας ούσιαστικής αύτοκτονίας. 
Ό ψυχίατρος πού τήν κουράριζε πρόσεξε τή μεγάλη άλλαγή 
καί τήν ένθάρρυνε στή θεραπευτική της προσπάθεια. Αύτός ό 
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ψυχίατρος ήταν πολύ βοηθητικός καί καλός. Ήταν φανερό δτι 
ή βιοενέργεια καί οί αίσθήσεις πού τήν συνοδεύουν μετακι-
νούνται έντονα πρός τή γενετήσια περιοχή. 

Οί προοργασμικές αίσθήσεις ήταν κοντά. ΓΓ αύτό, δ κόμπος 
πού Επικρατούσε άκόμη στό λαιμό της άποτελοϋσε τό κύριο 
θεραπευτικό πρόβλημα. Ήξερα δτι, άν αύτός δ κόμπος δέν 
ύποχωροΰσε έγκαιρα, ή γενετήσια διέγερση θά ξέσπαγε μέ μεγάλη 
δύναμη καί τότε δπωσδήποτε θά γινόταν κατατονική. Ήταν μιά 
κούρσα ένάντια στό χρόνο γιά ν' άφαιρεθεΐ δ κόμπος στό 
λαιμό πρίν τήν δλοκληρωτική άνάπτυξη τής γενετήσιας διέ-
γερσης. 

Μιά μέρα παραδόθηκε έντελώς στήν άναπνοή της κι αίσθάν-
θηκε άμεσα τήν ταύτιση τών όργονοτικών ρευμάτων καί τών 
«δυνάμεων». Τό κατάλαβε άμέσως μέ άπόλυτη διαύγεια καί δέν 
είχε καμιά άμφιβολία γιά τό τί συνέβαινε. Ό σκελετός τοΰ 
στήθους της κινήθηκε έντελώς αύτόματα. Είχε Ισχυρές αίσθή-
σεις ρευμάτων σ* δλο της τό κορμί, μ* Εξαίρεση τή γενετήσια 
περιοχή άπό τό έφήβαιο καί κάτω. Ρώτησε: «θά ήταν δυνατό 
νά κάνεις Ενα τό κορμί χωρίς νά θίξεις τήν ψυχή;» Αύτή ήταν 
ή πιό περίεργη Ερώτηση... Μήπως ή «ψυχή» άντιπροσώπευε τή 
γενετήσια αίσθηση ή άκόμη καί τά Ιδια τά γεννητικά δργανα; 
Πιθανότατα αύτό συνέβαινε. Θά περιμέναμε νά συμβεί κάτι 
τέτοιο έφόσον οί «δυνάμεις» άντιπροσώπευαν τά σωματικά 
ρεύματα- Εφόσον, Επιπρόσθετα, τό άποκορύφωμα τών σωματι-
κών ρευμάτων βιώνεται στά γεννητικά δργανα δπως «Εχει 
προδιαγράψει ή φύση», τότε ήταν λογικό δτι καί ή «ψυχή» 
άντιπροσωπευόταν άπό τίς προοργασμικΕς αίσθήσεις στά γεν-
νητικά δργανα. Είχαν διαχωριστεί άπό τήν άντίληψη τόσον 
καιρό τώρα, πού μπορούσαν νά γίνουν άντιληπτές μόνο σάν 
ξένες δυνάμεις καί σάν «ψυχή»· τό πιό έξέχον τμήμα τής 
αύτοαντίληψης. Αύτό έπιβεβαιώθηκε δταν έπέμενε δτι «δέν 
ήθελε νά γιατρέψει τήν ψυχή της». Ή άσθενής ήταν πολύ 
συνεργάσιμη τίς Επόμενες βδομάδες. Κάθε φορά πού ή φυσιο-
λογική άναπνοή Εφερνε γενετήσιες διεγέρσεις αύτή άντιδροΰσε 
μέ ψυχωσικό τρόπο καί προκαλούσε σπασμούς στούς μυώνες 
τών μηρών καί στούς βαθύτερους προσαγωγούς μΰς, μ* Εναν 
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τρόπο γνώριμο σέ όλους τούς τύπους περιπτώσεων. 

Τριακοστή τρίτη συνεδρία 

Τά γεννητικά όργανα είναι βιολογικά έργαλεΐα έκφόρτισης 
ένέργειας καί διαιώνισης τών είδών. Ή δεύτερη λειτουργία 
είναι πασίγνωστη καί άποδεκτή. Ό homo normalis, πού είναι 
ό κληρονόμος τοΰ homo sapiens, πού μέ τή σειρά του είναι ό 
κληρονόμος τοΰ homo divinus, άπ* τήν άλλη μεριά, έχει 
καταδικάσει τή βιοφυσική λειτουργία τής ένεργειακής έκφόρ-
τισης· κι αύτή έπέστρεψε σά «διάβολος» στή φαντασιωσική 
ζωή τοΰ άνθρώπου. Τό βιολογικά Ισχυρό άτομο δέν θυσίασε ή 
δέ μπορούσε νά θυσιάσει τήν όρθολογική κρίση του στήν 
έκκλησιαστική σκέψη· ή μεγάλη φυσική δύναμη ήρθε σέ 
σύγκρουση μέ τήν έξάρτηση τοΰ άτόμου άπό τούς συγγενείς 
του καί τήν κοινωνία. Κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες, οί 
γενετήσιες δυνάμεις συνεχίζουν νά λειτουργούν, άλλά είναι 
άποκομμένες άπό τό ύπόλοιπο τοΰ όργανισμοΰ σάν «κακές» ή 
«άμαρτωλές» κι έπιστρέφουν σά «διάβολος», σά «δυνάμεις άπ' 
τό ύπερπέραν» στό βασίλειο τής σχιζοφρένειας καί τοΰ μυστι-
κισμού γενικά. 

Αύτό τό γεγονός έγινε σαφές πέρα άπό κάθε άμφιβολία στή 
διάρκεια τής παραπέρα πορείας τής άσθενοΰς μας. Ά π ό τήν 
έποχή τοΰ Τάουσκ, τό 1919, είναι γνωστό στήν ψυχιατρική ότι 
τά γενετήσια όργανα άποτελοΰν τό διώκτη στό σχιζοφρενικό 
παραλήρημα. Ά λ λ ά δέν ήταν γνωστό δτι αύτό είχε πολύ 
βαθύτερη βιοφυσική σπουδαιότητα· δτι ήταν οί Ισχυρές αίσθή-
σεις τών ζωντανών ρευμάτων μέσα στό κορμί καί δχι μόνο τά 
γεννητικά δργανα, πού γίνονται ξένα καί άνυπόφορα, τόσο 
στόν έφηβο, δσο καί στόν ψυχωσικό. Τά γεννητικά δργανα 
είναι τόσο σημαντικά μόνο καί μόνο έπειδή ή διέγερσή τους 
έπιφέρει τίς Ισχυρότερες αίσθήσεις τής ζωής μας. 

Είπα στήν άσθενή δτι είχε τώρα τό καθήκον νά μάθει νά 
αισθάνεται τή γενετήσια περιοχή τόσο καθαρά, δσο αίσθανό-
ταν καί τ' άλλα μέρη τοΰ σώματός της. Ά φ η σ ε τήν άναπνοή 
της έντελώς έλεύθερη, άλλά γρήγορα συγχύστηκε καί τό 

248 



πρόσωπό της γέμισε κηλίδες, δταν άντιλαμβανόταν τά ρεύματα 
πού ήταν στή λεκάνη της. Τήν είδα, γιά πρώτη φορά, νά έχει 
Ισχυρές συσπάσεις στούς μηρούς. Οί «δυνάμεις» άρχισαν ν' 
άναόύονται στήν περιοχή πού άνήκαν: στή γενετήσια περιοχή. 

Μιλούσε σάν νά ήθελε νά κρύψει κάτι, φοβισμένη καί μέ 
χαμηλωμένη φωνή· είπε δτι κανείς δέν τήν καταλάβαινε σχετι-
κά μ* «αύτά τά αίσθήματα». "Αρχισε νά περιγράφει έκτενώς τί 
βίωσε δταν «αύτό συνέβη ή άρχισε νά συμβαίνει σ' έκείνη τήν 
περιοχή». Οί «δυνάμεις» μέ κάποιο τρόπο κάνουν τά πράγματα 
στό δωμάτιο γύρω της νά παίρνουν μιά «παράξενη έκφραση»· 
έγιναν άρκετά «περίεργα». "Οχι δτι άλλαζαν τό σχήμα τους· 
άλλά έπαιρναν μιά ζωντανή έκφραση, τή σημασία έμβιων δντων. 
«Κάτι περίεργο άναδύεται άπ' αύτά»- «φαίνεται σάν νά θέλουν 
νά μοΰ ποΰν σημαντικά πράγματα, σάν νά είναι ζωντανά». 
Μετά έπεσε σέ σύγχυση καί τήν έπιασε άγχος. 

Στήν άρχή δέν μποροΰσα νά καταλάβω γιατί «τά πράγματα 
ζωντάνεψαν γύρω της» δταν αύτή ή ίδια ήταν κοντά στή 
γενετήσια διέγερση. Μετά έγινε ξεκάθαρο: κατά τήν Ισχυρή 
βιοσεξουαλική διέγερση, τό όργονικό ένεργειακό πεδίο τού όργανι-
σμοΰ Επεκτείνεται σημαντικά• δλες οί αίσθητηριακές έντυπώσεις 
γίνονται έντονες καί διαπεραστικές. Αύτό συνέβη καί σ' αύτήν 
άλλά, έφόσον δέν άντιλαμβανόταν αύτή τή βιολογική διαδικασία σά 
δική της καί άφοΰ ή διέγερση ήταν Αποχωρισμένη άπό τήν 
αύτοαντίληψη, τό ΟΡΓΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΥΡΩ 
ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΒΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙ-
ΑΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΣΑΝ ΜΙΑ ΞΕΝΗ, ΠΑ-
ΡΑΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΖΩΗ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. 

Συνακόλουθα, ή προβαλλόμενη ψυχωτική διωκτική αίσθηση 
έμφανίζεται σάν άληθινή άντίληψη μιας πραγματικής διαδικασί-
ας: Ο ΨΥΧΩΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΟΡΓΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟ ΤΟΥ. Τό περιεχόμενο τής αίσθησης, δπως οί προβαλ-
λόμενες όμοφυλόφιλες ή καταστρεπτικές Ιδέες, είναι δευτερο-
γενές σέ σχέση μέ τήν βιοενεργειακή άντίληψη τοΰ όργονι-
κοΰ ένεργειακοΰ πεδίου. 
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"Ας σταθούμε έδώ γιά λίγο, γιά νά έξετάσουμε τήν στερεό-
τητα αύτής τής ύπόθεσης, έξω άπό τίς κλινικές έμπειρίες πού 
έχουν έμφανιστεΐ άπό τήν άσθενή μας. 

"Ο μετρητής τοΰ όργονικοΰ ένεργειακοΰ πεδίου, κατασκευα-
σμένος τό 1944,4 κατέδειξε τήν ύπαρξη ένός όργονικοΰ ένερ-
γειακοΰ πεδίου πέρα άπό τήν έπιδερμική έπιφάνεια τοΰ όργανι-
σμοϋ. 

"Ενα όργονικά φορτισμένο ήλεκτροσκόπιο άντιδρά στό έ-
νεργειακό πεδίο μιας κινούμενης παλάμης καί δχι στό μαλλί 
προβάτου. 

Ό παλμογράφος άντιδρά δταν τό ήλεκτρόδιο συνδέεται μέ 
μιά ύγρή πετσέτα κι ένας ζωντανός όργανισμός ή ένα δργανο, 
δπως τό χέρι, άγγίζει τήν πετσέτα. 

Τά βιόντα, πού είναι Ισχυρά φορτισμένα μέ όργόνη, φονεύ-
ουν τά μικρόβια καί τά καρκινικά κύτταρα άπό άπόσταση καί 
έλκουν άλλα σώματα. Αύτή ή Ικανότητα έξαφανίζεται δταν 
πεθάνουν, δηλαδή, δταν χάσουν τό φορτίο τους. 

Ή ύπαρξη τής «έκτης αίσθησης», ή όργονοτική άντίληψη 
πέρα άπό τήν έπιφάνεια τοΰ όργανισμοϋ, δέν μπορεί συνεπώς 
ν* άμφισβητηθεΐ. 

Εξήγησα στήν άσθενή τή λειτουργία τοΰ όργονικοΰ ένερ-
γειακοΰ πεδίου δπως έμφανίζεται στά βιόντα, στά κύτταρα τοΰ 
αίματος καί στόν μετρητή τοΰ πεδίου. Τό κατάλαβε καί μοΰ 
Εκανε ένα κομπλιμέντο, λέγοντάς μου δτι ήμουν ό πρώτος πού 
γνώριζε καί πού μπορούσε νά τής έξηγήσει τίς βαθιές έμπειρί-
ες της μέ τρόπο πού νά τίς καταλαβαίνει. 

Θά ήθελα ν' άναφέρω έδώ σύντομα δύο περιπτώσεις παρανο-
ειδοΰς άντίδρασης, πού δείχνουν δτι ή διωκτική αίσθητηριακή 
ψευδαίσθηση σέ όρισμένες φάσεις άκολουθεΐ τήν άντίληψη 
τής όργονικής ένέργειας Ιξω άπό τήν έπιδερμική έπιφάνεια 
τοΰ όργανισμοϋ. 

Μερικά χρόνια πρίν είχα άναλάβει μιά γυναίκα πού ύπέφερε 
άπό κολπική άναισθησία. Ήταν παντρεμένη, άλλά δέν είχε 
ποτέ νιώσει.αίσθήσεις στή λεκάνη της. Μετά άπό λίγο καιρό 

4. Βλέπε Ή 'Ανακάλυψη τής Όργύνης, Τόμος II, 1948. 
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άρχισε νά έμφανίζεται τό άντανακλαστικό τοΰ όργανισμοΰ. 
Σύντομα είχε άναπτυχθεΐ άρκετά, ώστε νά έπανενεργοποιήσει 
τίς φυσικές, φυσιολογικές λειτουργίες τοΰ κολπικού βλεννογό-
νου καί τών άδένων. 'Ανέφερε ότι ό άντρας της φαινόταν 
μάλλον Ικανοποιημένος άπό τήν άνάπτυξη τών σχέσεών τους. 
"Ομως, μερικές μέρες άργότερα, μοΰ έφερε τόν άντρα της μέ 
άπόγνωση: αύτός είχε τώρα βάλει στό μυαλό του δτι έγώ, μέ 
κάποιο κακόβουλο τρόπο, τόν έπηρέαζα μέ ήλεκτρικά ρεύματα 
μέσα άπ' τόν κόλπο της. Φάνηκε άμέσως δτι είχε άναπτύξει 
παρανοϊκές Ιδέες καταδίωξης. Μπήκε στό ψυχιατρείο μέ τή 
διάγνωση: παρανοειδής σχιζοφρένεια. 

Γιατί ό σύζυγος κατέρρευσε ψυχωσικά, δταν ή γυναίκα του 
άνέπτυξε Ισχυρά κολπικά ρεύματα καί διεγέρσεις; Δέ θά μπο-
ρούσαμε ν' άπαντήσουμε σ' αύτή τήν έρώτηση, άν δέν είχαν 
άνακαλυφθεΐ οί όργασμικές όργονοενεργειακές λειτουργίες. 
Τώρα ήταν πεντακάθαρο: τό δικό του ένεργειακό σύστημα 
μποροΰσε ν' άντέξει τίς γενετήσιες περιπτύξεις μόνο άν δέν 
ύπήρχαν Ισχυρές αίσθήσεις. "Οταν ή σύζυγός του άρχισε ν' 
άναλαμβάνει, προφανώς ό όργανισμός της είχε δημιουργήσει 
ρεύματα καί Ισχυρές αίσθήσεις καί σ' αύτόν. Ό όργανισμός 
του άντέδρασε σ' αύτή τήν έμπειρία μέ διάσπαση παρανοει-
δοΰς ύφής. Είχα θεραπεύσει τή γυναίκα του- γΓ αύτό τόν είχα 
έπηρεάσει μέ ήλεκτρισμό μέσα άπό τόν κόλπο της. Παρουσία-
ζε τά τυπικά σχιζοφρενικά συμπτώματα στά μάτια. 

Αύτή ή περίπτωση δείχνει δτι, δταν γίνονται στόν όργανι-
σμό τοΰ ένός συντρόφου ούσιαστικές φυσιολογικές άλλαγές, ή 
γενετήσια λειτουργία άλλάζει καί στόν άλλο σύντροφο. Αύτό 
άληθεύει τόσο γιά τήν άμβλυνση τών αίσθήσεων, δσο καί γιά 
τήν αύξηση τής διέγερσης. Βλέπουμε συχνά νά συμβαίνει στήν 
όργονοθεραπεία, ό σύζυγος ή ή σύζυγος νά προοδεύει δταν ή 
βιοενεργειακή κατάσταση άλλάζει πρός τό καλύτερο στόν 
σύντροφο πού βρίσκεται σέ θεραπεία. 

"Ενας άντρας μέ σαφείς ψυχωσικούς μηχανισμούς συνήθιζε 
ν' άντιδρά μέ Ισχυρό άγχος δταν έστρεφε πρός τά πάνω τούς 
βολβούς τών ματιών του. Αίσθανόταν νά τόν σφίγγουν στό 
λαιμό μέχρι θανάτου. Μιά μέρα τοΰ είπα νά γυρίσει τούς 
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βολβούς του πάλι πρός τά πάνω. Αύτή τή φορά ή άντίδραση 
ήταν Ιδιαίτερα Ισχυρή. Στήν πορεία τής άγχωτικής προσβο-
λής, κοίταξε πρός τή μιά γωνία τοϋ δωματίου, άνοιξε τά 
βλέφαρα μέχρι έκεΐ πού έπαιρνε, άρχισε νά ούρλιάζει κι έδειξε 
μέ τρόμο στή γωνία. «Δέν τό αίσθάνεσαι», ούρλιαξε, «έκεΐ, 
άκριβώς έκεΐ, βγαίνει άπό τόν τοίχο, μέ κοιτάζει». Μετά, μ' 
ένα ξαφνικό πήδημα, σηκώθηκε κι έτρεξε μέ τρόμο σ' έκείνη τή 
γωνία άπ' όπου αίσθάνθηκε νά έρχεται τό βλέμμα. Τόν όδήγη-
σα σ' αύτή τήν άντίδραση άρκετές φορές. Σταδιακά ύποχωροΰ-
σε καί τελικά έξαφανίστηκε όλοκληρωτικά. 

Σ' αύτή τήν περίπτωση, έπίσης, είχε συμβεί μιά «προβολή». 
Βιοενεργειακά, ώστόσο, δέν έχω κανένα λόγο ν' άμφισβητήσω 
τό ότι τό όργονικό ένεργειακό πεδίο του είχε διεγερθεΐ πολύ 
πιό πέρα άπό τό σώμα του καί τό δτι αύτό έκανε δυνατή τήν 
ψυχωσική άντίδραση. Γιά νά γυρίσουμε στήν άσθενή μας: στή 
διάρκεια τών έπόμενων έ βδομάδων ήταν εύτυχισμένη, δούλευε 
καλά καί δέν είχε παραληρήματα. Οί «δυνάμεις» φαίνονταν νά 
λείπουν. 'Αλλά, μιά μέρα, δταν είδε τόν ψυχίάτρο πού τήν 
κουράριζε, τοϋ είπε δτι δέν ήξερε άν θά συνέχιζε νά δουλεύει 
μαζί μου, δτι είχε μπερδευτεί καί δέν καταλάβαινε τούς μηχα-
νισμούς πού τής έξηγοϋσα. Είχε στραφεί έναντίον μου μέ κακό-
βουλο τρόπο. Στή διάρκεια τών συναντήσεων μαζί μου συμπερι-
φερόταν μέ τρόπο ύπεροπτικό καί αύθάδη, σάν νά μέ περιφρο-
νούσε. Ή θεραπεία τήν είχε κάνει άνίκανη νά ζει στόν 
πραγματικό κόσμο τών πραγματικών άνθρώπινων δντων έχανε 
τό «πιστεύω» της σέ ένα «ύπερπέραν», πού φαινόταν τόσο 
πολύ νά είναι κομμάτι τοΰ έαυτοϋ της. Πώς θά ήταν δυνατό νά 
ύπάρξει σ' αύτόν τόν κόσμο, άν έπρόκειτο νά γίνει γενετήσια; 
Είπε πώς ήξερε καλά δτι οί άνθρωποι είναι άρρωστοι- δμως, 
δέν ήθελε ν' άνταλλάξει τόν κόσμο της μέ τήν πραγματικότητα 
δπως είναι. 

'Αρνήθηκε τήν ύπόδειξή μου δτι μπορούσε ν' άναπτύξει τήν 
Ικανότητα νά ζει τή δική της ζωή, χωρίς νά έχει τήν άνάγκη 
νά δραπετεύσει στόν σχιζοφρενικό της κόσμο. Σ* αύτό άπάντη-
σε δτι δ κόσμος δπως είναι δέν έπιτρέπει στ' άνθρώπινα δντα 
νά ζήσουν τήν εύτυχία τής σεξουαλικής ένωσης χωρίς νά τούς 
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έπιβάλλει βαριές άλυσίδες καί πόνους. ΓΓ αύτό προτιμούσε 
τόν κόσμο τοΰ παραληρήματος, όπου ήταν κύρια τοΰ έαυτοΰ 
της καί προστατευόταν άπό τίς «δυνάμεις». 

Ή κριτική τής κοινωνικής κατάστασης, δσον άφορα τόν 
σεξοικονομικό τρόπο ζωής, φαινόταν έντελώς λογική. Ούτε 
μιά άπό τίς κριτικές Ιδέες της δέν μπορούσε νά άντικρουστεΐ 
στή βάση τής άνθρώπινης εύημερίας ή κοινωνικής άσφάλειας 
ή ήθικής άκεραιότητας. Γιά παράδειγμα: στή διάρκεια τής 
έφηβείας είχε περιόδους μεγάλης εύεξίας καί καθαρής κρίσης-

ποθούσε ξεκάθαρα νά τήν άγκαλιάσει ένα άγόρι καί νά τό 
άγαπήσει. Άλλά μετά ήρθε ή σκέψη ποΰ νά τόν άγαπήσει καί 
τί νά κάνει μέ τούς συγγενείς της, πού θά τήν έμπόδιζαν καί θά 
τή βασάνιζαν, άν μάντευαν τί έκανε- φοβόταν μήπως τή 
στείλουν σέ άναμορφωτήριο- είχε μάθει δτι θά γινόταν έγκλη-
ματίας άν τήν έπιαναν καί τήν έστελναν σέ κάποιο τέτοιο 
ίδρυμα. Δέν ήξερε τότε δτι άργότερα θά πέρναγε άρκετά 
χρόνια σέ ψυχιατρείο. Άλλά ή όδύνη της άπό τίς ματαιωμένες 
στοματικές της διεγέρσεις είχε γίνει τόσο Ισχυρή πού τελικά 
καλωσόριζε τήν πλήξη τοΰ ψυχιατρείου. 

"Επρεπε νά είχε ύποχωρήσει στήν άρρωστη μητέρα της, πού 
τήν κατηγορούσε κάθε μέρα, πού μισούσε τόν πατέρα της, πού 
μιλούσε ύποτιμητικά γΓ αύτόν καί κηλίδωνε τό δνομά του, 
όπουδήποτε καί όποτεδήποτε μποροΰσε, έπειδή είχε άποσυρθεϊ 
άπ" αύτήν; "Η πώς θά μποροΰσε ν' άναπτύξει τήν μεγάλη 
έξυπνάδα της σέ κάποιον τομέα τής άνθρώπινης προσπάθειας, 
δταν δέν είχε δικό της δωμάτιο, δταν ή μάνα της άνοιγε κάθε 
γράμμα πού άπευθυνόταν σ* αύτήν; Είχε συνθλίβει άνάμεσα 
στήν άκατανίκητη σωματική έπιθυμία της γιά άντρα καί τήν 
κοινωνικά άδύνατη Ικανοποίηση τής έπιθυμίας της, έξαιτίας 
τής κατάστασης στήν όποία ζούσε. Ή περίοδος αύτοΰ τοΰ 
διλήμματος ήταν σύντομη, άλλά άγωνιώδης. Τότε, γιά πρώτη 
φορά, τά πράγματα γύρω της ζωντάνεψαν καί φαίνονταν νά τής 
«μιλάνε». Στήν άρχή, αίσθανόταν περίεργα- άλλά, δταν δυνά-
μωσαν, φοβήθηκε καί τελικά τά έχασε. Ποΰ τελείωνε αύτή καί 
ποΰ άρχιζε ό κόσμος τριγύρω της; "Οσο προχωροΰσε ό καιρός, 
μεγάλωνε καί ή δυσκολία ν' άπαντήσει. Μετά έμφανίστηκαν 

253 



φονικές τάσεις καί πέρναγε δύσκολες ώρες, συγκρατώντας τόν 
έαυτό της νά μήν κάνει κακό στούς άλλους. Γι' αύτό καί οί 
τοίχοι τού ψυχιατρείου έμφανίστηκαν σάν καταφύγιο άπέναντι 
στή μεγάλη πίεση καί τήν καταδίωξη άπό τόν ίδιο της τόν 
όργανισμό. 

Στή διάρκεια τών έπόμενων έβδομάδων ήταν διαυγής καί 
συνεργάσιμη. 'Επιθυμούσε νά «τήν έλευθέρωνα άπό τήν αί-
σθηση τών ζωντανεμένων άντικειμένων», πού τή φόβιζε τόσο 
πολύ. Αίσθανόταν θανάσιμο φόβο γιά τόν «άλλο κόσμο». Τής 
ζήτησα νά μοΰ περιγράψει αύτόν τόν άλλο κόσμο. 

Ή δύναμη τών «δυνάμεων» φαινόταν άπό τήν ίκανότητά 
τους ν' άνοίγουν τόν κόσμο Β σ' αύτήν, δταν ένιωθε πολύ 
άγχος στόν κόσμο Α. Αύτός ό «άλλος κόσμος» ήταν «τελείως 
πραγματικός», παρόλο πού ήξερε πάρα πολύ καλά δτι δέν ήταν 
πραγματικός. 

Ή άσθενής άρχισε ν' άντιλαμβάνεται τή νέκρωση τοΰ 
λαιμού της. Κατάλαβε γιά πρώτη φορά μετά τόσους μήνες τί 
έννοοΰσα δταν τής έπαναλάβαινα συνεχώς δτι κρατοΰσε τήν 
άναπνοή της· κατάλαβε δτι έπρεπε νά πιέσει τόν άέρα έξω· δτι 
έπρεπε ν' άφήσει τό στήθος της νά «πέσει» ή «νά κατεβεί». 

"Ένιωθε άγχος δταν τό στήθος της κινούνταν πρός τά κάτω, 
μέ τόν άέρα νά περνάει άπό τήν έπιγλωττίδα της. "Οταν ένιωθε 
Ισχυρή διέγερση στό κατώτερο μέρος τής κοιλιάς της, έλεγε: 
«Φοβάμαι γιά κάτι πού δέν νιώθω, άλλά ξέρω δτι είναι έκεΐ...» 

Ή προβολή καί μυστικοποίηση τών σωματικών ρευμάτων 
ήταν τό άποτέλεσμα τής έλλειψης καθαρής άντίληψης μιας 
όργανικής αίσθησης, πού παρόλα αύτά γινόταν Αντιληπτή. 
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Είναι πολύ δύσκολο νά έκφράσεις τέτοιες βιοφυσικές λει-
τουργίες μέ τίς σωστές λέξεις. Αύτές οί λειτουργίες είναι πέρα 
άπ' τή σφαίρα τών λέξεων καί τών (δεών. Είναι πολύ δύσκολο 
νά διατυπώσεις μέ λέξεις μιά έμπειρία, κατά τήν όποία μιά 
διαδικασία τοΰ όργανισμοΰ γίνεται κι ώστόσο δέ γίνεται άντι-
ληπτή σά δικιά του. Ά λ λ ά δέν μπορεί νά ύπάρξει όποιαδήποτε 
άμφιβολία ότι αύτό άκριβώς είναι τό κλειδί γιά τήν κατανόη-
ση τής σχιζοφρενικής διάσπασης καί τής προβολής τών 
σωματικών αίσθήσεων. Ή . όξυδέρκειά της έκδηλώθηκε καί 
πάλι, δταν αύθόρμητα διατύπωσε τή διαφορά μεταξύ ύστερικής 
καί σχιζοφρενικής έμπειρίας: ή πρώτη, είπε, συνίσταται σέ μιά 
άποξένωση ένός όργάνου άπό τήν συνολική έμπειρία τοΰ 
κορμιοΰ- ή δεύτερη συνίσταται σέ μιά άποξένωση, δπως άκρι-
βώς καί στήν ύστερία, σόν τήν παρερμηνεία καί τήν μυστικοποίη-
ση τής άποκομμένης άντίληψης. 

Αύτή ή περιγραφή συμφωνεί μέ τήν πιό έπιδέξια βιοφυσική 
κατανόηση τής διαδικασίας. Ταιριάζει σέ κάθε τύπο μυστικι-
στικής έμπειρίας* ό μυστικισμός άντιλαμβάνεται μιά διεργασία 
τοΰ κορμιοΰ σάν ξένη καί προερχόμενη «πέρα» άπό τό πρόσω-
πο ή πέρα άπό τό χώρο κάποιου. 

Ή άσθενής ήταν σέ μιά συνεχή άνισορροιμα άνάμεσα στή 
λογική άπαρτίωση τών αίσθημάτων της καί τό σχιζοφρενικό 
παραλήρημα. Περίμενα δτι ή σχιζοφρενική της διαδικασία θ' 
άναπτυσσόταν όλόπλευρα δταν ή αύτοαντίληψή της θά άπο-
κτοΰσε έπαφή μέ τίς σωματικές διεγέρσεις σέ πλήρη ένταση. 
Ή προσδοκία μου άποδείχτηκε σωστή. 

Τριακοστή τέταρτη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε μ' έντονο σχιζοφρενικό παραλήρημα. 
Σύντομα μετά τήν τελευταία θεραπεία, δταν είχε άποκτήσει 
έπαφή μέ τά σωματικά της ρεύματα, έμφανίστηκε μιά διάρροια. 
Είχε «στριμμένα έντερα... καί κάτι είχε μετακινηθεί πρός τά 
κάτω, πρός τήν περιοχή τών γεννητικών της όργάνων». Είχε 
κάνει έμετό δ,τι είχε φάει· τήν ένοχλοΰσε έντονος μετεωρισμός 
στήν κοιλιά. Στή διάρκεια τής νύχτας, είχε δει πολλές περίερ-
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γες μορφές καί σχήματα στό δωμάτιό της μέ ούράνια τόξα 
τριγύρω τους. Ήταν φανερό δτι ή όργονοενέργεια είχε κινηθεί 
ταχύτατα μέσα στό σώμα της καί είχε φέρει στήν έπιφάνεια τίς 
διεγέρσεις τών έντέρων της. Ήταν άκόμα προφανές δτι είχε 
παρερμηνεύσει τίς περισσότερες άπό τίς αίσθήσεις της. Παρα-
πονέθηκε: «Δέν σ' έμπιστεύομαι... είσαι ένα μαζί τους [μέ τίς 
δυνάμεις]· χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο γιά νά μέ βλά-
ψουν... δηλητηρίασαν τό φαγητό, έτσι πού έπρεπε νά τό κάνω 
έμετό... προκάλεσαν βροχή γιά νά μ' ένοχλήσουν... ποτέ πρίν 
δέν άνακατεύονταν μέ τήν καθημερινή ζωή... τώρα τό κάνουν... 
καί αύτό είναι δικό σου λάθος...» 

Ή έντύπωση δτι δηλητηριάστηκε μπορεί νά γίνει κατανοη-
τή σάν άποτέλεσμα τών διεγέρσεων, πού Εμφανίζονταν στά 
άνώτερα τμήματα τοΰ έντέρου πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, 
δηλαδή, σάν τάσεις γιά έμετό. Τήν έπεισα νά άφεθεί περισσό-
τερο στίς «δυνάμεις». Πέτυχε νά δοθεί πιό δλοκληρωτικά. 
Ό τ α ν άρχισαν ίσχυρές τρεμούλες σ' δλο της τό κορμί, 
ξαναποσύρθηκε. Τήν έφερα πίσω τσιμπώντάς την. Άλλά τά 
μάτια της παρέμειναν άδεια κι «άπόμακρα». Τό δέρμα τοΰ 
μετώπου της ήταν άκίνητο- έτρεμε άπό έντονο άγχος. 

Αύτό ήταν άπό μόνο του ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Τό 
περίμενα. "Ηξερα δτι δλα τά σχιζοφρενικά συμπτώματα θά 
φούντωναν δταν οί αίσθήσεις τών όργάνων άναπτύσσονταν καί 
γίνονταν έντελώς άντιληπτές. Άλλά δέν ήξερα πού θά μας 
έβγαζε: τέλεια κατατονία ή άνάρρωση; "Επρεπε νά διακινδυνεύ-
σουμε, άφοΰ ή κατατονία ήταν σίγουρη χωρίς θεραπεία. Ήξε-
ρα έπίσης δτι ό κίνδυνος αύτοκτονίας ήταν μεγάλος. Βεβαίωσα 
τόν έαυτό μου γιά τήν τιμιότητα καί τήν έμπιστοσύνη της. 
Μοΰ έκμυστηρεύτηκε δτι, δταν τίς προάλλες νεκρώθηκαν τά 
χέρια της, είχε τήν τάση νά τά κόψει. « Ά χ , άς μπορούσα νά 
σ' έμπιστευτώ...» έλεγε συνεχώς. «...Μ' έχουν πάρει στόν 
έλεγχό τους τώρα... μέ κάνουν δ,τι θέλουν... δέν μπορώ νά 
παλέψω πιά μαζί τους...» Μοΰ έκανε έντύπωση τό δτι είχε 
άρνηθεΐ ένα τσιγάρο πού τής πρόσφερα στή διάρκεια τής 
θεραπείας. 'Υποψιαζόταν μήπως τή δηλητηριάσω. 
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Τριακοστή πέμπτη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε σέ μιά κατάσταση όλοκληρωτικοϋ νευρο-
φυτικού σόκ. Τό δέρμα της ήταν γεμάτο κηλίδες, μπλέ καί 
κόκκινες. "Ετρεμε καί τά μάτια της ήταν πολύ θολά. Μόλις 
μποροΰσε νά μιλήσει. Στήν άρχή φάνηκε πρόθυμη νά συνεργα-
στεί. Ά λ λ ά όταν άρχισε νά έχει σπασμούς στό πρόσωπο καί 
τούς ώμους, ξαφνικά άναπήδησε, τράβηξε ένα μαχαίρι άπό 
πίσω της καί όρμησε έναντίον μου. Είχα τή συνήθεια νά 
φυλάγομαι γιά τέτοια πράγματα. "Αρπαξα τό χέρι της, τό 
πίεσα, τής πήρα τό μαχαίρι καί τής είπα άπότομα νά κάτσει 
κάτω καί νά μήν κινηθεί. Στρίγγλισε: «Πρέπει νά σέ σκοτώ-
σω... Είναι, άνάγκη... πρέπει...» 

Πάνω άπό 20 χρόνια είχα ζήσει καί είχα καταλάβει τή 
φονική μανία έναντίον μου άπό άνθρώπους, πού τρομοκρατή-
θηκαν μέχρι θανάτου άπό τίς έπιστημονικές, τεκμηριωμένες 
περιγραφές τών όργονοτικών ρευμάτων. "Εχω συναντήσει αύτό 
τόν τρόμο σέ ύποψήφιους προέδρους, κομμουνιστές άπελευθε-
ρωτές, φασίστες, μυστικιστές, προσαρμοσμένους ψυχαναλυτές, 
νευρωσικούς ψυχιάτρους τών δικαστηρίων, νευροχειρούργους, 
διευθυντές ψυχιατρείων, παθολόγους πού άσχολοΰνται μέ τόν 
καρκίνο χωρίς έλπίδα, σχιζοφρενείς, πολιτικούς όλων τών 
εΙδών, ραδιοΰργες γυναίκες συνεργατών, κλπ. "Ετσι, ήξερα μέ 
τί είχα νά κάνω. Είχε μελανιάσει άπό τήν.όργή. Προσπάθησε 
έπανειλημμένα νά πηδήξει πάνω μου, νά πιάσει τό λαιμό μου, 
νά μέ κλωτσήσει... Τό έκανε άνοιχτά καί είλικρινά, ένώ ό 
βιοπαθής ψυχαναλυτής, πού νιώθει ν' άπειλείται άπό τίς τεχνι-
κές μου, τριγυρνάει προδίνοντας καί κουτσομπολεύοντας, λέ-
γοντας στούς άνθρώπους ότι ήμουν σέ ψυχιατρείο ή ότι 
άποπλανοΰσα όλες τίς θηλυκές άσθενεϊς μου ή ότι μόλις μ' 
έθαψαν. Προτιμώ, χωρίς καμιά συζήτηση, τή συμπεριφορά τής 
άσθενοΰς μου. Μετά άπό λίγο κατέρρευσε μ' ένα τελείως μή 
σχιζοφρενικό τρόπο κι έκλαψε πικρά σάν παιδί. Έκλαψε γιά 
πολλή ώρα καί τό κλάμα της ήταν συγκινησιακά όλοκληρωτι-
κό. Κατά διαστήματα, τήν έπιανε θυμός, έβριζε τή μάνα της, 
τόν πατέρα της, τόν κόσμο, όλόκληρο τό σύστημα έκπαίδευ-
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σης καί Ιατρικής, τό κρατικό νοσοκομείο καί τούς γιατρούς σ* 
αύτό. Στό τέλος ήρέμησε καί έ^ήγησε: μετά τήν τελευταία 
θεραπεία, τή βασάνιζαν αύθόρμητες κινήσεις στό κάτω μέρος τής 
κοιλιάς της· τά αίσθανόταν πλήρως* τά γεννητικά της δργανα τήν 
«έτρωγαν», γιά πρώτη φορά άπ' δσο θυμόταν προσπάθησε ν' 
αύτοϊκανοποιηθεΐ, άλλά χωρίς έπιτυχία. 

Έπρεπε νά λάβω άποτελεσματικά μέτρα ένάντια σέ πιθανή 
καταστροφή. Ήξερα δτι, άν ή θεραπεία δέν πετύχαινε νά 
κάνει τήν άσθενή ν' άντέχει καί ν' άπαρτιώνει τίς σημαντικές 
της αίσθήσεις, θά έπρεπε νά περιμένουμε τό χειρότερο. Ειδο-
ποίησα τούς συγγενείς της νά κάνουν τ' άπαραίτητα γιά νά τή 
βάλουν στό ψυχιατρείο, θ ά ρωτήσει πάλι κανείς γιατί τό 
διακινδύνευσα τόσο πολύ, γιατί δέν τήν έβαλα άμέσως. Ή 
άπάντηση είναι γιά μιά άκόμη φορά: τά έπιστημονικά άποτελέ-
σματα αύτού τοΰ πειράματος ήταν κολοσσιαία* τό νά κλείσεις 
τήν άσθενή στό ψυχιατρείο σήμαινε τό σταμάτημα τής ροής 
τών Επιστημονικών πληροφοριών- σήμαινε έπίσης καί σβήσι-
μο κάθε έλπίδας γιά άνάρρωση. Ή τ α ν στό χείλος τής άνάρρω-
σης καί άξιζε μιά εύκαιρία γιά νά τήν πετύχει. Ή τελική 
έκβαση έδειξε δτι αύτή ή στάση ήταν σωστή. Ά λ λ ά έκείνη 
τήν έποχή δέν ήξερα τό τελικό άποτέλεσμα. 

Τριακοστή έκτη συνεδρία 

Ή άσθενής ήρθε άργά* δέν ήθελε νά έρθει. «Δέν μ' άρέσει 
[ή κατάσταση]...» είπε. «Νιώθω ήδονή σ" δλο μου τό κορμί* τό 
κορμί μου είναι ένα τώρα, άλλά δέν μ' άρέσει...» Ήταν σχεδόν 
τελείως χαλαρωμένη- ή άναπνοή της λειτουργούσε καλά. «θά 
'θελα νά γυρίσω πίσω στόν παλιό μου κόσμο... Τίς άγαποδσα 
τίς δυνάμεις... Φοβάμαι δτι θά 'θελα τρομερά νά κοιμηθώ μ' 
ένα άγόρι...» (Δέν είχε άγκαλιάσει ποτέ της άντρα.) 

Έδειχνε δλα τά γνωστά σημάδια. Ισχυρού προοργασμικοϋ 
άγχους ήδονής. Οί προοπτικές ήταν: ή θά τρομοκρατούνταν σέ 
τέτοιο σημείο ώστε νά ξαναποσυρθεΐ τελείως καί Ισως μιά γιά 
πάντα- ή θ" άνοιγε ό δρόμος γιά τήν πλήρη ύγεία. 
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Τριακοστή πέμπτη συνεδρία 

Ήρθε μέσα, παραπονούμενη γιά τίς κινήσεις στήν κοιλιά 
της καί τή γενετήσια περιοχή. Δέν είχε καμιά έπιρροή πάνω σ' 
αύτές τίς κινήσεις. 'Αντίθετα, οί κινήσεις είχαν μεγάλη έπιρ-
ροή στό σώμα της. Πρίν, δέν μποροϋσε νά κάνει τίποτα στίς 
«δυνάμεις», άλλά μποροΟσε, έτσι Ελεγε, νά μέ σκοτώσει γιατί 
είχα δημιουργήσει αύτή τήν κατάσταση τών κινήσεων στό 
σώμα της. Δέν μπορούσε νά ζήσει μ' αύτές τίς κινήσεις. "Αν 
ήμουν νεκρός, τότε ή έπιρροή πού άσκοΰσα πάνω της θά Επαυε 
καί, μαζί μ' αύτήν, οί κινήσεις στό σώμα της. 

"Ας σταματήσουμε γιά Ενα λεπτό πάλι, γιά νά σκεφτούμε 
πάνω στήν κατάσταση: τό θεραπευτικό άποτέλεσμα ήταν άμφί-
βολο σέ σχέση μέ τήν πλήρη άποκατάσταση τής ύγείας της. 
Σάν κλινική έπιβεβαίωση τής δλης θεωρίας τής όργανισμικής 
όργονοβιοφυσικής, ή κατάσταση ήταν άνεκτίμητη, πλούσια σέ 
δυνατότητες, μέ πλατιά θέα σ' όλο τό πεδίο τής άνθρώπινης 
χαρακτηροδομής. Συνοπτικά, τά άκόλουθα συμπεράσματα φαί-
νονταν σίγουρα: 

1. Τό φονικό μίσος, πού έγώ καί οί συνεργάτες μου Εχουμε 
συναντήσει στούς άνθρώπους, όμοια σέ ψυχαναλυτές καί μή, 
όφειλόταν στήν πρόκληση αύθόρμητων κινήσεων στό κορμί, 
σέ σώματα πού δέν είχαν ποτέ νιώσει τέτοιες αύτόνομες 
κινήσεις, καλά γνωστές σέ κάθε ύγιές, άθωράκιστο άτομο. 

2. Αύτές οί κινήσεις, άν άποξενωθοϋν ή άποκλειστοΰν άπό τή 
σφαίρα τής πλήρους άντίληψης (= αύτοαντίληψης), άποτελούν 
τίς έμπειρίες τοΰ κάθε είδους μυστικισμού. Τό δτι Ενας ψυχο-
παθής σάν τόν Χίτλερ προτιμούσε νά σκοτώνει τήν άνοιξη, 
γίνεται Ετσι εύκολα κατανοητό. 

3. Οί «δυνάμεις», πού άσκούν Επιδράσεις στήν σχιζοφρένεια, 
είναι ταυτόσημες μέ τίς πλασματικές κινήσεις στόν όργανισμό. 

4. Πολλά είδη έγκλημάτων καί φόνων όφείλονται σέ τέτοιες 
ξαφνικές μεταβολές στή δομή τών δυνάμει ή ένεργά δολοφό-
νων. 

5. Χρόνια θωρακισμένοι άνθρώπινοι όργανισμοί άνέχονται 
μόνο χαμηλά έπίπεδα βιοενέργειας καί τίς άντίστοιχες συγκι-
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νήσεις. Αύτό πού συνιστά τήν κορωνίδα τής χαράς τής ζωής* 
στ* άθωράκιστα άτομα, τήν αίσιοδοξία τους, τή ζωντάνιά τους, 
μέ άλλα λόγια, τή λειτουργία τής βιοενέργειας σέ ψηλά 
έπίπεδα μέ Ισχυρό ένεργειακό μεταβολισμό, είναι έντελώς 
άνυπόφορο στό θωρακισμένο άτομο. Ξαφνικές μεταβολές άπό 
ψηλά σέ πολύ χαμηλά ένεργειακά έπίπεδα συνιστούν τήν 
έντονη κατάθλιψη. Άπ ' τήν άλλη μεριά, ξαφνικές μεταβολές 
άπό ένα χρόνια χαμηλό σ' ένα πολύ ψηλό ένεργειακό έπίπεδο 
συνιστούν δραματικές καί έπικίνδυνες καταστάσεις, έξαιτίας 
τής άνικανότητας τοΰ άτόμου ν* άντέξει Ισχυρές αίσθήσεις καί 
συγκινήσεις. 

Πρέπει, γι' αύτό, νά περιμένουμε δτι ή βιοψυχιατρική άργά 
ή γρήγορα θά πετύχει νά περιγράψει τίς άνθρώπινες δομές καί 
χαρακτηριστικές άντιδράσεις μέ δρους «βιοενεργειακοΰ μεταβο-
λισμού», «συγκινησιακής άνοχής» τής βιοφυσικής διέγερσης καί 
«Ικανότητας γιά ένεργειακή έκφόρτιση». 

Μιά τέτοια ένεργειακή άποψη θά μας ύποβοηθοΰσε νά χειρι-
στούμε, τελικά, τήν «άνθρώπινη φύση», δχι μέ περιπλεγμένες 
έννοιες καί έμπειρίες, άλλά μέ άπλές ένεργειακές λειτουργίες, 
δπως χειριζόμαστε τήν ύπόλοιπη φύση. 

Τριακοστή όγδοη συνεδρία 

Ή άσθενής ένιωθε σαφώς καλά, ήταν συντονισμένη καί 
λογική. Είχε προσπαθήσει ν' αύτοϊκανοποιηθεϊ· είχε νιώσει 
δυνατούς σπασμούς στόν κόλπο της. Όμως, είχε «άποκόψει» 
τό δεξί της χέρι: δέν μπορούσε νά σφίξει τό χέρι της σέ 
χειραψία. Τής έξήγησα δτι κάποια βαθιά άναστολή έκδηλώθη-
κε σ' αύτήν τήν άπόσπαση τοΰ δεξιοΰ χεριού της καί δτι 
έπρεπε νά τή βγάλουμε άπό τά βάθη πού βρισκόταν. «Αύτό θά 
ήταν πάρα πολύ έπικίνδυνο», είπε. 

Είχαμε σαφώς νά κάνουμε μ* ένα πολύ παλιό καί βαθύ 
μπλοκάρισμα τής κίνησης τής αύτοϊκανοποίησης μέ τό δεξί 
χέρι. 

• Joie de vivre: γαλλικά στό πρωτότυπο. (Σ.τ.Μ.). 
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Τριακοστή πέμπτη συνεδρία 

Ήξερα δτι Επρεπε νά τή βάλω νά περάσει μέσα άπό τίς 
γενετήσιες συγκινήσεις δσο πιό γρήγορα καί δσο πιό άνώδυνα 
γινόταν, άν ήθελα νά άποφύγουμε μιά τελική κατάρρευση. 
Ήταν πολύ κινητική καί διαυγής έκείνη τήν ήμέρα. Ό τ α ν ή 
άναπνοή είχε «άντλήσει» άρκετή όργανισμική ένέργεια, ή 
λεκάνη της άρχισε αύθόρμητα νά συσπάται νευρικά "Αρχισαν 
αίσθήσεις Ισχυρών ρευμάτων καί άρνήθηκε νά συνεχίσει. 
Δήλωσε ξαφνικά πώς είχε πέσει σέ σύγχυση (άλλά δέν είχε). 
Στήν έπόμενη συνάντηση μέ τό γιατρό πού τήν κουράριζε, τοΰ 
έκρυψε δτι Ενιωθε πολύ καλύτερα, γιά νά κρατήσει άνοιχτή 
μιά πόρτα έπιστροφής στό άσυλο. «"Αν τ' άφήσουμε νά 
προχωρήσει, θά μοΰ πάρει τό μυαλό...» Έννοοΰσε δτι θά 
έχανε τή συνείδηση: τό ΑΓΧΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΥ άναδυότΓ'.ν στήν 
έπιφάνεια. Στό τέλος τής συνάντησης, έκανε τό σημείο τοΰ 
σταυρού μέ τόν Καθολικό τρόπο. 

Στίς 11 ή ώρα τό Ιδιο βράδυ, μέ πήρε στό τηλέφωνο νά μοΰ 
πεί δτι τό φεγγάρι «είχε ρίξει σκιές στό πάτωμα τοΰ δωματίου 
της» καί δτι αύτό ήταν τό «σήμα άπό αύτές γι' αύτήν», άλλά 
είχε σταθεί άνίκανη νά καλέσει τίς «δυνάμεις». Κατάφερα νά 
τήν καθησυχάσω. 

Τεσσαρακοστή συνεδρία 

Ήταν πολύ δυστυχισμένη. Ήξερα δτι είχε διεγερθεΐ σεξου-
αλικά πάρα πολύ χτές τό βράδυ, δτι δέν είχε σταθεί Ικανή νά 
πετύχει Ικανοποίηση καί δτι είχε φτάσει στό πιό κρίσιμο 
σημείο τής ζωής της. Μοΰ είπε δτι είχε προσπαθήσει άπεγνω-
σμένα νά φέρει πίσω τίς «δυνάμεις», άλλά δέν είχε καταφέρει 
τίποτα «παρά τήν έπαφή μέ τό φεγγάρι». Πίστευε δτι οί 
«δυνάμεις» άρνοΰνταν τή συντροφιά της, έπειδή ήταν «έβραία». 
'Ακόμα είπε δτι δέν ήθελε νά χάσει τόν κόσμο της, δτι δέν 
ήθελε νά ζήσει «σ' αύτόν τόν κόσμο». 

Ήταν σαφές τί έννοοΰσε μέ τή λέξη «έβραία». Σήμαινε νά 
είναι «σεξουαλική» καί ταυτόχρονα «χυδαία». Ό διφορούμενος 
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χαρακτήρας αύτών τών συγκινησιακών έμπειριών πήγαζε άπ' τό 
γεγονός δτι ήθελε νά νιώσει τίς δυνάμεις τοϋ κορμιοΰ της, άλλά 
δέν ήθελε νά νιώσει ή νά είναι «χυδαία». Αύτό ήταν σέ πλήρη 
συμφωνία μέ τίς κλινικές έμπειρίες τής όργονοβιοφυσικής: τό 
άνθρώπινο ζώο λαχταράει πλήρη αίσθήματα καί συνειδητοποίηση 
τών βιοσεξουαλικών του συγκινήσεων ταυτόχρονα τ' άρνεϊται καί 
τά μισεί έξαιτίας τής διεστραμμένης παραμόρφωσής τους. Ό 
«Θεός» άντιπροσωπεύει τίς πρώτες καί ό «διάβολος» τίς δεύτε-
ρες· καί τά δυό συγχωνεύονται σέ μιά όδυνηρή ένότητα, πού 
φέρνει σύγχυση. Αύτό γίνεται άρκετά φανερό στούς σχιζοφρε-
νείς, άλλά ύπάρχει καί έκφράζεται σαφέστατα στόν homo 
normalis. 

Είχε δίκιο πού άρνούνταν τόν κόσμο τοΰ homo normalis; 
Φυσικά καί είχε. Αύτός ό κόσμος είχε καταστρέψει τή φυσική 
βιολογική δομή της («Θεός») καί τής είχε έμφυτέψει τό 
«διάβολο»- αύτό τής είχε κάνει ή μάνα της. Ό σχιζοφρενής 
ξέρει τούς τρόπους τοϋ homo normalis καί έχει πλήρη έπίγνωση 
γιά τά καταστροφικά τους άποτελέσματα. Ό homo normalis, 
άπ' τήν άλλη μεριά, είναι ένας Babbitt πού δέν καταλαβαίνει 
τόν κόσμο τής λογικής κρίσης τοΰ σχιζοφρενή, ή, γιά τόν ίδιο 
λόγο, τό δικό του. 

Ένας μεγάλος σκοπός αύτοΰ τοΰ Ιατρικού Ιστορικού είναι νά 
περιγράψει τήν ψυχωσική κρίση σέ σχέση μέ τά όργονοτικά 
ρεύματα καί τίς συγκινήσεις τοΰ βιοσυστήματος. Τό νά συγκεν-
τρώσεις τήν προσοχή σου σ' αύτό τό μεμονωμενο γεγονός είναι 
μεγάλης σημασίας καί δέν πρέπει νά παρασυρθείς άπό τό 
λαβύρινθο τών σχιζοφρενικών μηχανισμών καί παραληρηματι-
κών {δεών. Πρέπει νά διεισδύσουμε στόν κοινό παρονομαστή 
πού χαρακτηρίζει τή σχιζοφρενική κατάρρευση, άσχετα μέ τό 
περιεχόμενο τών παραληρημάτων. Τό κέντρο τής σχιζοφρενικής 
κατάρρευσης καθορίζεται άπό τά συντριπτικά όργονοτικά πλασματι-
κά ρεύματα, πού πλημμυρίζουν ένα βιοσύστημα άνίκανο ν' άνταπε-
ξέλθει τή συγκινησιακή θύελλα. 

Ή ψυχιατρική έχει καταλάβει δτι τό ψυχωσικό σύστημα 
είναι μιά προσπάθεια άνασυγκρότησης τοϋ χαμένου έγώ (= 
κόσμος). 'Αλλά δέν μπορούσε νά πεί γιατί αύτός ό κόσμος τοΰ 
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έγώ καταρρέει. Ή ψυχωσική άνασυγκρότηση είναι άποτέλεσμα 
καί δχι αίτία τής άσθένειας. Αύτό πρέπει νά τό κρατήσουμε 
καλά στό μυαλό μας. Έπίσης, ή «ναρκισσιστική καθήλωση 
στήν παιδική ήλικία» δέν είναι αίτία τής κατάρρευσης, άλλά 
μόνο μιά άπό τίς συνθήκες, κάτω άπό τίς όποιες συμβαίνει ή 
κατάρρευση. Τό κέντρο τοΰ προβλήματος είναι ή βιοφυσική 
διάσπαση μεταξύ διέγερσης καί άντίληψης καί ή συνακόλουθη 
άνικανότητα τοΰ βιοσυστήματος ν' άντέξει τίς Ισχυρές συγκινήσεις. 

9. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΣΗ 

Ή άσθενής πέρασε μέσα άπό τίς άκόλουθες τρεις ξεχωριστές 
περιόδους στό τέλος καί μετά τή θεραπεία: (1) Εντονα καλή 
κατάσταση καί λογικότητα· (2) ξαφνική κατατονική κατάρρευ-
ση· (3) πλήρης άνάρρωση, μέ άπελευθέρωση άπό τήν ψύχωση 
γιά περισσότερο άπό πέντε χρόνια μετά τή θεραπεία. 

1. Ή ταχύτατη προσέγγιση στήν ύγεία 

Ή πρώτη περίοδος κράτησε Ενα μήνα. Στήν άρχή, συνήθιζε 
νά κλαίει πολύ συχνά «Επειδή οί ' ' δυνάμεις* ' δΕν μέ θέλουν πιά· 
έπειδή είμαι Εβραία...» Μέ τίς σωματικές αίσθήσεις καί τήν 
έπιστροφή τής άντίληψής τους, οί «δυνάμεις» είχαν φύγει 
έντελώς. 

Μετά άρχισε ν' άπολαμβάνει τή νεοαποκτημένη ύγεία της. 
Συνήθιζε νά μοΰ τηλεφωνεί καί νά λέει δτι δέ χρειαζόταν τή 
θεραπεία Εκείνη τήν ήμέρα, δτι Ενιωθε δμορφα κι εύτυχισμένα 
καί δτι προτιμούσε νά παίξει τέννις ή νά δει Ενα θέαμα. Δούλευε 
άποδοτικά κι εύτυχισμένα στό γραφείο. 

Στή διάρκεια τής θεραπείας άνέπνεε έντελώς· άφηνε τίς 
συγκινήσεις της ν* άναπτυχθοΰν Ελεύθερα, Εκλαιγε, γελούσε, 
μιλούσε πολύ Εξυπνα καί χωρίς Ιχνος μπλοκαρίσματος ή 
Εμμονων ίδεών. Άλλά ή κατάσταση δέν μοΰ Εδινε μεγάλη 
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έμπιστοσύνη, Εξαιτίας τών έμπειριών μου μέ άντιδράσεις σέ 
Ισχυρό άγχος όργασμοΰ. Ήξερα δτι δέ θά ήταν άσφαλής άν δέν 
παραδινόνταν στό βιολογικό της ρόλο σά θηλυκό ζώο στήν 
περίπτυξη μ' έναν άντρα, τόν όποιο θά μπορούσε πραγματικά ν' 
άγαπήσα. 

ΟΙ «δυνάμεις δέν ήταν πιά γύρω». Κανένα ίχνος όποιουδήπο-
τε σχιζοφρενικού συμπτώματος δέν ύπήρχε στήν έπιφάνεια. 
Άλλά πολλές ήταν ol ένδείξεις δτι ύπήρχαν άκόμα σχιζοφρενι-
κοί μηχανισμοί πού δούλευαν στά βάθη, έστω κι άν δέν είχαν 
ύψηλές συγκεντρώσεις βιοενέργειας. 

Δίσταζε νά δεχτεί τή συμπλήρωση τής όργονοθεραπείας. 
Ξέρουμε δτι οί άσθενεϊς, πού δέν έκτιμοΰν τά καλά άποτελέσμα-
τα, είναι κάπου καί κάπως έχθρικοί, Εξαιτίας ύπολειμμάτων 
άγχους. 

Είπε έμφατικά οτι εύχαριστοΰσε μόνο τόν Κύριο γιά τήν 
άνάρρωσή της. 'Ανέπτυξε τήν έντύπωση δτι «ύγεία» σήμαινε 
συνεχή, άδιατάρακτη εύτυχία, χωρίς καμιά άνάμιξη λύπης καί 
άνυσυχίας. Δέ δέχτηκε τήν άποψή μου δτι ύγεία σήμαινε έπίσης 
καί τήν Ικανότητα ν* άντέχεις τίς έπιπτώσεις τών δυσάρεστων 
καταστάσεων καί άνησυχιών. 

Ένιωθε τή γενετήσια περιοχή της νά τής άνήκει καί δχι πιά 
νεκρή ή ξένη· άλλά Ισχυριζόταν δτι δέν είχε καμιά έπιθυμία γιά 
σεξουαλική ένωση. Δέν ύπήρχε καμιά άμφιβολία δτι δέ δεχόταν 
νά έξετάσει πλήρως τό πρόβλημα τής σεξουαλικής Ενωσης. 
Ξεγλιστρούσε καί πολυλογούσε στό θέμα μιάς ούσιαστικής 
έρωτικής ζωής. 

Τότε άρχισαν σιγά-σιγά νά συσσωρεύονται ύποπτες ένδείξεις 
μιάς έπερχόμενης καταστροφής. 

Άρχισε νά μέ λέει «ψεύτη» καί «έπικίνδυνο άνθρωπο», πού 
έρέθιζε «κακά πράγματα» στούς άνθρώπους. Δέν «ήθελε καμιά 
όργασμική Ικανότητα», είπε, παρόλο πού είχε έρθει σέ μένα μέ 
έκδηλο κίνητρο τό δτι είχα έπεξεργασθεϊ αύτή τήν άντίληψη 
γιά τή συγκινησιακή ύγεία. 

Μιά μέρα ήρθε μ' Ενα μεταλλικό σταυρό κρεμασμΕνο άπό τό 
λαιμό της· τόν είχε άγοράσει δέκα σέντς «γιά νά καλμάρει τίς 
δυνάμεις». Τήν προειδοποίησα νά μήν είναι τόσο πολύ αίσιόδο-
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ξη, άλλά νά περιμένει πιό διαβολικά πράγματα άπ* τό βάθος 
τών συγκινήσεων της. Τό κορόιδεψε καί μέ διαβεβαίωσε ότι 
έλεγα ύπερβολές. 

"Έδειχνε σημάδια ότι ήθελε νά ξεφύγει άπό τή θεραπεία πού 
θ' άκολουθούσε. Ήθελε νά έρθει σέ λίγες μόνο άκόμη συνεδρί-
ες. Είπε ότι δέν ήμουν άρκετά καλλιεργημένος, ούτε άρκετά 
λεπτός γι* αύτήν. Θά πήγαινε στήν άστυνομία νά μέ κατηγορή-
σει ότι «κάνω.κακά πράγματα». 

"Έπειτα, κάποια μέρα, δέ θέλησε καθόλου νά συνεργαστεί, 
δέν έβγαλε τό παλτό της κι έφυγε μετά άπό λίγο. Τό Ίδιο βράδυ 
τηλεφώνησε, ζήτησε συγγνώμη γιά τήν άσχημη συμπεριφορά 
της καί μοΰ είπε ότι μέ χρειαζόταν άκόμη πάρα πολύ. Στή 
συνέχεια τά γεγονότα πήραν ταχύτατη στροφή πρό τό χειρότε-
ρο. 

2. Ξαφνική κατατονική κατάρρευση 

Ή άσθενής ήρθε στήν έπόμενη συνεδρία σέ πολύ άσχημη 
κατάσταση. Είχε περάσει μιά «φριχτή νύχτα»· τά πράγματα καί 
τά σχήματα «ζωντάνευαν» στό δωμάτιο* μιά σκιά είχε σχηματι-
στεί στόν τοίχο καί είχε άπλώσει ένα χέρι γιά νά τήν άρπάξει. 
«Δέν ένιωσα άγχος, άλλά ήταν μιά φριχτή έμπειρία», είπε. 

Ένιωσε λίγο καλύτερα δταν άναπτύχθηκαν σωματικά ρεύμα-
τα καί δταν έπέτρεψε τήν άντίληψή τους. "Αλλά τήν έπόμενη 
μέρα ήρθε σέ πλήρη σύγχυση, μ' έντονη διάσπαση στό λόγο 
καί στή σκέψη. Τά πάντα ήταν «παράξενα»* δλες οί πράξεις 
ήταν τρομερά μπλεγμένες* δταν κάτι πήγαινε στραβά, είχε τήν 
έντύπωση δτι οί δυνάμεις παρεμβάλλονταν στή θέλησή της. Ή 
δουλειά στό γραφείο ήταν άληθινό βάρος, σχεδόν πάντα 
άφόρητο. Ή όμιλία της, σ' δλη τή διάρκεια τής συνεδρίας, 
ήταν τρομερά άργή καί κατά τό πλείστον άκατανόητη, άλλά 
προσπαθούσε πολύ νά γίνει κατανοητή. 

Έμεινε στό δωμάτιο τής θεραπείας, στίς 7.20 μ.μ., γιά νά 
ντυθεί. "Ενας άπό τούς βοηθούς μου τή βρήκε στίς 8.50 μ.μ. σέ 
μιά καταπληκτική θέση* δέν μποροΰσε νά κινηθεί* είχε παρα-
μείνει στήν Ίδια στάση γιά μιάμιση ώρα. Πολύ άργά καί μέ 
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πολλή προσπάθεια μάς είπε δτι είχε σταθεί άνίκανη νά ζητήσει 
βοήθεια. Ό δργανισμός της είχε άντιδράσει μέ κατατονική 
καταληψία, πού σημαίνει ένα καθολικό μπλοκάρισμα τής 
κινητικότητας, άπέναντι στά Ισχυρά πλασματικά ρεύματα πού 
άπειλοϋσαν νά τήν κυριεύσουν. 

Τήν έπόμενη μέρα ή άσθενής είχε άναρρώσει άπό τήν 
καταληπτική προσβολή, άλλά στή θέση της είχε Αναπτύξει 
παραλήρημα μεγαλείου. Αύτό τό νέο παραλήρημα προφανώς 
είχε σάν λειτουργία νά έμποδίζει τή ροή τής βιοενέργειας στόν 
όργανισμό της καί τήν άντίληψη τής φύσης στόν έαυτό της. 

"Οταν, στή διάρκεια τής θεραπείας, έμφανίστηκαν ίσχυρές 
προοργασμικές αίσθήσεις, είπε ξαφνικά: «Είμαι πολύ μεγάλη καί 
πολύ καλή γιά νά είμαι ζώο...» Λίγα λεπτά άργότερα: «...Οί 
"δυνάμεις" μέ πιέζουν νά κόψω βαθιά τό άριστερό μου 
μάγουλο. Άλλά θά κυριαρχήσω στόν έαυτό μου' είμαι δυνατό-
τερη άπ' αύτές [τίς δυνάμεις]...» 

Γιά τόν είδικό τής όργονοβιοφυσικής λειτουργίας, αύτή ή 
άντίδραση ήταν σαφέστατα ή έκφραση ένός παραληρήματος 
δύναμης, πού δφειλόταν στή νέα καί Ικανοποιητική έμπειρία 
τής βιοφυσικής παρασυμπαθητικοτονικής Επέκτασης τοΰ πλα-
σματικού της συστήματος. Άκόμη, άνίκανη, δπως ήταν, νά 
δεχτεί καί ν' άπολαύσει έντελώς τή λειτουργία τής ήδονής, 
στράφηκε έναντίον της μέ τό παραλή ρημά της: τώρα ήταν πιό 
δυνατή άπό τίς «δυνάμεις», δηλαδή, πιό δυνατή άπό τό ζώο 
μέσα της. Αύτό έπιβεβαιώθηκε γρήγορα μέ πιό δραστικό τρόπο. 
Τήν έπόμενη μέρα Ελαβα άπ' αύτήν τό άκόλουθο γράμμα: 

Πέμπτη 
Πρόσθετη προσθήκη — οί συναισθηματικοί (Επρεπε να 'ναι άποτε-

λεσματικοί) συνήγοροι τοΟ λυκείου τής Ρώμης. Δέν τό βλέπεις αύτό 
άπό άθάνατες δυνάμεις θέλησης νά έπιζήσεις καί νά κατορθώσεις. «Τό 
μυαλό μου» είναι σέ κατάσταση σύγχυσης γιά τά κομμάτια πού 
ταιριάζουν καί τό καλό μου Αφεντικό καί τή δουλειά μου. Δέν 
ταίριαξες τά κομμάτια γιά μένα Κανένας δέ τό *κανε καί δέν τό κάνει 
καί γΓ αύτό πηγαίνω στούς ψυχιάτρους γιά νά τά βρώ. — 01 Ιστορίες 
μέ τά νερένια μωρά, τή θεά "Αρτεμι καί τόν Δρα Ντούλιτλ δταν ήμουν 
παιδί. Είμαι πολύ πολύ μεγάλη άπό τό Βούδδα καί τόν Μωάμεθ σέ 
σπηλιές καί τήν "Ισιδα σέ μιά μεταβολή τής σταύρωσης είμαι πάντα 
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καταθλιμμένη άπό τή φύση τοΟ έαυτοΟ μου. Πρέπει νά Εχω μιά σαφή 
άπάντηση δχι «άλλάζοντας τίς Ιδέες μου» όπως είπες — αύτό δέ λύνει 
τίποτα — άλλά είσαι πολύ πολύ καλός οί σκέψεις μου δέν είναι 
σκέψεις άλλά γονιμοποιημένη γνώση δοσμένη μέσα στό κεφάλι μου. 
Προτάσεις γραμμένες σέ βιβλία πού ξέρουν πώς καί γιατί ύποφέρω, 
γραμμένες γιά τά μάτια μου μόνο χωρίς τή γνώση ή τή θέληση τοΟ 
συγγραφέα. Γονιμοποιημένες σκέψεις. 

Άλλά Ô άσχημος πανικός είναι άπ' τήν τρομακτική σύγχυση πού 
πληγώνει. 

'Ορίστε άλλο Ενα μήνυμα γιά νά προσθέσεις στή συλλογή σου. 
Μπορεί κάποια μέρα ν' άποδειχτεΐ ΰπερβολικά χρήσιμο — Δέ θά 
χρειαστεί νά σοϋ πώ «Έγώ στό είπα». 

Ξέρεις ποιά είμαι; Σοϋ τό είπα δτι θά σοΟ δώσω όλόκληρη τήν 
είκόνα — καί οί "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι — οί άρχαΤοι φυσικά — 
ταιριάζουν άκριβώς στήν είκόνα — Πιστεύω Εχεις άκούσει γιά τήν 
- Ίσιδα»-

ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Καί ΰπάρχουν αύτοί πού άντιτίθενται στίς Ξένες Δυνάμεις — καί τό 
πιό πιθανό είναι πέντε όλοι κι όλοι. — Ό Κύριος στ* άριστερά οί 
άλλοι είναι λίγο ή πολύ κάπως άνταγωνιστικοί — Αύτοί είναι πού 
φέρνουν καμιά φορά φόβο έπειδή είναι συχνά έναντίον μου καί μέ 
βασανίζουν Εντεχνα. "Οπως βλέπεις ή πλήρης μετενσάρκωση δέ 
συμβαίνει πάντα καί δταν συμβαίνει μερικά, είμαι έκτεταμένη στήν 
κακοποίηση άπ* αύτές τίς άλλες δυνάμεις. Δέν Εχω άλλες Ιέρειες κλπ. 
— όχι σ' αύτό τόν κόσμο Ετσι πρέπει νά πολεμήσω μόνη μου — καί 
δέν είμαι πάντοτε γεμάτη άπό τήν πλήρη ΰπερδύναμη γιά νά τά 
καταφέρω τόσο εύκολα — ό Κύριος φυσικά — είναι ό σύμμαχός μου. 
"Οταν είμαι πλήρης δπως αύτό τό βράδυ σπίτι σου — δέν ύπάρχει 
τίποτα πού δέ μπορώ νά τό κάνω — άν θά έπιθυμοΟσα κάτι τέτοιο 
γυρνώντας σπίτι ύπήρχε Ενας άστυφύλακας πού διέταζε κάποιον νά 
στήσει τά φώτα σ' Ενα κατάστημα — γιά προφύλαξη άπό άεροπορική 
έπιδρομή — Ελπιζα νά μοΟ πεί κάτι ή κάποιος νά Ελεγε — νά μέ 
διατάξει νά κάνω κάτι — 'Ηλίθιοι είναι οί άνθρωποι δέν μποροΟν νά 
έκτιμήσουν τό μεγαλείο μου — δέν τό βλέπουν — βλέπουν μόνο κάτι 
παράξενο άλλά δέν ξέρουν τή δύναμη. 

Τό ζήτημα τής αύτοκτονίας είναι δύσκολο έξαιτίας τοΟ ζητήματος 
τής πιό πέρα κατάστασης — θά έπέστρεφα στήν άρχική μου γέννηση ή 
μπρός πρός τό μελλοντικό μεγαλείο — μέχρι νά λυθεί τό ζήτημα δέν 
μπορώ νά κάνω τίποτε. Ό θάνατος είναι μιά άλλη δύναμη, είναι 
άρκετά καλοσυνάτη, σοβαρή μορφή — ήρθε χρόνια πρίν — άλλά δχι 
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άπό τότε. Τό "Ενα σήμερα ήταν τό ίδιο δπως τήν τελευταία βδομάδα 
άλλά αύτό είναι κακό, νομίζω — δπως βλέπεις έγώ σάν "Ισις δέν 
στέκομαι άκριβώς στό ίδιο σημείο δπως οί "Αλλοι — κυρίως Ενας 
λόγος έπειδή είμαι προορισμένη νά ζώ στή γή καί νά κουβαλάω αύτή 
τή — σ' αύτό τό πρόβλημα δέν μού Εχουν πει ποτέ τήν άπάντηση 
— ποιος είναι 6 κύριος λόγος πίσω άπ' αύτή τήν ύπαρξη στή γή— 

Αύτά είναι άρκετά γιά νά γράψω 
F. 

Τά όνόματα είναι τόσο άσήμαντα. Μόνο 
μερικοί πού Εμειναν άπό τήν οίκογένεια — 
καθόλου πραγματικοί — 

Είχε γίνει ή θεά "Ισις Εξαιτίας τών Ισχυρών σωματικών 
αίσθήσεων ή ψυχωσική διαστρέβλωση τών αίσθημάτων δύνα-
μης καί «άποστολής» κι Επαφής μέ τό σύμπαν όφειλόταν σαφώς 
στήν άδυναμία της νά έπιτρέψει τήν όλοκληρωτική άντίληψη 
τής φυσικής όργονοτικής δύναμης καί νά τήν άπολαύσει σάν 
ένας ζωντανός όργανισμός, όλοκληρωμένος καί ύγιής. Γι' αύτό, 
ή άποψή μου ότι ό σχιζοφρενής, σ' άντιδιαστολή μέ τόν 
νευρωσικό, έχει πλήρη τή δύναμη τών φυσικών όργονοτικών 
ένεργειακών λειτουργιών του, δικαιώνεται* διαφέρει άπ' τό 
ύγιές ζώο, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ άνθρώπου, κατά τό δτι 
διαχωρίζει τήν άντίληψη άπό τή διέγερση κι έτσι μετατρέπει τό 
αίσθημα τής δύναμης σέ παραλήρημα μεγαλείου καί τήν 
άδύνατη άντίληψη τής μακρινής διέγερσης σέ παραλήρημα γιά 
τό «ύπερπέραν» καί καταδίωξης. 

Αύτές οί άνακαλύψεις φαίνεται νά έχουν πρωταρχική σπου-
δαιότητα γιά τήν κατανόηση όλόκληρης τής σφαίρας τών 
ψυχωσικών παραληρημάτων. Δέν Εχει σημασία άν ή διάσπαση 
προκαλείται άπό ύψηλό πυρετό, δπως στήν μετεπιλόχεια ψύχω-
ση, ή άπό μετασυφιλιδική δομική άλλοίωση, δπως στό παραλυ-
τικό παραλήρημα, ή άπό άληθινή σχιζοφρενική διάσπαση. Ή 
ούσία παραμένει ή ίδια. 

"Αν διασπαστεί ή Ενιαία λειτουργία τοΰ όργανισμοΰ, τότε οί 
βιοφυσικές διαδικασίες στόν όργανισμό θά γίνονται άντιλη-
πτές, σά δυνάμεις ξένες πρός τό έγώ, μέ τή μορφή ποικιλόμορ-
φων ψευδαισθήσεων καί παραληρημάτων. Οί Ιδιαίτεροι μηχανι-
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σμοί, πού ξεχωρίζουν Ενα παραλήρημα στή γενική πάρεση άπό 
ένα παραλήρημα στόν Επιλόχειο πυρετό ή Ενα παραλήρημα 
στήν πρώιμη άνοια*, δέν έχουν σημασία σ' αύτό τό στάδιο. 
Αύτό πού έχει σημασία, δμως, είναι ό βασικός διχασμός τής 
συσκευής τής άντίληψης άπό τό βιοφυσικό σύστημα τής διέγερσης. 

' Η άσθενής μας περιέγραψε αύτή τήν παθολογική κατάσταση 
πολύ καθαρά σέ στιγμές διαύγειας, κατά τήν περίοδο έκείνης 
τής κατάρρευσής της: 

« Ό κόσμος είναι τόσο μακριά... κι δμως τόσο κοντώ., δέν μέ 
άφορα καθόλου... κι δμως νιώθω καθετί τριγύρω μου μ' ένα τόσο 
όδυνηρό τρόπο... "Οταν ένα άεροπλάνο πετά, νιώθω ξεκάθαρα 
δτι ή μηχανή κάνει θόρυβο γιά νά μ' ένοχλήσει.... Τά πουλιά 
κελαηδούν δυνατότερα γιά νά μ' ένοχλήσουν. Αύτό φαίνεται 
κουτό, άλλά είλικρινά πιστεύω δτι τό κάνουν γι' αύτό τό 
σκοπό... Οί άνθρωποι μέ κοιτάζουν καί παρατηρούν προσεχτικά 
δτιδήποτε κάνω... Μόλις πού άντέχω δλες αύτές τίς έντυπώ-
σεις... Πώς θά μπορέσω νά.κάνω τή δουλειά μου;... Θά 'θελα νά 
γυρίσω πίσω στό νοσοκομείο, δπου δέ χρειάζεται νά κάνω τή 
δουλειά μου καί νά *μαι ύπεύθυνη». 

'Αργότερα: 
«θά μοΰ inιτρέψεις νά καταπιώ αύτό τό σταυρό; Θά μπορούσε 

νά μέ βοηθήσει νά τ' άντέξω καλύτερα δλα αύτά. Όταν ύπάρχει 
μόνο μία "δύναμη" γύρω μου, μπορώ νά τ' άντέξω- δταν, δμως, 
είναι πολλές άπό δαύτες γύρω μου, τότε δέν μπορώ νά τ' άντέξω-

ή δυνατότητα μου νά τ' άντέξω δέν άρκεΐ». 
Αύτή, πραγματικά, είναι καθαρή γλώσσα. Τό μόνο πού 

έχουμε νά κάνουμε είναι νά μάθουμε νά τήν άκούμε καί νά τήν 
καταλαβαίνουμε, άντί νά κάνουμε ήλεκτροσόκ σέ τέτοιους 
άνθρώπους πού έχουν καταρρεύσει. Ό homo normalis κλείνεται 
στό δωμάτιό του πίσω άπ' τή τύφλα του, δταν τό λαμπερό φώς 
τοΰ ήλιου τόν ένοχλεΐ, δταν δέν μπορεί ν' άντέξει τή σύγκρου-
ση μέ τίς φυσικές δυνάμεις. Ή γριά γεροντοκόρη, ή κουτσομ-
πόλα, συνέχεια λέει άσχημες Ιστορίες γιά έρωτευμένα ζευγάρια, 
έπειδή ό όργανισμός της δέν μπορεί ν' άντέξει τή διέγερση πού 

* Παλιά όνομασία τής σχιζοφρένειας. (Σ.τ.Μ.). 

269 



δημιουργείται μέσα της άπ' τή λειτουργία τής άγάπης γύρω της. 
Ό βιοπαθής Φύρερ σκοτώνει έκατομμύρια άνθρώπους έπειδή 
δέν μπορεί ν' άντέξει καμιά ζωντανή έκφραση. Ό έγκληματίας 
σκοτώνει αύτούς πού προκαλούν μέσα του τά αίσθήματα τής 
άνθρωπιάς καί τής καλοσύνης. Ό σχιζοφρενής καταρρέει 
συγκινησιακά καί βιοφυσικά. 

Ή άσθενής έπεσε σ' έμβροντησία, σ' έκείνη τή συνεδρία. 
Μόλις συνήλθε, ένας συγγενής της ήρθε καί τήν πήγε σπίτι της. 

Τήν έπόμενη μέρα, στίς 1.30 μ.μ., κατάπιε τό σταυρό πού είχε 
στό στήθος της. Ήρθε στή συνεδρία μέ φοβερό πόνο. Στήν 
άρχή είχε βάλει μόνο τό σταυρό στό στόμα της. Μετά «πήγε 
κάτω έντελώς μόνος του...» Τήν είχε πονέσει στό φάρυγγα, 
άλλά τελικά είχε περάσει τόν οίσοφάγο. Ήθελε νά «εύχαριστή-
σει τό Θεό» μ' έκείνη τή πράξη καί νά κάνει τούς άνθρώπους νά 
σταματήσουν νά τή βλέπουν. Είχε φοβηθεί δταν κατάπιε τό 
σταυρό, άλλά ό θεός τής χαμογέλασε. Ήθελε νά περπατήσει σ* 
Ινα ψηλό βουνό, ν" άπλώσει τά χέρια της πρός τόν ουρανό" 
μετά ό θεός θά τήν πλησίαζε καί θά τήν άγκάλιαζε. 

Ή Εντονη Επιθυμία της γιά γενετήσια περίπτυξη ήταν μεταμφιε-
σμένη μ' αύτό τόν τρόπο, μέ τή μορφή τοΰ ψυχωσικοΰ παραληρήμα-
τος δτι τήν άγκάλιαζε ό θεός. 

Άμέσως, τής έδωσα νά φάει άρκετό ψωμί. Κοίταξε τό ψωμί 
καί είπε: «Έδώ ύπάρχουν μάτια [οί τρύπες στό ψωμί] πού μέ 
κοιτάνε...» 

Πήγε σ' έναν Ιδιωτικό γιατρό πού τήν άκτινογράφησε. Ό 
σταυρός ήταν στό στομάχι της. Ό γιατρός ήξερε γιά τό 
όργονοθεραπευτικό πείραμα. Καί συνεργάστηκε γιά νά βοηθή-
σει νά τήν κρατήσουμε έξω άπ' τό ψυχιατρείο. Άλλά κάθε 
προσπάθεια βγήκε άνώφελη. Στή μακρόχρονη καριέρα μου σάν 
έρευνητής γιατρός έχω δει άνθρώπινα δντα νά προτιμούν νά 
πεθάνουν, παρά ν* άποδεχτούν τήν άντίληψη τής βιοενεργεια-
κής τους αίσθησης τών ρευμάτων. Έ χ ω παρακολουθήσει άν-
θρώπους πού προτιμούν νά πηγαίνουν στόν πόλεμο παρά νά 
διακινδυνέψουν μιά τιμωρία γιά νά ποϋν τήν άλήθεια. ΓΓ αύτό 
καί δέν μ' έξέπληξε πού αύτή ή άσθενής προτίμησε νά πάει στό 
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ψυχιατρείο παρά ν' άποδεχτεί τήν πλήρη γενετήσια διέγερση 
στόν όργανισμό της. 

Ό σταυρός έφυγε άργότερα μέ τόν φυσικό τρόπο. Άλλά, τήν 
έπόμενη μέρα, έλαβα μιά άναφορά άπό έναν άπό τούς συγγενείς 
της, πού τή φύλαγε: 

Άναφορά τής 23 Μαΐου, 1942 
Γιά πρώτη φορά κατάλαβα κάποια άλλαγή στή συμπεριφορά της, 

δταν ζήτησε άπό τή μητέρα της νά φύγει καί είπε δτι θά Ετοίμαζε κάτι 
νά φάει. Άργότερα Εμαθα δτι Επέμεινε νά φύγει ή μητέρα της. 
Πράγματι Ετοίμασε νά φάει. "Οταν ξανακοίταξα, στεκόταν στό νεροχύ-
τη μ' Ενα ποτήρι στό χέρι της πού τό χτυποΟσε στό πλάι τοΟ νεροχύτη. 
Δέν Εσπαγε καί μετά προσπάθησε νά τό χτυπήσει μ' Ενα μικρό 
φτυαράκι τοΟ νεροχύτη άλλά τίποτα. Σκέφτηκα δτι θά χτυποΟσε κι Ετσι 
πλησίασα καί προσφέρθηκα νά τό σπάσω γι' αύτήν. ΜοΟ Εδωσε τό 
ποτήρι καί τό Εσπασα. Μάζεψε τά κομμάτια καί προσεχτικά τά Εβαλε 
στόν κουβά. 

Δέν συνέβη τίποτε άλλο στή διάρκεια τοΟ φαγητού. "Εμεινε στή 
κουζίνα καί μέ κοίταζε* είχε μιά παράξενη ματιά. Μετά τό φαγητό 
Ετοίμασα γιά μένα τό ντούς. Τότε ξαφνικά, καθώς ήμουν κάτω άπ' τό 
ντούς, ξαφνιάστηκα καθώς τήν είδα νά Εμφανίζεται στό λουτρό μ' Ενα 
μεγάλο μαχαίρι τής κουζίνας στά χέρια της. Ήταν τελείως γυμνή. 
Ήταν ή πρώτη φορά πού τήν είδα γυμνή. 

Τή ρώτησα τί τό ήθελε τό μαχαίρι. Είπε δτι τό χρησιμοποίησε γιά ν' 
άνοίξει τήν πόρτα, νά σηκώσει τό μάνταλο. Μετά άκούμπησε τό 
μαχαίρι κάτω στή βάση τής μπανιέρας καί μέ κοίταζε. "Εκανα πώς 
συνέχισα νά πλένομαι άλλά τήν παρακολουθοΟσα κάθε στιγμή. Ά -
πλώς στεκόταν καί μέ κοίταζε χωρίς νά λέει τίποτα. Προσπάθησα ν' 
άνοίξω συζήτηση άλλά δέν πέτυχε. Ξαφνικά, πήδηξε στό χείλος τής 
μπανιέρας πού ήμουν, Εβαλε τά χέρια της γύρω άπό τό λαιμό μου καί 
προσπάθησε νά μέ σπρώξει μέσα στό νερό. Ό λαιμός μου είχε 
σαπούνι καί ή λαβή της δέν ήταν γερή. "Επιασα τούς καρπούς της καί 
τήν Εσπρωξα Εξω άπό τήν μπανιέρα. Τή ρώτησα γιατί τό Εκανε αύτό. 
Είπε δτι ήθελε νά μέ δει κάτω άπό τό νερό. Στάθηκε καί μέ κοίταζε γιά 
κάμποσο καί μετά Εφυγε. 

"Οταν βγήκα άπ* τό λουτρό ήταν σέ κάποιο άλλο δωμάτιο. Τά φώτα 
ήταν κλειστά καί καθόταν στό σκοτάδι. Δέν μπήκα στό δωμάτιο, άλλά 
άκουγα δσο πιό προσεκτικά μπορούσα. Μετά άπό Ενα διάστημα 
άκουσα Ενα θόρυβο σάν νά σκιζόταν κάτι. Δέν μπορούσα νά πώ τί 
Εσκιζε καί Ετσι άφοΟ συνέχισε γιά λίγο, πήγα νά δώ τί Εκανε. Είχε 
σκίσει Εντελώς τίς σελίδες άπό τό βιβλίο Ή λειτουργία τοΰ 'Οργασμοΰ, 
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τοϋ Δρα Βίλχελμ Ράιχ, καί Ετοιμαζόταν νά συνεχίσει σ' Ενα άλλο 
άντίγραφο, δταν τής τό πήρα. ΦοροΟσε τώρα τό μπουρνούζι της καί 
περπατοδσε στό σκοτάδι. 

"Οταν τήν ξανακοίταξα, είχε σκαρφαλώσει σ" Ενα Επιπλο στό χώλ 
καί καθόταν σέ μιά κατατονική κατάσταση μ' Ενα τσιγάρο νά κρέμεται 
άπό τό χέρι της. Μετά άπό δέκα λεπτά περίπου, ένώ καθόταν άκόμα 
στό Επιπλο άκίνητη, κάλεσα τόν Δρα Ράιχ γιά νά τόν ρωτήσω τί 
Επρεπε νά κάνω. Είπε νά τήν κατεβάσω άπό έκεΐ καί νά τή φέρω στό 
τηλέφωνο νά τοϋ μιλήσει. Τήν πήρα άπό τό χέρι καί τήν τράβηξα 
κάτω. Σωριάστηκε στά χέρια μου μάλλον εύκολα. "Οταν, δμως, άρχισα 
νά τήν μεταφέρω στό τηλέφωνο, άρχισε νά κλωτσάει καί έπέμενε νά 
τήν άφήσω κάτω. Τήν άφησα. "Εβαλε τό μπουρνούζι της καί κάθησε 
κάτω γιά νά μιλήσει μέ τόν Δρα Ράιχ στό τηλέφωνο. Τήν άφησα μόνη 
καί πήγα σ* Ενα άλλο δωμάτιο. 

Ό Δρ Ράιχ μοΟ είχε πει νά τής δώσω δύο ύπνωτικά χάπια καί νά τή 
βάλω στό κρεβάτι. Άλλά, άφοΟ μίλησε στό τηλέφωνο, ήταν πολύ 
καλύτερα καί είπε δτι ήθελε νά Επισκεφτεί κάποιους παντρεμένους 
φίλους, μέ τούς όποιους είχε ραντεβού. Πήγαμε καί οί δυό νά τούς 
δοΟμε καί περάσαμε τό βράδυ έκεΐ. Ένώ δέν ήταν τελείως καλά, ήταν 
πολύ διαυγής. "Οταν γυρίσαμε σπίτι γύρω στίς 2 τά ξημερώματα, πήρε 
δύο ύπνωτικά χάπια καί πήγε νά κοιμηθεί. 

Κοιμήθηκε δλη τήν Κυριακή κι άρνήθηκε νά σηκωθεί, είτε γιά φαΐ, 
είτε γιά άλλο λόγο. Τελικά σηκώθηκε τή Δευτέρα τό πρωί, άλλά δέν 
πήγε στή δουλειά έκείνη τή μέρα. 

Μερικές ώρες άργότερα άπ' δταν Ελαβα τό γράμμα, ή 
άσθενής μοΰ τηλεφώνησε. "Ηθελε νά «κάνει κάτι, άλλά δέν 
μπορεί νά μοϋ τό πει...» Ή ξ ε ρ α άρκετά καλά τήν κατάσταση 
τής άσθενοΰς ώστε νά νιώθω σίγουρος δτι δέ θά Εκανε τίποτα 
άσχημο. Ή ξ ε ρ α δτι βαθιά ριζωμένοι σχιζοειδεϊς μηχανισμοί 
ε ίχαν άναδυθεί κι έξακολουθοϋσαν ν* άναδύονται· δτι λειτουρ-
γούσε τώρα κάποιος άπ' αύτούς, άλλά καί δτι ή προσήλωσή της 
στή θεραπεία καί ή εμπιστοσύνη της σέ μένα ήταν άρκετά 
Ισχυρή γιά νά τήν κρατήσει μακριά άπό έπικίνδυνες πράξεις. Τό 
στοιχείο τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης είχε μεγάλο βάρος στίς 
σχέσεις μας. Μοϋ είχε ύποσχεθεΐ δτι θά πήγαινε στό νοσοκομείο 
άν χρε ιαζόταν Επρεπε νά Εμπιστευτώ τήν ύποσχεσή της, άν 
ήθελα νά θεραπευτεί. Δέν μπορείς νά φέρεις Ενα σχιζοφρενή 
στήν πνευματική ύγεία, άν δέν ύποστηρίξεις τή λογική δομή 
του καί δέν στηριχτείς σ' αύτήν. Ήξερε δτι τήν έμπιστευόμουν 
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καί ή πιό Ισχυρή έγγύηση άπέναντι σέ πραγματικό κίνδυνο ήταν 
αύτό. Ή παραπέρα έξέλιξη, καθώς καί ή τελική κατάληξη, 
άπόδειξε πώς αύτή ή στάση ήταν σωστή. 

Τό άπόγευμα τής Ίδιας μέρας τηλεφώνησε ό συγγενής της: 
είχε γδυθεί έντελώς, είχε σκαρφαλώσει σ' ένα κομμό, καί έμεινε 
έκεΐ σέ στάση άγάλματος- είχε πει στό συγγενή της δτι ήταν ή 
Θεά "Ισις. Είχε έπίσης πλησιάσει τόν άδελφό της μέ σεξουαλι-
κό τρόπο, άφού είχε προσπαθήσει νά τόν πνίξει στήν μπανιέρα. 

Μιά ώρα άργότερα τηλεφώνησε ό άδελφός της: έξακολουθοΰ-
σε νά στέκεται έκεΐ άκίνητη* προφανώς δέν μπορούσε νά 
κινηθεί. Συμβούλευσα τούς συγγενείς της νά διατηρήσουν τήν 
ψυχραιμία τους· τούς είπα δτι περνάει μιά δρισμένη συγκινησι-
ακή κατάσταση, δτι τό νά τήν κρατήσουν έξω άπό τό νοσοκο-
μείο, δσο ήταν δυνατόν, ήταν ούσιαστικό, άλλά δτι έπρεπε νά 
καλέσουν τό άσθενοφόρο, άν νόμιζαν δτι ή κατάσταση ήταν 
έπικίνδυνη. Δέ χρειάστηκε νά φωνάζουν τό άσθενοφόρο. 

Τούς είπα έπίσης νά μέ φωνάξουν άμέσως, όποιαδήποτε ώρα, 
άν ύπήρχε καμιά άλλαγή πρός τό χειρότερο. Δέν μοΰ τηλεφώ-
νησαν μέχρι τό άπόγευμα τής άλλης μέρας. Ή άσθενής είχε 
πάει στό κρεβάτι τό προηγούμενο βράδυ ύπερβολικά έξαντλη-
μένη. Τώρα, στίς 4 μ.μ., ήταν άκόμα στό κρεβάτι καί δέν ήθελε 
νά σηκωθεί. ' Η μητέρα της είχε προσπαθήσει σκληρά νά τήν 
τραβήξει άπό τό κρεβάτι. Τούς είπα ν' άφήσουν τήν άσθενή νά 
κοιμηθεί- ήταν φανερά έξαντλημένη καί χρειαζόταν ξεκούραση 
μετά τήν μεγάλη ένταση πού πέρασε. 

Ή άσθενής κοιμήθηκε μέχρι τό άπόγευμα τής τρίτης μέρας 
καί ήρθε σέ μένα στίς 6 μ.μ. «Είχε πάει στό νοσοκομείο γιά νά 
είσαχθεϊ ξανά, άλλά τό νοσοκομείο ήταν κλειστό». Τής είπα δτι 
έπρεπε νά πάει στό νοσοκομείο άν ένιωθε τήν άνάγκη νά τό 
κάνει. Είπε δτι δέν ήξερε άν έπρεπε νά πάει ή δχι. Φοβόταν δτι 
θά έπιδεινωνόταν τελείως ή κατάσταση της άν γύρναγε πίσω. 
"Επρεπε νά συμφωνήσω δτι αύτός δ κίνδυνος ήταν ύπαρκτός 
καί ήταν μεγάλος. 

Ήταν τελείως καθαρό σ' αύτή τήν συνεδρία, μετά τήν 
μεγάλη προσβολή, δτι ήταν τελείως διαυγής καί πολύ κοντά σέ 
μιά τέλεια κατατονική κατάρρευση ταυτόχρονα. Δέν είχα δει ποτέ 
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πρίν τέτοια διαύγεια καί λογικότητα μαζί μέ κατατονική 
κατάσταση. Συνήθως, ή κατάσταση διαύγειας καί λογικότητας 
έπιστρέφει άφοΰ ό άσθενής βγει άπό τήν κατατονική έμβροντη-
σία μέ μιά βίαιη έκρηξη όργής. Έδώ δέν ύπήρχε όρατή όργή, 
άλλά ή διαύγεια μαχόταν ένάντια στήν άκινησία. Ποιά λειτουργία 
θά κέρδιζε στό τέλος; Δέν ήξερα* κανείς δέν μπορούσε νά πει. 

Ή κατατονική άκινησία της ήταν πολύ Ισχυρή, κάνοντας 
μεγαλύτερη τήν άντίσταση μέ τήν έντονη παρόρμησή της νά 
έπικοινωνήσει μαζί μου, νά μοΰ μιλήσει, νά μοΰ πει τί τής 
συνέβαινε. Μιλούσε πολύ καθαρά άλλά πολύ άργά, μέ κάθε 
λέξη νά βγαίνει μετά άπό μεγάλη προσπάθεια. ' Η έκφραση τοΰ 
προσώπου της έμοιαζε μέ μάσκα. Δέν μποροΰσε νά κινήσει τούς 
μυώνες τοΰ προσώπου της, άλλά τά μάτια της δέν ήταν θολά· 
άντίθετα, είχαν τήν λάμψη μεγάλης λογικότητας κι έναισθησί-
ας. Ή όμιλία της, άν καί άργή, ήταν καθαρή καί σωστή, λογική 
καί άκριβώς στό θέμα. Στή διάρκεια τριών ώρών περίπου, μού 
είπε δτι «είχε πέσει τελείως στόν άλλο κόσμο» τίς προάλλες. Οί 
«δυνάμεις» είχαν καταφέρει νά τήν τραβήξουν σέ αύτόν τόν 
άλλο κόσμο παρά τή θέλησή της. Τελικά είχε καταφέρει νά 
έπιστρέψει σέ αύτόν τόν κόσμο. Άλλά έξακολουθοΰσε νά 
νιώθει μακριά, πολύ μακριά. Δέν είχε καθόλου έπαφή μέ τούς 
άνθρώπους καί τά πράγματα. Τό καθετί τής φαινόταν σάν νά 
είχε μετακινηθεί μακριά, σέ άπόσταση. Ένιωθε τελείως άδιά-
φορη γιά τό άν ήταν έννιά ή ώρα τό πρωί ή τό άπόγευμα, άν οί 
άνθρωποι γύρω της γελούσαν ή έκλαιγαν, άν τούς άρεσε ή δχι. 
Προσπάθησε πολύ νά δημιουργήσει άνθρώπινες σχέσεις καί 
έμπειρίες, άλλά τής ήταν άδύνατο. 

Παρατηρούσε μιά φωτεινή κηλίδα στό πάτωμα δπου άντανα-
κλοϋσε τό φώς άπό τό παράθυρο. "Ηξερε δτι ήταν φώς, άλλά 
ταυτόχρονα τής φαινόταν παράξενο, «ξένο» κατά κάποιο τρόπο 
καί σάν νά ήταν «κάτι ζωντανό». Μοΰ φαινόταν σαφές δτι 
άντιλαμβανόταν τίς έντυπώσεις καθαρά, άλλά ταυτόχρονα ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ν* ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΗΣ 
ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ. ' Η διαφορά στήν έσωτερική της κατάστα-
ση πρίν τή θεραπεία τής διαύγειας έναλλασσόταν μέ τήν 
κατάσταση τής σύγχυσης. Τώρα ήταν συγχυσμένη, άλλά ταυτό-
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χρονα ήξερε πάρα πολύ καλά γιά ποιό λόγο ήταν συγχυσμένη. Αύτό 
ήταν Ινα πολύ μεγάλο βήμα πρός τήν ύγεία. Αύτές οί στιγμές 
έπίγνωσης σχετικά μέ τή διαδικασία τής θεραπείας έχουν 
άνεκτίμητη σπουδαιότητα. "Οχι μόνο μας λένε τί συμβαίνει 
άκριβώς στήν κατατονική έμβροντησία, άλλά κι άποκαλύπτουν 
σημαντικές λειτουργίες τής αύτο-αντίληψης καί τής ίδιας τής 
συνείδησης. Κάθε φυσικός έπιστήμονας ξέρει πόσο καθοριστι-
κές είναι αύτές οί στιγμές γιά τή μελλοντική κατανόηση τοΰ 
μεγαλύτερου αίνίγματος όλης τής φυσικής έπιστήμης, τής 
λειτουργίας τής αύτοαντίληψης. Καί σ' δλη τή διάρκεια τοΰ 
πειράματος, ένιωθα κι ένεργοΰσα πολύ περισσότερο σά φυσικός 
έπιστήμονας, παρά σάν ψυχίατρος. Ή συμβουλή μου είναι δτι 
μόνο ψυχίατροι έφοδιασμένοι μέ μεγάλη ψυχιατρική Ικανότητα 
καί λεπτομερειακή γνώση τών προβλημάτων τοΰ νοΰ θά 'πρεπε 
νά τολμήσουν τέτοιες έπιχειρήσεις στήν έξερεύνηση τών φυσι-
κών λειτουργιών. Άλλά, άπ' τήν άλλη μεριά, δέν ύπάρχει 
άμφιβολία δτι τέτοια παρακινδυνευμένη έρευνα είναι έπιτακτι-
κή, άν θέλουμε νά κατακτηθεί μιά βαθιά γνώση τοΰ τεράστιου 
πεδίου τής συγκινησιακής πανούκλας άπό τήν ίατρική. Θυμό-
ταν πολύ καλά δτι είχε προσπαθήσει νά πνίξει τόν άδελφό της 
καί ν' άνοίξει τό φωταέριο. Άλλά Ισχυρίστηκε δτι «αύτό ήθελε 
νά τό κάνει», δτι προσπάθησε νά άντισταθει σ' «αύτό» καί 
άπέτυχε. Γι' αύτό, ήθελε νά γυρίσει στό νοσοκομείο. Ήταν 
σαφές δτι, άν κατάφερνε νά διατηρήσει τή διαύγεια της, οί 
ψυχωσικές λειτουργίες θά έπαυαν. Αύτό άπαιτοΰσε δτι δέ θά 
κρυβόταν πίσω άπό τούς προστατευτικούς τοίχους τοΰ νοσοκο-
μείου. Ά π ό τήν ύπόλοιπη περίοδο τής κατατονίας θυμόταν 
μόνο τή μέρα πού είχε σταθεί σάν τή θεά "Ισιδα. Δέν μπορούσε 
νά θυμηθεί τίς δύο μέρες πού έμεινε μετά στό κρεβάτι, άκινητο-
ποιημένη. Ήταν κατατονική γιά δυό μέρες καί είχε πάθει 
άμνησία σχετικά μ' αύτό. 

Τήν άφησα νά μιλήσει δσο ήθελε. Περιέγραφε συνεχώς τήν 
άποξένωση τοΰ κόσμου μέ διαφορετικές λέξεις καί είκόνες. Στό 
τέλος τήν πήγα στόν όργονοσυσσωρευτή. Οί άντιδράσεις της 
έγιναν γρηγορότερες μετά άπό είκοσι λεπτά καί έφυγε σέ καλή 
κατάσταση. Ή πρώτη άποφασιστική νίκη ένάντια στήν κατα-
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τονική κατάρρευση είχε κερδηθεΐ. 
'Επέστρεψε τήν έπόμενη μέρα λίγο άτονη. Ή άκτινοβολία 

ρτόν όργονοσυσσωρευτή άφαίρεσε άμέσως τήν πλασματική 
συστολή. Αύτό ήταν πολύ έλπιδοφόρο. "Εγινε σαφές δτι ό 
συσσωρευτής όργόνης θά Επαιζε κάποια μέρα πολύ μεγάλο ρόλο στό 
ξεπέρασμα τών κατατονικών καταστάσεων βιοφυσικής συστολής 
τοΰ όργανισμοΰ. 

Πρέπει νά όμολογήσω δτι ένιωσα μεγάλη κατάπληξη γιά τ' 
άποτελέσματα πού κερδήθηκαν μέ τόν όργονοσσυσωρευτή 
παρόλο πού ήμουν — έδώ κι έφτά χρόνια περίπου — άρκετά 
έξοικειωμένος μέ τίς έπιδράσεις του στό παρασυμπαθητικό 
σύστημα. Παρόλα αύτά, ή δλη πορεία φαινόταν έκπληκτική καί 
άπίστευτη άκόμη καί σέ μένα. ΓΓ αύτό μπορούσα νά καταλάβω 
τίς διστακτικές άντιδράσεις άπό μέρους τών γιατρών, πού δέν 
είχαν δουλέψει ποτέ μέ τήν όργονοενέργεια. 

Πληροφόρησα τόν άδελφό της γιά τή μεγάλη της πρόοδο, 
άλλά τόν προειδοποίησα καί πάλι νά συγκρατηθεί καί νά μή 
δείξει πολύ αίσιοδοξία. Τόν συμβούλεψα έπίσης νά είναι 
Ετοιμος δποιαδήποτε ώρα νά τή βάλει στό ψυχιατρείο. Ή 
άσθενής συμφωνούσε σέ δλα αύτά. 

Καί τότε, τό Επόμενο πρωί, τή βρήκε ή καταστροφή. Ή 
άστυνομική νοοτροπία τοΰ ψυχιατρείου φανερώθηκε μ' Εναν 
άλλόκοτο τρόπο. Παρά τίς πληροφορίες πού είχαν οί έπίσημοι γιά 
τήν πειραματική θεραπεία καί τά καλά άποτελέσματα, πού είχαν 
άποκτηθεϊ μέχρι τώρα καί παρά τήν έγκρισή τους γιά τό τί 
συνέβαινε, έβαλαν δύο νοσοκόμες καί πήραν τήν άσθενή, τό Επόμενο 
πρωί στίς 7.30, στό Νοσοκομείο Bellevue, μέ τή βία, χωρίς νά τό 
συζητήσουν μέ μένα ή τούς συγγενείς της. Ή άσθενής δέν άντιστά-
θηκε. 

Αύτή ή θεϊκή παντοδυναμία τών ψυχιάτρων τών Ιδρυμάτων 
είναι τό μεγαλύτερο έμπόδιο στίς άληθινές προσπάθειες πού 
άφοροΰν τήν όρθολογική πνευματική ύγιεινή. Μπορούσαν καί 
θά 'πρεπε τουλάχιστον νά πληροφορήσουν τούς συγγενείς της 
καί μένα. "Οχι. "Ενιωθαν παντοδύναμοι, άφοΰ πέρασε τό 
χειρότερο, άφοΰ ή άσθενής ύποβλήθηκε σέ μιά δύσκολη κι 
έπίπονη θεραπεία άπό Εναν πεπειραμένο βιοψυχίατρο, άπό τούς 
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συγγενείς καί άπό τήν Ίδια τήν άσθενή. Ή τελευταία, άν 
λάβουμε ύπόψη τήν κατάσταση, συμπεριφέρθηκε άξιοθαύμα-
στα. Είλικρινά πιστεύω ότι τό κίνημα τής πνευματικής ύγιεινής 
θά σταθεί Ικανό νά κόψει τά φτερά τών δικαστηρίων καί τών 
ψυχιάτρων τών Ιδρυμάτων καί θά τούς πιέσει ν' άκούσουν καί 
νά δώσουν προσοχή σέ νέες κι έλπιδοφόρες Ιατρικές προσπά-
θειες, σέ περιπτώσεις πού ή δικιά τους συμπεριφορά δέν 
προδίδει παρά τέλεια άγνοια. Ή δλη προσπάθεια πολλών 
μηνών κινδύνευε νά καταρρεύσει έξαιτίας αύτής τής ένέργειας 
τών άρχών. Δέν κατάφερα, τότε, νά καταλάβω πώς είχε ξεκινή-
σει. Δέν μπορεί νά ύπάρξει άληθινή πνευματική ύγιεινή, δσο 
έπιτρέπεται νά συμβαίνουν τέτοια πράγμΓτα. 

Είναι άλήθεια δτι ή άσθενής είχε άντιδράσει μ' έναν Επικίν-
δυνα ψυχωσικό τρόπο σέ διάφορες περιπτώσεις. Είναι έπίσης 
άλήθεια καί τό ήξερα πολύ καλά, δτι τό είχα διακινδυνεύσει 
πάρα πολύ. Άλλά διακινδυνεύουμε σέ κάθε στιγμή τής ζωής 
μας, άκόμα κι άν περπατάμε κάτω άπό σκεπές μ' έτοιμόρροπα 
κεραμίδια. 'Ωστόσο, δέ φυλακίζουμε τόν Ιδιοκτήτη τοΰ σπιτιού 
μέ τά έτοιμόρροπα κεραμίδια. Δέ φυλακίζουμε τούς γονείς πού 
παράγουν έγκληματίες μαζικά. Καί δέ φυλακίζουμε τό δικαστή 
πού στέλνει τόν άθώο στήν ήλεκτρική καρέκλα. Γι' αύτό, δέν 
πρέπει καθόλου νά έρεθιζόμαστε άπό τέτοιες καλά έλεγχόμενες 
πράξεις ένός σχιζοφρενή. Ή άσθενής μας ήταν, συνολικά, 
παρόλα δσα συνέβησαν, πολύ λιγότερο έπικίνδυνη άπό έναν 
ψυχοπαθή νευροχειρούργο πού κλείνει τή γνώση έξω άπ' τό 
ψυχιατρείο, ή άπό ένα δικτάτορα πού κυβερνάει έκατομμύρια. 
Κανείς δέν ζήτησε νά φυλακιστεί ό Χίτλερ· δμως, πήραν τήν 
άσθενή πού πολεμούσε τόσο γενναία γιά τήν ύγεία της. Είναι 
φανερό δτι, πίσω άπό τέτοιες ένέργειες, ύπάρχουν πολύ περισ-
σότερα πράγματα άπό τήν προφύλαξη τής δημόσιας ψυχικής 
ύγιεινής. 

Κι Ινα άλλο γεγονός είναι σημαντικό έδώ. 'Εμείς οί όργονο-
θεραπευτές, πού δουλεύουμε μέ τίς βαθιές άνθρώπινες συγκινή-
σεις, ξέρουμε άπό έμπειρία δτι άκόμα κι ό πιό προσαρμοσμένος 
νευρωτικός θά φαινόταν άγριος καί παράλογος στή διάρκεια 
μιάς όργονοθεραπείας, στ' αύτιά ένός άπληροφόρητου νευρολό-
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γου. "Αν Ινας τέτοιος νευρολόγος άκουγε μία μόνο θεραπευτική 
συνάντηση όργονοθεραπείας, σίγουρα θά 'τρεχε στόν είσαγγε-
λέα, όπως πραγματικά έκανε στό Νιού Τζέρσεϋ. "Οταν βαθιές 
συγκινήσεις, Ιδιαίτερα τό μίσος, άναδύονται μέσα άπ' τό 
θώρακα, ένα βήμα πού είναι άπόλυτα άναγκαϊο γιά τή θεραπεία, 
ξέρουμε ότι έχουμε δημιουργήσει μιά τεχνητή κατάσταση, πού 
συμπεριλαμβάνει αύθεντικές συγκινησιακές δυνάμεις. Ξέρουμε 
ότι οί συγκινήσεις είναι δυνάμει έπικίνδυνες, άλλά ή διαδικασία 
τής άνάδειξής τους ήταν σκόπιμη. Συνήθως έλέγχουμε καλά τόν 
άσθενή κι έχουμε προετοιμάσει τό ξέσπασμα άπό μέρες ή 
έβδομάδες. Τό Ιδιο άπαιτεΐται γιά τό άνοιγμα τής κοιλιάς σέ μιά 
έγχείρηση. Κανείς δέ θά κατηγορήσει τό χειρούργο γιά φόνο. 
Καί κανείς δέν έχει άντίρρηση γιά τήν άγρια μέθοδο τής 
«θεραπείας» μέ σόκ ή τήν διάτρηση τοϋ θαλάμου μέ μακριές 
βελόνες ή τίς μανιακές έγχειρήσεις Εγκεφάλου πού σκοτώνουν 
τούς άσθενεΐς. 

Μιά καί ή άγνοια στά συγκινησιακά θέματα είναι πλατιά 
διαδεδομένη' καί μιά καί κάθε άσχετος νομίζει δτι είναι 
«είδικός», έπειδή αύτός ό Ίδιος έχει συγκινήσεις καί μπορεί, γι' 
αύτό, νά κρίνει τίς βιοφυσικές ή ψυχολογικές διεργασίες, ή 
κατάσταση στή βιοψυχιατρική είναι διαφορετική άπό αύτή πού 
έπικρατεΐ στή χειρουργική. 

"Εγώ δ Ίδιος δέν ήμουν τελείως σίγουρος γιά τό πόση άπό τή 
συγκινησιακή κατάσταση τής άσθενούς όφειλόταν στή θερα-
πευτική μέθοδο καί πόση στήν αύθεντική ψυχωσική κατάρρευ-
ση. Οί δεσμοφύλακες ήταν πολύ μακριά άπό κάθε τέτοια 
θεώρηση. 'Αργότερα θά πούμε πιό πολλά γιά τό μίσος τοΰ 
homo normalis γιά τό σχιζοφρενή. Χρειάστηκα μερικές μέρες 
γιά νά πειστώ έντελώς δτι ή άσθενής είχε άντιδράσει ψυχωσικά 
σύμφωνα μέ τή θεραπευτική κατάσταση καί δχι σάν συνέπεια τής 
ψυχωσικής κατάρρευσης. Είχε άντιμετωπίσει τήν άδικία μέ 
Αξιοθαύμαστο τρόπο. Έγραψε τό άκόλουθο λογικό γράμμα στόν 
άδελφό της άπό τό νοσοκομείο, σύντομα μετά τήν είσαγωγή 
της: 
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Μάης 28, 1942 
Εύχαριστώ πολύ πού μοΟ 'γραψες τόσο γρήγορα — ξέρω τόν τρόπο 

πού Εφυγα καί τό άναπάντεχό του, πρέπει νά ήταν μεγάλο σόκ γιά σένα 
κςί τή Μαμά — έγώ ή ίδια σοκαρίστηκα, Ετσι φαντάζομαι πώς νιώσατε 
Εσείς. —Τέλος πάντων, τό μόνο πού μπορώ νά πώ είναι δτι δέν ήταν 
άναγκαίο γιά τίς νοσοκομειακές άρχές νά τό κάνουν — άλλά άφοϋ δέν 
ύπήρχε τίποτα νά κάνω Εκείνη τήν ώρα γιά νά τούς Εμποδίσω νά μέ 
πάρουν — τό «δέχτηκα» δσο πιό καλά μποροΟσα. 

Είμαι λίγο άνήσυχη γιά τή δουλειά μου. — 'Αναρωτιέμαι άν θά είναι 
δυνατόν νά συνεχίσω άπό κεί πού Εμεινα, άν φύγω άπό δώ άρκετά 
γρήγορα. Δέ θέλω νά σκέφτομαι δτι θά χάσω τίς ΰπέροχες συστάσεις 
πού ξέρω δτι θά μοΟ Εδιναν — Εκτός άν θύμωσαν έπειδή Εφυγα χωρίς 
νά τούς άφήσω σημείωμα. 

"Αν λάβεις Εγκαιρα τό γράμμα κι Ερθεις τήν Κυριακή, θά 'ναι καλά* 
άν δχι, τήν Επόμενη βδομάδα θά 'ναι τό Ιδιο καλά. "Αν γίνεται, 
προσπάθησε καί φΕρε τόν Δρα Ράιχ μαζί σου — θά 'θελα νά τόν δώ. 

"Οταν ξαναγράψεις, στείλε μου τή διεύθυνση τής Ε. — είναι στό 
σημειωματάριό μου (πού είναι στό τραπΕζι στό δωμάτιό μου). Ένημέ-
ρωσέ με άν Επικοινώνησε μαζί σου κι άν ήταν θυμωμΕνη Επειδή δέν 
μπόρεσα νά πάω μαζί της στό ταξίδι τοϋ Α.Υ.Ν. αύτό τό Σάββατο. 

Ρίξε μιά ματιά στό Πτυχίο τοδ 'Ερυθρού Σταυρού γιά τίς πρώτες 
βοήθειες, πού περίμενα ταχυδρομικά σέ μιά βδομάδα περίπου. 

Έ χ ε Επαφή μέ τους Ο. καί Μ. καί ένημέρωσέ με μόλις κάνει παιδί 
καί φυσικά πώς αίσθάνεται. 

Πές στή Μαμά νά μοΟ στείλει μερικές καλτσοδέτες. Πές της καί νά 
μήν άνησυχεΐ — νιώθω δμορφα κι έλπίζω δτι σύντομα θά φύγω άπό δώ. 

Πολλή άγάπη 
F. 

'Ανακάλυψα άργότερα δτι ή ε ίσαγωγή της όφειλόταν σέ μιά 
παρανόηση έκμέρους τοϋ ψυχιάτρου πού τήν κουράριζε, σχετι-
κά μέ τήν περιγραφή της γιά τίς «δυνάμεις» πού έρχόντουσαν 
στή διάρκεια τής όργονοθεραπείας. Τό γράμμα της άπό τό 
Ψυχιατρείο Εδειχνε ύγιέστατο καί τελείως λογικό. ' Η θεραπεία 
είχε προχωρήσει άρκετά, ώστε νά τή βοηθά νά άντιμετωπίσει τό 
χτύπημα άπό τήν σκληρή μέθοδο τής είσαγωγής. "Ελαβα τό 
άκόλουθο γράμμα άπό τήν άσθενή, πού δείχνει ξεκάθαρα δτι οί 
άντιδράσεις της ήταν μόνο οί συνηθισμένες άντιδράσει ; στή 
διάρκεια τής ψυχιατρικής όργονοθεραπείας: 
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Ιούνης 6, 1942 
Δέν ξέρω τ( νά κάνω μ' δλα τά πράγματα γύρω μου — ήταν σόκ γιά 

μένα νά μέ πάρουν καί νά μέ φέρουν έδώ στό Νοσοκομείο — μπορεί νά 
είχα σκεφτεί πολύ νά Ερθω πίσω — άλλά ποτέ δέν περίμενα σοβαρά δτι 
θά Εφταναν μέχρι τό σημείο νά μέ πάρουν μέ τή βία — Κατά τή γνώμη 
μου — έχουν κάποιο θράσος — ποτέ δέν Εκανα κάτι πού νά τούς δώσει 
τό δικαίωμα νά μοΟ τό κάνουν αύτό — καί χωρίς προειδοποίηση — 
σοΟ είπε ό άδελφός μου; — θ ά μπορούσα νά κάνω φασαρία καί ν* 
άρνηθώ νά πάω — ήξερα δμως δτι είχαν ζουρλομανδύες στό άσθενοφό-
ρο μαζί τους καί ήταν άρκετοί γιά νά μ' άρπάξουν μέ τή βία — Ετσι, 
άπλά παραδόθηκα δσο πιό εύχάριστα μπορούσα — ταίριαξα έδώ δπως 
κα( πρίν — δουλεύω καί βοηθάω Ενα γύρω — Εχω δμως νιώσει 
«μακριά» μιά-δυό φορές — έδώ τουλάχιστον δέν ύπάρχει καμιά 
διαφορά — άλλά θά ήθελα νά πήγαινα δήθεν μιά «βόλτα» καί νά τό 
σκάσω — τό μόνο πρόβλημα είναι δτι θά μέ ρίξουν στήν κλειστή 
πτέρυγα καί θά χάσω τά προνόμια πού είχα — έπειδή ήμουν καλή, 
πολύ γνωστή καί δούλευα τόσο καλά — δέν ξέρω άν άξίζει — θά 
δούμε—. Τέλος πάντων, ό Χριστός κλπ. είναι κάπως τριγύρω άκόμα — 
δηλαδή σάν νά Επηρεάζουν κάπως — γιά ν' άνακατέψουν τά πράγματα 
γιά μένα — άλλά δχι άρκετά γιά νά προκαλέσουν καμιά διαφορά μέχρι 
τώρα — άναρωτιέμαι άν τό ήλεκτροσόκ ΐ)ά Εκανε τίποτα—. Μιά πού 
μιλδμε, πώς στό καλό θά μπορούσα νά σοΟ τηλεφωνήσω άν ήμουν έδώ 
τήν Κυριακή — δέ θ' άφηναν μιάν άσθενή νά κάνει Ενα τηλεφώνημα, 
έσύ τί λές — δέν μπορώ ούτε νά σοΟ γράψω αύτό τό γράμμα χωρίς νά 
τό διαβάσουν οί γιατροί, οί νοσοκόμες καί οί φύλακες, νά τό 
λογοκρίνουν καί πιθανά χωρίς νά τό στείλουν — έτσι ό άδελφός μου 
Επρεπε νά τό βγάλει κρυφά Εξω—. 

Νομίζω πώς δλοι Εσείς (οί γιατροί) βρωμδτε! Δέν ξέρω ποιός Εχει 
δίκιο καί ποιός Εχει άδικο — ή ποιός είναι ό σωστός δρόμος — ή 
ποιός είναι ποιός — θά Επρεπε νά πώ στούς γιατρούς έδώ δτι σκοπεύω 
νά σέ δώ δταν βγώ Εξω; Δέ βλέπω καί κανένα γιατρό έδώ, Ετσι κι 
άλλιώς — μόνο στήν τελική συγκέντρωση τού προσωπικού, δταν 
άποφασίζουν άν θά σέ άφήσουν νά πάς στό σπίτι σου ή δχι—. 

Τί συμβαίνει — μήπως νομίζεις δτι είσαι πολύ μεγάλος γιά νά πάς νά 
δεις Εναν άσθενή; Ζήτησα άπό τόν άδελφό μου νά σοΰ πεί νά Ερθεις — 
άλλά είπε δτι δέν μπορούσες — έτσι νομίζω πώς γι" αύτό δέν ήρθες — 
δέν ξέρω ποιός είναι μαζί μου καί ποιός δέν είναι—. 

'Υπάρχει μιά συνεχής άπειλή νά μέ μεταφέρουν στά πίσω κτίρια πού 
είναι άπαίσια — καί ή φασαρία, ή βρώμα καί ή φρίκη τοΰ μέρους σάν 
σύνολο —. Είπες σ" αύτούς τούς γιατρούς ή τό γιατρό πού μέ 
κουράριζε τίποτε άπ' αύτά πού συνέβησαν δταν ήμουν σπίτι; — Γι' 
αύτά μέ φέρανε πίσω; — 

"Αν μάθω πώς φταΙς — θά σέ μισώ γιά δλη τή ζωή μου.— 
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Στή συνέχεια τό ψυχιατρείο άρχισε νά έξασκεΐ τή συνηθισμέ-
νη του έπίδραση: 

Κυριακή 
Γράφω ένώ περιμένω τόν άδελφό μου νά γυρίσει. Δέν ξέρω τίποτε 

γιά τίποτε — καί κάτι άκόμη — δέν είναι καθόλου άσχημα έδώ—. Στήν 
πραγματικότητα — είναι όμορφα—. Κάνουμε πάρτυ κάθε βράδυ — 
Έγώ καί μερικοί άλλοι άσθενεΐς προνομιοΟχοι σάν καί μένα καί 
μερικοί φύλακες— 

"Ολα γίνονται κρυφά φυσικά — δέν μπορώ νά δώ καθόλου μέλλον, 
θ ά δούμε — καί κάτι άκόμα — ό Χριστός κι ό θάνατος, κλπ., 
τριγυρνάνε πάλι — ένοχλώντας με.— «κάθομαι σ' Ενα βαρέλι μπαρού-
τι» έπειδή είμαι πολύ καχύποπτη γΓ αύτές τίς ώραΐες στιγμές πού 
περνάω έδώ — ύποπτεύομαι δτι ό Χριστός κλπ. τά μαζεύουν Ετσι πού 
νά μπορεί νά ύπάρξει μιά Μεγάλη Εκρηξη πού νά τά διαλύσει δλα — 
μόνο γιά νά μ' ένοχλήσει— 

Είμαι κάπως σάν σέ όμίχλη τή μέρα καί τό βραδάκι — άλλά σήμερα 
όχι — πολύ — ξέρεις — νωθρά, κλπ., πολύ μακριά— 

Δέν ξέρω ούτε γιά τό άν θά συνεχίσω μετά μαζί σου — Δέν ξέρω 
τίποτα. 

Ό λ α είναι πλαστά. 
Τέλος πάντων— 

F. 

Έγραψα Ινα γράμμα στό γιατρό πού τήν κουράριζε καί πού 
είχε παρανοήσει τήν άναφορά της γιά τίς άντιδράσεις της στήν 
Θεραπεία. Τοΰ ζήτησα νά τής δώσει μιά εύκαιρία γιά ν* 
άναρρώσει καί νά τήν μεταφέρει σ' Ινα Ιδιωτικό ψυχιατρείο. Ό 
γιατρός συμφώνησε, άλλά ή έπιδείνωση πού περίμενα άρχισε 
ταχύτατα. Θ' άναφέρω άκριβώς τά γράμματα πού λάβαινα στή 
διάρκεια έκείνου τοΰ χρόνου. Δίνουν μιά μάλλον καθαρή είκόνα 
τοΰ τί τής συνέβαινε. Στή μάχη της γιά τή ζωή καί τήν 
άνάρρωση ή άσθενής έδειχνε μεγάλη έναισθησία, έκφρασμένη 
μέ ψυχωσικό τρόπο. "Αν δ άναγνώστης φροντίσει νά μελετήσει 
τά γράμματα λεπτομερειακά, νά ξεχωρίσει τήν ψυχωσική έκ-
φραση άπό τό περιεχόμενο τών {δεών της, θά πρέπει νά 
συμφωνήσει δτι αύτοί οί σχιζοφρενείς χειροτερεύουν δχι έξαι-
τίας λίγης, άλλά έξαιτίας πάρα πολλής καί πολύ καθαρής 
έπαφής μέ τόν κόσμο τοΰ θωρακισμένου άνθρώπου. Είναι 
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άλήθεια δτι ή Ιδέα τοΟ ' Ιησού Εμφανίζεται σ' αύτήν μ* Εναν 
ψυχωσικό τρόπο, δπίος καί σέ πολλές ψυχώσεις. Ά λ λ ά είναι 
έπίσης άλήθεια δτι δ "Ιησούς καρφώθηκε στόν σταυρό άπό Ενα 
συνοθύλευμα άρρωστων, σκληρών, φονικών homines normalis. 

Πέμπτη, 19 Νοέμβρη 1942 
Είναι άπαίσια καί δέν ξέρω τί νά κάνω. Πρίν μερικές νύχτες 

άνακάλυψα τό γιατί τοΟ κόσμου καί τοΟ πολέμου καί σχεδόν τά πάντα. 
"Επιναν γαλόνια α\μα μπροστά μου. Ό διάβολος είναι κόκκινος 
έξαιτίας αύτοΟ καί γίνεται όλο καί πιό κόκκινος καί μετά τό α\μα πάει 
στόν ήλιο καί τοΟ βάζει φωτιά. Ό ΊησοΟς έσταζε αίμα στόν σταυρό 
σέ σταγόνες καί αύτό τό κατάπιναν καί μετά καθόταν δίπλα στό 
διάβολο καί Επινε κι αύτός — τό τραπέζι ήταν στενόμακρο άπό 
παχόρευστο αίμα (κανένα πόδι πάνω του) ή Παρθένος Μαρία Εβλεπε 
άπό τή γωνία. Ή τ α ν άσπρη σάν πανί— "Ολο τό αίμα της τής τό 'χαν 
ρουφήξει καί τό 'χαν πιει. "Εβλεπε τό γιό της νά τό πίνει καί ΰπόφερε. 
Δέν ήθελα νά τό βλέπω ή νά τ" άκούω ή νά ξέρω τό γιατί γιά ότιδήποτε 
— Εκείνο τό γιατί άλλά μέ άνάγκασαν νά τό δώ καί νά τό Ακούσω. — 
"Ισως έξαιτίας τής "Ισιδας — τήν όποία χρησιμοποιούσαν όλες αύτές 
τίς χιλιάδες χρόνια δέν ξέρω τί νά κάνω. 

F. 

Πρίν μερικές νύχτες Ανακάλυψα τό γιατί τοΟ <όσμου καί τοΟ 
πολέμου καί σχεδόν τά πάντα. "Επιναν γαλόνια α\μα μπροστά μου... 

Αύτή ή πρόταση ήταν τελείους άληθινή, σέ πλήρη συμφωνία μέ τήν 
πραγματικότητα. 

Ό Χίτλερ καί οί άλλοι μιλιταριστές Εχυσαν Εκατομμύρια 
γαλόνια αίμα. Ή σύνδεση μέ τό κόκκινο τοΰ ήλιου είναι 
ψυχωσική φυσικά' καί δμως, νιώθουμε τήν τάση νά σκεφτούμε 
αύτή τή συσχέτ ιση. 

Δέν είχα κανένα μήνυμα άπό τήν άσθενή γιά μερικούς μήνες. 
Τότε, τό Φλεβάρη τοΰ 1943, Ελαβα τό άκόλουθο γράμμα. Ή τ α ν 
σαφές δτι έξακολουθοΰσε νά μάχεται γενναία καί προσπαθούσε 
σκληρά νά πιαστεί έπάνω μου: 

14 Φλεβάρη 1943 
Τά πράγματα είναι τρελά σάν τήν κόλαση — ό κόσμος καί οί 

άνθρωποί του βρωμδνε — Καθένας κυνηγάει τό λαιμό τοΟ άλλου — μέ 
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μεγάλα χασαπομάχαιρα — Σκοτώνουν 8 Εκατομμύρια — Εκείνοι ήταν 
ο( Εβραίοι καί μάς κρατάνε έδώ μέσα ζωντανούς — είναι παράλογο — 
δλα είναι — δέν πρέπει νά τρώω καί τρώω καί Ετσι μέ πληρώνουν μέ 
μηχανορραφία καί μικρότητα — Τά πάντα γύρω μου — μόνο γιά νά μέ 
παγιδέψουν στή μέση δλου αύτοΟ — πρέπει νά είμαι 115 λίμπρες. — 
'Εδώ καί πολύ καιρό καί φτάνω κοντά καί μετά τρώω τόνους καί τά 
ξαναπαίρνω — οί 10 μαθητές περιμένουν άκόμα νά τούς πάρω άπό τίς 
κατακόμβες καί δέν μπορώ νά τούς τραβήξω μέχρι νά γίνω 115 
λίμπρες. — Τώρα είναι άπ' τήν πλευρά τού δεξιού χεριού.— Ό Κύριος 
κι αύτοί μέ βοηθάνε στήν ύπόσχεσή μου νά μήν τρώω άλλά έγώ τρώω 
καί, δπως είπα καί πρίν, τό πληρώνω άρκετά — τόσα πολλά πού δέν 
μπορώ πάντα ν' άνταπεξέλθω. Δέν ξέρω κανέναν σήμερα μόνο γιά 
γενεές πρίν — αίώνες πρίν — χιλιετηρίδες πρίν — άρχαΐος σοφός — 

Μόνο ή δουλειά σήμερα είναι σοχττή καί πραγματική — τήν λατρεύω 
— ποτέ δέν σ' Εγκαταλείπει — ποτέ — ή δουλειά είναι άνοιχτός 
δρόμος — 

Είπες στόν άδελφό μου δτι θά γράψεις — σέ παρακαλώ, σέ 
παρακαλώ γράψε — δέν ξέρω τίποτα καί θά 'θελα νά μάθω γιά τίς Ίσες 
γωνιΕς άπό σένα — Εύχαριστώ πολύ — 

F. 

Ή ύπέροχη ένόραση στίς άλήθειες τής κοινωνίας μας καί 
τούς τρόπους ζωής μας, άν κι έκφρασμένες μέ παραμορφωμένο 
τρόπο, ήταν τό χαρακτηριστικό καί αύτοΰ τοΰ γράμματος καί 
είναι ό τρόπος πού κοιτάζουν μέσα μας οί σχιζοφρενείς. 

Ή άσθενής έμεινε στό ψυχιατρείο μερικούς μήνες άκόμα, 
συνολικά πάνω άπό χρόνο. Ό άδελφός της μέ πληροφορούσε 
συνεχώς γιά τήν ύγεία της. Βγήκε άπό τό ψυχιατρείο Εντονα 
τραυματισμΕνη συγκινησιακά, άλλά είχε σταθεί στό Ιδαφος πού 
είχε κερδίσει στήν διάρκεια τριών μόνο μηνών όργονοθεραπείας. 

Φαινόταν λιγότερο ψυχωσική τώρα, άλλά είχε άλλάξει τό 
χαρακτήρα της πρός τήν κατεύθυνση μιάς ψυχαναγκαστικής 
νεύρωσης. Φερόταν άσχημα, κακομαθημένα καί μικρόπρεπα 
στούς συγγενείς της· μέ λίγα λόγια, είχε γίνει Ενας τυπικός 
homo normalis. Τό μεγαλείο καί ή λάμψη τής Ιδιοφυΐας της 
είχαν έξαφανιστεΐ. Ό άδελφός της είχε παντρευτεί μιά κοπέλα 
άλλης θρησκείας. "Αλλοτε δέ θά τήν Ενοιαζε καθόλου, θ ά τό 
είχε δεί φιλοσοφικά! Τώρα είχε άντιρρήσεις σέ λεπτά θρησκευ-
τικά ζητήματα, άκριβώς δπως ή μάνα της, πού πρίν είχε 
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ξεκάθαρα δει πώς ήταν στό βάθος της καί τώρα τήν μιμούνταν. 
Δέ δούλευε πιά στό γραφείο, δπως είχε κάνει στή διάρκεια τών 
πιό κρίσιμων περιόδων τής ψυχωσικής της κατάστασης. Ά π λ ά 
τριγύρναγε μελαγχολική καί χωρίς ένδιαφέρον, προσκολλημέ-
νη στή μάνα της μέ τόν τυπικό νευρωσικό τρόπο. Ή έμπειρία 
τής βίαιης είσαγωγής της στό ψυχιατρείο ήταν πάρα πολύ γι* 
αύτήν. Ή όργονοθεραπεία δέν συνεχίστηκε παρά μόνο τόν 
'Οκτώβρη τοΰ 1944, Ινα χρόνο μετά τήν άπόλυση'της άπ' αύτό. 

3. 'Αργή άνάρρωση 

Ή βιοφυσική της κατάσταση, στίς 4 'Οκτώβρη τοΰ 1944, 
ήταν ή άκόλουθη: 

Ή άναπνοή λειτουργούσε καλά, δ άέρας περνοΰσε άπό τήν 
έπιγλώττίδα μόνο έλαφρά περιορισμένος. 

Τό άντανακλαστικό τοΰ όργασμοΰ λειτουργούσε εύκολα καί 
δλοκληρωτικά. 

Κολπική αύτοϊκανοποίηση κι όργασμική χαλάρωση πραγματο-
ποιούνταν σέ κανονικά διαστήματα. 

Τά μάτια ήταν λίγο θολά άλλά ύπήρχε άξιόλογη πρόοδος. 
Ή συνολική συμπεριφορά ήταν άποδοτική καί συντονισμένη. 
«Οί δυνάμεις» ήταν «πολύ άδύνατες» άλλά «άκόμα τριγύρω 

σέ άπόσταση». 
Μιά έλαφριά πίεση στό βάθος άνάμεσα στά μάτια γινόταν 

περιστασιακά αίσθητή. 
Τό δέρμα τοΰ προσώπου ήταν ροδοκόκκινο. 
Στή διάρκεια μερικών διερευνητικών συνεδριών ήταν άκόμα 

αίσθητές μερικές ένδείξεις κατατονίας πού θύμιζαν σόκ, άλλά 
σάν σύνολο ή κατάσταση φαινόταν Ικανοποιητική. Κατάφερα 
ν' άπελευθερώσω πλήρως τό κλάμα της. Σ' αύτό τό σημείο μοΰ 
ζήτησε νά τήν άφήσω νά μιλήσει πολλή ώρα καί γιά «κάτι πολύ 
σημαντικό». Είχε βρει τήν καταγωγή τής Ιδέας της δτι ήταν ή 
θεά "Ισις. 

Σάν παιδί, θυμόταν, είχε αίσθανθεΐ δτι καταλάβαινε τόν 
κόσμο πολύ καλύτερα άπό άλλους, Ιδιαίτερα τούς μεγάλους. 
Πάντοτε ένιωθε δτι τ' άνθρώπινα πλάσματα γύρω της ήταν 
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άρρωστα μέ κάποιο τρόπο πού αύτή δέν μπορούσε νά τόν 
καταλάβει τελείως. Τό κεντρικό σημείο σ' αύτές τίς έμπειρίες 
ήταν ή κατάπληξή της σχετικά μέ τό δτι ήταν Ικανή νά ξέρει 
τόσα πολλά περισσότερα άπό τούς άλλους. Σιγά-σιγά είχε 
άναπτύξει τό αίσθημα δτι έστεκε ξεχωριστά άπό τά άλλα 
άνθρώπινα δντα καί είχε άρχίσει νά πιστεύει δτι είχε τή γνώση 
χιλιάδων έτών. Γιά νά έρμηνεύσει στόν έαυτό της αύτό τό 
άλλόκοτο γεγονός, έπρεπε νά ύποθέσει δτι τέτοιο πράγμα θά 
ήταν δυνατό μόνο άν ή θεά "Ισις είχε ξαναγεννηθεί στό κορμί 
της. Σέ σχέση μέ τήν καθημερινή σειρά τών μικρογεγονότων, 
αύτή ή Ιδέα τής είχε φανεί παράξενη καί είχε νιώσει γι' αύτό 
άκόμα πιό ξεκομμένη. Μετά άρχισε νά νιώθει τό κορμί της νά 
συγκεντρώνεται πολύ Ισχυρά στά γεννητικά της δργανα. Αύτό 
ήταν άντίθετο μέ καθετί στό περιβάλλον της. Σιγά-σιγά, είχε 
μάθει δτι τό αίσθημα στό κορμί της μπορούσε ν* άδυνατίσει ή 
νά «άφαιρεθεί» άν πίεζε τόν έαυτό της νά γίνει άκαμπτη. Τότε 
οί διεγέρσεις συνήθως μειώνονταν. Είχε νιώσει αύτές τίς διεγέρ-
σεις σάν νά τήν καταβάλλουν καί νά είναι έξω άπ' τόν Ιλεγχό της. 
Άργότερα έμαθε νά τίς κουμαντάρει, άλλά τίς ένιωθε άκόμα 
τριγύρω. Ή έπιστροφή τών δυνάμεων, πού τήν κατέβαλαν 
συνήθως, προαναγγελόταν άπό ένα αίσθημα στό πάνω μέρος 
τής κοιλιάς. Μερικές φορές έμενε μόνο αύτή ή προεισαγωγική 
έντύπωση, άλλες φορές οί δυνάμεις έπέστρεφαν πολύ έντονα. 
Τώρα καταλάβαινε ξεκάθαρα δτι οί συντριπτικές δυνάμεις τής 
πρώιμης παιδικής της ήλικίας καί οί μετέπειτα «κακές δυνά-
μεις» άπό τό «ύπερπέραν» ήταν ένα καί τό αύτό πράγμα. 

Είχα τήν έντύπωση δτι παρά τήν έναισθησία αύτή, ένα 
δρισμένο ποσό άμφιβολίας είχε μείνει στό μυαλό της γύρω άπό 
τήν άληθινή σημασία τών «δυνάμεων». 

Συνέχιζε νά προοδεύει μέ άλματα, τά μάτια της έγιναν 
καθαρότερα, άλλά πότε-πότε έπέστρεφε μιά κάποια πίεση σ' 
αύτά. 'Εξηγούσε πρόθυμα: «Μά είναι [ή πίεση] πίσω άπό τά 
μάτια, δχι στά μάτια...» Δέν μπορούσα παρά νά συμφωνήσω μ' 
αύτή τήν πρόταση. 

Τέσσερις μήνες άργότερα ή άσθενής ξαναείχε μιά κατατονι-
κή προσβολή, άλλά τό ξεπέρασε. Συμβούλεψα συνεχή καθημε-
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ρινή άκτινοβολία όργονοενέργειας στήν περ ιοχή τοϋ τουρκικοΰ 
έφίππιου*. 

Ξαναεΐδα τήν άσθενή τό Γενάρη τοϋ 1947. Διάβαζε πάρα 
πολύ, είχε καλή όρεξη. Είχε σεξουαλικές σχέσεις μέ πολύ 
μεγάλη ήδονή, άλλά χωρίς τελικό όργασμό. Τό Νοέμβρη τοΰ 
Ιδιου χρόνου ήρθε ξανά νά ζητήσει τή συμβουλή μου: ή 
όργασμική χαλάρωση στή σεξουαλική πράξη δέν λειτουργούσε 
άκόμα καλά. 'Εργαζόταν, όμως, καλά καί αίσθανόταν γενικά 
καλά. Τ ή ν συμβούλεψα νά μή δει κανένα γιατρό πιά, ούτε κι 
έμένα καί νά προσπαθήσει νά ξεχάσει όλη τήν τραγωδία τής 
ζωής της. Μέ Ικέτεψε γιά τή συνέχ ιση τής θεραπείας άλλά 
ένιωσα ότι έπρεπε νά 'ναι τελείως άνεξάρτητη καί τή συμβούλε-
ψα νά μάθει νά στέκεται στά δικά της πόδια. Στίς 4 Αύγουστου 
τοΰ 1948, έλαβα αύτό τό γράμμα: 

ΣοΟ γράφω γιά νά σοΟ πώ πόσο πολύ έπηρεάστηκα άπό τό βιβλίο 
"Ακου Άνθρατπάκο! Δέν μπορώ νά γράψω ότι άπόλαυσα. τό βιβλίο, 
άφού όσα έγραψες γιά τόν «'Ανθρωπάκο» είναι ή πικρή άλήθεια καί 
βρίσκω νά μοΟ 'ρχεται γάντι, θέλω νά ξέρεις ότι ό Ανταγωνισμός καί 
τό μίσος άκόμη, πού έδειξα σέ σένα καί τή δουλειά σου στή διάρκεια 
τής θεραπείας, πήγαζαν άπό τό ότι ήξερα (μερικές φορές άκόμα καί 
συνειδητά) ότι Εφτανα πολύ κοντά στό βύθισμα τοΟ κορμιού μου στά 
συναισθήματα καί Ισως στήν άγάπη. Αύτό ήταν κάτι πού δέν μπορούσα 
νά τό Επιτρέψω — είχα έλέγξει αύστηρά τό σώμα μου σ' όλη μου τή 
ζωή, τό 'χα μάλιστα συνειδητά καταδικάσει νά Εξαφανιστεί — 
μεταχειριζόμουν τό κορμί μου σά βρώμικο, τό μισοϋσα καί τό 
παραμελούσα καί τό τυραννοΟσα μέ τιμωρίες γιά παλιά αίσθήματα καί 
γιά αύνανισμό. Αύτό τό μίσος πού είχα γιά τό κορμί μου τό πρόβαλλα 
σέ σένα. Συγχώρεσέ με γι* αύτό, γιατρέ, αύτό τό μίσος Εχει κάνει 
μεγάλη ζημιά στό κορμί μου καί στό μυαλό μου. θ ά 'θελα νά σοΟ πώ 
δτι παρά τήν «κακοβουλία μου καί τή μικρότητά μου» ή δουλειά σου 
μοΟ έκανε άνεκτίμητο καλό. Ξέρω τί κακό κάνω στόν έαυτό μου καί 
στούς άλλους γύρω μου καί γιατί κάνω αύτά τά πράγματα. Έπίσης 
σκέφτομαι καί αίσθάνομαι δτι τό κορμί μου θέλει νά είναι ύγιές καί δτι 
ή ύποχώρησή μου στό «φιλντισένιο πύργο» τής διανοητικής Αρρώστι-
ας άλλαξε μόνο τό χρώμα τής εΙκόνας άλλά δχι τήν ίδια τήν είκόνα. 

• Μόρφωμα στή βάση τής κοιλότητας τοΟ κρανίου, πού υποδέχεται τήν 
όϋόφυση. (Σ,τ.Μ.) 
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Μπορεί νά κάνω τόν έαυτό μου διανοητικά άρρωστο γιά νά είμαι κάτι 
«είδικό», γιά νά είμαι σίγουρη δτι τό κορμί μου θά μείνει καιρό στό 
βάθος, άλλά σταδιακά άνακαλύπτω δτι Ενα ύγιές καί «Ενεργητικό» 
κορμί είναι μεγάλη εύχαρίστηση — φυσική καί διανοητική. 

Πιστεύω, λοιπόν, πώς θά δείς δτι φτάνω έκεΐ, σιγά-σιγά δμως, μέσα 
άπό τή δικιά σου βοήθεια. ' Η διαδικασία είναι άργή, άφού Εχω άκόμα 
Ενα μεγάλο άριθμό άπό Εντάσεις καί μερικές φορές κόμπους, πού 
φαίνεται πώς δέν μπορώ νά τούς κάνω καλά. Συχνά, τό λίγο κουράγιο 
μου φεύγει καί τότε Επιστρέφει ή σκοτεινή είκόνα τού μίσους, τού 
παραληρήματος καί τής όδύνης, άλλά δχι μόνιμα. Εύχαριστώ γιά δλα 
καί προσεύχομαι στό θεό νά Εχω κουράγιο. F. 

Στό τέλος τοΰ 1948 άκουσα ότι ήταν σέ καλή κατάσταση, μ' 
Εξαίρεση ένα γράμμα της, πού μοΰ Εγραφε πόσο «σάπια» ήταν 
«στόν πυρήνα της» καί πόσο «άνάξια νά ζει σ' αύτό τόν όμορφο 
κόσμο». Τής είπα νά σταματήσει ν" άνησυχεΐ γι' αύτό καί νά 
συνεχίσει νά άπολαμβάνει τή ζωή. Δέν άνάφερε πιά τίς «δυνά-
μεις». 

Μερικές βδομάδες άργότερα μ' Επισκέφθηκε. Φαινόταν πολύ 
καλά συντονισμένη, τά μάτια της Ελαμπαν άπό Εξυπνάδα καί 
διεισδυτική γνώση. Δούλευε καλά καί μελετούσε πάρα πολύ. 
"Ομως, ή γενετήσια ζωή της δέν ήταν κανονική. Δέν είχε άγόρι. 
Είχε συναντήσει ένα πού τής άρεσε. "Ενα βράδυ ήταν μόνοι. 
"Ηξερε ότι αύτό θά συνέβαινε έκεΐνο τό βράδυ, δτι θά τήν 
άγκάλιαζε. Είχε φέρει μερικά ύπνωτικά χάπια μαζί της. Έβαλε 
μερικά ύπνωτικά χάπια στό κρασί του καί κοιμήθηκε. Τή 
συμβούλεψα ν' άφαιρέσει τό τελευταίο έμπόδιο μέ τή βοήθεια 
ένός άπό τούς ψυχιατρικούς όργονοθεραπευτές μας. 

Έχουν περάσει Εφτά χρόνια άπό τό τέλος τοΰ θεραπευτικού 
πειράματος, χρονικό διάστημα άρκετά μεγάλο γιά νά βγάλεις 
άσφαλή συμπεράσματα, άλλά δχι άρκετά γιά νά δοθεί μιά 
τελική άπάντηση στό άν τέτοιοι άσθενείς θά παραμείνουν ύγιεΐς. 
Αύτό θά Εξαρτηθεί άπό πολλούς παράγοντες, Εξω άπό τό χώρο 
τής άτομικής όργονοθεραπείας. Ούσιαστικά, είναι κοινωνικής 
φύσης. 

Τό κύριο πρόβλημα είναι άν ό homo normalis θ' άλλάξει άπό 
τίς βάσεις του τόν τρόπο ζωής καί σκΕψης του, μιά Ερώτηση 
στήν όποία άναμένεται μιά πολύ άβέβαιη άπάντηση. Ή διευ-
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κρίνηση τοϋ γεγονότος ότι ή ζωή τοϋ homo normalis δημιουρ-
γεί τή σχιζοφρενική κατάρρευση σ* Εκατομμύρια ύγιή νεογέν-
νητα μωρά, άν έξεταστεΐ σοβαρά καί μπει στήν πράξη, θά είναι 
ένα κομμάτι άπό αύτή τήν τόσο σημαντική άπάντηση. 

Είναι όλοφάνερο δτι έδώ καί κάμποσα χρόνια, δίκαια, ό 
homo normalis έχει τεθεί κάτω άπό αύστηρό έλεγχο, δσον 
άφορά τήν ύγεία καί τή λογικότητα τοΰ τρόπου ζωής του. 
Μπορούμε νά μάθουμε, άπό τέτοιες Εμπειρίες σχιζοφρενών, τό 
τί κάνει δ homo normalis σ' Εκατομμύρια νεογέννητα παιδιά. 
Ή πρόληψη τής άσθένειας «σχιζοφρένεια» σημαίνει ν" άλλά-
ξεις ριζικά δλο τό σύστημα διαπαιδαγώγησης τών μικρών 
παιδιών καί δχι μόνο ν* άλλάξεις τόν σχιζοφρενή. Ό τελευταί-
ος θά μείνει γιά πάντα μιά άτομική άπάντηση, έκτός κι άν 
ύπάρξει μιά κοινωνική προσπάθεια. 

Αύτή ή πρόταση δέν σημαίνει δτι πρέπει νά σταματήσουμε 
νά έρευνοΰμε τή σχιζοφρενική σκέψη. "Εχει πολλά νά μάς πει 
γιά τήν άνθρώπινη λειτουργία, γιά τά προβλήματα τής άντίλη-
ψης καί αύτοαντίληψης, γιά τήν λειτουργία τής συνείδησης, 
πού έχει γίνει πολύ λιγότερο κατανοητή άπό τό άσυνείδητο. 
Μπορεί νά μάς πει πολλά γιά τό πώς νά βοηθήσουμε άνθρώπινα 
πλάσματα πού είναι στά πρόθυρα μιάς κατάρρευσης. Άλλά ή 
κεντρική σκέψη δλων αύτών, δπως καί κάθε άλλου παρόμοιου 
έργου τής Ιατρικής καί τής ψυχιατρικής, θά είναι ό κόσμος τοΰ 
homo normalis, δσο διατηρεί τίς παμπάλαιες άντιλήψεις καί 
νόμους πού κάνουν άνείπωτο κακό στό βιολογικό πυρήνα κάθε 
παιδιού κάθε νέας γενιάς. 

Σ' αύτή τή διαδικασία καθυπόταξης τής συγκινησιακής 
πανούκλας θ" άντιμετωπίσουμε τή χειρότερη πλευρά τοΰ homo 
normalis, μέ τή μορφή τοΰ Ενάρετου μυστικιστή καί τοϋ 
μηχανιστικού άνθρώπινου ζώου, πού Εσπρωξαν τήν άσθενή μας 
στήν κατατονική κατάρρευση, στόν τρόμο τών πλασματικών 
ρευμάτων σ' Ενα όργανισμό, πού Εχει γίνει άνίκανος ν' άνταπε-
ξέρχεται στίς Ισχυρές βιοενεργειακές συγκινήσεις κι Εχει χάσει 
τή φυσική λειτουργία τής αύτορύθμισης. "Ολες οί έπιθέσεις 
Ενάντια στήν Επιστημονική μας δουλειά, στά τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια, έχουν γίνει άπό τέτοια άτομα σέ ποικίλες 
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όργανώσεις καί κοινωνικά σώματα. Ό homo normalis Εχει 
πολεμήσει τήν όργονοβιοφυσική, γιά τόν ίδιο λόγο πού Εκαψε 
κατά χιλιάδες τίς μάγισσες, γιά τόν ίδιο λόγο πού κάνει «σόκ» 
σ* Εκατομμύρια άσθενεΐς: άπό τό φόβο των ζωντανών δυνάμεων 
στό άνθρώπινο ζώο, πού είναι άνίκανος νά τίς νιώσει μέσα του. "Αν 
δέ βρούμε τό κουράγιο νά διατηρήσουμε αύτή τήν κατάκτηση 
τής γνώσης, θ* άποτύχουμε σάν ψυχίατροι, γιατροί καί Εκπαι-
δευτές. Γιά πρώτη φορά στήν ίστορία τής ίατρικής, ή συγκινη-
σιακή πανούκλα, πού δομείται καί διατηρείται πάνω στό φόβο 
γιά τίς αίσθήσεις τών όργάνων, Εχει βρεί τόν ίατρικό της 
άντίπαλο. Αύτή είναι ή βαριά μας ύποχρέωση: ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΖΩΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗ ΦΥΣΗ 
ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΜΑΖΕΙ 
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI 

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ 

Ό δρος «συγκινησιακή πανούκλα» δέν είναι ύποτιμητική 
φράση. Δέν ύπονοεϊ καμιά συνειδητή μοχθηρία, ήθικό ή 
βιολογικό έκφυλισμό, άνηθικότητα, κλπ. "Ενας όργανισμός, πού 
ή φυσική του κινητικότητα παρεμποδίζεται συνεχώς άπό τή 
γέννησή του, άναπτύσσει τεχνητές μορφές κίνησης, κουτσαίνει ή 
περπατάει μέ δεκανίκια. Μέ τόν Ιδιο τρόπο, ένας άνθρωπος 
διασχίζει τή ζωή μέ τά δεκανίκια τής συγκινησιακής πανού-
κλας, δταν οί έκφράσεις τής φυσικής αύτορυθμιζόμενης ζωής 
Εχουν κατασταλεΐ άπό τή γέννησή του. Ό άνθρωπος πού Ιχει 
προσβληθεί άπό τήν συγκινησιακή πανούκλα χωλαίνει χαρακτηρο-
λογικά. ' Η συγκινησιακή πανούκλα είναι μία χρόνια βιοπάθεια 
τοϋ δργανισμού. ΕΙσέβαλε στήν άνθρώπινη κοινωνία μαζί' μέ 
τήν πρώτη μαζική καταπίεση τής γενετήσιας σεξουαλικότητας· 
Εγινε μιά Ενδημική άσθένεια καί Εχει τυραννήσει τούς άνθρώ-
πους σ' δλο τόν κόσμο γιά χιλιάδες χρόνια. Δέν ύπάρχει βάση 
γιά νά ύποθέσουμε δτι ή συγκινησιακή πανούκλα μεταβιβάζεται 
κληρονομικά άπό μάνα σέ παιδί. Σύμφωνα μέ τή γνώση μας, 
Εμφυτεύεται στό κάθε παιδί άπό τίς πρώτες μέρες τής ζωής του. 
Είναι μιά Ενδημική άσθΕνεια, σάν τήν σχιζοφρΕνεια ή τόν 
καρκίνο, μέ μιά άξιοσημείωτη διαφορά, δηλαδή, τό δτι Εκδηλώ-
νεται ούσιαστικά στήν κοινωνική ζωή. Ή σχιζοφρένεια καί δ 
καρκίνος είναι βιοπάθειες, πού μπορούν νά θεωρηθούν σάν 
άποτελέσματα τής καταστροφής πού φέρνει ή συγκινησιακή 
πανούκλα στήν κοινωνία. ΟΙ έπιδράσεις τής συγκινησιακής 
πανούκλας φαίνονται στόν άνθρώπινο όργανισμό καθώς καί 
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στήν κοινωνική ζωή. Κάθε τόσο ή συγκινησιακή πανούκλα 
έξελίσσεται σ' έπιδημία, άκριβώς δπως καί κάθε άλλη μεταδοτι-
κή άσθένεια, δπως ή βουβωνική πανούκλα ή ή χολέρα. Τά 
έπιδημικά ξεσπάσματα τής συγκινησιακής πανούκλας έκδηλώ-
νονται μέ πλατιά διαδεδομένη καί άγρια έξαρση τοΰ σαδισμού 
καί τής έγκληματικότητας, σέ μικρή καί μεγάλη κλίμακα. Μιά 
τέτοια έξαρση ήταν ή καθολική Ιερά έξέταση τού Μεσαίωνα. 
Ό διεθνής φασισμός τοΰ είκοστοΰ αίώνα είναι μιά άλλη. 

"Αν δέ θεωρούσαμε τή συγκινησιακή πανούκλα σάν μιά 
άρρώστια μέ τήν αύστηρή έννοια τής λέξης, θά κινδυνεύαμε νά 
κινητοποιήσουμε έναντίον της τήν άστυνομία άντί γιά τήν 
Ιατρική καί τήν έκπαίδευση. Ή φύση τής συγκινησιακής 
πανούκλας έχει άνάγκη τή δύναμη τής άστυνομίας καί αύτός 
είναι δ τρόπος πού διαδίδεται. Ή συγκινησιακή πανούκλα 
άντιπροσωπεύει πραγματικά μιά θανάσιμη άπειλή, άλλά μιά 
άπειλή πού δέν μπορεί νά έξαφανιστεί μέ τή δύναμη τής 
άστυνομίας. 

Κανείς δέ θά θεωρήσει προσβολή τό δτι πάσχει άπό μιά 
καρδιοπάθεια ή δτι είναι νευρικός. Κανείς δέ θά 'πρεπε νά 
θεωρήσει προσβολή τό δτι πάσχει άπό όξεία προσβολή συγκι-
νησιακής πανούκλας. Μερικές φορές άκοΰμε άνάμεσα στούς 
όργονομιστές: «Είναι άνόητο νά χάνεις τόν καιρό σου μέ μένα 
σήμερα, είμαι πανουκλιασμένος». Στόν κύκλο μας, δταν κάποι-
ος προσβάλλεται άπό έλαφριά συγκινησιακή πανούκλα, άπομο-
νώνεται καί περιμένει μέχρι νά περάσει ή προσβολή τοΰ 
παραλογισμού. Σ* έντονες περιπτώσεις, δταν ή λογική σκέψη 
καί ή φιλική συμβουλή είναι άνώφελα, χρησιμοποιούμε τήν 
όργονοθεραπεία γιά ν' άφαιρέσουμε τήν μόλυνση. Είναι ξανά 
καί ξανά φανερό δτι τέτοιες έντονες προσβολές τής συγκινησι-
ακής πανούκλας είναι πάντα παράγωγα μιάς διαταραχής στήν 
έρωτική ζωή τοΰ άτόμου- έξαφανίζονται μέ τήν έξάλειψη τής 
διαταραχής. Οί Ισχυρές προσβολές τής πανούκλας είναι τόσο 
οίκείες στούς κύκλους τών συνεργατών μου καί σέ μένα, πού τό 
δεχόμαστε σά γνώριμο φαινόμενο καί τό χειριζόμαστε άντικει-
μενικά. Είναι ύπερβολικά σημαντικό γιά τούς μαθητές τής 
όργονοθεραπείας νά μάθουν ν' άντιλαμβάνονται τέτοιες έντονες 
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προσβολές τής πανούκλας στούς έαυτούς τους πρίν πάρουν 
έκταση, νά ξέρουν νά τίς προλαβαίνουν πρίν πάρουν τή 
χειρότερη μορφή τους, νά τίς έμποδίζουν νά διαδίδονται στό 
κοινωνικό περιβάλλον καί νά τοΰ προκαλούν καταστροφές καί 
παίρνοντας μιά διανοητική άπόσταση νά περιμένουν μέχρι νά 
περάσει. Μ" αύτόν τόν τρόπο πετυχαίνουμε νά διατηρήσουμε 
στό έλάχιστο τά καταστρεπτικά άποτελέσματα στήν συνεργατι-
κή μας δουλειά. Μερικές φορές, μιά τέτοια προσβολή δέν 
μπορεί ν' άντιμετωπιστεί καί αύτός πού έχει προσβληθεί 
προκαλεί ένα όρισμένο κακό ή άκόμα καί παραιτείται. Δεχόμα-
στε τέτοιες δυστυχίες μέ τόν Ιδιο τρόπο πού κάποιος θά δεχόταν 
Ινα φυσικό τραύμα ή τό θάνατο ένός άγαπητοΰ συναδέλφου. 

Ή συγκινησιακή πανούκλα έχει πιό στενή σχέση μέ τή 
χαρακτηρονεύρωση παρά μέ τήν όργανική καρδιοπάθεια, π.χ., 
άλλά μπορεί άργότερα νά όδηγήσει σέ καρκίνο ή καρδιοπάθεια. 
"Οπως άκριβώς καί ή χαρακτηρονεύρωση διατηρείται άπό 
δευτερογενείς όρμές. Διαφέρει άπ' τίς φυσικές άνεπάρκειες στό 
μέτρο πού είναι λειτουργία τοΰ χαρακτήρα καί σάν τέτοια 
υποστηρίζεται άπό Ισχυρές άμυνες. 'Αντίθετα μέ τήν ύστερική 
προσβολή, μιά προσβολή συγκινησιακής πανούκλας δέ βιώνε-
ται σάν σύμπτωμα καί σάν ξένη στό έγώ. Συνήθως ή χαρακτη-
ρονευρωτική συμπεριφορά έκλογικεύεται έντονα, άλλά αύτό 
Ισχύει καί γιά τήν άντίδραση συγκινησιακής πανούκλας* σέ 
μεγαλύτερη έκταση. Σχεδόν δέν τό καταλαβαίνεις διόλου. Ό 
άναγνώστης θά θέλει νά ξέρει πώς άναγνωρίζουμε μιά άντίδρα-
ση πανούκλας καί πώς τήν ξεχωρίζουμε άπό μιά όρθολογική 
άντίδραση. Ή άπάντηση είναι ότι τήν ξεχωρίζουμε μέ τόν ίδιο 
τρόπο πού ξεχωρίζουμε μιά όρθολογική άντίδραση άπό μιά 
άντίδραση ένός νευρωτικού χαρακτήρα: μόλις άγγιχτοΰν οί ρίζες 
ή τά κίνητρα τής πανουκλιασμένης Αντίδρασης, τό άποτέλεσμα είναι 
πάντοτε άγχος ή θυμός. "Ας δούμε τό θέμα πιό λεπτομερειακά. 

"Ενας άνθρωπος πού είναι ούσιαστικά έλεύθερος άπό συγκι-
νησιακή πανούκλα καί είναι όργασμικά Ικανός, δέν καταλαμβά-

* Emotional plague reaction, δρος όμόλογος μορφικά μέ τούς δρους schizophre-
nic ή neurotic reaction. (Σ.τ.Μ.). 
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νεται άπό φόβο δταν Ενας γιατρός συζητάει τή δυναμική τών 
διαδικασιών τής φυσικής ζωής. 'Αντίθετα, άναπτύσσει ζωηρό 
Ενδιαφέρον γιά μιά τέτοια συζήτηση. Ό άνθρωπος, πού Εχει 
προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα, θά γίνεται άνήσυχος 
ή θά θυμώνει δταν συζητώνται οί μηχανισμοί τής συγκινησια-
κής πανούκλας. Ή όργασμική άνικανότητα δέν όδηγεΐ πάντα 
στή συγκινησιακή πανούκλα, άλλά κάθε άνθρωπος πού Εχει 
προσβληθεί άπό τήν συγκινησιακή πανούκλα, είτε είναι διαρ-
κώς άνίκανος, είτε γίνεται άνήσυχος λίγο πρίν τήν προσβολή. 
Αύτό διευκολύνει τό διαχωρισμό τών όρθολογικών άντιδράσε-
ων άπό τίς άντιδράσεις τής πανούκλας. 

Παραπέρα, μιά φυσική καί ύγιής συμπεριφορά δέν μπορεί νά 
διαταραχθεί ή νά Εξαλειφθεί μέ δποιαδήποτε γνήσια ίατρική 
θεραπεία. Γιά παράδειγμα, δέν ύπάρχει όρθολογικός τρόπος νά 
«γιατρέψεις», δηλαδή, νά διαταράξεις μιά εύτυχισμένη έρωτική 
σχέση. 'Αλλά Ενα νευρωσικό σύμπτωμα μπορεί πάντα νά 
Εξαλειφθεί. 

Μιά άντίδραση πανούκλας είναι προσιτή καί μπορεί νά 
Εξαλειφθεί μέ σωστή χαρακτηραναλυτική θεραπεία. "Ετσι τήν 
άναγνωρίζουμε. "Ετσι, ή φιλαργυρία, Ενα τυπικό γνώρισμα τοΰ 
χαρακτήρα στή συγκινησιακή πανούκλα, μπορεί νά θεραπευτεί, 
άλλά ή χρηματική γενναιοδωρία δέν μπορεί νά θεραπευτεί. Ή 
δόλια πανουργία μπορεί νά θεραπευτεί, άλλά ή χαρακτηρολογι-
κή εύθύτητα δχι. Κλινικά, ή άντίδραση συγκινησιακής πανού-
κλας συγκρίνεται μέ τήν άνικανότητα· μπορεί νά έξαλειφθεΐ, 
δηλαδή, νά θεραπευτεί. Ή γενετήσια Ικανότητα, άπό τήν άλλη 
μεριά, είναι «άθεράπευτη». 

"Ενα ούσιαστικό καί βασικό χαρακτηριστικό τής άντ(όρασης 
συγκινησιακής πανούκλας είναι άτι ή πράξη καί τό κίνητρο τής 
πράξης δέν συμπίπτουν ποτέ. Τό πραγματικό κίνητρο είναι κρυμμέ-
νο καί σάν αΙτία τής πράξης παρουσιάζεται ενα πλαστό κίνητρο. 
Στήν άντίδραση τοΰ φυσιολογικού καί ύγιοΰς άτόμου, κίνητρο, 
πράξη καί στόχος σχηματίζουν μιά όργανική ένότητα. Τίποτα δέν 
συγκαλύπτεται. Αύτή ή ένότητα είναι άμεσα φανερή. Π.χ.: τό 
ύγιές άτομο δέν έχει άλλα κίνητρα γιά τήν σεξουαλική του 
δραστηριότητα, παρά τή φυσική του άνάγκη γιά Ερωτα καί 
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κανένα άλλο στόχο άπό τήν Ικανοποίησή της. Τό άσκητικό, 
πανουκλιασμένο άτομο, άπ* τήν άλλη, χρησιμοποιεί ήθικούς 
κώδικες γιά νά δικαιολογήσει τήν σεξουαλική του άδυναμία. 
Αύτή ή δικαιολόγηση δέν έχει τίποτα κοινό μέ τόν τρόπο ζωής 
του, πού είναι πίσω άπό τή δικαιολόγηση. ' Ο ύγιής άνθρωπος δέν 
έπιθυμεΐ νά έπιβάλλει τόν τρόπο ζωής του σέ κανέναν, άλλά θά 
θεραπεύσει καί θά βοηθήσει τούς άλλους δταν τοΰ ζητηθεί καί 
δταν μπορεί. Σέ καμιά περίπτωση ένα ύγιές άτομο δέ θά θέσει 
νόμο δτι καθένας «πρέπει νά είναι ύγιής». Πρώτο, μιά τέτοια 
άπαίτηση θά ήταν παράλογη, γιατί δέν μπορείς νά διατάξεις Ινα 
άτομο νά γίνει ύγιές. Δεύτερο, τό ύγιές άτομο δέν έχει καμιά 
τάση γιά νά έπιβάλλει μέ τή βία τόν τρόπο ζωής του στούς 
άλλους, γιατί τά κίνητρα τής συμπεριφοράς συνδέονται συγκε-
κριμένα μέ τή δική του ζωή καί δχι μέ όποιουδήποτε άλλου. ' Ο 
άνθρωπος, πού έχει προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα, 
ξεχωρίζει άπό τό ύγιές άτομο άπό τό γεγονός δτι προβάλλει τίς 
άπαιτήσεις του δχι μόνον στόν έαυτό του άλλά, πάνω άπ' δλα, 
στό περιβάλλον του. Σέ περιστάσεις πού τό ύγιές άτομο κάνει 
προτάσεις καί βοηθάει, πού χρησιμοποιεί τίς δικές του έμπειρί-
ες σάν παράδειγμα γιά τούς άλλους, άφήνοντάς τους ν* άποφα-
σίσουν άν θά τίς άκολουθήσουν, τό άτομο πού έχει προσβληθεί 
άπό συγκινησιακή πανούκλα έπιβάλλει τούς τρόπους ζωής του 
στούς άλλους μέ τή βία. "Ατομα πού έχουν προσβληθεί άπό 
συγκινησιακή πανούκλα δέν άνέχονται άπόψεις πού άπειλοΰν 
τή θωράκισή τους ή ξεσκεπάζουν τά παράλογα κίνητρά τους. 
Τό ύγιές άτομο χαίρεται δταν φωτίζονται τά κίνητρά του. Τό 
πανουκλιασμένο άτομο κυριεύεται άπό φρενίτιδα. "Οταν άπό-
ψεις άντίθετες πρός τίς δικές του παρεμποδίζουν τή ζωή του καί 
τήν έργασίο του, τό ύγιές άτομο ρίχνεται σέ μιά λογική μάχη 
γιά τή διατήρηση τοΰ δικού του τρόπου ζωής. Τό πανουκλια-
σμένο άτομο μάχεται ένάντια σ' άλλους τρόπους ζωής, άκόμα κι 
άν δέν τόν άφοροΰν μέ κανένα τρόπο. 'Εξαναγκάζεται νά 
πολεμήσει, έπειδή νιώθει τήν ύπαρξη άλλων τρόπων ζωής σάν 
πρόκληση. 

Ή ένέργεια πού διατηρεί τήν άντίδραση συγκινησιακής πανού-
κλας πηγάζει πάντα άπό τή γενετήσια Απογοήτευση, είτε πρόκειται 
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γιά σαδιστικές πράξεις στή διάρκεια πολέμου, είτε είναι συκο-
φαντία φίλων. Τό κοινό σημείο τοΟ πανουκλιασμένου άτόμου 
μέ δλες τίς άλλες βιοπάθειες είναι ή λίμναση τής σεξουαλικής 
ένέργειας. Θά πώ κάτι σύντομο πάνω στίς διαφορές. ' Η βασική 
βιοπαθητική φύση τής συγκινησιακής πανούκλας άποκαλύπτε-
ται άπ' τό γεγονός ότι, δπως καί κάθε άλλη βιοπάθεια, μπορεί 
νά γιατρευτεί μέ τήν άποκατάσταση τής φυσικής Ικανότητας γι' 
άγάπη. 

Ή ροπή στή συγκινησιακή πανούκλα είναι παγκόσμια. Δέν 
ύπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός άνάμεσα σ' έκείνους πού 
προσβλήθηκαν καί σ* έκείνους πού Εμειναν άμόλυντοι άπό τήν 
πανούκλα. "Οπως κάθε άνθρωπος, κάπου στό βάθος, είναι 
Επιρρεπής στόν καρκίνο, τή σχιζοφρένεια ή τόν άλκοολισμό, 
Ετσι άκόμα καί δ πιό ύγιής καί πιό καταφατικός στή ζωή 
άνάμεσά μας είναι Επιρρεπής σΕ παράλογες άντιδράσεις πανού-
κλας. 

Είναι εύκολώτερο νά διακρίνεις τήν συγκινησιακή πανούκλα 
άπ' τή δομή τοΰ γενετήσιου χαρακτήρα, άπ' τό νά τή διακρίνεις 
άπ' τή δομή τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα. Ένώ ή συγκινησιακή 
πανούκλα είναι πραγματικά μιά χαρακτηρονεύρωση ή βιοπά-
θεια τοΰ χαρακτήρα, μέ τήν αύστηρή Εννοια τής λέξης, είναι 
καί κάτι περισσότερο καί αύτό τό κάτι «περισσότερο» τή 
διακρίνει άπό τίς βιοπάθειες καί τίς χαρακτηρονευρώσεις. 
Μποροΰμε νά δρίσουμε τήν συγκινησιακή πανούκλα σάν άνθρώπινη 
συμπεριφορά πού, στή βάση μιάς βιοπαθοΰς χαρακτηροδομής, 
λειτουργεί μέ δργανωμένο ή τυπικά τρόπο στίς διαπροσωπικές, 
δηλαδή, στίς κοινωνικές σχέσεις καί τούς κοινωνικούς θεσμούς. ' Η 
συγκινησιακή πανούκλα είναι τόσο διαδεδομένη, δσο καί ή 
βιοπάθεια τοΰ χαρακτήρα. ΝΓ άλλα λόγια, όπουδήποτε ύπάρ-
χουν βιοπάθειες τοΰ χαρακτήρα, ύπάρχει τουλάχιστον καί ή 
πιθανότητα μιάς χρόνιας Επίδρασης ή μιας όξείας Επιδημικής 
Εκρηξης τής συγκινησιακής πανούκλας. "Ας σκιαγραφήσουμε 
σύντομα μερικές τυπικές περιο'χές, στίς όποιες ή συγκινησιακή 
πανούκλα είναι άχαλίνωτη Εδώ καί χρόνια, ή Ικανή γιά 
ξέσπασμα μέ όξύ τρόπο. Θά δούμε άμέσως δτι ή συγκινησιακή 
πανούκλα είναι Ενεργός στίς πιό σπουδαίες άκριβώς σφαίρες 
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τής ζωής μας: ό μυστικισμός είναι ή πιό καταστρεπτική της 
μορφή· κρυφή καί φανερή δίψα γιά έξουσία· ήθικολογία* 
βιοπάθειες τοϋ αύτόνομου νευρικού συστήματος· κομματική 
πολιτική· οίκογενειακή πανούκλα, πού τήν έχω χαρακτηρίσει 
σάν «οίκογενειατίτιδα (Familitis)· σαδιστικές μέθοδοι έκπαί-
δευσης· μαζοχιστική άνοχή τέτοιων μεθόδων ή έγκληματική 
έξέγερση έναντίον τους· κουτσομπολιό καί συκοφαντία· αύταρ-
χική γραφειοκρατία* ίμπεριλιαστικές πολεμικές Ιδεολογίες* 
ότιδήποτε περικλείεται στήν άμερικανική έννοια «ξεφάντωμα»* 
άντικοινωνική έγκληματικότητα* πορνογραφία* κερδοσκοπία* 
ρατσιστικό μίσος. 

Βλέπουμε ότι ή περιφέρεια τής συγκινησιακής πανούκλας 
συμπίπτει περίπου μέ τήν πλατιά περιφέρεια τής κοινωνικής 
κατάχρησης, πού πάντα πολεμούσε καί άκόμα πολεμάει κάθε 
κίνημα κοινωνικής άνεξαρτησίας. Μέ μερικούς περιορισμούς, 
μπορεί νά είπωθεΐ δτι ή σφαίρα τής συγκινησιακής πανούκλας 
συμπίπτει μέ τήν σφαίρα τής «πολιτικής άντίδρασης» καί ίσως 
άκόμη μέ τήν άρχή τής πολιτικής γενικότερα. Αύτό θά Ίσχυε, 
δμως, μόνο άν ή βασική άρχή δλης τής πολιτικής, δηλαδή, ή 
δίψα γιά έξουσία καί τά είδικά προνόμια, θά μεταφέρονταν σ' 
έκεΐνες τίς σφαίρες τής ζωής, πού δέ θεωρούνται πολιτικές, μέ 
τήν συνηθισμένη έννοια τής λέξης. Γιά παράδειγμα, μιά μητέ-
ρα, πού καταφεύγει σέ πολιτικές μεθόδους γιά ν' άπομακρύνει 
τό παιδί της άπό τόν σύζυγό της, θά περιλαμβανόταν σ' αύτήν 
τήν έκτεταμένη έννοια τής πολιτικής συγκινησιακής πανού-
κλας. Τό Ίδιο θά Ίσχυε καί γιά ένα φιλόδοξο έπιστήμονα, πού 
άνεβάζει τόν έαυτό του σέ μιά ψηλότερη κοινωνική θέση δχι μέ 
συγκεκριμένα έπιτεύγματα, άλλά μέ μηχανορραφίες. 

"Εχουμε ήδη πει δτι ή βιολογική σεξουαλική λίμναση είναι ό 
κοινός βιοφυσιολογικός πυρήνας δλων τών μορφών τής συγκι-
νησιακής πανούκλας. Στή βάση τών τωρινών έμπειριών, μπο-
ρούμε νά πούμε δτι ένας γενετήσιος χαρακτήρας είναι άνίκανος 
νά χρησιμοποιήσει τίς μεθόδους τής συγκινησιακής πανού-
κλας. Αύτό άποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα σέ μιά κοινωνία 
πού διευθύνεται σέ μεγάλη έκταση άπό ίδρύματα πού τά 
μαστίζει ή πανούκλα. "Υπάρχει Ινας άλλος κοινός παρανομα-
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στής σέ κάθε μορφή συγκινησιακής πανούκλας: ή Ελλειψη τής 
Ικανότητας γιά φυσική σεξουαλική Ικανοποίηση όδηγεϊ στήν άνάπτυ-
ξη δευτερογενών παρορμήσεων. Ιδιαίτερα σαδιστικών παρορμήσε-
ων. 'Υπάρχουν άφθονες κλινικές ένδείξεις γιά νά στηρίξουν 
αύτήν τήν πρόταση. 'Επομένως, δέν μδς έκπλήσσει πού άνακα-
λύπτουμε δτι ή" βιοψυχική ένέργεια, πού διατηρεί τίς άντιδρά-
σεις συγκινησιακής πανούκλας, πηγάζει πάντα άπό δευτερογε-
νείς όρμές. Στίς πιό έκδηλες περιπτώσεις, δέ λείπει ποτέ ό 
είδικά άνθρώπινος σαδισμός. 

Έτσι, δέν είναι έκπληκτικό τό δτι ή ειλικρίνεια καί ή 
εύθύτητα, άν καί τόσο έγκωμιασμένοι τρόποι συμπεριφοράς, 
σπάνια συμπεριλαμβάνονται στίς άνθρώπινες συναλλαγές· είναι 
πραγματικά τόσο σπάνιες, πού οί περισσότεροι άνθρωποι 
ξαφνιάζονται δταν περιστασιακά έμφανίζονται. "Αν κρίνει 
κανείς άπό τά «πολιτιστικά» μας ίδεώδη, θά περίμενε τήν 
είλικρίνεια καί τήν εύθύτητα νά είναι καθημερινές, αύτονόητες 
στάσεις. Τό γεγονός δτι δέν είναι, δτι άντιμετωπίζονται μέ 
κατάπληξη, δτι οί είλικρινεϊς καί εύθεΐς άντρες καί γυναίκες 
θεωρούνται τέρατα, λίγο «τρελούτσικοι στό μυαλό», δτι, πρά-
γματι, τό νά είσαι τίμιος καί είλικρινής συνεπάγεται Ισχυρούς 
κοινωνικούς κινδύνους — δλα αύτά δέν μπορούν νά έξηγηθούν 
πάνω στή βάση τής κυρίαρχης πολιτικής Ιδεολογίας. Γιά νά 
φτάσουμε νά καταλάβουμε αύτές τίς άντιφάσεις, στρεφόμαστε 
στή γνώση μας γιά τήν όργανωμένη συγκινησιακή πανούκλα. 
Μόνο αύτή ή γνώση είναι ίκανή νά φωτίσει τούς λόγους τοΰ 
γιατί ή Αντικειμενικότητα καί ή είλικρίνεια, οί κινητήριες δυνά-
μεις κάθε όρμής γιά έλευθερία, έχουν ματαιωθεί ξανά καί ξανά 
μέσα στούς αΙώνες. Κανένα κίνημα άνεξαρτησίας δέν μπορεί νά 
έλπίζει δτι θά πετύχει τούς στόχους του, άν δέν άντιμετωπίσει 
καθαρά καί ξάστερα τήν όργανωμένη συγκινησιακή πανούκλα 
μέ είλικρίνεια. 

Ή πιό σίγουρη προστασία τής συγκινησιακής πανούκλας 
ήταν τό γεγονός δτι μέχρι τά τώρα δέν τήν είχε άναγνωρίσει 
κανείς. Μιά άκριβής έρευνα τής φύσης καί τής δυναμικής της 
θά συντρίψει αύτή τήν προστασία της. Οί ύπερασπιστές τής 
συγκινησιακής πανούκλας θά Εχουν δίκιο νά έξηγήσουν αύτή 
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τή δήλωση σάν μιά θανάσιμη άπειλή γιά τήν ύπαρξή τους. 
Αύτό θά φανεί καθαρά άπό τόν τρόπο πού οί ΰπερασπιστές καί 
διαιωνιστές τής συγκινησιακής πανούκλας θ' άντιδράσουν στίς 
άκόλουθες άντικειμενικές άπεικονίσεις. Στή βάση αύτών τών 
άντιδράσεων, θά μπορούμε καί θά πρέπει νά διακρίνουμε Εκεί-
νους πού θέλουν νά βοηθήσουν στή μάχη ένάντια στήν συγκι-
νησιακή πανούκλα άπό έκείνους πού θέλουν νά διατηρήσουν 
τούς θεσμούς της. Έχουμε δει ξανά καί ξανά δτι ή παράλογη 
φύση τής συγκινησιακής πανούκλας άποκαλύπτεται άθελά της, 
μόλις κανείς άποπειραθεί νά φτάσει στίς ρίζες της. Αύτό είναι 
κατανοητό, έπειδή ή συγκινησιακή πανούκλα μόνο παράλογα 
μπορεί ν* άντιδρά. Είναι καταδικασμένη στήν έξαφάνιση δταν 
άντικρούεται καθαρά καί ξάστερα άπό τή λογική σκέψη καί τό 
φυσικό αίσθημα γιά τή ζωή. Δέ χρειάζεται νά τής έπιτεθείς ή νά 
τήν πολεμήσεις κατά μέτωπο. "Η πανούκλα θά μανιάσει αύτό-
ματα καί άναπόφευκτα, δταν περιγράφονται Αντικειμενικά καί 
είλικρινά οί φυσικές λειτουργίες τού ζωντανού όργανισμοϋ. Δέν 
ύπάρχει τίποτε άλλο πού νά τό μισεί περισσότερο άπ* αύτό. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 
ΤΟΝ ΝΕΥΡΩΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ 

α) Στή σκέψη 

Ή σκέψη τοΰ γενετήσιου χαρακτήρα προσανατολίζεται σέ 
άντικειμενικά γεγονότα καί διαδικασίες. Ό γενετήσιος χαρακτή-
ρας διακρίνει τό ούσιαστικό άπό τό μή ούσιαστικό ή τό 
λιγότερο ούσιαστικό* προσπαθεί νά συλλάβει καί νά έξαλείψει 
παράλογες συγκινησιακές διαταραχές* είναι άπό τή φύση του 
λειτουργικός, δηλαδή, Ικανός νά προσαρμόζεται* δέν είναι μυστι-
κιστής οΰτε μηχανιστής. ΟΙ κρίσεις του είναι άποτέλεσμα κάποι-
ας σχετικής διαδικασίας. Ή λογική σκέψη είναι άνοιχτή σέ 
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άντικειμενικά Επιχειρήματα, γιατί δυσκολεύεται νά λειτουργήσει 
χωρίς άντικειμενικά άντεπιχειρήματα. 

Βέβαια καί ό νευρωσικός χαρακτήρας Επιχειρεί νά προσανατο-
λιστεί κι αύτός σέ άντικειμενικά γεγονότα καί διαδικασίες. 
Στόν νευρωσικό χαρακτήρα, δμως, ή λογική σκέψη είναι 
άνακατεμένη καί έπηρεασμένη άπό τή χρόνια σεξουαλική 
λίμναση καί κατά συνέπεια κι αύτός προσανατολίζεται, μέχρι 
Ενα σημείο, στήν άποφυγή τής δυσαρΕσκειας. Έτσι, δ νευρωσι-
κός χαρακτήρας θά χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους γιά ν* 
άποφύγει διαδικασίες καί συμβάντα πού, άν τά Εξέταζε, θά 
Ενιωθε άσχημα ή θά ήταν σέ διάσταση, π.χ., μ* Ενα ψυχαναγκα-
στικό σύστημα σκέψης· ή θά Εξερευνήσει αύτές τίς διαδικασίες 
καί τά συμβάντα μέ τέτοιο τρόπο, δηλαδή άνορθολογικά, πού ό 
λογικός στόχος γίνεται άνέφικτος. "Ας παραθέσουμε Ενα παρά-
δειγμα. Ή εΙρήνη καί ή Ελευθερία είναι παγκόσμιες Επιθυμίες. 
'Ωστόσο, άφοΰ ή μέση χαρακτηροδομή είναι νευρωσική στόν 
τρόπο σκέψης της, ό φόβος τής έλευθερίας καί ό φόβος τής 
εύθύνης (άγχος ήδονής) συνυφαίνονται μέ τίς Ιδέες τής εΙρήνης 
καί τής έλευθερίας καί αύτοί οί στόχοι συζητούνται γι' αύτό μέ 
φορμαλιστικό μάλλον παρά άντικειμενικό τρόπο. Είναι σάν ν' 
άποφεύγονται σκόπιμα τά πιό άπλά καί πιό άμεσα γεγονότα τής 
ζωής, δηλαδή, Εκείνα τά γεγονότα, πού προφανώς άντιπροσω-
πεύουν τό φυσικό δομικό ύλικό τής είρήνης καί τής Ελευθερίας. 
ΠαραβλΕπονται σημαντικές σχέσεις καί σύνδεσμοι. Π.χ., σί-
γουρα δέν είναι μυστικό δτι ή πολιτική είναι όλέθρια καί δτι ή 
άνθρωπότητα είναι άρρωστη, μέ τήν ψυχιατρική Εννοια τοΰ 
δρου. Κι δμως, κανένας δέ βλέπει τή σύνδεση άνάμεσα σ' αύτά 
τά γεγονότα καί τήν άπαίτηση γιά μιά βιώσιμη δημοκρατική 
τάξη. Έτσι, δύο ή τρία πασίγνωστα καί γενικά Εγκυρα γεγονό-
τα βρίσκονται πλάι-πλάι, χωρίς καμιά σύνδεση. Τό νά δείξεις 
δτι αύτά τά γεγονότα συνδέονται τό Ενα μέ τό άλλο θ' 
άπαιτοΰσε άμεσες ριζικές μεταβολές στίς πρακτικές ύποθέσεις τής 
καθημερινής ζωής. 'Ιδεολογικά, δ νευρωσικός χαρακτήρας θά 
ήταν προετοιμασμένος νά έπικροτήσει αύτές τίς μεταβολές. 
"Ομως, φοβάται τήν πρακτική ύλοποίησή τους. Ή χαρακτηροθω-
ράκισή του άπαγορεύει μιά μεταβολή στό σχέδιο ζωής, πού Εχει 
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γίνει άκαμπτο. Έτσι, θά συμφωνήσει π.χ. μέ τήν κριτική τοϋ 
παραλογισμοΰ στήν κοινωνία καί τήν έπιστήμη. Μέ πρακτικό 
καί άντικειμενικό τρόπο, δμως, δέ θά διορθώσει οϋτε τόν έαυτό 
του, οϋτε τό περιβάλλον του, σύμφωνα μ' αύτή τήν κριτική. Δέν 
θά δημιουργήσει μία πρότυπη κοινωνική βάση, πού ν' άντανα-
κλά τήν Ιδεολογία πού έπικροτεϊ. Πραγματικά, συχνά συμβαίνει 
τό ίδιο άτομο πού λέει ναί δταν είναι ζήτημα Ιδεολογίας, νά 
γίνεται φλογερός άντίπαλος στήν πρακτική, δταν κάποιος 
άλλος έπιφέρει χειροπιαστές μεταβολές. Σ' αύτό τό σημείο, τά 
δρια μεταξύ νευρωσικού χαρακτήρα καί άτόμου πού έχει 
προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα γίνονται άσαφή. 

Τό άτομο, πού έχει προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα, 
δέν Ικανοποιείται μέ τό νά κρατήσει παθητική στάση — 
διακρίνεται, σέ σχέση μέ τόν νευρωσικό χαρακτήρα, άπό μιά 
μικρή ή μεγάλη καταστροφική γιά τή ζωή κοινωνική δραστηριό-
τητα. Ή σκέψη του είναι έντελώς διαποτισμένη άπό παράλογες 
άντιλήψεις καί κυβερνιέται σχεδόν άποκλειστικά άπό παράλογες 
συγκινήσεις. Στόν νευρωσικό χαρακτήρα, ή σκέψη καί ή πράξη 
δέν συμπτίπτουν. Αύτό δέν Ισχύει γιά τόν πανουκλιασμένο 
χαρακτήρα. Όπως καί στό γενετήσιο χαρακτήρα, ή σκέψη του 
είναι σέ πλήρη συμφωνία μέ τίς πράξεις του, άλλά ύπάρχει μιά 
σημαντική διαφορά, δηλαδή, τά συμπεράσματά του δέν είναι 
άποτέλεσμα τής σκέψης του. Είναι πάντοτε προκαθορισμένα άπό 
τή συγκινησιακή του άρρώστια. Στό άτομο πού έχει προσβλη-
θεί άπό συγκινησιακή πανούκλα, ή σκέψη δέν είναι, δπως στό 
λογικό άτομο, βοήθημα γιά τήν κατάληξη σέ ένα όρθό συμπέ-
ρασμα- άντίθετα, χρησιμοποιείται σάν έπιβεβαίωση καί έκλογί-
κευση ένός προκαθορισμένου παράλογου συμπεράσματος. Αύτό 
είναι γνωστό γενικά σάν «προκατάληψη» άλλά δέ βλέπουμε δτι 
αύτή ή προκατάληψη έχει έπιζήμια κοινωνικά άποτελέσματα σέ 
μεγάλη κλίμακα. Είναι καθολικά διαδεδομένη καί χαρακτηρίζει 
σχεδόν καθετί πού όνομάζεται «παράδοση». Είναι μισαλλόδο-
ξη, δηλαδή, δέν άνέχεται τή λογική σκέψη, πού θά μπορούσε νά 
τραντάξει τό έδαφος πού στηρίζεται. Επομένως, ή πανουκλια-
σμένη σκέψη είναι άπρόσιτη σέ έπιχειρήματα. Έχει τή δική της 
τεχνική στή δική της σφαίρα, τή δική της «συνέπεια». σάν νά λέμε, 
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πού δίνει τήν έντύπωση «λογικής». Μ* αύτό τόν τρόπο, 
δημιουργεί τήν έντύπωση τής όρθολογικότητας, χωρίς στήν 
πραγματικότητα νά είναι λογική. 

Γιά παράδειγμα, ένας αύστηρός, αύταρχικός έκπαιδευτής θά 
σού πεΐ ότι είναι δύσκολο νά διδάξεις τά παιδιά καί γΓ αύτό οί 
μέθοδοι- του είναι άναγκαΐες. Σ' αύτό τό στενό πλαίσιο, τό 
συμπέρασμά του φαίνεται σωστό. "Αν κάποιος, πού σκέφτεται 
λογικά, έρθει καί τοΰ δείξει δτι ή άπειθαρχία τών παιδιών, πού 
τήν έπικαλεΐται ό αύστηρός αύταρχικός γιά νά δικαιώσει τίς 
μεθόδους του, είναι ή ϊδια μιά συνέπεια αύτοΰ άκριβώς τοΰ 
παράλογου τρόπου σκέψης, θά βρεθεί άντιμέτωπος μ' ένα 
διανοητικό μπλοκάρισμα. Σ' αύτό άκριβώς τό σημείο άναδύεται 
ή παλιά φύση τοΰ πανουκλιασμένου τρόπου σκέψης. 

Ά ς δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ή ήθικιστική σεξουαλι-
κή καταστολή προκαλεί δευτερογενείς όρμές καί οί δευτερογε-
νείς όρμές κάνουν άναγκαία τήν ήθικιστική καταπίεση. 'Οποι-
οσδήποτε άριθμός άπό λογικά συμπεράσματα μπορεί νά έξαχθεϊ 
πάνω στή βάση αύτής τής σχέσης. Άλλά άν αύτός πού 
σκέφτεται καθαρά δείξει δτι οί δευτερογενείς όρμές μπορούν νά 
έξαλειφθοΰν μέ τό νά γίνει δυνατή ή φυσική Ικανοποίηση τών 
άναγκών, τό πανουκλιασμένο άτομο, παρόλο πού τό πλαίσιο 
άναφοράς του έχει γκρεμιστεί, δέ θ' άντιδράσει μέ κατανόηση 
καί διόρθωση, άλλά μέ παράλογα έπιχειρήματα, σιωπή ή άκόμη 
καί μίσος. Μέ λίγα λόγια, τοΰ είναι συγκινησιακά σπουδαίο νά 
συνεχίσουν νά ύπάρχουν καί ή καταπίεση καί οί δευτερογενείς όρμές. 
Φοβάται τίς φυσικές όρμές. Ό φόβος λειτουργεί σάν άνορθολο-
γικό κίνητρο γιά όλόκληρο πλαίσιο άναφοράς, πού καθαυτό 
είναι λογικό καί τόν όδηγεϊ νά κάνει έπικίνδυνες πράξεις δταν 
τό κοινωνικό του σύστημα άπειλεϊται σοβαρά. 

β) Στήν πράξη 

Στό γενετήσιο χαρακτήρα, κίνητρο, στόχος καί πράξη βρί-
σκονται μεταξύ τους σέ άρμονία. Οί στόχοι καί τά κίνητρα 
είναι λογικά, δηλαδή, κοινωνικά προσανατολισμένα. Σέ συμφωνία 
μέ τό φυσικό χαρακτήρα τών κινήτρων καί στόχων του. 
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δηλαδή, στή βάση τοΰ πρωταρχικού βιολογικού θεμελίου τους, ό 
γενετήσιος χαρακτήρας άγωνίζεται γιά μιά καλυτέρευση τών 
δικών του συνθηκών ζωής καί τών συνθηκών ζωής τών άλλων. 
Αύτό τό όνομάζουμε «κοινωνικό έπίτευγμα». 

Στόν νευρωσικό χαρακτήρα, ή Ικανότητα γιά δράση είναι 
πάντα περιορισμένη, έπειδή τά κίνητρα στερούνται συναισθή-
ματος ή είναι άντιφατικά. Μιά καί ό νευρωσικός χαρακτήρας 
έχει συνήθως άπωθήσει βαθιά τόν παραλογισμό του, είναι 
ύποχρεωμένος συνεχώς νά τόν κρατάει κάτω άπό έλεγχο. Κι 
αύτή ή άπώθηση άκριβώς άποτελεί τόν περιορισμό τής ίκανό-
τητάς του γιά δράση. Φοβάται ν* άναμιχτεϊ όλότελα σέ όποια-
δήποτε δραστηριότητα, γιατί δέν είναι ποτέ σίγουρος δτι δέ θά 
ξεσπάσουν σαδιστικές ή άλλες όρμές. Συνήθως ύποφέρει, γιατί 
συνειδητοποιεί δτι άναστέλλει τήν ίδια του τήν ζωή, άλλά δέν 
ζηλεύει τούς ύγιεΐς άνθρώπους. Μπορεί νά χαρακτηριστεί άπό τή 
στάση: «Ήμουν άτυχος στή ζωή· τά παιδιά μας θά 'πρεπε νά 
ζήσουν καλύτερα άπ" δ,τι έγώ». Αύτή ή στάση τόν κάνει νά 
παρατηρεί τήν πρόοδο μέ συμπάθεια, άν καί μέ στείρο τρόπο. 
Δέν είναι έπιζήμιος στήν πρόοδο. 

Στό άτομο, πού έχει προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα, τό 
κίνητρο τής πράξης είναι πάντα διαφορετικό άπ' αύτό πού φαίνεται. 
Τό φαινομενικό κίνητρο δέν συμφωνεί ποτέ μέ τό πραγματικό, εϊτε 
τό δεύτερο είναι συνειδητό, είτε άσυνείδητο. Ούτε ό φαινομενι-
κός στόχος συμφωνεί μέ τόν πραγματικό. Στό γερμανικό 
φασισμό, γιά παράδειγμα, «ή σωτηρία καί ή είρήνευση τού 
γερμανικού έθνους» παρουσιάζονται σάν νά 'ταν ό στόχος, ένώ 
ό πραγματικός στόχος — θεμελιωμένος στή χαρακτηροδομή — 
ήταν ό Ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ή ύποδούλωση τού κόσμου 
καί τίποτα διαφορετικό. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τοΰ 
πανουκλιασμένου άτόμου είναι δτι πιστεύει σοβαρά καί τίμια 
στό φαινομενικό στόχο καί κίνητρο. Θά ήθελα νά τονίσω δτι ή 
χαρακτηροδομή ένός άτόμου, πού έχει προσβληθεί άπό συγκι-
νησιακή πανούκλα, μπορεί νά γίνει κατανοητή μόνο άν τήν 
πάρουμε στά σοβαρά. Ό πανουκλιασμένος άνθρωπος δρά κάτω 
άπό ένα δομικό ψυχαναγκασμό. "Ασχετα μέ τό πόσο καλές 
προθέσεις έχει, μπορεί νά δράσει μόνο μέ τόν τρόπο τής πανού-
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κλος. Ol πράξεις του συμφωνούν μέ τή φύση του, δπως άκριβώς 
ή άνάγκη γιά άγάπη ή άλήθεια συμφωνούν μέ τή φύση τοΰ 
γενετήσιου χαρακτήρα. 

Άλλά τό πανουκλιασμένο άτομο, προστατευμένο άπό τήν 
ύποκειμενική του πεποίθηση, δέν ύποφέρει άπό τήν έπίγνωση 
τής βλαβερότητας τής πράξης του. Ένας πατέρας, άπό μίσος 
γιά τή γυναίκα του (πού, άς πούμε, τοΰ φάνηκε άπιστη), άπαιτεί 
κηδεμονία τοΰ παιδιού τους κι είναι σίγουρος δτι ένεργεΐ «πρός 
τό καλύτερο συμφέρον τοΰ παιδιού». Άλλά άν τό παιδί 
ύποφέρει άπ' τό χωρισμό άπ' τήν μάνα ή άκόμη άρχίζει νά 
γίνεται συντρίμμια, ένας τέτοιος πατέρας θ' άποδειχτεί όλοκλη-
ρωτικά άνεπίδεκτος σέ όποιαδήποτε μορφή έπανόρθωσης. Ό 
πανουκλιασμένος πατέρας θά βρεί κάθε είδους έπιψανειακό 
έπιχείρημα γιά νά στηρίξει τήν πεποίθησή του δτι «θέλει τό 
καλό» τοΰ παιδιού κρατώντας το μακριά άπ' τή μάνα του. 
Αποκλείεται νά τόν πείσεις δτι τό πραγματικό κίνητρο είναι ή 
σαδιστική τιμωρία τής μητέρας. 

Ό άνθρωπος, πού έχει προσβληθεί άπό τή συγινησιακή 
πανούκλα, άντίθετα μέ τό νευρωσικό χαρακτήρα, άναπτύσσει 
πάντα σάν κομμάτι τής δομής του ένα φθόνο ζευγαρωμένο μ' 
ένα θανάσιμο μίσος γιά ότιδήποτε ύγιές. Μιά χαρακτηρονευρω-
σική γεροντοκόρη ζει μιά ζωή άποτραβηγμένη καί δέν άνακα-
τεύεται στήν έρωτική ζωή τών νεαρών κοριτσιών μιά πανουκλι-
ασμένη γεροντοκόρη, άντίθετα, δέν μπορεί ν' άνεχτεί τήν 
σεξουαλική εύτυχία τών νεαρών κοριτσιών. Ά ν μιά τέτοια 
γεροντοκόρη είναι δασκάλα, θά προσπαθήσει σίγουρα νά κάνει 
τίς κοπέλες, πού έχει στή φροντίδα της, άνίκανες νά δοκιμά-
σουν τή σεξουαλική εύτυχία. Αύτό Ισχύει καί γιά κάθε κατά-
σταση τής ζωής. Ό χαρακτήρας πού έχει προσβληθεί άπό 
συγκινησιακή πανούκλα θ' άποπειραθεϊ, κάτω άπό όποιεσδήπο-
τε συνθήκες καί μέ κάθε δυνατό μέσο, νά μεταβάλλει τό 
περιβάλλον του, έτσι πού ό δικός του τρόπος ζωής καί ό δικός 
του τρόπος πού βλέπει τά πράγματα νά μήν έκτίθενται σέ 
κίνδυνο. Αίσθάνεται καθετί, πού άντιφάσκει μέ τόν δικό του 
τρόπο ζωής, σάν πρόκληση καί, γι' αύτό, τό καταδιώκει μέ 
άγριο μίσος. Ό άσκητικός τύπος είναι ένα καλό παράδειγμα. 
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Κάτω άπό τήν μιά έμφάνιση ή τήν άλλη, ή βασική στάση τοϋ 
άσκητικοΰ είναι: «Γιατί θά Επρεπε οί άλλοι νά τά βρουν 
καλύτερα άπό μένα; "Ας ύποφέρουν δπως ύπόφερα κι έγώ». Σέ 
κάθε περίπτωση, ή βασική στάση είναι τόσο καλά κρυμμένη σέ 
μιά λογική, καλοστημένη Ιδεολογία ή θεωρία γιά τή ζωή, πού 
μόνο κάποιος πού έχει πλατιά πρακτική έμπειρία καί διεισδυτι-
κή σκέψη μπορεί νά τήν ξεσκεπάσει. Είναι όδυνηρό, άλλά 
άναγκαΐο νά σημειώσουμε έδώ δτι πολύ πρόσφατα, στήν άρχή 
αύτοϋ τοΰ αίώνα, τό μεγαλύτερο μέρος τής έπίσημης εύρωπαϊ-
κής έκπαίδευσης είχε πρότυπα σύμφωνα μ' αύτές έδώ τίς 
γραμμές. 

γ) Στή σεξουαλικότητα 

Ή σεξουαλικότητα τού γενετήσιου χαρακτήρα καθορίζεται 
ούσιαστικά άπό τούς βασικούς φυσικούς νόμους τής βιολογικής 
ένέργειας. Είναι έτσι φτιαγμένος, πού άπολαμβάνει μέ φυσικό 
τρόπο τή σεξουαλική εύτυχία τών άλλων. Μέ τόν Ιδιο τρόπο, 
είναι άδιάφορος στίς διαστροφές καί έχει μιά άποστροφή στήν 
πορνογραφία. Ό γενετήσιος χαρακτήρας άναγνωρίζεται εύκο-
λα άπό τήν καλή έπαφή πού έχει μέ τά ύγιή παιδιά. Τό θεωρεί 
έντελώς φυσικό δτι τά παιδιά καί οί έφηβοι ούσιαστικά 
προσανατολίζονται σεξουαλικά. Μέ τόν Ιδιο τρόπο, έκπληρώνει 
ή τουλάχιστον προσπαθεί νά έκπληρώσει τίς (συχνά κοινωνικά 
περιορισμένες) άπαιτήσεις πού συνεπάγονται αύτά τά βιολογικά 
γεγονότα. Αύτή ή συμπεριφορά ύπάρχει αύθόρμητα, είτε έχει 
άποκτηθεϊ ή άντίστοιχη γνώση είτε δχι. Στήν κοινωνία μας, 
αύτές οί μητέρες κι αύτοί οί πατέρες έκτίθενται σέ σοβαρό 
κίνδυνο νά τούς θεωρήσουν καί νά τούς μεταχειριστούν σάν 
έγκληματίες οί διάφοροι αύταρχικοί θεσμοί, έκτός κι άν τυχαί-
νει νά ζοΰν σ' έναν κοινωνικό περίγυρο πού ύποστηρίζει τίς 
άπόψεις τους. "Αξίζουν άκριβώς τό άντίθετο — τή μεγαλύτερη 
δυνατή κοινωνική προστασία. 'Αποτελοΰν κέντρα κοινωνικά, 
άπό τά όποια μιά μέρα θά προέλθουν έκπαιδευτές καί γιατροί 
πού θά ένεργοΰν λογικά. Ή βάση τής ζωής καί τών πράξεων 
τών παιδιών τους είναι ή σεξουαλική εύτυχία πού έχουν βιώσει 
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ot ίδιοι. Γονείς, π.·(., πού θά άφηναν τά παιδιά τους νά βιώσουν 
τό σέξ σέ άπόλυτη συμφωνία μέ ύγιεΐς, φυσικούς νόμους, θά 
κινδυνεύσουν νά κατηγορηθούν γιά άνηθικότητα (ή διαφθορά 
τή ήθικής) καί νά στερηθούν τά παιδιά τους άπό όποιοδήποτε 
άσκητή, πού Ετυχε νά έχει Εξουσία. 

Ό νευρωσικός χαρακτήρας ζει μιά σεξουαλικά παραιτημένη 
ζωή ή συμμετέχει σέ μυστικές διεστραμμένες ένέργειες. Ή 
όργασμική του άνικανότητα συνοδεύεται άπό μιά λαχτάρα γιά 
σεξουαλική εύτυχία — άδιαφορεϊ γιά τήν σεξουαλική εύτυχία 
τών άλλων. Είναι πιό πιθανό νά διευθύνεται άπό άγχος παρά 
άπό μίσος, δποτε Ερχεται σ' Επαφή μέ τό σεξουαλικό πρόβλη-
μα. ' Η θωράκισή του σχετίζεται μόνο μέ τή δική του σεξουαλι-
κότητα καί δχι μέ τών άλλων. Ό δργασμικός του πόθος πολύ 
συχνά ένσωματώνεται σέ πολιτιστικά ή θρησκευτικά Ιδεώδη, 
πού δέν είναι ούτε πολύ ώφέλιμα, ούτε πολύ Επιζήμια στήν 
εύημερία τής κοινότητας. Ό νευρωσικός χαρακτήρας είναι 
συνήθως πολύ Ενεργητικός σέ κύκλους καί δμάδες πού δέν 
έχουν καί μεγάλη κοινωνική έπιρροή. Δέν ύπάρχει άμφιβολία 
γιά τήν πολιτιστική άξία μερικών άπ' αύτές τίς όμάδες. Άλλά ό 
νευρωσικός χαρακτήρας δέν είναι ίκανός νά δώσει καμιά 
σημαντική συμβολή γιά τή δημιουργία ύγιέστερων δομών σέ 
μαζική κλίμακα, γιατί οί πλατιές μάζες συνδέονται πολύ πιό 
στενά άπ* δ,τι αύτός μέ τό ζήτημα τής φυσικής σεξουαλικότη-
τας. 

Ή βασική αύτή στάση τοΰ σεξουαλικά άβλαβοΰς νευρωσι-
κοΰ χαρακτήρα είναι Ικανή, όποιαδήποτε ώρα καί κάτω άπό 
κατάλληλες έξωτερικές συνθήκες, νά μεταβληθεί σέ μιά πανου-
κλιασμένη στάση. Ή διαδικασία είναι ή άκόλουθη: οί δευτερο-
γενείς όρμές, πού ήταν ύπό έλεγχο άπό τά πολιτιστικά καί 
θρησκευτικά Ιδεώδη, ξεσπάνε. Ή σεξουαλικότητα τοϋ χαρακτή-
ρα, πού Εχει προσβληθεί άπό τήν συγκινησιακή πανούκλα, είναι 
συνήθως σαδιστική καί πορνογραφική· χαρακτηρίζεται άπό τήν 
παράλληλη ΰπαρξη τής σεξουαλικής άσέλγειας (όφειλόμενη στήν 
άνικανότητα γιά τήν έπίτευξη Ικανοποίησης) καί τοϋ σαδιστικού 
ήθικισμοΰ. Αύτή ή δυαδικότητα είναι ένα κομμάτι τής δομής του· 
τό πανουκλιασμένο άτομο δέ θά μπορούσε ν' άλλάξει, άκόμα κι 
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άν είχε έναισθησία καί γνώση. Σύμφωνα μέ τή δομή του, δέν 
μπορεί νά είναι τίποτε άλλο παρά πορνογραφικά άσελγής καί 
ταυτόχρονα σαδιστικά ήθικιστής. 

Αύτός είναι ό πυρήνας τής χαρακτηροδομής τοΰ πανουκλια-
σμένου άτόμου. Αύτή ή δομή άναπτύσσει άγριο μίσος ένάντια 
σέ κάθε διαδικασία, πού έρεθίζει τήν δική του όργασιμική 
λαχτάρα καί, συνακόλουθα, τό άγχος όργασμοΰ του. Ή άπαίτη-
ση γι' άακητισμό κατευθύνεται δχι ένάντια στόν έαυτό του άλλά, 
πάνω άπ' δλα καί μέ σαδιστικό τρόπο, ένάντια στή φυσική 
σεξουαλικότητα τών άλλων. "Ατομα, πού έχουν προσβληθεί άπό 
συγκινησιακή πανούκλα, έχουν τήν Ισχυρή τάση νά σχηματί-
ζουν κοινωνικούς κύκλους. Αύτοί οί κύκλοι γίνονται κέντρο γιά 
τή διάπλαση τής κοινής γνώμης. Τό πιό έξέχον χαρακτηριστι-
κό τους είναι ή έντονη άδιαλλαξία τους στά ζητήματα τής 
σεξουαλικότητας. Είναι πλατιά διαδεδομένοι καί πασίγνωστοι. 
Κάτω άπό τή σημαία τοΰ «πολιτισμού» καί τής ήθικής, καταδι-
ώκουν μέχρι τά έσχατα κάθε έκφραση τής φυσικής σεξουαλικό-
τητας. Στή διάρκεια τοΰ χρόνου, έχουν άναπτυξει μιά είδική 
τεχνική συκοφαντίας, θ ά μιλήσουμε γι* αύτό άργότερα. 

Οί κλινικές έρευνες δέν άφήνουν χώρο γι' άμφιβολίες δτι τό 
σεξουαλικό κουτσομπολιό καί ή συκοφαντία δίνουν σ' αύτά τά 
συγκινησιακά πανουκλιασμένα άτομα ένας είδος διεστραμμένης 
σεξουαλικής Ικανοποίησης* μπορούν έτσι νά πετύχουν σεξουα-
λική ήδονή χωρίς τήν φυσική γενετήσια λειτουργία. Σ' αύτούς 
άκριβώς τούς κύκλους είναι πού συχνά άνακαλύπτουμε όμοφυ-
λοφιλία, σεξουαλική συνεύρεση μέ ζώα καί άλλες μορφές 
διαστροφών. Αύτά τά Vehmic* δικαστήρια κατευθύνουν τίς 
σαδιστικές έπιθέσεις τους ένάντια στή φυσική σεξουαλικότητα 
τών άλλων καί δχι ένάντια στή διεστραμμένη σεξουαλικότητα. 
Μποροΰν νά πάρουν μιά Ιδιαίτερα άκραία θέση ένάντια στή 
φυσική σεξουαλικότητα τών παιδιών καί τών έφήβων, ένώ άρκετά 

* "Ενα σύστημα μυστικών δικαστηρίων, κού δίκαζαν συνήθως έν όνόματι τής 
μοχθηρίας καί τών συμφεροντολογικών κινήτρων. Λειτουργούσαν τόν Μεσαίω-
να στή Βεστφαλία καί καταργήθηκαν μέ σειρά δικών άπ' τά τακτικά δικαστήρια 
τό 1568. (Σ.τ.Μ.). 
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περίεργα, είναι σχεδόν τυφλοί σέ κάθε μορφή διεστραμμένης 
σεξουαλικής δραστηριότητας. ΤΕχουν πολλές άνθρώπινες ζωές 
βάρος στή συνείδησή τους. 

δ) Στήν έργασία 

Ό γενετήσιος χαρακτήρας έχει ένεργό ένδιαφέρον στήν 
άνάπτυξη μιας έργασιακής διαδικασίας, πού άφήνεται νά τρα-
βάει τή δική της πορεία. Τό ένδιαφέρον του έστιάζεται ούσια-
στικό στήν ίδια τή διαδικασία. Τό άποτέλεσμα τής έργασίας 
πραγματοποιείται χωρίς Ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί άπορρέει 
αύθόρμητα άπό τή διαδικασία τής έργασίας. Ό σχηματισμός τοΰ 
προϊόντος μέσα άπό τήν πορεία τής διαδικασίας τής έργασίας είναι 
Ινα ούσιαστικό χαρακτηριστικό τής βιολογικής Απόλαυσης τής 
δουλειάς. Αύτό όδηγεί σέ μιά έντονη κριτική δλων τών μεθόδων 
έκπαίδευσης τών παιδιών μέ παιχνίδια πού άποκλείουν τήν 
ένεργητικότητά τους. Ό προκαθορισμός τοΰ πώς πρέπει νά 
λειτουργεί τό παιχνίδι καί ή άπαράβατη συνταγή τοΰ πώς 
συναρμολογείται πνίγουν τή φαντασία καί τήν παραγίογικότητα 
τοΰ παιδιού. Ό καταναγκαστικός ήθικισμός άνέχεται μόνο τή 
μυστικιστική έκσταση· δέ δείχνει άνοχή γιά τόν αύθεντικό 
ένθουσιασμό κι αύτός είναι ό λόγος πού πάντα λείπει δ 
ένθουσιασμός σέ σχέση μέ τή δουλειά. "Ενα παιδί, πού πρέπει 
νά συναρμολογήσει ένα προσχεδιασμένο σπίτι, μέ προσχεδιασμένα 
οίκοδομικά υλικά, μ' ένα προσχεδιασμένο τρόπο, δέν μπορεί νά 
έφαρμόσει τή φαντασία του καί δέν άναπτύσσει κανένα ένθου-
σιασμό. Μπορούμε εύκολα νά καταλάβουμε δτι αύτό τό βασικό 
χαρακτηριστικό τής αύταρχικής έκπαίδευσης, είναι μέρος τοΰ' 
άγχους ήδονής τών ένηλίκων. "Εχει άνασχετικό άποτέλεσμα 
πάνω στήν εύχαρίστηση τοΰ παιδιοΰ γιά τή δουλειά. Ό 
γενετήσιος χαρακτήρας έπηρεάζει τήν έξάσκηση τής δουλειάς τών 
άλλων, θέτοντας ένα παράδειγμα καί δχι προδιαγράφοντας τό 
άποτέλεσμα καί τίς μεθόδους έργασίας. Αύτό άπαιτεί τή δυνατότη-
τα άνοχής τών νευροφυτικών ρευστών καί τό νά μπορείς ν' 
άφεθεΐς. 

Ό νευρωσικός χαρακτήρας είναι λίγο ή πολύ περιορισμένος 
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στήν έργασία του. Ή βιολογική του ένέργεια καταναλώνεται 
ούσιαστικά στήν άναχαίτιση τών διεστραμμένων φαντασιώσε-
ων. Ή νευρωσική διαταραχή τής έργασίας μπορεί πάντα ν' 
άναζητηθεΐ σέ μιά κακή χρήση τής βιολογικής ένέργειας. Γιά 
τόν Ιδιο άκριβώς λόγο, ή έργασία τοϋ νευρωσικοϋ χαρακτήρα, 
άσχετα μέ τό πόσο πλούσια σέ δυναμικό μπορεί νά είναι, 
γίνεται άπρόθυμα καί χωρίς Ιχνος διασκέδασης. 'Εφόσον ό 
νευρωσικός χαρακτήρας είναι άνίκανος γι' αύθεντικό ένθουσια-
σμό, θά θεωρήσει τήν Ικανότητα τοΰ παιδιού γιά ένθουσιασμό 
σάν «άνάρμοστη» (άν, γιά παράδειγμα, τυχαίνει νά 'ναι δάσκα-
λος). Παρόλα αύτά, μ' έναν ψυχαναγκαστικά νευρωσικό τρόπο, 
έπιμένει νά καθορίζει τήν έργασία τών άλλων. 

Τό άτομο, πού έχει προσβληθεί άπό τή συγκινησιακή πανού-
κλα, μισεί τήν έργασία, γιατί τήν αίσθάνεται σάν ένα φορτίο. 
Γι' αύτό, άποφεύγει κάθε εύθύνη καί Ιδιαίτερα τίς μικρές 
δουλειές, πού άπαιτοΰν ύπομονή. Μπορεί νά όνειρευτεί ότι 
γράφει ένα σπουδαίο βιβλίο, ότι ζωγραφίζει μιά έξαίσια καλλι-
τεχνική δουλειά, ότι διευθύνει μία φάρμα, κ.λ.π.· ώστόσο, 
έφόσον είναι άνίκανος γιά δουλειά, άποφεύγει τήν άναγκαία, 
βήμα πρός βήμα, έπίμονη όργανική έξέλιξη, πού είναι σύμφυτη 
σέ κάθε διαδικασία έργασίας. Αύτό τόν προδιαθέτει νά γίνει 
ένας Ιδεολόγος, μυστικιστής, ή πολιτικός, δηλαδή, νά συνδεθεί 
μέ δραστηριότητες πού δέν άπαιτοΰν όποιαδήποτε ύπομονή καί 
όργανική έξέλιξη. Είναι άκριβώς τό Ιδιο πιθανό νά γίνει ένας 
άνωφελής άλήτης, δσο καί δικτάτορας τής μιάς ή τής άλλης 
σφαίρας τής ζωής. Έχει δημιουργήσει μιά εΙκόνα τής ζωής 
φτιαγμένη άπό νευρωσικές φαντασιώσεις καί, έφόσον αύτός ό 
Ιδιος είναι άνίκανος νά πραγματώσει ότιδήποτε, θέλει νά 
σπρώξει άλλους νά δουλεύουν γιά τήν πραγμάτωση αύτής τής 
άρρωστημένης εικόνας τής ζωής. Ή άρνητική άντίληψη τών 
άμερικανών γιά τή λέξη «άφεντικό» είναι προϊόν μιας τέτοιας 
κατάστασης. Ένας γενετήσιος χαρακτήρας, πού έλέγχει μιά 
συλλογική διαδικασία έργασίας, θά δείξει αύθόρμητα τό δρόμο 
μέ τό δικό του παράδειγμα: θά δουλέψει περισσότερο άπό τούς 
άλλους. 'Απ' τήν άλλη μεριά, ό χαρακτήρας πού έχει προσβλη-
θεί άπό τή συγκινησιακή πανούκλα θά θέλει τυπικά νά δουλέψει 
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λιγότερο άπό τούς άλλους. Ό σ ο μικρότερη ή Ικανότητα του 
γιά δουλειά καί, συνεπώς, δσο χαμηλότερη ή αύτοεκτίμησή 
του, τόσο μεγαλύτερη ή έπιμονή του νά είναι άρχηγός στή 
διάρκεια τής έργασίας. 

Ή σύγκριση άναγκαστικά πήρε τή μορφή ξεκάθαρων διαφο-
ρών. Στήν πραγματικότητα, άκόμα καί δ γενετήσιος χαρακτή-
ρας Εχει τίς νευρωσικές άναστολές του καί άντιδράσεις πανού-
κλας. Ταυτόχρονα, κάθε πανουκλιασμένο άτομο κουβαλάει 
μέσα του τίς δυνατότητες τοΰ γενετήσιου χαρακτήρα. Οί έμπει-
ρίες άπό τήν όργονοθεραπεία δέν άφήνουν καμιά άμφιβολία γιά 
τό δτι οί άνθρωποι, πού Εχουν προσβληθεί άπό τήν συγκινησια-
κή πανούκλα, αύτοί πού περικλείονται στήν ψυχιατρική Εννοια 
«ήθική νοσηρότητα», δχι μόνο Επιδέχονται κατ' άρχήν θερα-
πεία, άλλά είναι καί Ικανοί ν' άναπτύξουν ΕξαιρετικΕς Ικανότη-
τες γιά Εργατική, σεξουαλική καί διανοητική δραστηριότητα. 
Αύτό πάλι μας δίνει τήν εύκαιρία νά τονίσουμε δτι ή Εννοια 
«συγκινησιακή πανούκλα» δΕν συνεπάγεται καμιά δυσφήμηση. 
Στήν πορεία τών σχεδόν τριάντα χρόνων ψυχιατρικής Εργασίας 
μου Εχω φτάσει νά συνειδητοποιήσω δτι μιά προδιάθεση γιά 
συγκινησιακή πανούκλα είναι Ενδειξη πολύ μεγάλων ποσοτή-
των βιολογικής Ενέργειας. Πραγματικά, ή ύψηλή Ενταση τής 
βιολογικής Ενέργειας τοϋ Ατόμου τόν άρρωσταίνει μέ συγκινησια-
κή πανούκλα άν, έξαιτίας άκαμπτου χαρακτήρα καί μυϊκής 
θωράκισης, δέν μπορεί νά πραγματώσει τόν έαυτό του μέ 
φυσικό τρόπο. Τό άτομο, πού Εχει προσβληθεί μ' αύτό τόν 
τρόπο, είναι Ενα προϊόν τής αύταρχικής, καταναγκαστικής 
Εκπαίδευσης. Έξαιτίας τής ματαίωσης τοΰ μή πραγματωμένου 
ταλέντου του, Ικανοποιεί τήν Εκδίκησή του στήν καταναγκαστι-
κή Εκπαίδευση μέ πολύ πιό μεγάλη έπιτυχία άπ' δ,τι δ ήσυχος 
καί παραιτημένος νευρωσικός χαρακτήρας. Διαφέρει άπό τό 
γενετήσιο χαρακτήρα, στό μέτρο πού ή έξέγερσή του δέν 
προσανατολίζεται κοινωνικά καί γι' αύτό είναι άνίκανη νά 
Επιδράσει καί νά φΕρει όρθολογικές μεταβολές πρός τό καλύτε-
ρο. Διαφέρει άπό τόν νευρωσικό στό μέτρο πού δέν παραιτείται. 

Ό γενετήσιος χαρακτήρας έλέγχει τίς δικές του άντιδράσεις 
συγκινησιακής πανούκλας μέ δύο τρόπους: 
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1) Έφόσον ή δομή τοϋ χαρακτήρα του είναι ούσιαστικά 
όρθολογικής φύσης, αίσθάνεται τή δικιά του άντίδραση πανού-
κλας σάν ξένη καί χωρίς νόημα. 

2) Είναι τόσο στέρεα ριζωμένος στίς όρθολογικές διαδικασί-
ες, πού καταλαβαίνει άμέσως τόν κίνδυνο πού θά συνεπάγονταν 
οί παράλογες τάσεις του γιά τίς ζωτικές του διαδικασίες Αύτή ή 
έπίγνωση τόν βοηθά να κρατάει σέ έλεγχο τόν έαυτό του. Ό 
άνθρωπος, πού έχει προσβληθεί άπό τήν συγκινησιακή πανού-
κλα, άπ' τήν άλλη μεριά, άντλεΐ τόσο μεγάλη δευτερογενή, 
σαδιστική ήδονή άπό τήν Ιδια του τή συμπεριφορά, πού είναι 
άπρόσιτος σέ όποιαδήποτε διόρθωση. Οί πράξεις τοΰ ύγιοΰς 
άτόμου έκρέουν κατευθείαν άπ' τή δεξαμενή τής βιολογικής 
ένέργειας* οί πράξεις τοΰ πανουκλιασμένου άτόμου πηγάζουν 
άπό τήν Ιδια πηγή, άλλά πρέπει κάθε φορά νά περάσουν μέσα 
άπό τή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα του καί τήν μυϊκή του 
θωράκιση. Καί σ' αύτήν τήν πορεία τά καλύτερα κίνητρα 
γίνονται άντικοινωνικές καί παράλογες συμπεριφορές. Κατά τό 
πέρασμα μέσα άπό τή χαρακτηροθωράκιση, ό πρωτογενής 
στόχος τής πράξης άλλάζει λειτουργία' ή όρμή ξεκινάει μέ μιά 
όρθολογική πρόθεση· ή θωράκιση κόβει τό δρόμο γιά ένα όμαλό καί 
όργανικό ξεδίπλωμα τής όρμής· δ πανουκλιασμένος χαρακτήρας 
αίσθάνεται αύτή τήν παρεμπόδιση σάν Ανυπόφορη άναστολή· ή όρμή 
πρέπει νά περάσει πρώτα μέσα άπό τή θωράκιση, γιά νά έκδηλωθεί 
έντελώς· σ' αύτή τήν πορεία, ή πρωτογενής πρόθεση καί ό 
όρθολογικός στόχος χάνονται. "Οταν τελικά πραγματωθεί, ή 
πράξη περιέχει έλάχιστη άπό τήν πρωτογενή όρθολογική 
πρόθεση- είναι μιά άκριβής άντανάκλαση τής καταστροφικότη-
τας πού πρέπει νά μπει σέ λειτουργία κατά τή διαδιακασία τής 
διέλευσης μέσα άπ" τό θώρακα. Ή κτηνωδία τοΰ πανουκλιασμέ-
νου άτόμου είναι Αποτέλεσμα τής Αποτυχίας τής πρωτογενούς όρμής 
νά περάσει μέσα άπό τή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα καί τών μυών. Ή 
χαλάρωση τής θωράκισης είναι άδύνατη, γιατί ή πανουκλιασμέ-
νη πράξη οΰτε έκφορτίζει ένέργεια όργασμικά, ούτε παράγει 
όρθολογικά αύτοπεποίθηση. Αύτή ή «άποτυχία» μας βοηθάει νά 
καταλάβουμε μερικές άπό τίς άντιφάσεις στή δομή τοΰ άτόμου, 
πού έχει προσβληθεί άπό τή συγκινησιακή πανούκλα. Έχει μιά 
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Ισχυρή έπιθυμία γιά άγάπη- βρίσκει μιά γυναίκα, πού πιστεύει 
πώς μπορεί νά τήν άγαπήσει- άλλά άποδείχνεται δτι είναι 
άνίκανος γιά τήν έμπειρία αύτή. Αύτό τόν όδηγεί σέ μία 
σαδιστική όργή ένάντια στόν έαυτό του ή ένάντια στήν 
έπιθυμητή γυναίκα, μιά όργή πού δχι σπάνια όδηγεί σέ φόνο. 

Βασικά, λοιπόν, τό άτομο, πού έχει προσβληθεί άπό συγκινησια-
κή πανούκλα, χαρακτηρίζεται άπό τήν άντίφαση άνάμεσα σέ μιά 
έντονη έπιθυμία γιά ζωή καί τήν άνικανότητα (έζαιτίας τής θωράκι-
σης) νά πετύχει μιά άντίστοιχη πραγμάτωση τής ζωής. Γιά τόν 
προσεκτικό παρατηρητή, ό πολιτικός άνορθολογισμός τής 
Εύρώπης χαρακτηριζόταν σαφώς άπ" αύτή τήν άντίφαση. Μέ τή 
λογική ένος ψυχαναγκασμού, οί καλύτερες προθέσεις όδηγοΰ-
σαν σέ καταστροφικά άποτελέσματα. 

Ή γνώμη μου είναι δτι ό τύπος τοΰ γκάνγκστερ είναι μιά 
άπλή έκδήλωση τοΰ μηχανισμοΰ τής συγκινησιακής πανού-
κλας, άν στό άποτέλεσμα τής πράξης τοΰ γκάνγκστερ συμπερι-
ληφθεί καί ή άναστολή τής όρθολογικής όρμής, πού τήν μετατρέ-
πει σέ μιά πανουκλιασμένη πράξη. 

Τώρα, άς προσπαθήσουμε νά έξετάσουμε αύτές τίς διαφορο-
ποιήσεις σέ άπλά παραδείγματα άπό τήν καθημερινή ζωή. 

"Ας πάρουμε σάν πρώτο παράδειγμα τή μάχη γιά τό παιδί, πού 
συμβαίνει συχνά δταν οί γονείς κάνουν άγωγή γιά διαζύγιο. 
'Υπάρχουν τρείς πιθανές άντιδράσεις: ή λογική, ή άντίδραση 
άναστολής τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα καί ή άντίδραση συγκι-
νησιακής πανούκλας. 

α) Λογική 

Ό πατέρας καί ή μητέρα μάχονται γιά τή σωστή άνάπτυξη 
τοΰ παιδιοΰ, μέ λογικά έπιχειρήματα καί μέσα. Είναι πιθανό νά 
συμφωνήσουν άπό τήν άρχή — τότε είναι εύκολο. Άλλά είναι 
πιθανό νά έχουν πολύ διαφορετικές άπόψεις πάνω στό ζήτημα. 
'Ωστόσο, γιά χάρη τοΰ παιδιού, θ" άποφύγουν τίς ύπουλες 
μεθόδους, θ ά μιλήσουν άνοιχτά μέ τό παιδί καί θά τοΰ 
έπιτρέψουν νά πάρει τήν δική του άπόφαση. Δέ θά έπιτρέψουν 
στούς έαυτούς τους νά όδηγηθοΰν άπό έγωιστικά συμφέροντα. 
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Αντίθετα, θά όδηγηθοΰν άπό τίς κλίσεις τοϋ παιδιοϋ. Όταν ό 
ενας ή ό άλλος γονιός είναι άλκοολικός ή πνευματικά άρρω-
στος, αύτή ή πληροφορία θά μεταβιβαστεί στό παιδί σάν άτυχία 
πού πρέπει νά τήν άντέξει γενναία, παίρνοντας κάθε δυνατή 
προφύλαξη γιά νά μήν πειραχτούν τά αίσθήματά του. Τό κίνητρο 
θά είναι πάντα νά άποφευχθει μιά βλάβη στό παιδί. Ή στάση αύτή 
καθορίζεται άπό τή θυσία τών προσωπικών συμφερόντων. 

β) Χαρακτηρονευρωσικός 

Ή μάχη γιά τό παιδί άναστέλλεται μέ κάθε είδους ύπολογι-
σμούς κι ούσιαστικά άπ* τό φόβο τής κοινής γνώμης. Ή 
έναρμόνιση μέ τήν κοινή γνώμη ύπερσκελίζει τά συμφέροντα 
τοΰ παιδιοϋ. Σέ τέτοιες καταστάσεις, οί χαρακτηρονευρωσικοί 
γονείς συμμορφώνονται μέ τήν Ισχύουσα πρακτική: τό παιδί 
μένει μέ τή μητέρα σέ κάθε περίπτωση, ή ύποβάλλουν τήν 
περίπτωση στίς νόμιμες άρχές. Όταν ό ένας γονιός είναι πότης 
ή πνευματικά άσθενής, τότε ύπάρχει ή τάση ν* αύτοθυσιαστεΐ, 
νά συγκαλύψει τό γεγονός, μέ άποτέλεσμα τό παιδί, καθώς καί ό 
άλλος γονιός, νά ύποφέρουν καί νά βρίσκονται σέ κίνδυνο. Τό 
διαζύγιο άποφεύγεται. Τό κίνητρο τής συμπεριφοράς τους συνοψί-
ζεται στή θέση: «Δέ θέλουμε νά προκαλέσουμε ταραχή». Ή 
στάση τους καθορίζεται άπό τήν παραίτηση. 

γ) Τό άτομο πού έχει προσβληθεί άπό συγκινησιακή πανούκλα 

Ή εύτυχία τοΰ παιδιοϋ είναι ένα πλαστό καί, δπως δείχνουν 
τά γεγονότα, άνεκπλήρωτο κίνητρο. Τό πραγματικό κίνητρο είναι 
ή Ικανοποίηση τής έκδίκησης άπέναντι στόν σύντροφο, στερώντας 
του τήν εύχαρίστηση τοϋ παιδιοϋ. Έτσι, λοιπόν, στή μάχη γιά τό 
παιδί, ό ένας σύντροφος καταφεύγει στή δυσφήμηση τοΰ άλλου, 
άσχετα άπό τό άν αύτός ή αύτή είναι ύγιής ή άρρωστος. Ή 
άπουσία όποιασδήποτε φροντίδας γιά τό παιδί φανερώνεται άπό 
τό γεγονός δτι ή άγάπη του γιά τόν άλλο γονιό δέν λαμβάνεται 
υπόψη. Σάν μέσο γιά τήν άποξένωση τοΰ παιδιοϋ άπό τόν ένα ή 
τόν άλλο γονιό, τοΰ λένε δτι ή μάνα του ή ό πατέρας του είναι 
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άλκοολικός ή πνευματικά άρρωστος, μιά θέση πού συνήθως δέν 
άντιστοιχε! στήν πραγματικότητα. Τό άποτέλεσμα είναι δτι τό 
παιδί είναι αύτό πού ύποφέρει πιό πολύ. Τό κίνητρο είναι ή 
έκδίκηση πρός τό σύντροφο καί ή κυριαρχία τοΰ παιδιού. Ή 
αύθεντική άγάπη γιά τό παιδί δέν έχει καμιά θέση στή διαμάχη. 

'Υπάρχουν άμέτρητες παραλλαγές πάνω σ' αύτό τό παράδει-
γμα, άλλά τά βασικά του χαρακτηριστικά είναι τά ίδια καί είναι 
γενικής κοινωνικής σπουδαιότητας. Γιά νά παρθούν νομικές 
άποφάσεις, πρέπει νά δοθεί προτεραιότητα σέ τέτοιες διαφορο-
ποιήσεις. Μποροΰμε νά ύποθέσουμε δτι θά ύπάρχει μιά σημαν-
τική αύξηση στόν άριθμό τών διαζυγίων. Καί ή γνώμη μου είναι 
δτι μόνο ένας σωστά έκπαιδευμένος ψυχίατρος καί έκπαιδευτής 
μπορεί νά μετρήσει τήν έκταση τής καταστροφής, πού προκα-
λείται άποκλειστικά καί μόνο άπό τίς άντιδράσεις συγκινησια-
κής πανούκλας σέ περιπτώσεις διαζυγίου. 

Ά ς παραθέσουμε άλλο ένα παράδειγμα άπό τή σφαίρα τής 
ίδιωτικής ζωής, στό όποιο ή συγκινησιακή πανούκλα κυριολε-
κτικά λυσσομανάει: τήν άπιστία ένός έρωτικού συντρόφου. 

α) Λογική 

Σέ περιπτώσεις πού Ινας άπ' τούς συντρόφους σέ μιά έρωτική 
σχέση θέλει νά είναι ή είναι άπιστος, τό ύγιές άτομο άντιδρά 
άρχικά μ' έναν άπ' τούς τρεις τρόπους: ούσιαστικός χωρισμός 
άπ' τόν σύντροφο- συναγωνισμός καί προσπάθεια ν' άνακτηθεί 
ή άγάπη τοΰ συντρόφου- ή άνοχή, δταν ή άλλη σχέση δέν είναι 
καί τόσο σοβαρή καί είναι προσωρινής φύσης. Σέ τέτοιες 
περιπτώσεις, ό ύγιής άνθρωπος δέν καταφεύγει στή νεύρωση, 
δέν προβάλλει καμιά νομική άξίωση καί θυμώνει μόνο άν ή 
ύπόθεση γίνεται άπρεπα. 

β) Χαρακτηρονευρωσικός 

Είτε ή άπιστία ύποφέρεται μαζοχιστικά, είτε ή θωράκιση 
άρνείται τή γνώση τοΰ γεγονότος. 'Υπάρχει έντονος φόβος γιά 
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τό χωρισμό. Παραίτηση, φυγή σέ νευρωσική άρρώστια ή 
άλκοολισμός καί ύστερικές κρίσεις είναι τυπικές άντιδράσεις. 

γ) "Ατομα πού έχουν προσβληθεί άπ' τή συγκινησιακή πανούκλα 

Κατά κανόνα, ή άπιστία συμβαίνει όχι γιά λόγους άγάπης γιά 
κάποιον άλλο άνθρωπο άλλά έπειδή έχει βαρεθεί τό σύντροφό 
του. Ή ζημιωμένη πλευρά προσπαθεί νά κρατήσει τό σύντροφο 
στό σπίτι, ή νά τόν φθείρει μέ ύστερικές κρίσεις, νά τοΰ ή τής 
έπιβληθεΐ μέ τίς πιό φριχτές σκηνές, νά βάλει νά τόν ή τήν 
παρακολουθεί ντετέκτιβ. Συχνά καταφεύγει στόν άλκοολισμό, 
σάν μέσο κακοποίησης τοΰ συντρόφου. Τό κίνητρο δέν είναι 
άγάπη γιά τό σύντροφο, άλλά δίψα γιά έξουσία καί κατοχή. 

Οί άντιδράσεις τής συγκινησιακής πανούκλας κυριαρχούν 
στίς τραγωδίες ζηλοτυπίας. Πρός τό παρόν, δέν ύπάρχουν ούτε 
Ιατρικές, ούτε κοινωνικές, οϋτε νομικές προβλέψεις καί μέτρα, 
πού νά παίρνουν ύπόψη αύτή τήν άπέραντη καί λυπηρή σφαίρα 
τής ζωής. 

Τώρα, άς στρέψουμε τήν προσοχή μας σ* έναν Ιδιαίτερα 
χτυπητό καί τυπικό τρόπο άντίδρασης τής συγκινησιακής 
πανούκλας, πού θά τόν όνομάσουμε «είδική άντίδραση πανού-
κλας*». 

"Η είδική άντίδραση πανούκλας έχει μιά Ιδιαίτερη προτίμη-
ση στή χρήση τής σεξουαλικής, δηλαδή ήθικιστικής συκοφαν-
τίας. Λειτουργεί μ' έναν τρόπο παρόμοιο μέ τόν μηχανισμό τής 
προβολής στό παραλήρημα καταδίωξης- δηλαδή, σάν μιά 
διεστραμμένη παρόρμηση, πού έχει διαπεράσει τό θώρακα καί 
μεταβιβάζεται σέ άνθρώπους καί άντικείμενα τού έξωτερικοΰ 
κόσμου. Αύτό, πού στήν πραγματικότητα είναι μιά έσωτερική 
παρόρμηση, παρερμηνεύεται σάν έξωτερική άπειλή. Τό Ιδιο 
Ισχύει καί γιά τίς αίσθήσεις πού προέρχονται άπό τά όργονοτι-
κά πλασματικά ρεύματα. Τό ύγιές άτομο βιώνει τά ρεύματα σάν 
κάτι εύχάριστο καί ήδονικό. Ό σχιζοφρενής, άπ* τήν άλλη 

* Specific plague reaction. (Σ.τ.Μ.) 
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μεριά, έξαιτίας τών άντιφάσεων πού δημιουργούνται άπ' τή 
χαρακτηροθωράκισή του, άντιλαμβάνεται αύτά τά ρεύματα σάν 
ύποχθόνιες δραστηριότητες ένός κακού δαίμονα, πού έχει σά 
σκοπό νά καταστρέψει τό κορμί του με ήλεκτρικά ρεύματα. 
Αύτοί οί νοσηροί μηχανισμοί προβολής είναι πολύ γνωστοί. 
'Ωστόσο, ή ψυχιατρική κάνει τό σφάλμα νά περιορίζει τέτοιους 
μηχανισμούς προβολής στούς ψυχοπαθείς. Δέν μπορεί νά δεϊ 
ότι ό Ίδιος άκριβώς μηχανισμός ύποβόσκει στήν κοινωνική ζωή 
μέ τή μορφή τών είδικών άντιδράσεων πανούκλας τών φαινομε-
νικά κανονικών άνθρώπων. Αύτό είναι τό έπόμενο θέμα τής 
συζήτησής μας. 

Ό βιοφυσικός μηχανισμός είναι ό άκόλουθος: ό ψυχαναγκα-
στικός ήθικισμός στήν άνατροφή καί τή ζωή προκαλεί σεξουα-
λική λαγνεία, πού δέν έχει καμιά σχέση μέ τή φυσική άνάγκη 
γιά άγάπη, καί άποτελεΐ μιά δευτερογενή όρμή, δπως, γιά 
παράδειγμα, ό σαδισμός καί ό μαζοχισμός. 'Εφόσον ή όργονο-
τική ζωτικότητα στή φυσική έμπειρία τής ήδονής έχει άτροφή-
σει, ή λαγνεία καί ή δίψα γιά σεξουαλικό κουτσομπολιό 
γίνονται άσυγκράτητες δευτερογενείς άνάγκες. "Οπως άκριβώς 
ό ψυχασθενής προβάλλει τά όργονοτικά του ρεύματα καί τίς 
διεστραμμένες δρμές του πάνω σέ άλλους άνθρώπους καί τίς 
βιώνει σάν μιά άπειλή, πού άπορέει άπ' αύτές, δμοια καί τό 
πανουκλιασμένο άτομο προβάλλει τή δική του λαγνεία καί 
διαστροφή πάνω σέ άλλους άνθρώπους. Σ' άντίθεση μέ τόν 
ψυχοπαθή, δέ βιώνει μαζοχιστικά, σάν άπειλή, τίς δρμές πού 
προβάλλει πάνω στούς άλλους άνθρώπους' χρησιμοποιεί μάλ-
λον τό κουτσομπολιό μ' ένα σαδιστικό τρόπο, σάν άμυντικό 
μηχανισμό, δηλαδή, καταλογίζει στούς άλλους αύτό πού άρνεί-
ται νά συνειδητοποιήσει στόν έαυτό του. Αύτό συμβαίνει τόσο 
στή φυσική γενετησιότητα, δσο καί στή δευτερογενή διεστραμ-
μένη όρμή. Ό τρόπος ζωής τού γενετήσια ύγιούς άτόμου τοΰ 
θυμίζει μέ όδυνηρό τρόπο τή δική του γενετήσια άδυναμία καί, 
μ* αύτό τόν τρόπο, άποτελεΐ μιά άπειλή στή νευρωτική του 
Ισορροπία. Έτσι, σύμφωνα μέ τήν άρχή, «αύτό πού δέν μπορώ 
νά 'χω έγώ, δέν μπορείς νά τό 'χεις κι έσύ», κηλιδώνει τή 
φυσική γενετησιότητα τών άλλων. 'Ακόμα, έφόσον δέν είναι 
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Ικανός ν' άποκρύψει έντελώς τή δικιά του διεστραμμένη λα-
γνεία πίσω άπ' τήν πρόσοψη τοϋ τυπικοϋ ήθικισμοΰ, τήν 
καταλογίζει στό θύμα τοΰ κουτσομπολιού του. 

Σέ κάθε περίπτωση αύτής τής μορφής άντιδράσεων πανού-
κλας, συνειδητοποιεί κανείς δτι τό ύγιές άτομο έχει τή φήμη 
δτι έχει άκριβώς έκεΐνα τά χαρακτηριστικά, πού τό πανουκλια-
σμένο άτομο «πολεμά» μάταια έναντίον τους ή «παρασύρεται» 
μέ βάρος στή συνείδησή του. 

Ό μηχανισμός τής είδικής άντίδρασης πανούκλας, μεταφέρε-
ται εύκολα άπό τή σεξουαλική στή μή σεξουαλική σφαίρα. 
Είναι χαρακτηριστικό τό δτι κάτι, πού κάνει κανείς στόν έαυτό 
του, θά ήθελε νά κάνει, ή είναι στά πρόθυρα νά κάνει, 
άποδίδεται σέ κάποιον άλλο. Θά χρησιμοποιήσουμε μερικά 
τυπικά καθημερινά συμβάντα γιά νά παραστήσουμε τήν είδική 
άντίδραση πανούκλας. 

Υπάρχουν νεαροί διανοούμενοι, πού ήταν κάποτε γνωστοί 
σάν «σνόμπ διανοούμενοι» άνάμεσα στούς σοβαρούς διανοητι-
κούς κύκλους τής Εύρώπης. Είναι έξυπνοι, άλλά ή έξυπνάδα 
τους είναι άφιερωμένη σ' ένα είδος στείρας καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας. Ή γνωριμία τους μέ τό μέγεθος καί τή 
σοβαρότητα τών προβλημάτων, πού έξερεύνησε Ινας Γκαίτε ή 
ένας Νίτσε, είναι λιγότερη άπό έπιπόλαιη, άλλά ήδονίζονται 
τρομερά καί παραθέτουν τσιτάτα άπό τήν κλασική λογοτεχνία. 
Ταυτόχρονα είναι γεμάτοι κυνισμό. Θεωρούν τούς έαυτούς τους 
σύγχρονους, φιλελεύθερους, άπελευθερωμένους άπό κάθε συμ-
βατικότητα. "Ανίκανοι γιά κάθε σοβαρή έμπειρία, θεωρούν τή 
σεξουαλική άγάπη σάν ένα είδος παιδικού παιχνιδιού. Κάνουν 
τίς καλοκαιρινές διακοπές τους σέ κοινόβια, άγοράκια καί 
κοριτσάκια πού ζοΰν μαζί. Τίς νύχτες ύπάρχουν διασκεδαστικές 
ψυχαγωγίες, δηλαδή «παιδικά παιχνίδια». Στό πρωινό τραπέζι, 
άστειεύονται γιά τά παιδικά παιχνίδια μ' Ινα ξένοιαστο καί 
πολύ έξυπνο τρόπο. Ισως ή «άμαρτωλή γυναίκα» θά κοκκινίσει 
άπ' τούς σέ βάρος της ύπαινιγμούς. "Ολ" αύτά είναι Ινα μέρος 
άπ' τόν σημερινό «φιλελεύθερο» καί «άντισυμβατικό» τρόπο 
ζωής. Ό Ινας είναι «κεφάτος», ό άλλος είναι «κατσούφης». Ό 
Ινας λέει πόσο συχνά έλαβε μέρος στό «παιχνίδι» τήν περασμέ-
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νη νύχτα* τό περιγράφει μέ τά πιό «πλούσια» σχήματα λόγου, 
δτι ήταν «πολύ δμορφα», δτι αύτή ήταν «ήδονικότατη», κλπ. Ό 
σοβαρός άκροατής, πού είναι έξοικειωμένος μέ τήν άβυσσαλέα 
σεξουαλική μιζέρια τών μαζών καί τήν καταστρεπτικότητα τής 
σεξουαλικής κοινοτυπίας, άπομακρύνεται μέ τήν έντύπωση δτι 
αύτή ή λαγνεία τών «λαμπρών» αύτών νεαρών άντρών καί 
γυναικών είναι τό άποτέλεσμα τής σεξουαλικής πείνας, πού 
όφείλεται στήν όργασμική άνικανότητα. Τέτοιοι καλλιεργημέ-
νοι «μποέμηδες» θεωρούν τυπικά τίς σοβαρές προσπάθειες τής 
σεξοικονομίας νά πολεμήσει τήν συγκινησιακή πανούκλα σάν 
κατασκευές άρρωστων μυαλών. Όμως αύτές οί νεαρές «Ιδιοφυΐ-
ες» είναι μυημένες στήν τέχνη τής «ύψηλής πολιτικής». Φλυα-
ρούν άσταμάτητα γιά τίς πολιτιστικές «άξίες» πού πρέπει νά 
κρατηθούν ψηλά, ένώ γίνονται έξαλλοι δταν κάποιος άρχίσει 
νά μεταφράζει τίς λέξεις τους σέ κοινωνική πράξη άνάμεσα στίς 
μάζες τών άνθρώπων. 

Ένας τέτοιος μποέμης γνώρισε μιά γυναίκα πού ήθελε νά 
Ερθει σέ μένα νά σπουδάσει. Φυσιολογικά ή κουβέντα στράφη-
κε στήν έργασία μου. Τήν προειδοποίησε σοβαρά λέγοντας της 
δτι δέ θά Εστελνε ούτε τό χειρότερο Εχθρό του μένα, γιατί 
ήμουν, δπως είπε, «ό Ιδιοκτήτης ένός δημόσιου οίκου άνοχής, 
χωρίς άδεια». Γιά νά κρύψει τήν πρόστυχη, πανουκλιασμένη 
φύση αύτής τής πρότασης, πρόσθεσε άμέσως δτι ήμουν Ενας 
πολύ Ικανός κλινικός. Αύτή ή συκοφαντία, ταιριασμένη πάνω 
στίς γραμμές τής είδικής άντίδρασης πανούκλας, Εκλεισε τόν 
κύκλο. Παρόλα αύτά, ή γυναίκα ήρθε σέ μένα νά σπουδάσει 
σεξοικονομική παιδαγωγική καί γρήγορα «Επιασε», πού λέμε, 
συγκινησιακή πανούκλα. 

Είναι δύσκολο νά διατηρήσεις άντικειμενική καί σωστή 
στάση σέ τέτοιες καταστάσεις. Δέν μπορείς νά ύποκύψεις στήν 
παρόρμηση, πού άναδύεται αύθόρμητα καί γιά τήν δποϊα 
ύπάρχει σοβαρή αίτία, νά ξυλοφορτώσεις γιά τά καλά αύτό τό 
πανουκλιασμένο άτομο. Ετσι πού νά μήν τριγυρνάει συκοφαν-
τώντας τούς άνθρώπους, γιατί δέ θέλεις νά λερώσεις τά χέρια 
σου. Τό ν' άγνοήσεις τό συμβάν μεγαλόψυχα, σημαίνει άκριβώς 
νά κάνεις αύτό πού πάνω του ποντάρει τό πανουκλιασμένο 
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άτομο. Ετσι πού νά συνεχίσει νά κάνει άτιμώρητα τήν κοινωνι-
κή του ζημιά. Παραμένει ή δυνατότητα γιά έναν κατάλληλο 
λίβελλο έναντίον του. 'Ωστόσο, αύτό θά ήταν νά πολεμήσεις 
τήν συγκινησιακή πανούκλα στό δικό της έπίπεδο, καί όχι μέ 
Ιατρικό τρόπο. "Έτσι άφήνει κανείς τό θέμα νά τραβήξει τό 
δρόμο του. Κανοντάς το όμως αύτό, διακινδυνεύεις ν' άναλάβει 
τό ζήτημα ένα άλλο παρόμοιο πανουκλιασμένο άτομο, ίσως 
ένας «έπιστήμονας Ιστορικός» καί νά σέ κάνει άθάνατο, μέ τήν 
«άντικειμενική Ιστορική του αύθεντία», σάν Ιδιοκτήτη ένός 
μυστικού οίκου άνοχής1. 

Τό ζήτημα είναι σημαντικό, έπειδή ή συγκινησιακή πανού-
κλα έχει πετύχει έπανειλημμένα, μέ τή βοήθεια τέτοιων φημών, 
νά συντρίψει τίμια καί σπουδαία έπιτεύγματα. Ή μάχη έναντίον 
της είναι κοινωνική άναγκαιότητα, γιατί προκαλεί περισσότε-
ρες ζημιές στόν κόσμο άπ' δ,τι «δέκα χιλιάδες κανόνια». 
Διαβάστε, γιά παράδειγμα, τήν έκθεση τοΰ Φρήντριχ Λάνγκε 
γιά τίς συκοφαντίες πού γνώρισε ό πρωτοπόρος φυσικός 
έπιστήμονας τοΰ δέκατου έβδομου αίώνα, de la Mettrie, άπό τή 
συγκινησιακή πανούκλα. Στό μεγάλο του έργο, « Ή φυσική 
Ιστορία τής ψυχής», Εχει σαφώς συλλάβει τίς ούσιαστικές 
σχέσεις άνάμεσα στήν άντίληψη καί τό φυσιολογικό έρέθισμα 
καί μάντεψε σωστά καί περιέγραψε τή σύνδεση τοΰ προβλήμα-
τος «σώμα-ψυχή» μέ τή βιολογική σεξουαλική διαδικασία. 
Αύτό πήγαινε πολύ γιά τούς Φιλισταίους, πού ξεπέρναγαν κατά 
πολύ σέ άριθμό τούς θαρραλέους καί τίμιους έπιστήμονες. 

1. θ ά ήθελα νά σημειώσω δτι, γιά μίνα, μιά γυναίκα έλευθερίων ήθών, πού Εχει 
ευπρεπή χαρακτήρα, είναι κοινωνικά κα( άνθρωπιστικά προτιμότερη άπό ίνα ν 
τέτοιο πανουκλιασμένο Ανθρωπο. Αύτές ο( γυναίκες δέν υποκρίνονται· οί 
κοινωνικές συνθήκες, ή ύλική άναγκαιότητα, καί τό κοινωνικό χάος πού 
έπικρατεί τίς όδήγησε σ' ένα έπάγγελμα, πού άπαιτεΐ άπ* αύτές νά Ικανοποιούν 
τίς σεξουαλικές άνάγκες τών ναυτικών καί τών στρατιωτών, δηλαδή άνθρώπων 
πού διακινδυνεύουν τή ζωή τους. 'Αναρίθμητοι πρίγκιπες καί Ιερείς χρειάστηκε 
νά έπισκεφθούν οίκους άνοχής γιά νά Ικανοποιήσουν τίς άνάγκες τους ή νά 
ξεφύγουν άπό τή μιζέρια τους. Αύτό δέν είναι ούτε μομφή ούτε έξύμνηση, άλλά 
μιά διαπίστωση γεγονότων. 
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Κυκλοφόρησαν, λοιπόν, μιά φήμη δτι δ de la Mettrie μπόρεσε 
νά φτάσει σέ τέτοιες άπόψεις μόνο έπειδή ήταν «άκόλαστος». 
Καί Ετσι ή φήμη μεταβιβάστηκε στίς Επόμενες γενιΕς, δτι δ de 
la Mettrie πΕθανε άπό Ενα γλύκισμα, πού τό Εφαγε λαίμαργα, σά 
φιλήδονος πού ήταν. 

Αύτό φυσικά είναι Ιατρική άνοησία. Πιό πολύ άκόμη, είναι 
Ενα τυπικό παράδειγμα πανουκλιασμΕνης διάδοσης φημών πού 
δταν πέσει στά χέρια άνθρώπινων δργανισμών άνίκανων γιά 
ήδονή, γίνεται μιά είδική άντίδραση πανούκλας καί διαδίδεται 
στήν Επόμενη γενιά, άτιμάζοντας άδικαιολόγητα Ενα τίμιο 
δνομα. Εύκολα καταλαβαίνουμε τόν καταστροφικό ρόλο πού 
παίζουν τέτοιες άντιδράσεις πανούκλας στήν κοινωνική ζωή. 

θ ά ήθελα νά παραθέσω άλλο Ενα παράδειγμα, δπου ό 
μηχανισμός προβολής τής συγκινησιακής πανούκλας μέ τή 
μορφή τής συκοφαντίας Εκδηλώνεται άκόμα πιό καθαρά. Είχα 
άκούσει δτι στή Νορβηγία κυκλοφόρησε μιά φήμη δτι είχα 
γίνει σχιζοφρενής καί δτι είχα περάσει Ενα διάστημα σέ 
ψυχιατρείο. Μέ κάποιες προσπάθειες καταφέραμε ν' άνακαλύ-
ψουμε τήν πηγή τής φήμης. "Οταν ήρθα στίς Η.Π.Α., τό 1939, 
διαπίστωσα δτι αύτή ή φήμη ήταν πολύ διαδεδομένη, πολύ 
περισσότερο άπ' δ,τι στήν Εύρώπη, δπου ή δουλειά μου ήταν 
περισσότερο γνωστή. Στήν 'Αμερική, ή πηγή τής φήμης ήταν 
πιό θολή άπ' δ,τι στήν Εύρώπη, άλλά όρισμένα σημάδια 
Εδειχναν σαφώς δτι πήγαζε άπό τήν Ιδια εύρωπαϊκή πηγή2. 

Τό χιούμορ δέν Ελειπε άπό τήν κατάσταση. Λίγο καιρό μετά 
τήν παραίτησή μου άπ' τή Διεθνή Ψυχαναλυτική 'Εταιρία, τό 

2. Σημείωση τοδ 1945: Ένας άπό τούς πιό διάσημους γιατρούς μας Επέστρεψε 
άπό τό 'Οσλο στίς Η ΠΑ τό 1939. "Εμεινε μερικές μέρες στή Ζυρίχη καί είπε σ" 
Εναν πρώην συνάδελφο δτι δούλευε μαζί μου. Αύτός Εκπληκτος τοΟ είπε: 
«'Αλλά ό Τάδε είπε δτι δ Ράιχ είχε γίνει σχιζοφρενής». Ό «Τάδε» ήταν τό Εν 
λόγω πρόσωπο. Πολύ σύντομα άφοΟ γύρισε στίς ΗΠΑ, Εμαθε άπό Ενα γνωστό 
του δτι δ άναλυτής του είχε πεί τό Ιδιο πράγμα: «δ Τάδε [πάλι τό Ιδιο Ατομο] 
μοΰ είπε δτι δ Ράιχ ήταν σχιζοφρενής». Αύτός πού διέδοσε τή φήμη πέθανε 
μερικά χρόνια άργότερα άπό συγκοπή. "Ηξερα άπό καιρό δτι Επασχε άπό 
άνικανότητα. 
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άτομο πού ξεκίνησε αύτή τή φήμη Επαθε νευρική κατάρρευση 
καί άναγκάστηκε νά περάσει μερικές βδομάδες σέ ψυχιατρείο. 
Αύτό τό γεγονός μοΰ μεταβιβάστηκε κατευθείαν άπό Εναν 
καθηγητή πανεπιστημίου, πού ήταν καλά πληφορορημένος 
πάνω στήν κατάσταση. Προφανώς ή νευρική κατάρρευση 
προκάλεσε σ' αύτόν τόν κακόγλωσσο Ινα τρομερό φόβο. 
Εκείνον τόν καιρό βρέθηκε σέ δύσκολη θέση: άπ' τή μιά μεριά 
άναγνώριζε τήν όρθότητα τής πορείας μου- άπ' τήν άλλη, δέν 
μπορούσε ν' άποσπαστεί άπό μιά όργάνωση, πού άντιδροΰσε 
έντονα σ' αύτή τήν έξέλιξη. Όπως συνηθίζεται σέ τέτοιες 
περιπτώσεις, έκμεταλλεύτηκε τήν περίπτωση γιά νά διώξει τήν 
προσοχή άπό πάνω του καί νά τήν συγκεντρώσει σέ μένα, δταν 
ήμουν στό έπίκεντρο μιάς έχθρικής κριτικής. Νόμιζε δτι είχα 
ξοφλήσει καί ή εύκαιρία νά μοϋ καταφέρει άλλο Ενα χτύπημα 
ήταν πολύ δελεαστική. Ή άντίδρασή του ήταν μιά σαφέστατη 
πανουκλιασμένη προβολή. 

Δέν ήμουν ποτέ διανοητικά άρρωστος, ούτε κλείστηκα ποτέ 
σέ ψυχιατρείο. Έχω κουβαλήσει μέχρι σήμερα Ενα άπό τά 
βαρύτερα φορτία πού σήκωσε ποτέ άνθρωπος, χωρίς καμιά 
διαταραχή στήν ίκανότητά μου γιά έργασία κι άγάπη. Δέν είναι 
ύποτιμητικό νά γίνεις διανοητικά άρρωστος. Έχω, δπως κάθε 
ψυχίατρος πού σέβεται τόν έαυτό του, βαθιά συμπάθεια γιά τούς 
ψυχοπαθείς καί συχνά θαυμασμό γιά τίς συγκρούσεις τους. 
Όπως έχω τονίσει κι άλλού, Ινας ψυχοπαθής μοΰ φαίνεται 
πολύ πιό σοβαρός, πολύ πιό κοντά σ' δ,τι είναι ζωντανό, άπ' 
δ,τι Ινας Φιλισταϊος ή Ινα κοινωνικά Επικίνδυνο άτομο, πού 
Εχει προσβληθεί άπ' τή συγκινησιακή πανούκλα. Αύτή ή 
συκοφαντία προοριζόταν νά καταστρέψει έμένα καί τή δουλειά 
μου καί είχε σάν συνέπεια Εναν άριθμό άπό δύσκολες καταστά-
σεις, πού δέν ήταν εύκολο νά τίς χειριστείς. Μέ μερικούς 
σπουδαστές, γιά παράδειγμα, είχα τήν πρόσθετη δυσκολία νά 
τούς πείσω δτι δέν ήμουν διανοητικά άρρωστος. Σέ όρισμένες 
φάσεις τής όργονοθεραπείας έμφανίζεται άναπόφευκτα κάποιος 
είδικός μηχανισμός συγκινησιακής πανούκλας. Μόλις ό άσθε-
νής ή ό μαθητής Ερθει σ' Επαφή μΕ τά πλασματικά ρεύματα, 
Εμφανίζεται Εντονο άγχος όργασμοΰ. Αύτό πού συμβαίνει είναι 
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νά θεωρείται ό όργονοθεραπευτής σάν Ενα «βρωμερό» σεξουα-
λικό γουρούνι ή Ενας «παράφρων». Θέλω νά τονίσω ότι αύτή ή 
άντίδραση Εμφανίζεται τακτικά. Οί πιό πολλοί άπό τούς σπου-
δαστΕς μου Εχουν άκούσει γι* αύτή τή φήμη. Μερικά ζητήματα 
τής θεωρίας τής σεξοικονομίας είναι τόσο Επαναστατικά, πού 
είναι ύπερβολικά εύκολο νά θεωρηθεί νοσηρή αύτή ή ίδια ή 
θεωρία. Πρέπει νά πώ δτι, σάν άποτέλεσμα αύτής τής φήμης, 
όρισμένες μπλεγμένες καταστάσεις Εγιναν θανάσιμα Επικίνδυ-
νες. Θά Επρεπε νά ύπάρχουν σαφείς νομικές δυνατότητες νά 
προλαμβάνονται τέτοιες συνέπειες μιας πανουκλιασμένης άντί-
δρασης. Μόνο χάρη στήν κλινική μου πείρα είμαι Ικανός ν' 
άντιμετωπίσω μ' έπιτυχία — μαζί μέ τίς ήδη ύπάρχουσες 
δυσκολίες στή δουλειά μου — τούς κινδύνους πού προέρχονται 
άπό τή φήμη γιά τήν πνευματική μου άσθένεια. 

Ή ύπόθεση είχε καί κωμικά έπακόλουθα. "Οταν συνειδητο-
ποιήθηκε μερικά χρόνια άργότερα δτι ή έπιστημονική μου 
δουλειά έδειχνε καθαρά πώς δέν ήμουν σχιζοφρενής, κυκλοφό-
ρησε μιά καινούργια φήμη, άπό τήν ίδια πηγή. Τώρα λεγόταν 
δτι, εύτυχώς, είχα «άναρρώσει» άπό τήν σχιζοφρενική μου 
άσθένεια. 

Είδικές άντιδράσεις πανούκλας συμπεριλαμβάνει Ιδιαίτερα ή 
σφαίρα τής πολιτικής. Τά τελευταία χρόνια έχουμε έπανειλημ-
μένα δεί δτι, μέ κάθε νέα κατάκτηση, οί δικτατορικές-ίμπεριαλι-
στικές κυβερνήσεις άποδίδουν στό θύμα τήν ίδια άκριβώς 
πρόθεση, πού είχαν αύτοί. Γιά παράδειγμα, εΙπώθηκε δτι ή 
Πολωνία σχεδίαζε μυστικά νά έπιτεθεί στή Γερμανική Αύτο-
κρατορία, δτι αύτό έπρεπε νά προληφθεί κι έπομένως ή 
Γερμανία δικαιωνόταν στήν έπίθεσή της πρός τήν Πολωνία. Ή 
έπίθεση στή Σοβιετική Ένωση «δικαιώθηκε» μέ τόν ίδιο 
τρόπο. 

Έπίσης χαρακτηριστικό δείγμα αύτής τής συγκεκριμένης 
άντίδρασης πανούκλας είναι καί οί περίφημες τώρα «δίκες τής 
Μόσχας» τών πρώην συνεργατών τοΰ Λένιν. Σ' αύτές τίς δίκες 
φόρτωσαν τήν κατηγορία τής έσχατης προδοσίας σέ λειτουρ-
γούς έχθρικούς πρός τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας· οί 
έναγόμενοι, κατηγορήθηκαν δτι διατηρούσαν άμεσες έπαφές μέ 
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τούς γερμανούς φασίστες καί, μαζί μ' αύτούς, σχεδίαζαν νά 
ρίξουν τήν κυβέρνηση. ΓΓ αύτούς, πού ήξεραν τό παρελθόν τών 
κατηγορουμένων, ήταν σαφές ότι οί κατηγορίες έναντίον τους 
ήταν πλαστές. Άλλά τό 1936 κανείς δέν μπορούσε νά έξηγήσει 
τό σκοπό μιάς τέτοιας φανερά πλαστής κατηγορίας. Ή ρωσική 
κυβέρνηση ήταν άρκετά Ισχυρή, ώστε νά έξαλείψει όποιαδήπο-
τε προβληματική άντιπολίτευση μέ λιγότερο σαθρά έπιχειρήμα-
τα. Μόνο τό 1939 ξεκαθαρίστηκε τό μυστήριο, τουλάχιστον γΓ 
αύτούς πού ήταν ήδη οίκεΐοι μέ τόν είδικό μηχανισμό τής 
πανούκλας. Τό 1939 εΙπώθηκε δτι οί κατηγορούμενοι διέπραξαν 
έκεϊνο άκριβώς τό έγκλημα άπέναντι στό κράτος πού διέπραξε 
ούσιαστικά ή ίδια ή κυβέρνηση τό 1939. "Υπέγραψε ένα 
σύμφωνο μέ τόν Χίτλερ, πού σταματούσε βιαστικά τόν πόλεμο 
μέ τήν Πολωνία καί τήν μοίραζε μέ τούς γερμανούς φασίστες. 
Μόνο τότε έγινε κατανοητό δτι, συκοφαντώντας άλλους, τό 
κράτος κατάφερε νά άθωώσει τόν έαυτό του άπό τή συμφωνία μέ 
τόν Χίτλερ, τόσο καλά στ' άλήθεια, πού οί συνέπειες τής 
πράξης της παρέμειναν άγνωστες στό κοινό. Αύτή ή περίπτωση 
ήταν μιά άκόμα έπιβεβαίωση τού δτι τό κοιΦό δρα σάν νά μήν 
έχει μνήμη. Τέτοιες πολιτικές άντιδράσεις πανούκλας στηρί-
ζονται πραγματικά στόν άνορθολογισμό τής μαζικής σκέψης. 
Δέν έχει καμιά διαφορά τό δτι ή συμφωνία δέ βοήθησε, δτι 
τελικά ή γερμανική δικτατορία μπλέχτηκε σέ πόλεμο μέ τή 
ρωσική δικατορία. Ούτε μπορούσε ή κατοπινή έκλογίκευση νά 
μεταβάλει τό γεγονός δτι είχε ύπογραφεϊ τό σύμφωνο. 

Ά ς παραθέσουμε άλλο ένα παράδειγμα άπό τή σφαίρα τής 
συγκινησιακής πανούκλας. Ό Λέον Τρότσκυ χρειάστηκε νά 
ύπερασπίσει τόν έαυτό του άπέναντι στήν κατηγορία δτι ήταν 
άνακατεμένος σέ μιά συνωμοσία έναντίον τής ζωής τοΰ άντιπά-
λου του. Αύτό ήταν άκατανόητο, γιατί ό φόνος τοΰ Στάλιν θά 
μποροΰσε νά ζημιώσει μόνο τούς Τροτσκιστές. Έγινε κατανοη-
τό δταν ό Τρότσκυ δολοφονήθηκε, τό 1941. (Αύτά τά γεγονότα 
δέν έχουν σχέση μέ πολιτικές άπόψεις ύπέρ ή κατά τών 
Τροτσκιστών). 

Ά ν πάμε μερικές δεκάδες χρόνια πίσω στήν Ιστορία τής 
πολιτικής, θά βρούμε τήν περίφημη ύπόθεση Ντρέυφους. Ύψη-
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λά Ιστάμενοι άξιωματικοί τοΰ γαλλικού Επιτελείου είχαν που-
λήσει σχέδια στούς γερμανούς- γιά νά καλυφθούν, κατηγόρη-
σαν τόν άνύποπτο καί εύυπόληπτο Λοχαγό Ντρέυφους γιά τό 
έγκλημα πού είχαν κάνει οί ίδιοι. Κατάφεραν νά καταδικαστεί 
τό θύμα τους, πού έλιωσε στή φυλακή πάνω άπό πέντε χρόνια σ' 
ένα μακρινό νησί. Χωρίς τίς θαρραλέες έπεμβάσεις τού Ζολά, 
αύτή ή ειδική άντίδραση πανούκλας δέ θά είχε καταπολεμηθεί 
ποτέ. Τό δτι ό Ντρέυφους τιμήθηκε άργότερα δέν σβήνει μέ 
κανένα τρόπο τήν άγριότητα, πού διαπράχτηκε έναντίον του. 
"Αν οί νόμοι συγκινησιακής πανούκλας δέν κυβερνούσαν σέ 
τόσο μεγάλη έκταση τήν κρατική πολιτική, θά ήταν αύτονόητη 
άρχή δτι τέτοιες καταστροφές δέ θά έπρεπε νά συμβαίνουν άπό 
τήν άρχή. 'Ωστόσο, έφόσον ή συγκινησιακή πανούκλα διευθύ-
νει τόν σχηματισμό τής κοινής γνώμης, πετυχαίνει πάντα νά 
περνάει τίς άγριότητές της σάν λυπηρά σφάλματα τής δικαιοσύ-
νης, μόνο καί μόνο γιά νά μπορέσει νά συνεχίσει τίς ζημιές της 
άτιμώρητα. 

Στήν περίπτωση ένός κυβερνητικού παράγοντα, ό προσωπι-
κός χαρακτήρας έχει τρομακτική σπουδαιότητα γιά τήν κοινω-
νική ζωή σάν σύνολο. Ά ν , γιά παράδειγμα, ή φιλενάδα ένός 
βασιλιά είναι γαλλίδα, μπορεί κανείς νά είναι βέβαιος δτι, σ' 
Ινα παγκόσμιο πόλεμο στή διάρκεια τής βασιλείας του, ή χώρα 
του θά είναι στό πλευρό τής Γαλλίας, ένάντια στό γερμανό 
«προαιώνιο έχθρό». Ά ν αύτός ό Ίδιος βασιλιάς έχανε τό θρόνο 
του λίγο πρίν τήν άρχή τοΰ δεύτερου παγκοσμίου πολέμου κι άν 
ό διάδοχος είχε προσωπική σχέση μέ μιά γερμανίδα,ή Ίδια 
χώρα θά πολεμοΰσε στό πλευρό τοΰ πρώην προαιώνιου έχθροΰ 
της, τής Γερμανίας, ένάντια στή Γαλλία, στόν πρώην σύμμαχό 
της. 

'Οποιοσδήποτε μπαίνει στόν κόπο νά διερευνήσει τά έργα 
τής συγκινησιακής πανούκλας στή σφαίρα τής πολιτικής θά 
πέφτει δλο καί πιό πολύ σέ μιά κατάσταση παραπλήσια μέ τήν 
πλήρη σύγχυση. Είναι δυνατό, θ* άναρωτηθεΐ κανείς, δ κληρικι-
σμός ένός πολιτικού δικτάτορα ή οί έρωτικές ύποθέσεις ένός 
βασιλιά νά καθορίσουν τήν εύτυχία καί τή δυστυχία άρκετών 
γενεών; Πάει τόσο μακριά ό παραλογισμός στήν κοινωνική 
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ζωή; Είναι πραγματικά δυνατό, τά έκατομμύρια τών Εργαζόμε-
νων Ενηλίκων νά μήν Εχουν Ιδέα γι* αύτό, ν' άρνούνται 
πραγματικά νά Εχουν ίδέα γι' αύτό; Αύτά τά έρωτήματα 
φαίνονται περίεργα, μόνο καί μόνο έπειδή τ' άποτέλεσματα τής 
συγκινησιακής πανούκλας είναι τόσο έκπληκτικά, πού δέν 
μπορούν νά γίνουν άντιληπτά σάν κάτι τό χειροπιαστό. Ό 
άνθρώπινος νούς πραγματικά άρνειται νά παραδεχτεί ότι τέτοι-
ος παραλογισμός μπορεί νά κυριαρχεί σέ τέτοια μαζική κλίμα-
κα. Αύτός άκριβώς ό τρομερός παραλογισμός τών τέτοιου 
είδους κοινωνικών συνθηκών είναι πού άντιπροσωπεύει τήν 
Ισχυρότερη προστασία τους. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε 
πόσο τεράστια άκριβώς είναι τά άποτελέσματα τής συγκινησια-
κής πανούκλας καί νά καταλάβουμε δτι αύτό τό μέγεθος τά 
κάνει νά φαίνονται άπίστευτα. Πιστεύω άκράδαντα δτι κανένα 
κοινωνικό κακό, όποιουδήποτε μεγέθους, δέν μπορεί ποτέ νά 
έξαλειφθεΐ, δσο τό κοινό άρνείται ν' άναγνωρίσει δτι αύτός δ 
παραλογισμός ύπάρχει καί είναι τόσο μεγάλος, πού νά μή 
φαίνεται. "Αν τίς συγκρίνουμε μέ τό μέγεθος τοΰ κοινωνικού 
παραλογισμού, πού θρέφεται σταθερά άπό τή βαθιά ριζωμένη 
συγκινησιακή πανούκλα, οί βασικές κοινωνικές λειτουργίες τοΰ 
έρωτα, τής δουλειάς καί τής γνώσης, πού διέπουν τή διαδικασία 
τής ζωής, φαίνονται κοινωνικά γελοίες. 

Μπορούμε εύκολα νά πείσουμε τούς έαυτούς μας γι' αύτό. 
Στή βάση τής μεγάλης καί πλατιάς Ιατρικής πρακτικής μας 

ξέρουμε δτι, άλυτο δπως είναι, τό πρόβλημα τής σεξουαλικότη-
τας τών έφήβων παίζει Ενα άσύγκριτα μεγαλύτερο ρόλο στό 
σχηματισμό τών κοινωνικών καί ήθικών μας Ιδεολογιών, άπ' 
δ,τι κάποια άγορανομική διάταξη ή κάτι τέτοιο. "Ας φαντα-
στούμε κάποιο μέλος τοΰ κοινοβουλίου, πού τυχαίνει νά είναι 
γιατρός καί πού κάνει πρόταση στήν κυβέρνησή του καί ζητά 
νά τοΰ έπιτραπεΐ νά κάνει μιά λεπτομερειακή έκθεση τοΰ 
προβλήματος τής Εφηβείας σέ μιά συνεδρίαση τοΰ κοινοβουλί-
ου καί νά συζητηθεί τό θέμα δπως θά συζητοΰσαν μιά άγορανο-
μική διάταξη. "Ας ύποθέσουμε άκόμη δτι αύτό τό έξέχον άτομο 
άρχίζει νά κωλυσιεργεί, έπειδή τό αΐτημά του άπορρίφθηκε. 
Πιστεύω δτι αύτό τό παράδειγμα δείχνει χειροπιαστά τή βασική 
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άντίφαση άνάμεσα στήν καθημερινή ζωή καί τήν μορφή 
διοίκησης πού τή διευθύνει. "Αν έξετάσουμε τό θέμα ψύχραιμα 
καί άντικειμενικά, θά βρούμε δτι δέν ύπάρχει τίποτε τό Ιδιαίτε-
ρο σέ μιά νομοθετική συζήτηση τών προβλημάτων τής έφηβεί-
ας. Ό καθένας, συμπεριλαμβανομένων καί τών μελών τού 
κοινοβουλίου, έχει περάσει μέσα άπό τήν κόλαση τής νεύρω-
σης τής έφηβείας, πού προκαλείται άπό τή σεξουαλική ματαίω-
ση. Καμιά άλλη άντίφαση δέν συγκρίνεται μ' αύτή σέ μέγεθος 
καί σπουδαιότητα. Είναι Ινα πρόβλημα γενικού κοινωνικού 
ένδιαφέροντος. Μιά λογική λύση στίς δυσκολίες τών προβλη-
μάτων τής έφηβείας θά έξάλειφε μεμιάς ένα πλήθος άπό 
κοινωνικά δεινά, δπως τή νεανική έγκληματικότητα, τή δημό-
σια πρόνοια γιά τούς ψυχοπαθείς, τήν μιζέρια τοΰ διαζυγίου, 
τήν μιζέρια τής άνατροφής τοΰ παιδιού, κλπ. — χιλιάδες τυπικά 
νομοσχέδια προϋπολογισμού καί συστήματα διατιμήσεων δέ θά 
μπορούσαν ποτέ ν' άγγίξουν τό πρόβλημα. 

"Ετσι, θεωρούμε τήν άπαίτηση τοΰ Ιατρικά προσανατολισμέ-
νου κοινοβουλευτικοΰ μας σάν άναμφισβήτητα λογική, προο-
δευτική καί χρήσιμη. Ταυτόχρονα, δμως, έμεΐς οί ίδιοι άποτρα-
βιόμαστε άπ' αύτήν. Κάτι μέσα μας άντιτίθεται στήν πιθανότη-
τα μιας δημόσιας κοινοβουλευτικής συζήτησης πάνω σ* αύτό τό 
θέμα. Αύτό τό «κάτι» είναι άκριβώς τό άποτέλεσμα καί ή 
πρόθεση τής κοινωνικής συγκινησιακής πανούκλας, πού σταθε-
ρά τείνει στή διατήρηση τοΰ έαυτοΰ της καί τών θεσμών της. 
Έχει τραβήξει μιά σαφή διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στή 
δημόσια καί τήν Ιδιωτική ζωή καί ή δεύτερη Εχει χάσει τήν 
έπαφή της μέ τή δημόσια σκηνή. Ή δημόσια ζωή είναι 
άσεξουαλική στήν έπιφάνεια καί πορνογραφική ή διεστραμμέ-
νη κάτω άπ' αύτήν. "Αν δέν ύπήρχε αύτή ή διχοτόμηση, ή 
δημόσια ζωή θά συνέπιπτε άμέσως μέ τήν Ιδιωτική καί θ' 
άντανακλούσε πιό σωστά τήν καθημερινή ζωή στίς εύρύτερες 
κοινωνικές μορφές. Αύτή ή ένοποίηση τής καθημερινής ζωής 
καί τών κοινωνικών θεσμών θά ήταν άπλή καί καθόλου πολύ-
πλοκη. Τότε, δμως, έκεΐνος δ τομέας τής κοινωνικής δομής, πού 
δχι μόνο δέν συμβάλλει στή διατήρηση τής κοινωνικής ζωής, 
άλλά μάλλον τή φέρνει περιοδικά στό χείλος τής άβύσσου, θά 
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καταστρεφόταν αύτόματα. Μποροΰμε νά βάλουμε αύτόν τόν 
τομέα κάτω άπ' τόν τίτλο «υψηλή πολιτική». 

Ή διατήρηση τοΰ χάσματος άνάμεσα στήν πραγματική ζωή 
τής κοινότητας καί στήν έπίσημη βιτρίνα της είναι μιά 
κατάσταση, πού ή συγκινησιακή πανούκλα τήν ύπερασπίζεται 
λυσσασμένα. Δέν ύπάρχει άλλος τρόπος νά έξηγήσουμε τό 
γεγονός ότι ή συγκινησιακή πανούκλα καταφεύγει πάντα στή 
βία τών όπλων, δταν γίνονται προσπάθειες νά θίξουμε αύτό τό 
χάσμα μ' άντικειμενικό καί λογικό τρόπο. Οί άντιπρόσωποι τής 
ύψηλής πολιτικής, είτε είναι προσωπικά έπηρεασμένοι είτε δχι, 
πάντα προσπαθούσαν νά έμποδίσουν τή διάδοση τών σεξοικο-
νομικών άπόψεων γιά τίς σχέσεις άνάμεσα στό βιολογικό 
όργανισμό τοΰ άνθρωπου καί τήν πολιτεία. Οί έπιθέσεις τους, 
στήν πιό ήπια μορφή τους, ήταν κάπως έτσι: Αύτές οί «φιλοσο-
φίες τοΰ σέξ» είναι άνήθικα άποστήματα τοΰ κοινωνικού 
σώματος, πού ξεφυτρώνουν άπό καιρό σέ καιρό. Είναι άλήθεια 
δτι τό άνθρώπινο ζώο έχει μιά σεξουαλικότητα, άλλά είναι 
λυπηρό πού τήν έχει. "Αλλωστε, ή σεξουαλικότητα δέν είναι τό 
πάν στή ζωή. 'Υπάρχουν άλλα, πιό σπουδαία προβλήματα, 
δηλαδή, οίκονομικά καί πολιτικά. Ή σεξοικονομία ύπερβάλ-
λει. Θά τά καταφέρναμε πολύ καλύτερα χωρίς αύτήν. 

Αύτό είναι ένα τυπικό έπιχείρημα, πού κάποια παραλλαγή 
του συναντιέται ταχτικά στή θεραπεία ένός άτόμου άπό μιά 
βιοπάθεια ή άκόμη στήν έκπαίδευση ένός σπουδαστή. Είμαστε 
σίγουροι δτι αύτό τό έπιχείρημα πηγάζει άπ' τό άγχος όργα-
σμοΰ καί δτι ό σκοπός του είναι νά έμποδιστεΐ μιά διαταραχή 
στήν παραιτημένη στάση τοΰ άτόμου. "Αν κανείς άντιμετωπίσει 
τό ίδιο έπιχείρημα σέ μιά δημόσια συζήτηση πάνω στήν 
ψυχική ύγιεινή, δέν μπορεί ν' άφοπλίσει τόν συνήγορο τών 
πολιτισμικών καί άλλων «άξιών» άναφερόμενος στήν προσωπι-
κή θωράκιση καί τό άγχος ήδονής τοΰ συνομιλητή του. Σ' έναν 
σεξοικονομιστή, πού θά χρησιμοποιούσε μιά τέτοια προσέγγι-
ση, ή συνάντηση θά στρεφόταν έναντίον του, γιατί ό άντίπαλος 
τής σεξοικονομίας έχει κοινό μέ τό άκροατήριο αύτό τό 
γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα καί τόν άνορθολογικό συλλογισμό, 
πού πηγάζει άπ' αύτό. Πολλοί γιατροί καί δάσκαλοι έχουν 
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σκοντάψει έδώ. 'Υπάρχει Ινα άναμφισβήτητο καθαρά λογικό 
άντεπιχείρημα πού, στή βάση τής άποκτημένης πείρας μας, 
φαίνεται νά είναι άποτελεσματικό. 

Συμφωνούμε μέ τόν άντίπαλο: ή σεξουαλικότητα δέν είναι τό 
πάν. Προσθέτουμε άκόμη σ' αύτό δτι στούς ύγιεις άνθρώπους, ή 
σεξουαλικότητα δέν είναι θέμα συζήτησης ή τό κέντρο τής 
σκέψης τους. Άλλά πώς έξηγούμε τό δτι ή σεξουαλικότητα, 
πού δέν είναι τό πάν στή ζωή, ούσιαστικά κατέχει τήν πιό 
περίοπτη θέση στή σκέψη καί στή ζωή τοΰ άνθρώπου; Αύτό τό 
γεγονός δέν μπορεί νά τό άρνηθεϊ κανείς. Ά ς παραθέσουμε 
άλλο Ινα παράδειγμα γιά νά τό έξηγήσουμε. 

Ή κυκλοφορία τοΰ άτμοΰ στίς σωληνώσεις ένός έργοστασί-
ου είναι άναμφισβήτητη προϋπόθεση γιά τή λειτουργία τοΰ 
έργοστασίου. Ωστόσο, οί έργάτες σ' ένα έργοστάσιο δέν 
σκέφτονται ούτε γιά μιά στιγμή τήν κυκλοφορία τοΰ άτμοΰ. Ή 
προσοχή τους συγκεντρώνεται άποκλειστικά στήν έργασία 
τους. Ή ένέργεια πού γεννιέται άπ' τόν άτμό «δέν είναι τό πάν» 
γιά τό έργοστάσιο. 'Υπάρχουν άλλα σπουδαία ζητήματα, δπως 
ή κατασκευή μηχανών καί παρόμοιων πραγμάτων. Ά ς φαντα-
στούμε δτι ξαφνικά μιά άπ' τίς βαλβίδες τού άτμοΰ βουλώνει. 
Ή ροή τής ένέργειας, πού μεταφέρεται άπ' τόν άτμό, σταματάει 
άμέσως. Τά έμβολα θά σταματούσαν* οί τροχοί θά σταματούσαν 
νά γυρνούν- δέ θά ύπήρχε θέμα έργασίας. Όλο ι οί έργάτες θά 
έπρεπε νά στρέψουν τήν προσοχή τους γρήγορα στήν έμποδι-
σμένη ροή τοΰ άτμοΰ στούς σωλήνες. Όλες οί σκέψεις θά 
συγκεντρώνονταν σ' Ινα έρώτημα: πώς θά μπορούσε ν* άποκα-
τασταθεΐ ή κανονική κυκλοφορία τοΰ άτμοΰ μέ τόν γρηγορότε-
ρο τρόπο; Ά ς φανταστοΰμε άκόμη δτι μερικοί έργάτες θ" 
άρχιζαν νά συζητοΰν γύρω άπ' τήν κατάσταση ώς έξής: «αύτή ή 
μπερδεμένη θεωρία τής θερμότητας ύπερβάλλει σχετικά μέ τό 
ρόλο τοΰ άτμοΰ. Σίγουρα είναι άλήθεια δτι ό άτμός είναι 
άναγκαΐος, άλλά δέν είναι τό πάν στό έργοστάσιο. Δέ βλέπεις 
δτι ύπάρχουν κι άλλα πράγματα γιά ν' άνησυχοΰμε; Τί λές γιά 
τήν οίκονομία;» Σέ μιά κατάσταση σάν κι αύτή πού περιέγρα-
ψα, αύτές οί «φιλοσοφίες» θά ήταν άπλώς γιά γέλια κι ό 
καθένας θά κοίταζε νά διορθώσει γρήγορα τή διαταραχή στήν 
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κυκλοφορία τοϋ άτμοϋ, πρίν οί σκέψεις του στραφοϋν σέ «άλλα 
πράγματα». Δέ θά έξυπηρετοϋσε σέ τίποτα νά συζητάς γιά τά 
συμφέροντα τής οίκονομίας, δταν έχουν φρακάρει οί βαλβίδες 
τοϋ άτμοϋ. 

Αύτό τό παράδειγμα άπεικονίζει τή φύση τοΰ σεξουαλικού 
προβλήματος στήν κοινωνία μας. Ή ροή τής βιολογικής 
ένέργειας, δηλαδή τής σεξουαλικής ένέργειας, έχει διαταραχθεί 
στούς περισσότερους άνθρωπους. Γι' αύτό οί βιοκοινωνικοί 
μηχανισμοί τής κοινωνίας μας λειτουργούν άσχημα καί μερικές 
φορές καθόλου καί βλέπουμε νά κυριαρχεί ή παράλογη πολιτι-
κή, ή άνευθυνότητα άπό μέρους τών μαζών, οί βιοπάθειες, οί 
άνθρωποκτονίες — μέ λίγα λόγια, ή συγκινησιακή πανούκλα. 
"Αν δλοι οί άνθρωποι Ικανοποιούσαν τίς φυσικές σεξουαλικές 
άνάγκες τους μέ φυσικό τρόπο, οί συζητήσεις γιά τό σεξουαλι-
κό πρόβλημα θά ήταν έλάχιστες· δέ θά ύπήρχε καθόλου 
σεξουαλικό πρόβλημα. Τότε θά δικαιωνόταν κανείς άν Ισχυρι-
ζόταν δτι ύπάρχουν «καί άλλα πράγματα». 

Έπειδή ή σεξοικονομία ένδιαφέρεται νά δεί αύτά τά άλλα 
πράγματα νά μπαίνουν στή θέση τους, γι' αύτό ξοδεύει πολύ 
χρόνο καί κόπο γιά τήν έξάλειψη τοΰ βασικού προβλήματος. 
Τό γεγονός δτι σήμερα κάθετι στρέφεται γύρω άπ' τό σέξ είναι 
ή πιό σίγουρη ένδειξη δτι ύπάρχει βαριά διαταραχή, δχι μόνο 
στή ροή τής σεξουαλικής ένέργειας τοΰ άνθρώπινου ζώου, 
άλλά, σάν συνέπεια αύτής τής διαταραχής, καί στή βιοκοινωνι-
κή του λειτουργία. Ή σεξοικονομία προσπαθεί ν* άνοίξει τίς 
βαλβίδες πού μπλοκάρουν τή ροή τής βιολογικής ένέργειας στό 
άνθρώπινο ζώο, έτσι πού τά άλλα σπουδαία πράγματα, δπως ή 
καθαρή σκέψη, ή φυσική άνθρωπιά καί ή εύχάριστη έργασία νά 
μπορούν νά λειτουργούν καί ή πορνογραφική σεξουαλικότητα 
νά μήν άπασχολεϊ πιά όλόκληρη τή σκέψη τοΰ άτόμου, δπως 
συμβαίνει σήμερα. 

Αύτή ή διαταραχή τής ροής τής ένέργειας είχε μιά βαθιά 
έπίδραση στή βάση τής βιοκοινωνικής λειτουργίας κι έτσι 
κυβερνάει καί τίς περιορισμένες καί τίς άνώτερες λειτουργίες 
τοΰ άνθρώπινου ζώου. Πιστεύω δτι ό θεμελιακός βιολογικός 
χαρακτήρας αύτής τής διαταραχής δέν έχει γίνει κατανοητός σ' 
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δλες του τίς διαστάσεις, άκόμη καί άπό τούς όργονομιστές. "Ας 
παραθέσουμε, γιά άλλη μιά φορά, ένα παράδειγμα γιά νά 
άπεικονίσουμε αύτό τό βάθος, καθώς καί τή σχέση τής δργονο-
μίας μέ τίς άλλες έπιστήμες. 

"Ας συγκρίνουμε τίς φυσικές έπιστήμες, πού παραμελούν 
αύτή τή βασική βιολογική διαταραχή, μέ μιά όμάδα άπό 
μηχανικούς τών σιδηροδρόμων. "Ας φανταστούμε δτι αύτοί οί 
μηχανικοί γράφουν χιλιάδες βιβλία ύψηλής τεχνικής, περιγρά-
φοντας τήν κατασκευή τών τρένων, τό μέγεθός τους καί τό 
ύλικό πού φτιάχνονται οί πόρτες καί τά παράθυρα, τά καθίσμα-
τα καί οί κουκέτες τοΰ ύπνου, τήν είδική χημική σύνθεση τοΰ 
σίδηρου καί τοΰ ξύλου, τήν άντοχή τών φρένων, τίς ταχύτητες 
μέ τΙς όποιες πρέπει νά τρέχουν τά τρένα καί τά χρονοδιαγράμ-
ματα, τούς σταθμούς, κάθε λεπτομέρεια κάθε μιας άπό τίς 
γραμμές. Σέ κάθε βιβλίο, δμως, αύτοί οί μηχανικοί παραλείπουν 
συνεχώς μιά λεπτομέρεια — τή δύναμη τοΰ άτμοΰ. Οί φυσικές 
έπιστήμες δέν είναι έξοικειωμένες μέ τή μελέτη τών διαδικασι-
ών τής ζωής άπό λειτουργική άποψη' γι* αύτό καί μοιάζουν μ' 
αύτούς τούς μηχανικούς. Ό όργονομιστής δέν μπορεί νά κάνει 
τή δουλειά του άν δέν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως δτι είναι δ 
μηχανικός τής ζωντανής συσκευής. Δέν είναι δικό μας λάθος πού, 
σάν μηχανικοί τής ζωντανής συσκευής, Ενδιαφερόμαστε κύρια 
καί πρώτα γιά τή βιοσεξουαλική ένέργεια. Δέν έχουμε τόν 
παραμικρό λόγο νά αίσθανόμαστε ύποβιβασμένοι έξαιτίας του. 
Έντελώς τό άντίθετο: έχουμε κάθε λόγο νά είμαστε περήφανοι 
γι' αύτό τό καθήκον μας. 

Θά ρωτήσει έκπληκτος κανείς, πώς ήταν δυνατό νά έχουν 
παραβλέψει έντελώς μιά άρρώστια, πού έχει άφανίσει τήν 
άνθρωπότητα γιά τόσο πολύ καιρό. Αύτός πού έχει φτάσει στόν 
πυρήνα τής συγκινησιακής πανούκλας ξέρει δτι ή άπόκρυψη 
είναι κομμάτι άπό τή φύση της. 'Οφείλει τήν έπιτυχία της στήν 
άδυναμία νά τή φτάσεις, νά δεις μέσα της, νά τήν κατανοήσεις 
— στίς διάφορες σκοπιμότητές της. Τόνισα νωρίτερα δτι ή 
άσθένεια ήταν τόσο πολύ προφανής, πού δύσκολα θά τραβούσε τήν 
προσοχή. (Χίτλερ: «"Οσο μεγαλύτερο τό ψέμα, τόσο πιό εύκολα 
γίνεται πιστευτό»). Πρίν τή χαρακτηρανάλυση, δέν ύπήρχε 
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έπιστημονική μέθοδος γιά ν' Ανακαλύψεις καί νά ξεσκεπάσεις 
τήν συγκινησιακή λειτουργία. Ή πολιτική καί ή έκφραση τής 
πολιτικής γνώμης φαινόταν νά έχει έναν Ιδιαίτερο λόγο ύπαρ-
ξης: σέ κρατούσε μίλια μακρυά άπό τή συνειδητοποίηση τοΰ 
παράλογου χαρακτήρα τής πολιτικής πανούκλας. Καί ή ίδια ή 
συγκινησιακή πανούκλα έλεγχε τά πιό σημαντικά κοινωνικά 
Ιδρύματα καί ήταν, γΓ αύτό, σέ θέση νά έμποδίζει τήν άναγνώ-
ριση τής φύσης της. 

Είμαστε άναγκασμένοι ν' άντιμετωπίζουμε τή συγκινησιακή 
πανούκλα κάθε φορά πού θεραπεύουμε βιοπάθειες καί κάθε 
φορά πού άναμορφώνουμε ένα δάσκαλο ή γιατρό. Έτσι, άκόμα 
καί στήν έκπλήρωση αύτοΰ τοΰ έκπαιδευτικοΰ προγράμματος, ή 
συγκινησιακή πανούκλα έμποδίζει τίς προσπάθειές μας μέ τήν 
μορφή άντιστάσεων άπό τήν πλευρά τοΰ χαρακτήρα. Αύτός 
είναι ό τρόπος πού τή γνωρίζουμε κλινικά καί πάνω σ' αύτές τίς 
έμπειρίες βασίζουμε τόν Ισχυρισμό μας ότι δέν ύπάρχει άνθρώ-
πινο πλάσμα πού νά έχει μείνει άθικτο. 

Μαθαίνουμε άκόμη γιά τή φύση της καί μέσα άπό τίς τυπικές 
άντιδράσεις στίς έπιστημονικές άνακαλύψεις τής όργονομίας. 
Άκόμη κι άν αύτοί, πού έχουν προσβληθεί άπό συγκινησιακή 
πανούκλα, δέ θίγονται άμεσα άπό τό άποτέλεσμα τής έπιστημο-
νικής μας δουλειάς· άκόμη κι άν είναι άσχετοι ή δέν είναι 
έξοικειωμένοι μέ τό θέμα, έχουν μαντέψει κατά κάποιο τρόπο 
καί νιώθουν νά άπειλοΰνται άπό τό ξεμασκάρεμα τής συγκινη-
σιακής πανούκλας, πού γίνεται στά ήσυχα γραφεία τών χαρα-
κτηραναλυτών καί τών όργονοθεραπευτών. Παρά τό γεγονός ότι 
δέ θίχτηκαν άμεσα, άντέδρασαν μέ τή συκοφαντία καί μέ τήν 
είδική άντίδραση πανούκλας, πολύ πρίν όποιοσδήποτε όργονο-
μιστής άντιληφθεΐ δτι βρισκόταν στά πρόθυρα τής έμπλοκής 
του στήν πιό δύσκολη μάχη, πού έχει ποτέ άναλάβει γιατρός ή 
έκπαιδευτής. 

Θ' άναφερθοΰμε σ' αύτό τό θέμα λεπτομερέστετα δταν θά 
έξετάσουμε τήν έκπαίδευση τών γιατρών καί τών έκπαιδευτι-
κών. Αύτό πού είναι σημαντικό έδώ είναι νά δώσουμε μιά 
λεπτομερειακή περιγραφή τών γενικών χαρακτηριστικών τής 
συγκινησιακής πανούκλας, έτσι πού ό καθένας νά είναι Ικανός 
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νά τ' άναγνωρίζει στόν έαυτό του καί στούς άλλους. 
Ή συγκινησιακή πανούκλα έχει μάθει πώς νά προλαβαίνει 

πιθανές άποκαλύψεις της μέ καλά κρυμμένες κι έκλογικευμένες 
πράξεις. Έδρασε σάν ένας εύγενικά ντυμένος δολοφόνος, πού 
τοΰ έχουν βγάλει τό προσωπείο. Ή συγκινησιακή πανούκλα 
πέτυχε τούς σκοπούς της γιά περισσότερο άπό δέκα χρόνια· 
είχε σχεδόν έξασφαλίσει τήν ύπαρξή της γιά τούς έπόμενους 
αίώνες. 

Θά είχε πραγματικά θριαμβεύσει, άν δέν είχε άποδειχτεϊ τόσο 
έκδηλα καταστροφική, μέ τή μορφή τών δικτατοριών καί τής 
μαζικής μόλυνσης. Προκάλεσε έναν πόλεμο άνυπολόγιστων 
διαστάσεων καί δυνάμωσε τή χρόνια, καθημερινή δολοφονία. 
Πάσχιζε νά καλυφθεί πίσω άπό μεγαλόσχημα «πολιτικά Ιδεώ-
δη» καί «νέες τάξεις πραγμάτων», «άρχαΐες αύτοκρατορίες» καί 
«φυλετικά δίκαια». Γιά χρόνια όλόκληρα, ένας ψυχιατρικά 
άρρωστος κόσμος τής δήλωνε πίστη. Άλλά οί προδοτικές 
πράξεις της ήταν πολύ φανερές. Έθιγε τά φυσικά αίσθήματα 
γιά τή ζωή δλων τών άντρών καί τών γυναικών, θίγοντας κάθε 
οίκογένεια καί κάθε έπάγγελμα. Τά φαινόμενα, πού μελετούσαν 
οί χαρακτηραναλυτές καί οί όργονοθεραπευτές στήν ήσυχία 
τοΰ γραφείου τους, ένώθηκαν ξαφνικά μέ τά φαινόμενα τής 
καταστροφής τοΰ κόσμου. Τά βασικά χαρακτηριστικά ήταν ίδια 
καί σέ μεγάλη καί σέ μικρή κλίμακα. Έτσι, ή ίδια ή συγκινησι-
ακή πανούκλα ήρθε νά βοηθήσει τή φυσική έπιστήμη καί τή 
δουλειά μερικών ψυχιάτρων καί έκπαιδευτών. Ό κόσμος άρχι-
σε νά ρωτά γιά τή φύση της καί ν' άπαιτεΐ άπάντηση. Αύτή ή 
άπάντηση θά δοθεί σύμφωνα μέ τίς μεγαλύτερες κατακτήσεις 
τής γνώσης μας καί τής συνείδησής μας. Κάθε εύσυνείδητος 
άνθρωπος θ' άνακαλύψει τήν συγκινησιακή πανούκλα μέσα του 
καί, μ' αύτό τόν τρόπο, θά κατανοήσει καλύτερα τί βυθίζει 
έπανειλημμένα τόν κόσμο στήν τραγωδία. Ή «νέα τάξη πρα-
γμάτων» άρχίζει πάντα μέσα στό σπίτι μας. 

Τό ξεμασκάρεμα αύτών τών κρυμμένων ένεργειών καί μηχανι-
σμών μιάς ζωής πού παρακμάζει έχει δύο στόχους: πρώτα, τήν 
έκπλήρωση μιας ύποχρέωσης στήν κοινωνία. Ά ν σέ περίπτωση 
πυρκαϊάς ό άνεφοδιασμός'τοΰ νερού κοπεί καί κάποιος γνωρίζει 
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τήν πηγή τής βλάβης, είναι καθήκον του νά τό πει. Δεύτερο, τό 
μέλλον τής σεξοικονομίας καί τής όργονοβιοφυσικής πρέπει νά 
προστατευθεί άπό τή συγκινησιακή πανούκλα. Στήν Αυστρία, 
τό 1930- στή Γερμανία τό 1934· στή Δανία καί τή Σουηδία τό 
1934 καί 1935· στή Νορβηγία τό 1937 καί 1938, ή τίμια δουλειά 
μου πάνω στήν άνθρώπινη δομή έγινε άντικείμενο συνεχών 
έπιθέσεων. 'Αναδρομικά, αίσθάνομαι σχεδόν εύγνώμων γι' 
αύτές τίς άδικες έπιθέσεις, γιατί μοΰ άνοιξαν τ' άπονήρευτα 
μάτια μου μπροστά σ' Ενα γενικά έπικίνδυνο, άν καί παθολογι-
κό, σύστημα συκοφαντίας καί καταδίωξης. "Όταν Ινας κλέφτης 
τό παρατραβάει καί παύει νά προσέχει, έχει περισσότερες 
πιθανότητες νά συλληφθεί, καί νά καταστεί άβλαβής. Μέχρι 
δέκα χρόνια πρίν, αύτοί πού είχαν προσβληθεί άπό τή συγκινη-
σιακή πανούκλα καί βοηθούσαν στή διάδοσή της Ενιωθαν 
σίγουροι. Πραγματικά, γιά πολλά χρόνια ή νίκη φαινόταν μέ τό 
μέρος τους. Ή μεγάλη έπιμονή, ή μεθοδική έμβάθυνση στήν 
πειραματική καί φυσικοεπιστημονική δουλειά καί ή άνεξαρτη-
σία άπό τήν κοινή γνώμη — μιά άνεξαρτησία γιά τήν όποία 
κανείς πρέπει νά είναι εύγνώμων .— έκαναν τή νίκη τους 
άδύνατη. Ή συγκινησιακή πανούκλα δέν έγκαταλείπει ποτέ τήν 
προσπάθεια ούτε ήσυχάζει μέχρι νά μολύνει κάθε μεγάλη 
πράξη, μέχρι νά δηλητηριάσει τούς καρπούς τής άνθρώπινης 
έργατικότητας, έρευνας καί άπόκτησης τής άλήθειας. Δέν 
νομίζω δτι τό έχει καταφέρει μέχρι τώρα ή δτι θά τό καταφέρει 
στό μέλλον. Είναι ή πρώτη φορά, πού ή συγκινησιακή πανού-
κλα Εχει άντιμετωπιστεί δχι μόνο μέ τήν τίμια συμπεριφορά, 
άλλά καί μέ τήν άναγκαία γνώση τών διαδικασιών τής ζωής, 
πού άντισταθμίζουν τήν έλλειψή τους σέ δύναμη μέ τήν 
σαφήνεια. Ή δύναμη καί ή συνεπής έφαρμογή τής όργονομι-
κής φυσικής έπιστήμης μέ βοήθησαν ν' άναρρώσω άπό τά 
βαριά κι έπικίνδυνα χτυπήματα, πού μοΰ κατάφερε ή συγκινησι-
ακή πανούκλα. 'Αφού έγινε αύτό, νομίζω πώς πραγματοποιήθη-
κε τό πιό δύσκολο μέρος. 

Όσον άφορα έμένα καί τή δουλειά μου, θά ήθελα ν' άναφέρω 
Ινα άπλό γεγονός γιά νά τό σκεφτεί ό άναγνώστης. Οί 
νευρωσικοί ψυχαναλυτές δήλωσαν δτι ήμουν διανοητικά άρρω-
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στος· οί φασίστες κομμουνιστές μέ κατάγγειλαν σάν Τροτσκι-
στή· οί σεξουαλικά άδαεΐς μέ κατηγόρησαν δτι ήμουν Ιδιοκτή-
της ένός μπορντέλου χωρίς άδεια* ή Γκεστάπο μέ καταδίωξε 
έπειδή δήθεν ήμουν μπολσεβίκος (τό F. Β. I. έκανε τό Ίδιο 
έπειδή ήμουν γερμανός κατάσκοπος)* οί κυριαρχικές μητέρες 
θέλουν νά μέ άπαθανατίσουν σάν άποπλανητή παιδιών* οί 
τσαρλατάνοι τής ψυχιατρικής μ' άποκαλούν τσαρλατάνο* οί 
παρά λίγο σωτήρες τοΰ άνθρώπινου γένους μέ άποκάλεσαν 
Ίησοΰ ή Λένιν. "Οσο καί νά 'ναι ή νά μήν είναι κολακευτικές 
αύτές οί έπωνυμίες, ένα πράγμα πρέπει νά γίνει σαφές: δτι δέν 
είναι πιθανό έγώ, δντας Ενας άνθρωπος, νά μπορούσα νά ήμουν 
ταυτόχρονα Ιδιοκτήτης μπορντέλου, κατάσκοπος, Τροτσκιστής, 
σχιζοφρενής καί σωτήρας. Καθεμιά άπ' αύτές τίς δραστηριότη-
τες θά χρειαζόταν μιά όλόκληρη ζωή. Άλλά δέν μπορεί νά 
ήμουν δλα αύτά τά πράγματα, γιά τόν άπλό λόγο δτι τά 
ένδιαφέροντά μου καί οί προσπάθειές μου Εστιάζονται άλλοϋ, 
δηλαδή στήν έργασία πάνω στήν παράλογη δομή καί στήν 
υπερβολικά άπαιτητική έργασία τής κατανόησης τής κοσμικής 
ένέργειας τής ζωής, πού μόλις πρόσφατα άνακαλύφθηκε. Βρί-
σκονται μέ λίγα λόγια, στό χώρο τής σεξοικονομίας καί τής 
όργονοβιοφυσικής. "Ισως αύτή ή λογική θεώρηση νά βοηθήσει 
νά διαλυθεί ή παρεξήγηση γύρω άπό τό δνομά μου. 

Αύτοί, πού έχουν διαβάσει καί πραγματικά καταλάβει τά έργα 
τών μεγάλων γυναικών καί άνδρών, γνωρίζουν τή σφαίρα, πού 
χαρακτηρίζουμε σάν συγκινησιακή πανούκλα. Δυστυχώς αύτά 
τά μεγάλα Επιτεύγματα Εχουν παραμείνει χωρίς ούσιαστικό κοινωνι-
κό άποτέλεσμα. Ούτε όργανώθηκαν ούτε έγιναν ή βάση θεσμών 
πού νά καταφάσκουν στή ζωή. Ά ν είχε συμβεί αύτό, θά ήταν 
δύσκολο νά πιστέψουμε δτι ή συγκινησιακή πανούκλα θά είχε 
λάβει τήν έκταση πού έλαβε στίς καταστροφές τοΰ 1934-45. 
Βέβαια, έχουν στηθεί μνημεία γιά νά τιμήσουν τίς μεγάλες 
μορφές τής λογοτεχνίας, άλλά τό Ιδιο συχνά βλέπουμε δτι ή 
συγκινησιακή πανούκλα ξέρει πώς νά χτίζει τεράστια μουσεία, 
πού μέσα τους τά μεγάλα έπιτεύγματα κλειδώνονται καί άδρανο-
ποιοΰνται άπό τόν πλαστό θαυμασμό. Καθένα άπ' αύτά τά 
έπιτεύγματα θά ήταν Ικανό νά χτίσει έναν κόσμο λογικό, άν 
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είχε θεωρηθεί στά σοβαρά σάν πραγματοποιήσιμη δυνατότητα. 
Δέν είμαι ό πρώτος άνθρωπος, πού έχει κάνει προσπάθειες νά 
καταλάβει καί νά καταπολεμήσει τή συγκινησιακή πανούκλα. 
Πιστεύω άπλά ότι είμαι ό πρώτος φυσικός Επιστήμονας, πού μέ 
τήν άνακάλυψη τής όργόνης έχει δώσει ένα στέρεο θεμέλιο γιά 
τήν κατανόηση καί τήν καταπολέμηση τής συγκινησιακής πανού-
κλας. 

Σήμερα, πέντε, όκτώ, δέκα, δεκατέσσερα χρόνια μετά άπό 
διάφορες άπροσδόκητες, άκατανόητες καταστροφές, νά ποιά 
είναι ή θέση μου: δπως άκριβώς ό βακτηριολόγος άφιερώνει δλη 
του τήν Ενεργητικότητα καί δλες του τίς προσπάθειες στήν όλοκλη-
ρωτική Εξάλειψη τής μολυσματικής νόσου, τό ίδιο κι ό Ιατρικός 
όργονομιστής άφιερώνει δλη του τήν Ενεργητικότητα καί δλες του 
τίς προσπάθειες στό ξεσκέπασμα καί στήν καταπολέμηση τής 
συγκινησιακής πανούκλας, πού τή θεωρεί άρρώστια πού μαστίζει 
τούς άνθρώπους δλου τοΰ κόσμου. Σταδιακά, ό κόσμος θά 
έξοικειωθεΐ μ* αύτή τήν νέα μορφή Ιατρικής δραστηριότητας. 
Θά μάθει νά καταλαβαίνει τή συγκινησιακή πανούκλα στόν 
έαυτό του καί στούς άλλους καί θά πηγαίνει σ' έπιστημονικά 
κέντρα καί όχι στήν άστυνομία, τόν είσαγγελέα ή τόν κομματι-
κό ήγέτη. 'Υπάρχει άστυνομία, είσαγγελεΐς, άκόμα καί σωτή-
ρες, πού ένδιαφέρονται νά καταπολεμήσουν τήν συγκινησιακή 
πανούκλα στούς έαυτούς τους καί στούς άλλους. Γιατί ή 
άστυνομία καί ό είσαγγελέας έχουν νά άντιμετωπίσουν βιοπα-
θεΐς έγκληματίες καί αύτός πού ένδιαφέρεται γιά τήν άνθρώπινη 
σωτηρία ένδιαφέρεται καί γιά τήν άντιμετώπιση τών μαζικών 
βιοπαθειών καί τής άνημπόριας τοϋ άνθρώπου. Θέλουμε άπό δώ 
καί πέρα νά κάνουμε σαφή διάκριση άνάμεσα σ' έκείνους, πού 
τρέχουν στήν άστυνομία ή πού χρησιμοποιούν πολιτική δίωξη 
γιά νά διευθετήσουν μιά άντιδικία, καί σέ έκείνους πού 
χρησιμοποιοΰν έπιστημονική έπιχειρηματολογία. "Έτσι θά εί-
μαστε σέ θέση νά διακρίνουμε ποιοί έχουν προσβληθεί μέ 
συγκινησιακή πανούκλα καί ποιοί όχι. Σ' αύτό τό σημείο, θά 
ήθελα νά τονίσω ότι δέν θέλουμε ν' άναμιχθοϋμε σέ συζητήσεις 
πάνω στήν πολιτική καί τήν άστυνομία. Άπ ' τήν άλλη μεριά, 
καλωσορίζουμε κάθε μορφή έπιστημονικής συζήτησης. Πρα-
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γματικά τήν περιμένουμε. 
Πιστεύω ότι έχει έρθει ή ώρα, πού ή άνημπόρια άπέναντι 

στήν συγκινησιακή πανούκλα έχει άρχίσει νά έξαφανίζεται. 
Μέχρι τώρα, αίσθανόταν κανείς τίς έπιθέσεις της σάν κάτι πού 
μοιάζει μ' ένα δέντρο πού γκρεμίζεται στό χώμα ή μέ μιά πέτρα 
πού πέφτει άπ' τή σκεπή. Τέτοια πράγματα συνέβαιναν άπό 
μόνα τους, ή ήταν κανείς τυχερός καί γλύτωνε, ή ήταν άτυχος 
καί σκοτωνόταν. Άπό δώ καί πέρα ξέρουμε δτι τό δέντρο δέν 
πέφτει τυχαία καί ή πέτρα δέν κυλάει άπό μόνη της άπό τή 
σκεπή. Τώρα ξέρουμε δτι, καί στίς δύο περιπτώσεις, ένα καλά 
κρυμμένο, διανοητικά διαταραγμένο άνθρώπινο ζώο κάνει τό 
δέντρο νά πέσει καί τήν πέτρα νά κυλήσει άπό τή σκεπή. Όταν 
αύτά γίνουν καλά άντιληπτά, τά ύπόλοιπα άκολουθούν άπό 
μόνα τους. 

Έτσι, δταν κάποιος γιατρός κατηγορεί έναν όργονομιστή γιά 
κάποια «παράνομη δραστηριότητα»· δταν ένας πολιτικός κατη-
γορεί έναν όργονομιστή γιά «φοροδιαφυγή», «άποπλάνηση 
παιδιού», «κατασκοπεία» ή «Τροτσκιστική άντιπολίτευση»· 
δταν άκούμε φήμες δτι κάποιος όργονομιστής είναι πνευματικά 
άρρωστος, άποπλανεΐ τίς άσθενεϊς του, διευθύνει ένα παράνομο 
μπορντέλο, κλπ., τότε ξέρουμε δτι άντιμετωπίζουμε άστυνομι-
κές μεθόδους ή πολιτικές τακτικές, καί δχι έπιστημονική 
έπιχειρηματολογία. Οί έκπαιδευτικές άπαιτήσεις τοΰ Όργονι-
κοΰ 'Ινστιτούτου καί οί άπαιτήσεις τής καθημερινής έργασίας 
είναι μιά δημόσια έγγύηση δτι κάνουμε δ,τι μπορούμε γιά νά 
πολεμήσουμε τά βασικά χαρακτηριστικά τής συγκινησιακής 
πανούκλας. 

Δέν κρύβουμε, ούτε έχουμε ποτέ κρύψει τό δτι δέν πιστεύουμε 
στήν πραγμάτωση τής άνθρώπινης ύπαρξης, δσο ή βιολογία, ή 
ψυχιατρική καί ή έπιστήμη τής έκπαίδευσης δέν έχουν καταλά-
βει τήν καθολική συγκινησιακή πανούκλα καί δέν τήν έχουν 
πολεμήσει τόσο άνελέητα, δπως πολεμάει κανείς τήν πανούκλα 
στά ποντίκια. Ούτε κρύβουμε τό δτι οί προσεκτικές, έκτενεΐς 
καί φιλόπονες κλινικές έρευνές μας έχουν όδηγήσει στό έξής 
συμπέρασμα: μόνο ή άποκατάσταση τής φυσικής έρωτικής ζωής 
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τών παιδιών, τών έφήβων καί τών ένηλίκων μπορεί ν' άπαλλάξει 
τόν κόσμο άπ' τίς χαρακτηρονευρώσεις καί, μαζί μ' αύτές, άπό τή 
συγκινησιακή πανούκλα μέ τίς ποικίλες μορφές της. 
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