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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Να ερευνηθεί πως μπορούν να οριστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας
μουσικοθεραπείας, οι στιγμές με νόημα. Πώς αντιλαμβάνεται ο μουσικοθεραπευτής αυτές τις
στιγμές, σε μια διαδικασία μουσικοθεραπείας και πόσο σημαντικές είναι; Πώς ο
μουσικοθεραπευτής μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιληφθεί αυτές τις στιγμές, όταν ο
πελάτης δεν μπορεί λόγω παθολογίας να εμπλακεί σε λεκτική επικοινωνία και πώς
περιγράφει την προσωπική του εμπειρία κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών; Μέσω
βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τα πεδία της ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και
μουσικοθεραπείας θα επισημανθούν οι διαφορετικές και ποικίλες ορολογίες που
χρησιμοποιούνται για τις «στιγμές με νόημα» και έπειτα θα παρουσιαστεί ένα περιστατικό με
πελάτη στο φάσμα του αυτισμού, για βαθύτερη κατανόηση της θεραπευτικής σχέσης με
στόχο την παρατήρηση τέτοιων στιγμών.
Αποτελέσματα: Μέσω της τριαδικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ πελάτη-θεραπευτήμουσική θα αποδειχθεί πως η μουσικοθεραπεία είναι μία κατάλληλη και άμεση προσέγγιση,
που η εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση και βίωση στιγμών με νόημα.
Λέξεις κλειδιά: το νόημα, «στιγμές με νόημα».

ABSTRACT
Aim: Το investigate how a meaningful moment can be defined in a music therapy process.
How does the music therapist understand these moments, within a music therapy process and
how important are they? How can the music therapist recognize and perceive these moments
when the clients cannot be engaged in verbal communication, due to pathology, and how do
they describe their personal experience during these moments? A bibliographic review from
the fields of psychology, psychotherapy and music therapy will highlight the different and
varied terminologies used for "meaningful moments", and then a case with a client in the
spectrum of autism will be presented for a deeper understanding of the therapeutic
relationship in order to observe such moments.
Results: Through the triadic relationship created between client-therapist-music, it will be
proven that music therapy is an appropriate and immediate approach that its implementation
can lead to the emergence and experience of meaningful moments.
Key words: the meaning, “meaningful moments”.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«…Μερικές φορές, καθώς ο θεραπευτής και ο πελάτης αυτοσχεδιάζουν, έρχεται μια στιγμή
που η μουσική αρχίζει να αλλάζει ως προς την ποιότητά της… και μοιάζει σαν να αρχίζει να
κρατά το θεραπευτικό ζευγάρι συνδεδεμένο... Ο θεραπευτής μπορεί να αισθάνεται ότι η
μουσική υπερβαίνει και τους δύο τους και τότε αισθάνεται να τον καθοδηγεί η μουσική… Οι
δύο τους βρίσκονται παράξενα ενωμένοι, υπό τη σκιά της μουσικής…» (Priestley, 1994: 320).
Το παραπάνω απόσπασμα από το βιβλίο της Mary Priestley «Essays on Analytical
Music Therapy»1 αποτυπώνει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο την εμπειρία μιας στιγμής με
νόημα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μουσικοθεραπείας, μέσα από τα μάτια και το βίωμα
του θεραπευτή. Στη βιβλιογραφία, οι στιγμές αυτές συναντώνται με διαφορετικούς όρους
ανάλογα με τις θεωρητικές –ιδεολογικές, φιλοσοφικές ή/και οντολογικές- καταβολές των
συγγραφέων αντίστοιχα. Έχουν καταγραφεί ως «στιγμές του Αχα» (May, 1958), ως «στιγμές
αναγέννησης» (Jung, 1968), ως «στιγμές κορύφωσης» (Maslow, 1968), ως «στιγμές με
νόημα» (Aigen, 1997∙ Amir, 2001), ως «πνευματικές στιγμές» (Marom, 2004), ως «ζωτικές
στιγμές» (Grocke, 1999), ως «σημαντικές στιγμές» (Trondalen, 2003) κ.ο.κ.. Ωστόσο,
ανεξαρτήτως θεωρητικού υποβάθρου, όλες οι καταγραφές συντείνουν στη μεγαλειώδη
περιγραφή των στιγμών αυτών, ως ύψιστες στιγμές ανθρώπινης πνευματικότητας και
ουσιαστικής επαφής με τον εαυτό.
Τόσο η προσωπική μου θεραπεία όσο και οι μελέτες περιπτώσεων που έχουν
καταγραφεί ή/και έχω γίνει κοινωνός αυτών καταδεικνύουν την ένταση που βιώνονται οι
στιγμές με νόημα από θεραπευτές και πελάτες2, ενώ οι μετέπειτα περιγραφές του βιώματος
αυτών είναι ενδεικτικές της δυναμικής και της σημαντικότητάς τους για τον άνθρωπο.
Παρότι πραγματικές στο χώρο και στο χρόνο όσον αφορά τη φύση τους, το βάθος της
1

Priestley, M. (1994). Essays on AnalyticalMusic Therapy. Phoenixville, PA: Barcelona Publishers.

2

Στην παρούσα εργασία θα υιοθετηθεί ο όρος «ενδιαφερόμενος» ή/και «πελάτης» για την αναφορά στο άτομο

που συμμετέχει σε συνεδρίες μουσικοθεραπείας και όχι ο όρος «θεραπευόμενος», ακολουθώντας την
παρατήρηση της Ψαλτοπούλου (2003∙ 2005) και τις αρχές της Προσωποκεντρικής Θεραπευτικής Προσέγγισης
του Carl Rogers στην ψυχοθεραπεία (Rogers, 1957∙ 1980). Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο πελάτης γίνεται
ενεργητικός σύντροφος στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας, μια στάση-θέση που δεν ταιριάζει με την παθητική
έννοια του όρου «θεραπευόμενος» (Ψαλτοπούλου, 2003∙ 2005).
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εμπειρίας και η σημαντικότητά τους φαίνεται να τις καθιστά άχρονες και άτοπες όσον αφορά
την ουσία τους, καθώς απαντούν βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα και ανησυχίες που
απασχολούν -μάλλον εκ φύσεως- τον άνθρωπο. Μοιάζουν σαν να ρίχνουν ένα ζεστό και
τρυφερό φως σε κάθε κύτταρο της ανθρώπινης ύπαρξης που τείνει να βυθίζεται στο σκοτάδι
της απελπισίας και του αδιεξόδου που προκαλείται από την έλλειψη νοήματος στη ζωή.
Η έννοια του νοήματος γενικότερα και του νοήματος της ζωής ειδικότερα έχει
απασχολήσει και απασχολεί ακόμη και σήμερα πλήθος επιστημόνων από διαφορετικούς
κλάδους. Τι είναι το νόημα; Σε τι συνίσταται η έννοια του νοήματος; Υπάρχει ένα καθολικό
νόημα για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη φύση εν γένει ή κάθε άνθρωπος αναζητά και
βρίσκει το δικό του, προσωπικό νόημα στην πραγματικότητα και τη ζωή; Είναι δυνατόν η
μουσική ως μέσο και η μουσικοθεραπεία ως κλινική προσέγγιση να συμβάλλει στην
εξωτερίκευση και τη μορφοποίηση του προσωπικού νοήματος και να το καθρεφτίσει στον
πελάτη; Πώς αναδύονται οι στιγμές με νόημα στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας; Αυτά είναι
μόνο κάποια από τα ερωτήματα που φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί,
γλωσσολόγοι, ψυχολόγοι, μουσικοί και μουσικοθεραπευτές έχουν επιχειρήσει να
προσεγγίσουν και να απαντήσουν, ο καθένας από τη δική του θεωρητική σκοπιά.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, σε πρώτο επίπεδο, θα μελετηθεί η έννοια των
στιγμών με νόημα στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας. Στο 1 ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται
βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την έννοια των στιγμών με νόημα,
παρουσιάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις από τα θεωρητικά και κλινικά πεδία της
ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της μουσικοθεραπείας. Πριν από αυτή, κρίθηκε σκόπιμη
η σύντομη αναφορά στην έννοια του νοήματος γενικότερα υπό το πρίσμα φιλοσοφικών και
γλωσσολογικών προσεγγίσεων προκειμένου να τεθεί και να προσδιοριστεί το θεωρητικό
πλαίσιο κατανόησης και ερμηνείας της έννοιας.
Η αναζήτηση και η αποτύπωση του νοήματος της ζωής αμφισβητήθηκε έντονα από τους
φιλοσόφους της αναλυτικής σκέψης, καθώς δεν το θεωρούσαν ένα γνήσιο φιλοσοφικό
πρόβλημα –αλλά ψευδοπρόβλημα- δεδομένης της αδυναμίας της εμπειρικής επαλήθευσής
του (βλέπε ενδεικτικά Wittgenstein, 1978), σε αντίθεση με τον χώρο της παραδοσιακής
φιλοσοφίας. Προσεγγίζοντάς το υπό ένα πιο ουσιολογικό βλέμμα, η έννοια του νοήματος και
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το πρόβλημα του νοήματος της ζωής φαίνεται να συνδέεται με το πρόβλημα της ύπαρξης και
της υφής, της πραγμάτωσης και της κάρπωσης των αξιών (Wiggins, 1987). Οι έννοιες αυτές
βρίσκονται στον πυρήνα της Ουμανιστικής/Ανθρωπιστικής Προσέγγισης3, στην οποία η
βιβλιογραφική ανασκόπηση δίδει ιδιαίτερη έμφαση για το λόγο αυτό.
Στη βάση αυτής της Ουμανιστικής/Ανθρωπιστικής θεώρησης βρίσκονται δύο
σημαντικές παραδοχές που αποτυπώνουν δύο πανανθρώπινες αλήθειες. Αφενός ότι ο
άνθρωπος υποκινείται από την «εγγενή οργανισμική τάση πραγμάτωσης», μία τάση που
δραστηριοποιεί τον οργανισμό προς την επιβίωση, τη διαφοροποίησή του και την αξιοποίηση
των εγγενών δυνατοτήτων του στο μέγιστο (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το
Ποταμιάνος και συν., 2002), υπό την καθοδήγηση της «κυρίαρχης και υφέρπουσας» ανάγκης
για θετική αναγνώριση από τους άλλους (Rogers, 1959, από το Ποταμιάνος και συν., 2002).
Αφετέρου ότι ο άνθρωπος καλείται να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το νόημα και το σκοπό
της ζωής του, με απώτερο σκοπό να τα εκπληρώσει προκειμένου να κινηθεί προς τον
«ιδανικό εαυτό» (Frankl, 1967). Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη νοήματος στη ζωή
φαίνεται να είναι διαλυτική για τον άνθρωπο, τη λειτουργικότητά του και την ποιότητα ζωής
του, καθώς έχει συνδεθεί με την εμφάνιση υπαρξιακής έντασης (Frankl, 1967) και
νευρωσικών συμπτωμάτων (Jung, 1968).
Η μουσικοθεραπεία και ο κλινικός αυτοσχεδιασμός φαίνεται να είναι ένας ασφαλής και
λειτουργικός για τον άνθρωπο δρόμος προς την αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Δεν είναι
άλλωστε λίγες οι έρευνες που έχουν δείξει τα ευεργετικά της οφέλη ως προς την ποιότητα
ζωής υγιών σωματικά ατόμων με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, τη
μείωση του άγχους, τη χαλάρωση κ.ά., αλλά και την ευεργετική της επίδραση σε ασθενείς
που πάσχουν από νόσους όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το Alzheimer,
η κατάθλιψη, ο αυτισμός κ.ά. (βλέπε ενδεικτικά Burns 2001· Hilliard, 2003· Krumhansl,
1996∙ 1997∙ McKinney, Antoni, Kumar, & Kumar, 1995· McKinney, Antoni, Kumar, Tims
& McCabe, 1997∙ Sloboda & Juslin, 2001). Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό έχει να κάνει
3

Πρωτοπόροι της Ουμανιστικής Προσέγγισης θεωρούνται ο Abraham Maslow, ο Carl Rogers, ο Rollo May, ο

Fritz Perls, ενώ μεταξύ των κύριων εκφραστών της συγκαταλέγονται οι Frankl, Buber, Kelly και Fromm (Moss,
2001).
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με τη συμβολική φύση της μουσικής, καθώς ως μέσο λειτουργεί απελευθερωτικά ως προς
την προβολή των ασυνείδητων πλευρών του ανθρώπου (Ψαλτοπούλου, 2005). Είναι μια
άλλη μορφή γλώσσας, δίχως λόγια πολλές φορές, που εμπεριέχει τόσο τα συνειδητά νοητικά
στοιχεία της ορατής πραγματικότητας όσο και τα ασυνείδητα στοιχεία της αόρατης
μυθολογικής και μυστικιστικής πραγματικότητας κάθε ανθρώπου (Ψαλτοπούλου, 2005).
Υπό το πρίσμα αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ότι η μουσική δύναται να λειτουργήσει ως
σύμβολο της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του και να μεταφέρει ουσιαστικές
συνειδητές και ασυνείδητες πληροφορίες. Έτσι, μέσα από την αλληλεπίδραση πελάτημουσικοθεραπευτή στο πλαίσιο μιας ισότιμης, αμοιβαίας σχέσης4 που διαπνέεται από τις
αρχές του σεβασμού, της αποδοχής και της εμπιστοσύνης – ακολουθώντας τις ουμανιστικές
κατευθυντήριες- φαίνεται να λαμβάνουν χώρα οι πολύτιμες για τον άνθρωπο στιγμές με
νόημα.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην πλευρά του θεραπευτή όσον αφορά το βίωμα των
στιγμών με νόημα και συγκεκριμένα επιχειρεί να απαντήσει το πώς ο μουσικοθεραπευτής
αντιλαμβάνεται, βιώνει και ορίζει τις στιγμές αυτές κατά τη θεραπευτική διεργασία, σε
συνθήκες που ο πελάτης δε δύναται να εμπλακεί και να συμμετάσχει σε λεκτική επικοινωνία.
Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνών φάνηκε ότι παρά το έντονο
ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την έννοια των στιγμών με νόημα στη μουσικοθεραπεία
(ενδεικτικά αναφέρονται Aigen, 1997· Amir, 1992· 2001· Ansdell, 1995· Grocke, 1999α·
Marom, 2004· Nordoff & Robbins, 1977· Priestley, 1994· Ruud, 1998· Trondalen, 2003
κ.ά.), λίγες είναι εκείνες που έχουν επικεντρωθεί στο βίωμα και την αντίληψη του θεραπευτή
και ακόμη λιγότερες οι έρευνες που έχουν διερευνήσει την αντίληψη του θεραπευτή για τις
στιγμές με νόημα όταν ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα λόγου.
Αυτό το ερευνητικό κενό ευελπιστεί να καλύψει η συγκεκριμένη εργασία

με ένα

παράδειγμα από συγκεκριμένο κλινικό έργο προκειμένου να καταγραφούν οι στιγμές με
νόημα όπως βιώνονται και γίνονται αντιληπτές από το θεραπευτή, δίνοντας έμφαση στους
4

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι στη μουσικοθεραπεία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τριμερή θεραπευτική

σχέση μεταξύ θεραπευτή, μουσικής και πελάτη (Ψαλτοπούλου, 2005), σε αντίθεση με άλλες θεραπευτικές
προσεγγίσεις που εστιάζουν στη διμερή σχέση θεραπευτή και πελάτη/ θεραπευόμενου/αναλυόμενου.
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όρους της τριμερούς αυτής αλληλεπίδρασης με μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα πελατών:
ανθρώπους που δεν έχουν λόγο. Η βαθύτερη κατανόηση των όρων του θεραπευτικού
πλαισίου και της αλληλεπίδρασης, καθώς και των εμπεριεχόμενων σε αυτά διαδικασιών που
διέπουν τη μουσική θεραπευτική συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την κλινική
πρακτική όσο και την έρευνα στη Mουσικοθεραπεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.1 Η Έννοια του Νοήματος
Η έννοια του νοήματος έχει αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης πολλών
και διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, καθώς θεωρείται –και όχι άδικα- μια έννοια
σύμφυτη της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής. Ιστορικοί, φιλόσοφοι, ανθρωπολόγοι,
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι είναι μόνο κάποιοι από τους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί
συστηματικά με την έννοια του νοήματος, διαφοροποιούμενοι σημαντικά ως προς την οπτική
προσέγγισης και καταλήγοντας στην ανάπτυξη πολύ διαφορετικών ορισμών και απόψεων
αντίστοιχα. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η έννοια του νοήματος άρχισε να
απασχολεί το ενδιαφέρον πολλών θεωρητικών από το χώρο της μουσικολογίας (βλέπε
ενδεικτικά Garnett, 1998∙ Meyer, 1956∙ 1967) και της μουσικής ψυχολογίας (βλέπε
ενδεικτικά Green, 2005∙ Sloboda, 2005), καθώς και από το χώρο της μουσικοθεραπείας
(βλέπε ενδεικτικά Aigen, 2001∙ Amir, 2001∙ Ansdell, 1995∙ Bruscia, 2000∙ Forinash, 2000∙
Pavlisevic, 1997∙ Ruud, 1998∙ Stige, 2003).
Ξεκινώντας, προτού εστιάσουμε στην προσέγγιση της έννοιας του νοήματος στο πεδίο
των ανθρωπιστικών επιστημών εν γένει και δη της μουσικολογίας και μουσικοθεραπείας,
κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στον ορισμό της λέξης «νόημα», όπως δίδεται στο Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2002: 1185):
1. το ουσιαστικό περιεχόµενο που δίνει λογική συνοχή σε λόγο ή πράξη∙ ο πυρήνας
γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται ο λόγος ή στον οποίο στηρίζεται η πράξη,
2. η σηµασία µιας ολόκληρης πρότασης και γενικότερα ενός µεγαλύτερου συνόλου
κατ' αντιδιαστολή προς τη σηµασία µιας µεµονωµένης λέξης,
3. ο σκοπός, ο λόγος ή η πρόθεση, για τα οποία λέγεται ή γίνεται (κάτι).
Ο πρώτος ορισμός του νοήματος φαίνεται να υπογραμμίζει την κυριολεκτική, οριστική και
απόλυτη σημασία της έννοιας, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος φαίνεται να δίνουν έμφαση στη
σχετική σημασία που αποκτά η έννοια είτε από το πλαίσιο εντός του οποίου αναφέρεται είτε
από το εμπλεκόμενο -στο λόγο ή την πράξη- πρόσωπο. Αυτός ο διττός χαρακτήρας του
νοήματος, που όπως φαίνεται εμπεριέχεται εξ ορισμού στην έννοια, μοιάζει να βρίσκεται και
στο επίκεντρο των προσεγγίσεων που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για αυτήν.
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Οι φιλόσοφοι της γλώσσας καταπιάστηκαν αρχικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό
του νοήματος, διακρίνοντας δύο επιμέρους επίπεδα στην κατανόησή του: το συντακτικό και
το σημασιολογικό επίπεδο (Ρουσόπουλος, 1986). Βασική αρχή της φιλοσοφίας της γλώσσας
είναι ότι οι ομιλητές μιας γλώσσας, εφόσον μάθουν ένα πεπερασμένο σύνολο λέξεων και
κανόνων, έχουν την ικανότητα να παράγουν ένα άπειρο σύνολο προτάσεων, καθώς και να
κατανοούν προτάσεις και εκφορές που ποτέ προηγουμένως δεν άκουσαν ή γνώριζαν. Στο
συντακτικό επίπεδο, οι λέξεις σχηματίζουν προτάσεις οι οποίες συμπλέκονται μεταξύ τους
μέσω των λογικών σταθερών και σχηματίζουν συνθετότερες προτάσεις (Ρουσόπουλος,
1986). Οπότε, με δεδομένο το λεξιλόγιο, τις στοιχειώδεις προτάσεις και τους κανόνες
σχηματισμού μιας γλώσσας, κάθε σύνθετη πρόταση προκύπτει ως σύνθεση επιμέρους
στοιχειωδών ή αναλύεται σε άλλες πιο στοιχειώδεις προτάσεις.
Στο σημασιολογικό επίπεδο, από την άλλη, οι λέξεις και οι προτάσεις υποδηλώνουν
κάποια αντικείμενα, πράξεις ή προθέσεις5, ενώ παράλληλα οι ατομικοί όροι προσδιορίζουν
την αλήθεια και το νόημα μιας πρότασης6 σύμφωνα με την εσωτερική τους σύσταση και
δομή (Ρουσόπουλος, 1986). Έτσι, μια γλωσσική έκφραση έχει νόημα εφόσον εκφράζει έναν
τρόπο προσδιορισμού της αναφοράς της και κάποιος που κατανοεί έναν ενικό όρο φαίνεται
να συλλαμβάνει ένα τρόπο προσδιορισμού της αναφοράς του.
Μεταξύ των δύο επιπέδων, ο Frege ήταν από τους πρώτους θεωρητικούς που απέδωσε
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στο σημασιολογικό επίπεδο καθώς πάνω σε αυτό δομείται η
θεωρία του νοήματος. Στη θεωρία του νοήματος που διατύπωσε (Frege, 1977), κεντρική
θέση κατέχει η αντίληψή του ότι για τη κατανόηση των ατομικών όρων-λέξεων και των
προτάσεων δεν αρκεί να γνωρίζουμε απλώς την αναφορά και την τιμή αλήθειας κάθε λέξης,
αντιστοίχως. Αντίθετα, είναι τα νοήματα7 που φαίνεται να καταλαμβάνουν κυριαρχικό ρόλο
στο λόγο, δεδομένου ότι καθιστούν δυνατό το δημόσιο και κοινωνικό λόγο (Frege, 1977),
και επομένως την επικοινωνία.

5

Βλέπε σχετικά τη Θεωρία της Αναφοράς του Frege (1977).

6

Βλέπε σχετικά τη Θεωρία της Αλήθειας του Davidson (1979).

7

Ο Frege αναφέρεται στα νοήματα χρησιμοποιώντας τον όρο «sinne» (Frege, 1977).
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Ακολούθως, ο Tarski (1977) ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον σχήμα προκειμένου να εξηγήσει
την έννοια του νοήματος, σημειώνοντας ότι σε κάθε πρόταση προσαρτώνται συνθήκες
αλήθειας, συνθήκες δηλαδή τέτοιες ώστε, όταν ικανοποιούνται, η πρόταση είναι αληθής και
όταν δεν ικανοποιούνται η πρόταση είναι ψευδής. Συνεπώς, το νόημα των προτάσεων εύλογα
συνδέεται με τη διατύπωση των αντίστοιχων συνθηκών αλήθειας των προτάσεων
(Ρουσόπουλος, 1986). Υπό το πρίσμα αυτό, εύλογα καταλήγει κανείς ότι οι ομιλητές μιας
συγκεκριμένης γλώσσας γνωρίζουν το περιεχόμενο των προτάσεων, κατανοούν δηλαδή το
νόημά τους στο μέτρο που συλλαμβάνουν τις συνθήκες αλήθειας των προτάσεων αυτών.
Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, κινήθηκε και η θεωρία του νοήματος του Davidson, ο
οποίος επιχείρησε να αποτυπώσει το τι πραγματικά γνωρίζουν οι ομιλητές μιας γλώσσας
όταν γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή αναπτύσσοντας μια πιο ολιστική θεωρία. Ο Davidson
(1979) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το νόημα μιας πρότασης εξαρτάται από το νόημα των
λέξεων που την αποτελούν, ωστόσο δεν εξαντλείται σε αυτό. Αντίθετα, σημειώνει ότι ο
προσδιορισμός και το νόημα μιας πρότασης εξαρτάται τόσο από τον τρόπο με τον οποίο οι
λέξεις και τα δομικά στοιχεία της πρότασης συμπλέκονται μεταξύ τους όσο και από τον
τρόπο με τον οποίο ο ομιλητής μιας γλώσσας την κατανοεί, βάσει των συνθηκών αλήθειας
των προτάσεων της γλώσσας (Davidson, 1979). Επομένως, το νόημα μιας λέξης-πρότασης
συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες αλήθειας αυτών, όπως κατανοούνται από το άτομο που τις
χρησιμοποιεί.
Στη σχέση του νοήματος με τη χρήση ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Wittgenstein.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι το νόημα μιας λέξης ή μιας πρότασης, ανεξαρτήτως από το
κεντρικό γνώρισμα αυτών, τα δομικά χαρακτηριστικά τους ή τις συνθήκες αλήθειας,
εκδηλώνεται αποκλειστικά και εξαντλητικά μέσω της χρήσης της λέξης ή της πρότασης στο
πλαίσιο ενός δημόσιου και κοινωνικού λόγου (Wittgenstein, 1978). Ακολουθώντας το
συλλογισμό του, το νόημα των λέξεων και των προτάσεων δεν θα μπορούσε να εγκατοικεί
στο νου ενός ατόμου (Ρουσόπουλος, 1986) ούτε να υφίσταται ως μια αντικειμενική
οντότητα, ορισμένη a priori. Αντιθέτως, αν δύο άτομα συμφωνούν σχετικά με τη χρήση της
λέξης ή της πρότασης, τότε συμφωνούν και για το νόημά της (Wittgenstein, 1978). Ως εκ
τούτου, η σημασία του νοήματος φαίνεται να ανακτάται και να προσδιορίζεται μέσα από τη
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δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, σε ένα συγκεκριμένο χωρικό, χρονικό και
κοινωνικό πλαίσιο.
Με τη σύντομη αυτή αναφορά στην προσέγγιση της έννοιας του νοήματος από τους
φιλοσόφους της γλώσσας, καθίσταται εμφανές ότι –ανεξαρτήτως θεωρητικού υπόβαθρου- το
νόημα ενέχει δύο διακριτές διαστάσεις: την κυριολεκτική και την σημαινόμενη όπως
εκλαμβάνεται από το άτομο, τη συντακτική και τη σημασιολογική.
Δεδομένου του τεράστιου όγκου της σχετικής με το νόημα βιβλιογραφίας που
προέρχεται από το χώρο των επιστημών της γλώσσας, εύκολα θα μπορούσε να υποθέσει
κανείς ότι η έννοια του νοήματος μάλλον δεν αφορά και τόσο το χώρο της μουσικής, της
μουσικολογίας και της μουσικοθεραπείας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται σε καμία
περίπτωση παρόλο που μεγάλη μερίδα γλωσσολόγων δείχνει να απορρίπτει την ιδέα ότι η
μουσική μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένες σημασιολογικές έννοιες και σημειολογικά
νοήματα (βλέπε για παράδειγμα Pinker, 1997). Ακόμη και αν υιοθετήσουμε την κατά Tarski
σημασιολογική θεωρία της αλήθειας, μια θεωρία του νοήματος δύναται να επεκταθεί από τις
τυποποιημένες γλώσσες, όπως είναι τα μαθηματικά, στις φυσικές γλώσσες, όπως είναι τα
αγγλικά, τα ελληνικά κ.λπ., αλλά και η μουσική καθώς αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο τρόπο
έκφρασης (Koelsch, Kasper, Sammler, Schulze, Gunter & Friederici, 2004), αν όχι γλώσσα.
Ο Leonard Meyer, ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικολόγους, έθεσε από πολύ
νωρίς το πλαίσιο αναφοράς της έννοιας του νοήματος στη μουσική ως προς τον ορισμό της.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι το να ορίσει κανείς το νόημα αποτελεί εξ ορισμού μια
προβληματική κατάσταση δεδομένης της ασάφειας της έννοιας: «…όλες αυτές οι
αντιπαραθέσεις σχετικά με την έννοια του νοήματος προέρχονται κυρίως από τις
προϋπάρχουσες διαφωνίες αναφορικά με το τι η μουσική επικοινωνεί, ενώ η σύγχυση που έχει
προκληθεί οφείλεται κυρίως στην έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη φύση και τον ορισμό του
νοήματος…» (Meyer, 1956: 32). Παρότι από τότε που ο Meyer τα έγραφε αυτά έχουν
περάσει σχεδόν 60 χρόνια, μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει έντονη διαφωνία
σχετικά με τον ορισμό του νοήματος στη μουσική.
Εντούτοις, μεγάλη μερίδα των θεωρητικών της μουσικής υποστηρίζει ότι η σημειολογία
και η σημασιολογική πληροφορία που επικοινωνείται μέσω της μουσικής αποτελεί ουσιώδες
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συστατικό στοιχείο αυτής (Zbikowski, 2002∙ Raffmann, 1993). Η μουσική θεωρείται ως ένα
είναι ειδικό μέσο της ανθρώπινης επικοινωνίας (Ψαλτοπούλου, 2005) και ως τέτοιο φέρει τις
ιδιότητες κάθε μορφής επικοινωνίας, όπως έχουν οριστεί από τους Κοινωνικούς
Ψυχολόγους. Συγκεκριμένα, ο Watzlawick και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι κάθε μέσο
επικοινωνίας έχει δύο ιδιότητες, την ψηφιακή και την αναλογική (Watzlawick, Beavin &
Jackson, 1967). Στην ψηφιακή μορφή, η σχέση της λέξης με το εκφρασμένο αντικείμενο
είναι αυθαίρετη και τυχαία, είναι απλά μια συμφωνία σήμανσης. Στην αναλογική μορφή
υπάρχει μια ουσιαστική ομοιότητα του αντικειμένου και της ονομασίας του. Αυτή έχει τη
ρίζα της σε αρχαϊκές περιόδους ανάπτυξης και έτσι κατέχει μια πολύ μεγαλύτερη εγκυρότητα
από την πιο νέα και αφηρημένη ψηφιακή επικοινωνία (Watzlawick, Beavin & Jackson,
1967).
Πέρα από τις ιδιότητες της μουσικής ως διακριτή γλώσσα επικοινωνίας, έχουν
αναφερθεί και ιδιότητές της που άπτονται στη δομή της μουσικής ως γλωσσικού συστήματος
επικοινωνίας. Οι μουσικολόγοι διακρίνουν τα δομικά από τα συγκινησιακά στοιχεία της
μουσικής, υπογραμμίζοντας τις δομικές όψεις που συνθέτουν το περιεχόμενο ενός μουσικού
κομματιού και επιτρέπουν σε αυτό να ερμηνεύεται σαν να κατέχει ξεχωριστά συγκινησιακά
χαρακτηριστικά (Sloboda & Juslin, 2001)8. Ως προς τα δομικά στοιχεία, ο Wigram (2004)
εντοπίζει τα συστατικά στοιχεία9 της μουσικής στα εξής:
 ρυθμός (rhythm), είναι οι νότες που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο/μοτίβο
 ρυθμική αγωγή/τέμπο, είναι η σχετική ταχύτητα με την οποία προχωρά ένας ρυθμός
 τονικό ύψος (pitch), είναι η συχνότητα ενός ηχητικού κύματος και μπορεί να είναι
υψηλή ή χαμηλή. Το τονικό ύψος μάλιστα χαρακτηρίζεται από το περίγραμμα (pitch
contour) που αφορά στην κατεύθυνση (ανερχόμενη ή κατερχόμενη την κλίμακα) προς την
οποία τα μελωδικά διαστήματα προχωρούν στη διάρκεια ενός μουσικού κομματιού
 τόνος, είναι ένας σταθερός περιοδικός ήχος, λιγότερο περίπλοκος από τη μουσική νότα
8

Ενδιαφέρον έχει ότι ο ακροατής συχνά παρότι παραβλέπει τη δομική ποικιλομορφία της μουσικής, φαίνεται

να περιγράφει εύκολα τα συγκινησιακά χαρακτηριστικά της (Cohen, 2001).
9

Ο Wigram χρησιμοποιεί τον όρο «στοιχεία» («elements»), ενώ άλλοι συγγραφείς (π.χ. ο Bruscia, 2000) τον

όρο «μουσικά συστατικά» («components»), ενώ η Σχολή της Leuven τον όρο «μουσικές παράμετροι» («musical
parameters»).
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 ένταση, είναι η δυναμική απόδοση του ήχου και εξαρτάται από το πλάτος του παλμού
που παράγεται από κάθε ηχογόνο σώμα
 διάρκεια, είναι ο συνολικός χρόνος για τον οποίο ένας ήχος γίνεται αντιληπτός και
 μελωδία, είναι η διαδοχή μουσικών φθόγγων και ήχων που ενοποιημένοι μας δίνουν
ένα ηχητικό αποτέλεσμα
Μάλιστα, ο Wigram (2004: 35) σημειώνει σχετικά ότι «…ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων
σε μουσική καθορίζουν το είδος και την ποιότητα του τι ακούει κάποιος/α…». Αυτό είναι όμως
τελικά το νόημα στη μουσική;
Στο άρθρο του Koelsch και των συνεργατών του (2004) αναφέρονται τέσσερις διακριτές
πτυχές της έννοιας του νοήματος στη μουσική, όπως καταγράφονται από την πλειοψηφία
των θεωρητικών του πεδίου της μουσικολογίας: (α) το νόημα που προκύπτει από τη σύνδεση
μεταξύ διαφορετικών πλαισίων αναφοράς όπως υποδεικνύονται από κοινά μοτίβα ή φόρμες
(π.χ. ηχητικά μοτίβα που προσιδιάζουν με χαρακτηριστικά αντικειμένων όσον αφορά το
τονικό ύψος, τη δυναμική, τη ρυθμική αγωγή, τον τόνο κ.λπ.), (β) το νόημα που προκύπτει
υπό την επίδραση μιας συγκεκριμένης συναισθηματικής διάθεσης, (γ) το νόημα που
προέρχεται από έξω- ή/και υπέρ-μουσικές συνδέσεις και συσχετισμούς (π.χ. το άκουσμα του
εθνικού ύμνου μιας χώρας) και (δ) το νόημα που σημαίνει ότι μπορεί να αποδοθεί στην
αλληλεπίδραση των τυπικών μουσικών δομών στη δημιουργία συγκεκριμένων μοτίβων
έντασης και μελωδίας.
Οι συγγραφείς μάλιστα υπογραμμίζουν και ευρήματα εμπειρικών ερευνών που έχουν
καταγράψει

σταθερά

μοτίβα συσχέτισης

μεταξύ

συγκεκριμένων συναισθηματικών

αντιδράσεων έπειτα από την ακρόαση συγκεκριμένων μουσικών κομματιών (βλέπε
ενδεικτικά Krumhansl, 1996∙ 1997), θεωρώντας τα μοτίβα αυτά επιπλέον όψεις της έννοιας
του μουσικού νοήματος (Koelsch και συν., 2004).
Οι εργασίες του Meyer (1956∙ 1967) φαίνεται να έχουν επηρεάσει σημαντικά την
προσέγγιση του μουσικού νοήματος. Ο Meyer, μάλιστα, κάνοντας λόγο για το νόημα στη
μουσική διέκρινε δύο διαφορετικά ρεύματα σκέψης. Το πρώτο ρεύμα αφορά στους
«απολυταρχικούς» («absolutionists») και σε μια πιο ρεαλιστική θεώρηση της έννοιας,
σύμφωνα με τους οποίους η έννοια του νοήματος εντοπίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο
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του σημαίνοντος. Το δεύτερο ρεύμα αφορά στους «σχετικιστές» («referentialists»), οι οποίοι
αναφέρουν ότι η μουσική επικοινωνεί νοήματα που έχουν να κάνουν με ένα ευρύ πεδίο
εννοιών, δράσεων, συναισθημάτων και στάσεων, σε ένα «υπερ-μουσικό» επίπεδο (Meyer,
1967). Παρά τον οξύ θεωρητικό πόλεμο μεταξύ των δύο σχολών, ο Meyer σημειώνει ότι ένα
μουσικό κομμάτι εμπεριέχει τόσο απόλυτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το άκουσμα
αυτό καθ’ εαυτό, όσο και αναφορικά στοιχεία (Meyer, 1967).
Με μια άλλη ανάγνωση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα απόλυτα στοιχεία
προσιδιάζουν μάλλον στα δομικά στοιχεία της μουσικής, ενώ τα αναφορικά στοιχεία στα
συγκινησιακά-συναισθηματικά στοιχεία αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι ότι το
νόημα

στη

μουσική

σημασιοδοτείται

σε

δύο

επιμέρους

επίπεδα,

μάλλον

αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους. Η μουσική εμπεριέχει αφενός το συμβολικό νόημα
(Bruscia, 2000), το οποίο στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας έχει να ερμηνευθεί και
αφετέρου το θεωρητικό-μουσικό νόημα όπως προκύπτει από τα δομικά στοιχεία της.
Καθίσταται πρόδηλο λοιπόν ότι η μουσική, όπως κάθε επικοινωνία περιέχει δύο όψεις:
μια συναισθηματική και μία αντικειμενική. Αυτό σημαίνει ότι ο –κατά Watzlawickψηφιακός και ο αναλογικός τρόπος επικοινωνίας δε συνυπάρχουν μόνο, αλλά
αλληλοσυμπληρώνονται (Ψαλτοπούλου, 2005). Το περιεχόμενο φαίνεται να μεταδίδεται
ψηφιακά, ενώ οι σχέσεις που διαμορφώνονται είναι βασικά αναλογικής φύσης. Μάλιστα, η
Ψαλτοπούλου (2005: 30) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «παντού όπου γίνεται η σχέση το
κεντρικό θέμα της επικοινωνίας, αποδεικνύεται σχεδόν ασήμαντη η ψηφιακή επικοινωνία».
Έτσι, στη μουσικοθεραπεία η μουσική ανάγεται σε μέσο διαπροσωπικών σχέσεων χάρη στον
αναλογικό χαρακτήρα της και ως σύστημα επικοινωνίας μπορεί να μεταφέρει
συναισθηματικές πληροφορίες.
Προκειμένου να εξηγήσει τη διαδικασία μέσω της οποίας τα απόλυτα νοήματα
δημιουργούνται, ο Meyer (1967) ανέπτυξε τη Θεωρία των Προσδοκιών (Theory of
Expectations). Εκεί περιγράφει πως όταν κάποιος/α σχετίζεται μέσω της μουσικής,
δημιουργούνται μέσα του/της μια σειρά προσδοκιών. «Όταν η έκφραση αυτών
παρεμποδίζεται ή καθυστερεί, τότε αναδύεται η πραγματική έννοια του μουσικού νοήματος»
(Meyer, 1967: 10). Παρότι η θέση αυτή έφερε τη μουσικοθεραπεία και τη λειτουργία της στο
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προσκήνιο των θεραπευτικών πρακτικών, δέχθηκε έντονη κριτική, η κυριότερη εκ των
οποίων είναι ότι τείνει να είναι μια υπεραπλουστευτική θέση (βλέπε ενδεικτικά Ruud, 1998).
Σε αντιστοιχία, ο Stige, σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο του, αποτυπώνει αυτές τις δύο
απόψεις

αναφερόμενος

στις

θέσεις

δύο

εκ

των

σημαντικότερων

σύγχρονων

μουσικοθεραπευτών, της Mary Priestley και του Gary Ansdell. Η Priestley, υιοθετώντας μια
περισσότερο σχετικιστική θέση, αναφέρει ότι η μουσική στη θεραπεία έχει συναισθηματικό
και ασυνείδητο περιεχόμενο, ενώ ο Ansdell, προσεγγίζοντας πιο πολύ στην απολυταρχική
θέση, αναφέρει ότι η μουσική δεν αναφέρεται σε τίποτε περισσότερο, πέρα από αυτό που
είναι (από το Stige, 2003). Ο ίδιος ο Stige φαίνεται να βρίσκεται κάπου στη μέση,
επικυρώνοντας το σύμπλοκο χαρακτήρα της έννοιας, καθώς σημειώνει ότι το νόημα στη
μουσική εμπεριέχει το νοούμενο μέσα από τη μουσική αλλά και το νοούμενο μέσα από τη
λεκτική επικοινωνία και τη γλώσσα του σώματος, όπως και τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο
εντός ενός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου στο χρόνο και στον τόπο (Stige, 2003).
Από τη δεκαετία του 1990, η έννοια του νοήματος ανακτά νέο περιεχόμενο και
δυναμική, καθώς άρχισε να δίνεται έμφαση στην έννοια της αλληλεπίδρασης. Ο Ansdell
(1995) χαρακτηρίζει το νόημα στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας ως «κλινικόαλληλεπιδραστικό» («clinical-interactive meaning»), εξηγώντας ότι η μουσική έχει να
μεταφραστεί ως κάτι άλλο από αυτό που είναι αυτή καθ’ εαυτή. Ο Pavlicevic (1997)
αναφέρει ότι ο/η μουσικοθεραπευτής/ρια έχει να αναζητά το νόημα της μουσικής μέσα από
την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τον πελάτη του. Ο Ruud (1998) σημειώνει ότι το
νόημα, εντός του θεραπευτικού πλαισίου, δεν προέρχεται από τη μουσική και τη δομή της ως
πλαίσιο αναφοράς, αλλά από τη μουσική αλληλεπίδραση, υπογραμμίζοντας τη διαλεκτική,
αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ των δύο.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής
αλληλεπίδρασης, όπως και κάθε τύπου ανθρώπινης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι ο
συμβολικός της χαρακτήρας, καθώς και η προσαρμογή της στους διάφορους κανόνες που
ορίζονται από την εκάστοτε κατάσταση ή πλαίσιο επικοινωνίας (Γκότοβος, 1990). Κατά
αντιστοιχία λοιπόν, και στη μουσική αλληλεπίδραση γίνεται χρήση συμβόλων τα οποία όμως
νοηματοδοτούνται και ερμηνεύονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημασιολογικό-ερμηνευτικό
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πλαίσιο. Για τη μετάβαση από το –κατά Meyer- απόλυτο επίπεδο στο σχετικό, από το –κατά
Frege- συντακτικό επίπεδο στο σημασιολογικό απαιτείται μια ιδιαίτερη διεργασία
ανάγνωσης και ερμηνείας. Αυτή η ερμηνευτική διαμεσολάβηση, κατά την οποία αποδίδεται
συγκεκριμένο νόημα στη συμπεριφορά του επικοινωνιακού εταίρου και στη στάση του
ατόμου μέσα από μια συνεχή αναφορά στον «άλλο» και στο «εγώ», υποδηλώνει τη
διαλεκτική φύση της αλληλεπίδρασης (Γκότοβος, 1990).
Πράγματι, η μουσική φαίνεται να είναι ένας περίπλοκος φορέας «ευαίσθητων και
ευπαθών» νοημάτων και να λειτουργεί ως συμβολική προβολή τόσο των συνειδητών
νοητικών στοιχείων της ορατής ανθρώπινης πραγματικότητας όσο και των ασυνείδητων
αόρατων

γνωστικών,

συναισθηματικών

και

ιδεολογικών

στοιχείων

της

αόρατης,

μυστηριακής ανθρώπινης σκέψης και ύπαρξης (Ψαλτοπούλου, 2005). Η μουσική ως ένας
συμβολοποιημένος τρόπος επικοινωνίας, στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας φαίνεται να
αποκτά έναν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του ανθρώπινου συνειδητού και ασυνείδητου. Η
καταγραφή, η αποκωδικοποίηση και η ερμηνεία των κωδικοποιημένων νοητικών μηνυμάτων
και συναισθηματικών πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω της μουσικής είναι μια
σύμπλοκη διεργασία που δε φαίνεται να εξαρτάται από την δυναμική της διμερούς σχέσης
θεραπευτή και πελάτη. Αντίθετα, στη μουσική εμπειρία θεραπευτής και πελάτης
συμμετέχουν ως μέλη μιας αλληλεπιδραστικής τριμερούς σχέσης, θεραπευτή-μουσικήςπελάτη (Ψαλτοπούλου, 2005), όπου τα μέσα σχέσης είναι τα μουσικά σχήματα και οι
πληροφορίες που μεταφέρονται και μόνο στο πλαίσιο αυτό μπορούν να νοηματοδοτηθούν.
Με τους όρους αυτούς, ο μουσικός διάλογος αναδεικνύει τη δυνατότητα δημιουργίας
μίας σχέσης μέσω της μουσικής (Ruud, 1998) ή μέσα από τη μουσική. Όπως αναφέρει ο
Ansdell (1995), η επικοινωνία με τις λέξεις αποδίδει, εκφράζει και μεταφέρει το νόημα κάθε
ανθρώπου, ενώ η επικοινωνία με τη μουσική επιχειρεί την αναζήτηση του νοήματος ανάμεσα
στους εμπλεκόμενους αυτής. Ακολουθώντας το συλλογισμό αυτό, μία από τις
σημαντικότερες λειτουργίες της «μουσικής επικοινωνίας» είναι η ανάπτυξη κοινωνικής
εγγύτητας μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της βίωσης κοινών εμπειριών. Επομένως, η
μουσική αλληλεπίδραση μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι παραπάνω από ένα πλαίσιο
επικοινωνίας, καθώς φαίνεται να μπορεί να είναι επικοινωνία από μόνη της.
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Η Amir (2001), εμπεριέχοντας τη σημαντικότητα της έννοιας της αλληλεπίδρασης,
περιγράφει το νόημα στη μουσική και τη μουσικοθεραπεία σε ένα διττό επίπεδο κάνοντας
λόγο για: (α) το ενδοπροσωπικό νόημα («intrapersonal meaning»), που αφορά την
υποκειμενική, εσωτερική εμπειρία της νοηματοδότησης του εξωτερικού περιβάλλοντος και
του κόσμου από το ίδιο το άτομο και (β) το διαπροσωπικό νόημα («interpersonal meaning»),
που αφορά την διαπροσωπική εμπειρία αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο -ή περισσότερωνατόμων όπου η έννοια του νοήματος για τον καθένα επηρεάζεται από τον άλλον. Και τα δύο
επίπεδα ωστόσο έχουν να προσεγγιστούν στο εδώ και το τώρα, πράγμα που σημαίνει ότι το
νόημα στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας έχει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της «καταστασιακής
(κατα)νόησης» («situated cognition») (Smith & Semin, 2004). Οι Smith και Semin (2004)
εξηγούν ότι το νόημα, η κατανόηση και η μάθηση σε μια θεραπευτική σχέση προκύπτουν σε
μία δεδομένη χρονική στιγμή και σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, παράγοντες που
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό πλαίσιο.
Επομένως, η επικοινωνία στη μουσικοθεραπεία και το νόημα δε δύνανται να
προκαθοριστούν, αλλά είναι άμεσα εξαρτώμενα από καταστασιακούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Η μουσική είναι χρονική και τα συναισθήματα που αναδύονται αποκτούν
σημαίνον νόημα μέσα από την αλληλεπίδραση μουσικής και ανθρώπων. Η πληροφορία, η
σημασία και η επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή-πελάτη στο πλαίσιο της συνάντησής τους είναι
μια ενεργή, δυναμική διαδικασία, καθοδηγούμενη από τη συνθήκη και το περιβάλλον τα
οποία συμβάλλουν στην αποκρυπτογράφηση της έννοιας του νοήματος, του τι βρίσκεται
«πέρα από τα λόγια» (Fachner, 2014). Στη μουσικοθεραπεία, θεραπευτής και πελάτης
βυθίζονται μέσα από τις αισθήσεις, την αλληλεπίδραση, την ενσωμάτωση και την
αφηγηματική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο στη διαπροσωπική δράση και αλληλεπίδραση,
που προσδιορίζεται από το συγκεκριμένο πλαίσιο (Fachner & Gilbertson, 2012).
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι το νόημα στη μουσικοθεραπεία διαπνέεται από
μια ισχυρή κονστρουκτιβιστική θέση και λογική. Το νόημα δημιουργείται και αναδύεται όχι
μόνο υπό την επίδραση κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, αλλά και υπό την
επίδραση ενδοατομικών παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών και εμπειριών.
Ακόμη και αν δύο άτομα ήταν δυνατόν να συμμετάσχουν σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας
στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χρόνο, με τον ίδιο θεραπευτή, το βέβαιο είναι θα αντλούσαν
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εντελώς διαφορετικές έννοιες και νοήματα μέσα και από τη μουσική και ότι πελάτες και
θεραπευτής θα κατέληγαν στην αναφορά διαφορετικών εννοιών και νοημάτων είτε κατά τη
διάρκεια είτε αμέσως μετά την εμπειρία της θεραπείας. Μάλιστα, ο Bruscia (2000) σημειώνει
ότι η δημιουργία νοήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας
στη μουσικοθεραπεία, όπου πελάτης και θεραπευτής μπορούν να συνδημιουργήσουν το
νόημα τόσο κατά την παραγωγή μουσικής όσο και κατά τη λεκτική επεξεργασία που
ακολουθεί μετέπειτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1. Η Έννοια του Νοήματος Ζωής
Η έννοια του νοήματος κατέχει κομβική θέση για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ύπαρξη
συνολικά, καθώς έχει φανεί να οργανώνει την ανθρώπινη σκέψη, αντίληψη και λειτουργία σε
μεγάλο βαθμό, όπως και συνολικότερα την ανθρώπινη ζωή (Κλεφτάρας, Ψαρρά &
Καλαντζή-Αζίζι, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί η ειδικότερη έννοια του
«νοήματος ζωής», η οποία έχει απασχολήσει πολλούς θεωρητικούς τόσο από το
επιστημολογικό πεδίο της Φιλοσοφίας όσο και της Ψυχολογίας. Ανατρέχοντας κανείς στην
βιβλιογραφία του τομέα της Ψυχολογίας, συναντά αντίστοιχες αναφορές σε θεωρήσεις που
άπτονται της κλασσικής ψυχαναλυτικής προσέγγισης, με τον κύριο όγκο των σχετικών
θεωρήσεων και μελετών να προέρχονται από τη Θετική, την Ανθρωπιστική και την
Υπαρξιακή προσέγγιση, κάθε μία εκ των οποίων έχει διατυπώσει το δικό της ορισμό σε
σχέση με το «νόημα ζωής». Ωστόσο, όλες οι προσεγγίσεις φαίνεται να συμφωνούν στο ότι το
άτομο από τη στιγμή που γεννιέται βρίσκεται σε μια διαρκή φάση ανάπτυξης και
ολοκλήρωσης, ενώ ένα από τα στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι η αναζήτηση,
διαμόρφωση και κατασκευή του νοήματος της ζωής του και των στοιχείων που συνιστούν τη
ζωή του (Κλεφτάρας, Ψαρρά & Καλαντζή-Αζίζι, 2007).
Ο Adler (1931) ήταν από τους πρώτους θεωρητικούς που έκανε λόγο για την έννοια του
νοήματος ζωής, αναφερόμενος σε μια σειρά πανανθρώπινων αρχών που χαρακτηρίζουν κάθε
ανθρώπινο ον. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως κάθε άνθρωπος έχει ως βασικά καθήκοντα στη
ζωή να διαιωνιστεί και να διασφαλίσει το μέλλον της ανθρωπότητας στη γη, ζώντας ως
κοινωνικό ον και διατηρώντας καλές σχέσεις με το άλλο φύλο (Adler, 1931). Ακολουθώντας
το συλλογισμό αυτό, διευκρινίζει ότι οι πράξεις που έχουν νόημα και αξία για την ανθρώπινη
ύπαρξη δεν είναι άλλες από αυτές που συνάδουν με ένα αίσθημα κοινότητας, σχεσιακότητας
και ένωσης και σε καμία περίπτωση αυτές που υποκινούνται από εγωισμό (Adler, 1931).
Σαφώς επηρεασμένος από τη θεώρηση του Adler, σχεδόν 25 χρόνια αργότερα, ο Abraham
Maslow (1954), στην προσπάθειά του να προσδιορίσει και να αποκωδικοποιήσει το εύρος
των ανθρώπινων αναγκών, ανέπτυξε ένα δυναμικό, ιεραρχικό μοντέλο στο οποίο απεικονίζει
την πανανθρώπινη τάση του ατόμου να ικανοποιεί τις ανάγκες του βάσει κάποιων
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προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτού, περιγράφει πως όταν οι βασικές, πρωταρχικές ανάγκες
(τροφή, νερό, ύπνος, στέγη κ.ο.κ.) ενός ατόμου έχουν καλυφθεί, τότε το άτομο έχει την τάση
να αναζητά την ικανοποίηση αναγκών υψηλότερου επιπέδου που έγκεινται στην ανάπτυξη
του εαυτού και την αυτοπραγμάτωση (Maslow, 1954).
Πιο πρόσφατα, ο Baumeister (1991) αναφέρθηκε στην εγγενή ανάγκη κάθε ανθρώπου να
έχει νόημα στη ζωή του και ειδικότερα υποστήριξε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη διέπεται από
τέσσερις διαφορετικές ανάγκες για νόημα στη ζωή. Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο άνθρωπος
έχει ανάγκη από (α) σκοπό, ούτως ώστε να μπορεί να συνδέει τα τρέχοντα γεγονότα και το
παρόν του με το μέλλον, (β) αξία, που σημαίνει ότι χρειάζεται να νιώθει ότι οι πράξεις του
είναι σημαντικές και εμπεριέχουν αξία, (γ) αποτελεσματικότητα, ούτως ώστε να μπορεί –
μέσω των πράξεών του ή/και των λόγων του – να επηρεάζει το περιβάλλον του και (δ)
αυτοαξία, που σημαίνει ότι χρειάζεται να νιώθει πως ο/η ίδιος/α είναι σημαντικός και έχει
αξία (Baumeister, 1991).
Ωστόσο, δύο πολύ σημαντικές προσεγγίσεις πάνω στην έννοια του νοήματος ζωής
προέρχονται από το χώρο της Υπαρξιακής Ψυχολογίας και διατυπώθηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1980. Η πρώτη αφορά στην προσέγγιση του Irvin Yalom (1980), ο οποίος
ανέφερε ότι το νόημα ζωής του ανθρώπου μπορεί να εντοπιστεί ή/και να ανακαλυφθεί σε δύο
διαφορετικά επίπεδα, το «κοσμικό» και το «κοσμικά προσωπικό». Το κοσμικό νόημα ζωής
έγκειται σε μια ανώτερη, πιο διαβαθμισμένη και επεξεργασμένη άποψη και θεώρηση για τον
κόσμο και τη ζωή, όπως είναι για παράδειγμα οι θρησκευτικές πίστεις και αντιλήψεις
(Yalom, 1980). Από την άλλη πλευρά, το κοσμικά προσωπικό νόημα έγκειται σε μια πιο
ρεαλιστική και απτή άποψη και θεώρηση για τον κόσμο και τη ζωή, η οποία βασίζεται στην
ουσία στο περιεχόμενο και στους στόχους της ζωής, όπως είναι για παράδειγμα, ο
αλτρουισμός και η αλληλεγγύη (Yalom, 1980). Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο του νοήματος
ζωής αφορά στόχους, αξίες, σκοπούς, την έννοια της εκπλήρωσης ή της επίτευξης, καθώς και
της σύνδεσης με ένα ανώτερο επίπεδο.
Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στη θεωρητική τοποθέτηση του Frankl (1959∙ 1967∙ 1984∙
1986), η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή ως «Λογοθεραπεία». Σύμφωνα με τη θεωρία του
Frankl (1959∙ 1986), η ολότητα του ανθρώπου απαρτίζεται από τη συνύπαρξη τριών
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διαφορετικών τρόπων ύπαρξης: τη βιολογική, την ψυχολογική και την πνευματική.
Περιγράφοντας κάθε μία από αυτές, ο Frankl (1986) σημειώνει ότι, σε βιολογικό επίπεδο, ο
άνθρωπος προσπαθεί να διατηρήσει το σώμα του σε καλή κατάσταση μέσω της
ικανοποίησης των αναγκών του για τροφή, νερό, ύπνο, άσκηση κ.ά., ενώ σε ψυχολογικό
επίπεδο, ενδιαφέρεται για τις ψυχικές δυνάμεις (ενορμήσεις, διάθεση) και για το αίσθημα
ευεξίας όσον αφορά το σώμα του, και προσπαθεί να βιώσει ευχάριστα συναισθήματα και να
είναι ελεύθερος από εντάσεις. Αν επιτύχει σε αυτή την προσπάθεια και ικανοποιήσει τις
βιολογικές και ψυχολογικές του ανάγκες, τότε αισθάνεται ευχαρίστηση. Στην αντίθετη
περίπτωση αισθάνεται ενόχληση, ένταση και άγχος, καθώς και συναισθήματα ματαίωσης. Η
πνευματική διάσταση αποτελεί μια όψη της ανθρώπινης φύσης που ο Frankl έδωσε ιδιαίτερη
σημασία. Υποστηρίζοντας ότι η πνευματικότητα αποτελεί ένα κατεξοχήν ανθρώπινο
χαρακτηριστικό, περιγράφει την πνευματική έκφανση της ανθρώπινης ύπαρξης ως την τάση
του ατόμου να αναζητά νόημα και αξία στη ζωή του, υποστήριξη, αγάπη, πίστη, αξίες,
υπευθυνότητα, δικαιοσύνη κ.ά. (Frankl, 1986).
Ο Frankl (1984∙ 1986), παρότι περιγράφει ξεχωριστά τις τρεις αυτές διαστάσεις με τα
αντίστοιχα δυναμικά τους τα οποία λειτουργούν ως κινητοποιές δυνάμεις της ανθρώπινης
ύπαρξης, σημειώνει ότι πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως μια ολότητα, ως μια αδιαίρετη
ενότητα. Ο σύμπλοκος χαρακτήρας της ανθρώπινης ύπαρξης και το πολύπλοκο της
ανθρώπινης ζωής άλλωστε φαίνεται να επικυρώνουν αυτή την πολυδιαστασιακότητα.
Μάλιστα, ο Frankl (1986) επισημαίνει ότι αυτή η διαφορετικότητα είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των κινήτρων που ορμώνται ή/και πηγάζουν
από τις επιμέρους ανθρώπινες διαστάσεις. Επομένως, κάτι που μπορεί να είναι ευχάριστο σε
βιολογικό επίπεδο και να προσφέρει ικανοποίηση στο άτομο, μπορεί να είναι δυσάρεστο και
ανεπιθύμητο, κάτι που δεν ενέχει νόημα και αξία σε πνευματικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον Frankl (1984), το θεμελιώδες κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς
είναι η θέληση για νόημα σε σχέση με τη ζωή του ή/και την ύπαρξή του ή, με άλλα λόγια, η
προσπάθεια του ανθρώπου να βρει κάποιο νόημα στην «μπερδεμένη» και «πεπερασμένη»
ύπαρξή του. Βασική του πεποίθηση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν θέληση για νόημα και
ότι χρειάζονται νόημα στη ζωή τους για να υπάρχουν καλά και να ζουν με χαρά και
ευχαρίστηση (Frankl, 1959). Διευκρίνισε μάλιστα ότι η έλλειψη ή το αίσθημα έλλειψης
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νοήματος από τη ζωή μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο ακόμη και στον θάνατο. Επιπλέον, κατά
τον Frankl (1984), το νόημα της ζωής αφορά δύο διαφορετικά επίπεδα, το παρόν νόημα ή το
νόημα της στιγμής και το έσχατο νόημα ή υπερ-νόημα. Το παρόν νόημα αφορά στην ύπαρξη
ενός προσωπικού νοήματος για κάθε περίσταση της ζωής, ενώ το υπέρ-νόημα σε ένα
παγκόσμιο νόημα στη ζωή. Για το κάθε άτομο θεωρείται ότι είναι πιο παραγωγική η
αναγνώριση του συγκεκριμένου νοήματος της ζωής παρά του νοήματος της ζωής σε ένα
γενικό επίπεδο (Ψαρρά & Κλεφτάρας, 2009).
Σε άμεση συνάφεια με τη θέση αυτή, θεμελίωσε και μία διακριτή ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση υπαρξιακού προσανατολισμού, η οποία έχει γίνει γνωστή ως «Λογοθεραπεία».
Ένας από τους βασικούς στόχους της Λογοθεραπείας, όπως τον προσδιορίζει ο Frankl (1967∙
1986), είναι το να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τόσο το νόημα της ζωής τους όσο και
επιμέρους νοήματα ζωής που θα εκπληρώσουν στο μέλλον (Frankl, 1959∙ 1967). Η
πνευματική διάσταση του ανθρώπου αποτελεί έναν ακόμη κύριο στόχο της Λογοθεραπείας,
εμπεριέχοντας έννοιες όπως η αγάπη, η θέληση για νόημα και σκοπό ζωής, η
δημιουργικότητα, η ευσυνειδησία, η ικανότητα επιλογής, η προσωπική ευθύνη κ.ά. (Frankl,
1986). Καθίσταται προφανές ότι η προσέγγιση του Frankl δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
πνευματική διάσταση του ατόμου, την οποία συνδέει με την ευχαρίστηση και την ποιότητα
στη ζωή.
Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι τυχαία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον Frankl, καθώς η
προσωπική του εμπειρία ως αιχμάλωτος στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, τον οδήγησε στο να εκτιμήσει τη σημαντικότητα του
νοήματος στο πνευματικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος ο Frankl (1959) στο βιβλίο του
«Man’s Search for Meaning» αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες δεν παύει ποτέ να έχει νόημα, και αυτό το άπειρο νόημα ζωής ενδέχεται να
περιλαμβάνει πόνο, στερήσεις και θάνατο. Αυτή η θέση φαίνεται να ήταν το γνωστικό
στοιχείο που βοήθησε τον Frankl να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη.
Το νόημα ζωής και οι επιμέρους διαστάσεις του – η αίσθηση πληρότητας από τη ζωή, η
επίτευξη στόχων, η ελευθερία επιλογών και ο θάνατος – διαφέρουν από άνθρωπο σε
άνθρωπο και μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά ακόμη και στο ίδιο άτομο, από τη μία
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χρονική στιγμή στην άλλη (Ψαρρά & Κλεφτάρας, 2009). Κατά συνέπεια, το νόημα της ζωής
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με έναν ενιαίο και καθολικό τρόπο. Άλλωστε, η ίδια η
έννοια της ζωής δε σημαίνει κάτι το αόριστο, ούτε το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους.
Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί κάτι πραγματικό και πολύ συγκεκριμένο για κάθε άνθρωπο,
όπως πραγματικά και πολύ συγκεκριμένα είναι και τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει ο
κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή.
Ο Frankl (1986) αναφέρει ως προς τον ορισμό της ζωής ότι ζωή σημαίνει να
αναλαμβάνει το άτομο την ευθύνη να διαχειρίζεται σωστά και λειτουργικά τα προβλήματα
που προκύπτουν στην πορεία ζωής του. Υπό το πρίσμα αυτό, ένα άτομο βιώνει νόημα ζωής
όταν ανταποκρίνεται έγκαιρα στις απαιτήσεις της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, όταν
ανακαλύπτει και αναλαμβάνει το δικό του μοναδικό και ειδικό καθήκον στη ζωή και όταν
επιτρέπει στον εαυτό του να βιώσει ένα νόημα με βάση τις αξίες του, οι οποίες αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο νοηματοδότησης της ζωής του (Frankl, 1986).
Χαρακτηριστικά σημειώνει πως ένα άτομο μπορεί να αντλήσει το νόημα της ζωής «μέσα από
τα κατορθώματά του, τα έργα του, τη δημιουργικότητά του… μέσα από τις εμπειρίες του… με
τον αγώνα του με καθετί που είναι αληθινό, καλό και ωραίο στον κόσμο και… με την
συναναστροφή του με τους άλλους, με συνανθρώπους, και με τις μοναδικές τους ιδιότητες»
(Frankl, 1986: 25).
Στη θεώρησή του περί νοήματος ζωής, ο Frankl (1986), επιχειρώντας να δώσει μια σειρά
κατευθυντήριων οδηγιών ως προς το νόημα ζωής, αναφέρει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να
ανακαλύψει το προσωπικό του νόημα ζωής με τρεις τρόπους. Ειδικότερα:
1. Μέσα από ό,τι «προσφέρει» και «δίνει» στη ζωή, δηλαδή μέσα από τα
κατορθώματά του, τα δημιουργικά του έργα ή με τις δημιουργικές αξίες του
ανθρώπου, τα οποία βιώνει μέσω της επίτευξης των στόχων του και αυτού
που ο ίδιος συνεισφέρει στη ζωή (π.χ., εργασία, κατασκευή ενός σπιτιού,
υπεράσπιση μιας πεποίθησης, κ.λπ.).
2. Μέσα από ό,τι «λαμβάνει» και «δέχεται» από τη ζωή, δηλαδή μέσα από τις
εμπειρικές αξίες του, τις οποίες ένα άτομο βιώνει μέσω οτιδήποτε καλού,
όμορφου ή αληθινού παίρνει από τη ζωή, όπως είναι η απόλαυση μιας
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μουσικής ή ενός τοπίου, η σύναψη μιας αληθινής σχέσης αγάπης με ένα
άλλο άτομο.
3. Μέσα από το αξιακό του σύστημα, δηλαδή τις αξίες των στάσεων και των
αντιλήψεών του, οι οποίες βιώνονται μέσω της στάσης που κρατά ένας
άνθρωπος σε μια δύσκολη περίσταση ή σε μια κατάσταση που αναπόφευκτα
συνοδεύεται από «πόνο». Σε αυτές τις καταστάσεις, ο Frankl (1986)
ξεκαθαρίζει ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να υποφέρουν,
καθώς μπορεί να ανακαλύψουν ένα νόημα και σε αυτές.
Τέλος, η αναζήτηση του νοήματος ζωής θεωρείται ότι ενεργοποιείται κυρίως από
αρνητικές καταστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ οι πιο σημαντικές αρνητικές
καταστάσεις είναι ο πόνος, η ενοχή και ο θάνατος (Yalom, 1980). Όταν το άτομο υποφέρει,
έχει την επίγνωση ότι έχει διαπράξει λάθη και έχει την επίγνωση για το εφήμερο της ζωής
μπορεί να οδηγηθεί στην αναζήτηση του νοήματος. Οι αρνητικές εμπειρίες μάλιστα
θεωρείται ότι είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσουν το άτομο σε συνειδητοποίηση των
αναγκών για νόημα και πνευματικούς στόχους (Ψαρρά & Κλεφτάρας, 2009).

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1. Στιγμές με Νόημα στην Ψυχολογία
Έπειτα από μισό περίπου αιώνα εντατικής ενασχόλησης της επιστήμης της Ψυχολογίας
με την θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών εστιάζοντας στις αρνητικές και
νοσηρές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, σχετικά πρόσφατα μία μερίδα ψυχολόγων άρχισε
να βλέπει την ανάγκη διεύρυνσης του ενδιαφέροντος του κλάδου πέρα από το παθολογικό,
τονίζοντας πως στόχος της Ψυχολογίας δεν πρέπει να είναι μόνο η ασθένεια και η ψυχική
βλάβη αλλά και η περαιτέρω καλλιέργεια των δυνατοτήτων και δυνάμεων που χαρακτηρίζει
κάθε άτομο (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Πλήθος ερευνών σχετικά με την πρόληψη
της ψυχικής νόσου έχουν επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα για μια τέτοια εστίαση στα θετικά
χαρακτηριστικά του ανθρώπου, καθώς έχει φανεί πως -μεταξύ άλλων- το θάρρος, η
αισιοδοξία, οι διαπροσωπικές ικανότητες, το νόημα ζωής, η πίστη και η ελπίδα λειτουργούν
ενισχυτικά της ψυχικής υγείας, ως ασπίδες έναντι της ψυχικής ασθένειας (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000). Το κίνημα αυτό αντικατοπτρίζει ένα νέο τρόπο θεώρησης της
ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης, ένα νέο τρόπο προσέγγισης της ψυχικής υγείας και της
ψυχικής νόσου, και είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση ενός ιδιαίτερου κλάδου της Ψυχολογίας,
της Θετικής Ψυχολογίας (Seligman, 2005).
Παρότι η Θετική Ψυχολογία έχει τύχει ιδιαίτερης αναγνώρισης και ευρείας εφαρμογής
την τελευταία εικοσαετία, η εστίαση στη μελέτη και στη λειτουργία των θετικών -και όχι των
αρνητικών- πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής, καθώς και της πρόληψης αντί της
θεραπείας, εντοπίζεται αρκετά νωρίτερα στο πεδίο της Ουμανιστικής/ Ανθρωπιστικής
Ψυχολογίας10. Στο επίκεντρο της θεώρησης αυτής βρίσκεται η αντίληψη περί Εαυτού.
Βασική της θέση αποτελεί η αντίληψη ότι η ανθρώπινη φύση είναι κατά βάση καλή και ότι ο
άνθρωπος υποκινείται από την «εγγενή οργανισμική τάση πραγμάτωσης (actualizing
tendency)», μία τάση που τον δραστηριοποιεί προς την επιβίωση, τη διαφοροποίησή του και
την αξιοποίηση των εγγενών δυνατοτήτων του στο μέγιστο (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002,
10

Η Ουμανιστική ή Ανθρωπιστική Ψυχολογία ήρθε ως απάντηση στην ψυχαναλυτική και συμπεριφοριστική

προσέγγιση και καθιερώθηκε μετά τα μέσα του 20 ου αιώνα, όντας γνωστή ως η «Τρίτη Δύναμη» στο χώρο της
Ψυχολογίας (Schultz & Schultz, 2009).
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από το Ποταμιάνος και συν., 2002: 206), υπό την καθοδήγηση της «κυρίαρχης και
υφέρπουσας» ανάγκης για θετική αναγνώριση (positive regard) από τους άλλους (Rogers,
1957: 95).
Άλλο

ένα

κυρίαρχο

χαρακτηριστικό

της

Ουμανιστικής

Θεώρησης

είναι

η

φαινομενολογική οπτική υπό την οποία προσεγγίζει το άτομο. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι
παρόλο που -με όρους φαινομενολογίας και αντίληψης- όλοι μας υπάρχουμε και ζούμε στον
ίδιο κόσμο, καθένας/καθεμία από εμάς αντιλαμβάνεται και κατανοεί τον περιβάλλοντα
κόσμο με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το εσωτερικό του/της πλαίσιο αναφοράς11
(Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το Ποταμιάνος και συν., 2002). Έτσι, στα όρια του
δεσμού και της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και πελάτη, φαίνεται να
δομείται ο Εαυτός και η προσωπικότητα, να συμβολοποιείται και κατανοείται η
πραγματικότητα, καθώς και να νοηματοδοτούνται οι όροι αξίας κάθε ανθρώπου.
Οι πρώτες αναφορές στην έννοια των στιγμών με νόημα -και οι αντίστοιχες συναφείς
μελέτες- εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία της Ψυχολογίας στα τέλη του 19ου με αρχές του
20ου αιώνα, καταδεικνύοντας τη βαθιά πνευματική φύση των στιγμών αυτών. Ο James (1902)
κάνει λόγο για «μυστικιστικές και θρησκευτικές εμπειρίες» («mystical and religious
experiences»), ο Bucke (1905) για «εμπειρίες κοσμικής συνειδητότητας» («cosmic
consciousness experiences»), ο Laski (1962) για «στιγμές έκστασης» («moments of
ecstasy»)… Ωστόσο, η έννοια φαίνεται να θεμελιώθηκε μέσα από τη βιβλιογραφία
θεωρητικών του πεδίου της Ουμανιστικής Ψυχολογίας, οι οποίοι επιχείρησαν να
περιγράψουν τις ξεχωριστές στιγμές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που εμπεριέχουν
ιδιαίτερο νόημα και μεγάλη σημασία για αυτούς φωτίζοντας την ψυχολογική τους διάσταση.
Ο May (1958) τις ονομάζει «στιγμές του Αχα» («Aha! moments»), ο Jung (Jung στο Jacobi,
1959∙ Jung, Shamdasani & Hull, 1969) «στιγμές αναγέννησης» («rebirth moments»), ενώ ο
Maslow (1962∙ 1970∙ 1999) «εμπειρίες κορύφωσης» ή «κορυφαίες εμπειρίες» («peak
experiences»).
11

Το ατομικό πλαίσιο αναφοράς –φαινομενολογικό και αντιληπτικό- έγκειται στις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις

στάσεις και τις αντιλήψεις που έχει ένα άτομο και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο καταγράφει και
αποκωδικοποιεί τον περιβάλλοντα κόσμο (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το Ποταμιάνος και συν., 2002),
και ως εκ τούτου διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του.
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Στο έργο του Αμερικανού φιλοσόφου και ψυχολόγου William James “On The Varieties
of Religious Experience: A Study in Human Nature” (James, 1902), όπου μελετήθηκε
λεπτομερώς η θρησκευτική εμπειρία και η θρησκευτική συνείδηση, οι στιγμές με νόημα
προσεγγίζονται υπό μία πιο θρησκειολογική και μυστικιστική οπτική. Συγκεκριμένα, ο James
διέκρινε τις «μυστικιστικές, θρησκευτικές εμπειρίες» από στάσεις και συμπεριφορές που
προσιδιάζουν σε ψυχιατρικές ενδείξεις και συμπτώματα, υποστηρίζοντας ότι η θρησκευτική
εμπειρία είναι μια -ιδιαίτερης και- ανώτερης τάξης ψυχολογική εμπειρία όπου το άτομο
βρίσκεται σε μια υπερβατική, συνειδησιακή κατάσταση, «φωτισμένης» σύνδεσης και επαφής
τόσο με τον Εαυτό όσο και με την πραγματικότητα (James, 1902).
Στο πλαίσιο αυτό, αποσύνδεσε τις στιγμές απόλυτης συνειδητότητας και επαφής του
ατόμου με μια αόρατη, υπερβατική δύναμη από ποικίλες μορφές ψυχοπαθολογίας, καθώς την
εποχή εκείνη οποιαδήποτε έκφραση τέτοιου βιώματος θεωρούταν σύμπτωμα ψυχικής
διαταραχής ή/και αποτέλεσμα λήψης ψυχοτρόπων ουσιών και φαρμάκων. Ο James, παρότι
επισημαίνει ότι η θρησκευτική εμπειρία ενδέχεται να σχετίζεται με «νοσηρές καταβολές»,
λόγου χάριν με κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία, ή ακόμη και με τη χρήση κάποιας ουσίας,
όπως για παράδειγμα το οξείδιο του αζώτου, η μεσκαλίνη, τα αναισθητικά και το αλκοόλ,
ανάγει τους παράγοντες αυτούς σε περιφερειακά στοιχεία που ενθαρρύνουν ή αναχαιτίζουν
αντίστοιχα το βίωμα των θρησκευτικών εμπειριών και την επαφή με βαθύτερα πεδία
συνείδησης (Fuller, 1994). Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη βαθιά υπαρξιακή ανθρώπινη
ανάγκη για σύνδεση με την υπερβατική πραγματικότητα του αοράτου ως το κυρίαρχο
παρακινητικό υπόβαθρο του βιώματος των εμπειριών αυτών (James, 1902), δηλαδή την απτή
αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι ότι υπάρχει ένας αόρατος κόσμος που τους
περιβάλλει ο οποίος δίνει νόημα και αξία στις συγκεκριμένες πράξεις τους.
Ο James ήταν ο πρώτος που προσέγγισε με επιστημονικές μεθόδους τις όψεις της
θρησκευτικής συνείδησης, ένα πεδίο που έως τότε ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της
Δογματικής και εισήγαγε τη θεώρησή του περί ανθρώπινου ψυχικού οργάνου ως «μια
πολλαπλή και πολυκεντρική διαδοχή πεδίων συνείδησης» (James, 1902). Επικοινωνώντας
τον τρόπο που αντιλήφθηκε το σύμπλοκο της ανθρώπινης συνείδησης, σημειώνει ότι η
«φυσιολογική μας συνειδητότητα», δηλαδή η λογική συνειδητότητα, είναι μόνο ένας
διακριτός τύπος συνειδητότητας, ενώ «παντού γύρω από αυτήν υπάρχουν εν δυνάμει μορφές
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συνειδητότητας που είναι εντελώς διαφορετικές, τις οποίες η λογική συνειδητότητα τις
διαχωρίζει από αυτήν με λεπτότατα παραπετάσματα» (James, 1902). Υπό το πρίσμα αυτό,
φαίνεται ότι μπορεί να περάσουμε την ζωή μας δίχως να υποψιαστούμε την ύπαρξη των
πολλαπλών ειδών συνειδητότητας που διαθέτουμε. Είναι πολύ πιθανόν όμως, δοθέντος του
αναγκαίου ερεθίσματος και της αναγκαίας ψυχικής, γνωστικής και συναισθηματικής
κατάστασής μας, να εμφανιστούν την ίδια στιγμή σε όλη τους την πληρότητα συγκεκριμένοι
τύποι συνειδητότητας, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν κάπου τον τομέα εφαρμογής και
προσαρμογής τους (James, 1902). Μια τέτοια στιγμή λαμβάνει χώρα η «μυστικιστική
εμπειρία».
Ο James (1902), επιχειρώντας να περιγράψει τις «μυστικιστικές εμπειρίες», αναφέρει ότι
πρόκειται για λυτρωτικές προσωπικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια μιας οιονεί θρησκευτικής
διεργασίας. Είναι στιγμές που το άτομο έρχεται σε επαφή και συνδέεται με τις ασυνείδητες12
πλευρές του εαυτού του και έχουν χαρακτήρα χαρούμενο, φωτεινό, αχωρικό και αχρονικό13.
Μάλιστα, μέσω της μελέτης του (James, 1902), εντόπισε τέσσερις σημαντικές ιδιότητες που
χαρακτηρίζουν -σε κάποιο βαθμό- όλα τα είδη της «μυστικιστικής εμπειρίας» στις εξής:
 το ανέκφραστο (ineffability), προσδιορίζοντας τη νοητική, πνευματική, μη χειροπιαστή
διάσταση των «μυστικιστικών εμπειριών» που δεν μπορεί να περιγραφεί ή να
μεταφερθεί με λόγια σε άλλους, παρά μόνο μέσω της άμεσης εμπειρίας και του
βιώματος. Χαρακτηριστικά, ο James σημειώνει ότι οι «μυστιστικές καταστάσεις
μοιάζουν περισσότερο με αισθητικές ή/και συναισθηματικές εμπειρικές καταστάσεις παρά
με διανοητικές καταστάσεις» (James, 1902). Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν
κάποιος/α να καταστήσει σαφές σε κάποιον/α άλλον/ην που δεν είχε ποτέ παρόμοια
αίσθηση και βίωμα, ούτε τη σύσταση και την ποιότητα μιας τέτοιας στιγμής ούτε και
την προσωπική αξία που εμπεριέχει.
 η νοητική ποιότητα (noetic quality), που αφορά τη στενή σχέση των «μυστικιστικών
εμπειριών» με την νοητική σφαίρα. Παρότι μοιάζουν με συναισθηματικές και
αισθητικές καταστάσεις, όσοι/ες τις βιώνουν αναφέρουν ότι είναι και καταστάσεις
12

Ο όρος που χρησιμοποιεί ο James είναι «ασύνειδες» ή «υποκατωφλιακές» (James, 1902).

13

Ο Freud, άλλωστε, έγραφε ότι ο μυστικισμός είναι η σκοτεινή αντίληψη του εαυτού μας έξω από την περιοχή

του Εγώ στην περιοχή του Εκείνου (δηλαδή του ασυνειδήτου) (Freud & Brill, 1938).
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νόησης και γνώσης. Ο James (1902) μάλιστα τις περιγράφει ως «καταστάσεις
διορατικότητας, επαφής και σύνδεσης με τη βαθιά ανθρώπινη αλήθεια και ύπαρξη»,
επίπεδα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από τη διαλεκτική ή/και την αναλυτική σκέψη.
Είναι στιγμές φώτισης, επίγνωσης και αποκάλυψης που βρίθουν νοήματος και
σημαντικότητας για το άτομο, αν και πολλές φορές δε δύναται να αρθρωθεί και να
αποτυπωθεί το περιεχόμενό τους στο λόγο. Η δυναμική τους είναι τέτοια που –κατά
κανόνα- έχει φανεί να φέρουν μια ιδιόμορφη, καταλυτική αίσθηση κύρους και
αυθεντικότητας στη μετέπειτα ζωή του ατόμου.
 η παροδική ποιότητα (transiency), που περιγράφει τη σύντομη διάρκεια των
«μυστικιστικών εμπειριών» στο χρόνο. Στη μελέτη του James (1902) αναφέρεται ότι
σπανίως διαρκούν περισσότερο από τριάντα λεπτά ή το πολύ μία ώρα, ενώ έπειτα
φαίνεται να εξασθενούν σταδιακά. Με το πέρας μιας τέτοιας στιγμής, κανείς/καμία δε
μπορεί να την ανακαλέσει με διαύγεια και καθαρότητα ή/και να θυμηθεί λεπτομέρειες
από το βίωμά του. Ωστόσο μπορεί εύκολα να την αναγνωρίσει όταν βρεθεί ξανά σε μια
τέτοια κατάσταση.
 η παθητικότητα (passitivity), που περιγράφει την καθήλωση του ατόμου κατά τη
διάρκεια μιας «μυστικιστικής εμπειρίας», όπου η προσωπική βούληση μοιάζει να είναι
σε καταστολή και το Εγώ να αδρανοποιείται. Σε μια τέτοια στιγμή το άτομο δείχνει να
αφήνεται και να παραδίδει την ολότητά του σε μια ανώτερη δύναμη (James, 1902).
Η προσέγγιση του James σχετικά με την πολυεπίπεδη ανθρώπινη συνειδητότητα και η
ιδιαίτερη αναφορά του στο είδος και το επίπεδο της ανθρώπινης συνειδητότητας με το οποίο
έρχεται σε επαφή το άτομο κατά τη διάρκειας μιας «μυστικιστικής στιγμής» θυμίζει τη
θεωρία του Καναδού ψυχιάτρου Richard Maurice Bucke περί της ανθρώπινης συνείδησης.
Συγκεκριμένα, πρότεινε μια τριπλή κατηγοριακή τυπολογία, αναφερόμενος (α) στην
απλούστερη μορφή ανθρώπινης συνείδησης που συναντάται και σε άλλα ζώα, (β) στην
ανθρώπινη αυτοσυνείδηση που είναι στην ουσία η συνείδηση του Εαυτού και περιέχει τη
λογική σκέψη, τη συμβολική-φαντασιωτική σκέψη και την ενόραση, και (γ) στην κοσμική
συνείδηση που είναι η συνείδηση του κόσμου στην ολότητά του, της ζωής και της
συμπαντικής τάξης (Bucke, 1905). Ο Bucke μάλιστα υπογράμμισε την αναπτυξιακή σχέση
μεταξύ των τριών επιπέδων συνείδησης, όπου το άτομο με τη γέννησή του κατέχει την
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πρώτη και απλούστερη μορφή συνείδησης και καθώς μεγαλώνει αναπτύσσει και κατακτά
σταδιακά τα επόμενα δύο.
Το τρίτο επίπεδο συνείδησης, την κοσμική συνείδηση, τη συνέδεσε με την εμπειρία των
–κατά James- «μυστικιστικών στιγμών», κάνοντας λόγο για τις «κοσμικές συνειδησιακές
εμπειρίες» ή τις «εμπειρίες κοσμικής συνειδητότητας». Ορμώμενος από προσωπικά του
βιώματα και έπειτα από πολλά έτη ερευνητικής και κλινικής μελέτης, περιέγραψε τις
εμπειρίες αυτές ως εσωτερικές, προσωπικές στιγμές πνευματικής φώτισης και ηθικής
ανύψωσης του ατόμου, που συμβαίνουν ξαφνικά και προσδίδουν στο άτομο την αίσθηση της
αθανασίας, εκμηδενίζοντας το συναίσθημα του φόβου θανάτου και εξουδετερώνοντας την
έννοια της αμαρτίας (Bucke, 1905). Ο Bucke, αναλύοντας τη δική του εμπειρία, αναφέρεται
σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό της «κοσμικής του εμπειρίας» και αφορά στην αίσθησή του
για τον περιβάλλοντα κόσμο και το σύμπαν ως μια ζωντανή παρουσία, και όχι ως άψυχη,
αδρανή ύλη (Bucke, 1905).
Στο σημείο αυτό, αξίζει εν συντομία να αναφερθούμε και στη Βρετανίδα συγγραφέα
Μαργκανίτα Λάσκι, η οποία –παρότι δεν προέρχεται από το χώρο της Ψυχολογίαςασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εμπειρία της έκστασης ορμώμενη από τα θεατρικά έργα του
Yeats. Η Laski, το 1961, στο έργο της «Ecstasy: a Study of Some Secular and Religious
Experiences», αναφέρεται στις «εκστατικές εμπειρίες» ως ένα ιδιαίτερο είδος
«θρησκευτικών εμπειριών», διακρίνοντάς τες ωστόσο από τις δεύτερες σημειώνοντας ότι οι
«θρησκευτικές εμπειρίες» αφορούν σε βιώματα που έχουν να κάνουν με θρησκευτικές
πρακτικές ή σε βιώματα που ερμηνεύονται στο πλαίσιο μιας θρησκείας. Αντιθέτως, οι
«εκστατικές εμπειρίες» είναι δυνατόν να βιωθούν και από μη θρησκευόμενα άτομα, κατά τη
διάρκεια της καθημερινής τους ζωής.
Η συγγραφέας περιγράφει τις «εκστατικές εμπειρίες» ως καταστάσεις μεταβαλλόμενης
συνειδητότητας για το άτομο, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μειωμένη συνειδητότητα ως
προς το εξωτερικό περιβάλλον και αρκετά διευρυμένη συνειδητότητα ως προς την ψυχική
και πνευματική διάσταση του ατόμου (Laski, 1961). Μάλιστα, η Laski (1961) αναφέρει ότι
πολλές φορές οι «εκστατικές εμπειρίες» μπορεί να συνοδεύονται από οράματα και μία
αίσθηση ψυχικής και σωματικής ευφορίας. Βασιζόμενη στην επιστήμη της φαινομενολογίας,
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επέλεξε και ανέλυσε 114 στιγμές – «εκστατικές εμπειρίες» όπως αναφέρθηκαν από φίλους
και γνωστούς της, αλλά και όπως καταγράφηκαν σε θρησκευτικά συγγράμματα και
λογοτεχνικά έργα. Στα αποτελέσματα της έρευνάς της επισημαίνει την ασυνήθιστη φύση και
περιεχόμενο των «εκστατικών εμπειριών», σαν να προέρχονταν από μία υπερφυσική πηγή,
ενώ παρατηρεί ότι οι περιγραφές των ατόμων σχετικά με αυτές περιέχουν έντονους,
απεικονιστικούς όρους (Laski, 1961).
Ως προς τα γενεσιουργά αίτια, η Laski (1961) δείχνει να υπάρχει ένα περιορισμένο
φάσμα αντικειμένων, γεγονότων και ιδεών που να λειτουργούν ενεργοποιητικά των
«εκστατικών εμπειριών», υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά συνιστούν μάλλον μια
απαραίτητη αλλά όχι επαρκή συνθήκη για το βίωμα μιας «εκστατικής εμπειρίας». Ως προς τη
διάρκειά τους, οι «εκστατικές εμπειρίες» συνήθως είναι πολύ σύντομες σε διάρκεια, αν και
υπάρχουν αναφορές ότι έχουν διαρκέσει και αρκετές ημέρες (Schmitt, 1994), ενώ έχει
φανεί ότι ένα άτομο μπορεί να βιώσει τέτοιου είδους εμπειρίες περισσότερες από μία
φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του (Laski, 1961). Σημαντική παρατήρηση της Laski
επίσης είναι ότι ο άνθρωπος, κατά τη διάρκεια μιας «εκστατικής εμπειρίας», χάνει την
αίσθηση του χώρου και του χρόνου, απολείποντας σε μεγάλο βαθμό τις σωματικές αισθήσεις
(Laski, 1961).
Επανερχόμενοι στο πεδίο της Ψυχολογίας, ο Ελβετός ιατρός και ψυχολόγος Carl Jung
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη των αποκαλούμενων απόκρυφων φαινομένων και των
συγχρονιστικών φαινομένων, με άξονα πάντοτε την προσέγγιση της ανθρώπινης συνείδησης,
δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην αποκρυπτογράφηση της έννοιας του ασυνειδήτου. Όσον
αφορά τις ασύνειδες πλευρές του Εαυτού, ο Jung εντόπισε τα δύο τους συστατικά στοιχεία:
το ατομικό και το συλλογικό ασυνείδητο. Προσδιόρισε το περιεχόμενο του ατομικού
ασυνειδήτου αναφερόμενος σε αντιληπτικά και αισθητηριακά στοιχεία που συλλαμβάνουμε
από το περιβάλλον δίχως να τα σημειώνουμε στο συνειδητό νου, σε πληροφορίες που
καταγράφουμε με τις αισθήσεις μας και τις συνειδητοποιούμε ωστόσο τις ξεχνάμε, καθώς και
σε συναισθήματα, αισθήσεις, σκέψεις, μνήμες, γνωστικά σχήματα, επιθυμίες και πράξεις που
λαμβάνουν χώρα ακούσια ή χωρίς να τα προσέχουμε, αλλά και που απωθούνται (Jung, 1960∙
1968). Όλα αυτά τα στοιχεία ο Jung ανέφερε ότι παίρνουν ένα σχήμα μέσα σε κάθε άτομο
και αναδύονται κάποια στιγμή στη συνείδησή του.
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Από την άλλη πλευρά, εντόπισε μια σειρά στοιχείων και ιδιοτήτων που δε βιώνει
ατομικά ο άνθρωπος ούτε έρχεται σε απευθείας επαφή μαζί τους, με τρόπο αντιληπτικό ή
αισθητηριακό, εντούτοις τα φέρει σαν να τα κληρονομεί από μια βαθύτερη και ευρύτερη
περιοχή (Jung, 1960∙ 1968). Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την έννοια του συλλογικού
ασυνειδήτου. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι το συλλογικό ασυνείδητο διαμορφώνεται από τα
ένστικτα και τα αρχέτυπα, τα οποία παρουσιάζουν μια κανονικότητα στην εμφάνισή τους.
Συγκεκριμένα, με την ωρίμανση του ανθρώπου ως ύπαρξη και το μεγάλωμά του, τα
αρχέτυπα αναδύονται μέσω μιας προγραμματισμένης ακολουθίας, τα λεγόμενα «στάδια
ζωής» (Jung, 1968). Κάθε στάδιο της ανθρώπινης ζωής λοιπόν, όπως είναι η παιδική ηλικία,
η ερωτοτροπία, ο γάμος, η προετοιμασία για το θάνατο, κ.ο.κ., εκπροσωπείται από ένα
σύνολο αρχετύπων και εικόνων που αναζητούν την εκπλήρωσή τους στη δράση. Επομένως,
τα αρχέτυπα διαθέτουν κυρίαρχο λειτουργικό ρόλο στην ατομική λειτουργία και ανθρώπινη
ύπαρξη, ασκώντας καθοριστική επιρροή στην ψυχική ζωή συνολικά μέσω του ελέγχου του
κύκλου ζωής (Jung, 1968). Στην ουσία, τόσο τα ένστικτα όσο και τα αρχέτυπα είναι
υπερατομικές προδιαθέσεις του συλλογικού ασυνειδήτου και μπορούν να εντοπιστούν μέσα
από την έκφανσή τους σε βαθύτερες ψυχικές εκδηλώσεις (Jung, 1960), όπως είναι τα όνειρα,
οι φαντασιώσεις και τα οράματα, που υπερβαίνουν την προσωπική σφαίρα και την ατομική
αντίληψη.
Έχοντας προσδιορίσει το εννοιολογικό πλαίσιο του ασυνειδήτου, ο Jung ασχολήθηκε
ιδιαίτερα με τη διεργασία της ψυχολογικής αναγέννησης14 και έκανε λόγο για τις «εμπειρίες
μεταμόρφωσης» και τις «στιγμές αναγέννησης» (Jung στο Jacobi, 1959∙ Jung, Shamdasani
& Hull, 1969). Θεωρώντας τες ως αναπόσπαστο μέρος της καθολικής και πανανθρώπινης
αναπτυξιακής διαδικασίας της εξατομίκευσης (individuation), μιας ψυχολογικής διαδικασίας
κατά την οποία το άτομο διαμορφώνει, αναπτύσσει και εν τέλει διαφοροποιεί τον Εαυτό του
από τους άλλους μέσω του αδιαφοροποίητου –ατομικού και συλλογικού- ασυνειδήτου (Jung
στο Jacobi, 1959). Κατά τη διεργασία αυτή, ενσωματώνονται σταδιακά στην ατομική
ολότητα τα έμφυτα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου, τα επιμέρους συστατικά του
14

Ο Jung διέκρινε πέντε διαφορετικές μορφές αναγέννησης, εκ των οποίων οι τρεις άμεσες: η μετεμψύχωση, η

μετενσάρκωση και η ανάσταση, και οι υπόλοιπες δύο έμμεσες: η ψυχολογική αναγέννηση και η έμμεση αλλαγή
που συμβαίνει μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία μετασχηματισμού (Jung, Shamdasani & Hull, 1969).
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ανώριμου ψυχικού του οργάνου και οι εμπειρίες ζωής του, με τρόπο αδιαίρετο και
λειτουργικό, ικανοποιώντας έτσι το βαθύτερο κίνητρο και την πανανθρώπινη επιθυμία για
την ατομική ψυχική ολοκλήρωση και πλήρωση (Jung, Shamdasani & Hull, 1969).
Σύμφωνα με τον Jung (Jung στο Jacobi, 1959), η εξατομίκευση είναι μια διαδικασία
ψυχικού μετασχηματισμού με την οποία το προσωπικό και το συλλογικό ασυνείδητο
μεταφέρονται στη συνείδηση και κατ’ επέκταση ενσωματώνονται και διαπνέουν την
προσωπικότητα του ατόμου ως ολότητα. Ο στόχος της εξατομίκευσης σε καμία περίπτωση
δεν είναι ο Εαυτός να γίνει τέλειος ή ιδανικός, με αριστοτελικούς όρους, ούτε τα ασυνείδητα
κομμάτια του Εαυτού να κυριαρχήσουν επί των συνειδητών. Αντίθετα, ο κύριος σκοπός της
είναι η εξοικείωση του Εαυτού με τις σκοτεινές, ασυνείδητες εκφάνσεις του και η απόκτηση
επαφής και σύνδεσης με πλευρές του Εαυτού που είναι καταπιεσμένες, ακρωτηριασμένες,
ασύνδετες και απαγορευμένες να εκφραστούν (Sharp, 1991).
Παρότι η εξατομίκευση αφορά σε μια διαρκή αναπτυξιακή διεργασία, ο Jung
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν διακριτές στιγμές στην πορεία αυτής όπου το άτομο αισθάνεται
να φωτίζονται πρωτόγνωρα οι ασυνείδητες, σκοτεινές πλευρές του εαυτού του και βιώνει
αυτή τη σύνδεση με το συνειδητό του κομμάτι, συμμετέχοντας σε μια μοναδική εμπειρία
ολοκλήρωσης (Jung, Shamdasani & Hull, 1969). Τις στιγμές αυτές ονομάζει «στιγμές
αναγέννησης» και αναφέρει ότι βιώνονται από το άτομο ως ιδιαίτερες εμπειρίες υπαρξιακής
μεταμόρφωσης, όπου ο εαυτός μοιάζει να αναγεννιέται και να γίνεται αντιληπτός ως
ανανεωμένος, ως καινούριος (Jung στο Jacobi, 1959). Ο Jung σημειώνει κι εκείνος τον
άχωρο και άχρονο χαρακτήρα των «στιγμών αναγέννησης», τον οποίο συνδέει με την ψυχική
διάσταση της ανθρώπινης φύσης. Εξηγεί ότι το άτομο δεν υπόκειται εξ ολοκλήρου στους
νόμους της φθοράς και του θανάτου, καθώς η ψυχική του ολότητα υπερβαίνει τα φυσικά
μεγέθη (Jung, Shamdasani & Hull, 1969), όπως ο χώρος και ο χρόνος.
Η ψυχολογική αναγέννηση, ως εκ τούτου κατά αντιστοιχία και οι «στιγμές
αναγέννησης», δεν είναι κάτι άμεσα παρατηρήσιμο ως διαδικασία και ως πραγματικότητα.
Τουναντίον, είναι μια διαδικασία «πέρα από τις αντιληπτικές αισθήσεις», για το λόγο αυτό
προκειμένου να την κατανοήσουμε θα πρέπει να αρκεστούμε στο βίωμα της ψυχικής της
πραγματικότητας δεδομένου ότι «κάποιος/α μπορεί να μιλάει για τις προσωπικές στιγμές
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αναγέννησής του/της, κάποιος/α άλλος/η να εκφράζει τις προσωπικές στιγμές αναγέννησής
του/της μέσω των πράξεών του/της ή να τις δηλώνει μέσω της αλλαγής στη στάση ζωής
του/της, ενώ κάποιος/α άλλος/η απλά να αφήνεται να ξεχειλίζει η ύπαρξή του από την
αναγέννηση» (Jung, Shamdasani & Hull, 1969: 206).
Οι «στιγμές αναγέννησης» είναι δυνατόν είτε να προκληθούν μέσω κάποιου
τελετουργικού είτε να διεγερθούν μέσα από την άμεση προσωπική εμπειρία. Επίσης,
αναγνωρίζει ότι μια τέτοια στιγμή μπορεί να βιωθεί από κάποιο άτομο και να αισθανθεί
μετασχηματισμένος κατά τη διάρκεια μια ομαδικής διεργασίας και εμπειρίας, διακρίνοντας
ωστόσο ξεκάθαρα αυτού του είδους την αναγέννηση από τη γνήσια ατομική
μετασχηματιστική αναγέννηση (Jung, Shamdasani & Hull, 1969). Στην περίπτωση του
βιώματος της ατομικής «στιγμής αναγέννησης» στο πλαίσιο μιας ομάδας, «η εμπειρία αυτή
λαμβάνει χώρα σε ένα ρηχότερο επίπεδο νόησης και συνείδησης συγκριτικά με την ατομική
εμπειρία καθώς, όταν πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται για να μοιραστούν ένα κοινό
συναίσθημα ή μια κοινή πρακτική, η συλλογική ψυχή που αναδύεται είναι υποδεέστερη της
ατομικής ψυχής και προσιδιάζει περισσότερο στην ψυχή ενός ζώου» (Jung, Shamdasani &
Hull, 1969: 225). Επομένως, παρότι ο μετασχηματισμός και η αναγέννηση υφίσταται και η
αλλαγή στο άτομο συμβαίνει, ο Jung επισημαίνει ότι δεν θα έχει διάρκεια.
Στον κλάδο της Υπαρξιακής Ψυχολογίας, ο Rollo May, Αμερικάνος ψυχολόγος,
περιγράφει τη «στιγμή του Αχα» ως μια «…στιγμή που το άτομο ξαφνικά καταλαβαίνει στο
παρόν το νόημα ενός σημαντικού γεγονότος στο παρελθόν ή στο μέλλον…» και διευκρινίζει
σχετικά ότι «…η σύλληψη της σημαντικότητας του γεγονότος δεν αποτελεί απλά μια
πνευματική πράξη ή μια σκέψη, αλλά μια νοητική κατάσταση “εγκυμοσύνης” και γέννησης…»
(May, 1958: 71 από το Dorit, 1992). Ο May, σαφώς επηρεασμένος από το υπαρξιστικό
φιλοσοφικό ρεύμα της εποχής και συγκεκριμένα από τον Kierkegaard και τον Heidegger,
αφορμάται από τον όρο «augenblick» - που κυριολεκτικά σημαίνει το ανοιγόκλεισμα των
βλεφάρων – που χρησιμοποίησαν οι υπαρξιστές φιλόσοφοι προκειμένου να περιγράψουν τις
αποφασιστικές στιγμές στη ζωή που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με την απολυτότητα της
ύπαρξης, στιγμές που παραλλήλισαν σε ένταση με το γεγονός της γέννησης (βλέπε σχετικά
Dreyfus, 2017).

36

Η στιγμή αυτή φαίνεται να βιώνεται από τους περισσότερους ανθρώπους ως μια στιγμή
αυξημένης προσωπικής συνειδητοποίησης και διορατικότητας, αναγνώρισης και προσωπικής
κατανόησης, ως μια καταλυτική στιγμή ζωής που η ύπαρξή τους αποκτά νέο νόημα και
συνάμα νέα δυναμική. Ο May, προσδιορίζοντας τη δυναμική και την ένταση της έννοιας,
αναφέρει ότι «…η σύλληψη του νέου νοήματος εμπεριέχει τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα
μιας

προσωπικής

απόφασης,

μιας

αλλαγής

στο προσωπικό

gestalt15,

ενός

νέου

προσανατολισμού του προσώπου προς τον κόσμο και το μέλλον...» (May, 1958: 71 από το
Dorit, 1992). Τη στιγμή αυτή της ύψιστης επίγνωσης, η σύλληψη του νέου νοήματος
φαίνεται να ασκεί καταλυτική επίδραση στον άνθρωπο και να σηματοδοτεί ένα κομβικό
σημείο ζωής, από το οποίο και πέρα όλα τα βιώματα και η ύπαρξη διαπνέονται από μια
διαφοροποιημένη, πιο πλήρη και αγνή σχέση με τον εαυτό. Μάλιστα, οι «στιγμές του Αχα»
έχει δειχθεί πως λαμβάνουν χώρα και βιώνονται από το άτομο ξαφνικά, προκύπτουν
αβίαστα, δίχως να έχει υπάρξει πίεση ή κάποια σχετική γνωστική προετοιμασία, συνδέονται
με θετικά συναισθήματα σε σχέση με τον εαυτό και με την αίσθηση ότι η κατανόηση κατά τη
δεδομένη στιγμή είναι απολύτως σωστή και έγκυρη (Topolinski & Reber, 2010).
Λίγα χρόνια αργότερα, η μελέτη ενός εκ των προγόνων της Θετικής Ψυχολογίας και εκ
των σημαντικότερων εκπροσώπων της Ουμανιστικής Προσέγγισης, του Abraham Maslow,
πάνω σε αυτές τις σημαντικές στιγμές ζωής των ανθρώπων σήμανε τομή για τη σχετική
βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, ο Maslow (1962∙ 1968∙ 1970) αναφέρεται στην έννοια των
«εμπειριών κορύφωσης» ή των «κορυφαίων εμπειριών»16 ως τις πιο σημαντικές,
ευχάριστες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής ενός ατόμου. Τις περιγράφει ως «στιγμές
αγνής και καθαρής ευτυχίας, όπου το άτομο αφήνει πίσω του όλες του τις αμφιβολίες, τους
15

Η λέξη gestalt σημαίνει σχήμα στα γερμανικά. Η Θεωρία των Σχημάτων βρίσκεται στον πυρήνα της σχολής

Gestalt στο χώρο της Ψυχολογίας, η οποία ανήκει ως μέθοδος στην Ουμανιστική Προσέγγιση, ασπαζόμενη
φαινομενολογικές και υπαρξιακές αρχές. Θεμελιώθηκε από τους Fritz Perls, Laura Perls και Paul Goodman
κατά τις δεκαετίες 1940 και 1950. Βασική της θέση αποτελεί το ότι η νόηση και αντίληψη κάθε ανθρώπου
συνθέτουν με ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο την πραγματικότητα του καθενός/καθεμίας και «σχηματοποιούν» ένα
αποτέλεσμα που είναι κάτι πολύ περισσότερο ή κάτι διαφορετικό από το απλό άθροισμα των ερεθισμάτων που
κάποιος/α δέχεται, ενώ στόχος της Gestalt θεραπείας είναι η απόκτηση συνειδητότητας (βλέπε ενδεικτικά Perls,
Hefferline & Goodman, 1951∙ Van De Rief, 1989).
16

Στην αγγλική βιβλιογραφία ο όρος αναφέρεται ως «peak experiences».
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φόβους, τις αναστολές, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις αδυναμίες του» (Maslow, 1962: 9).
Κατά τις στιγμές αυτές, διευκρινίζει ότι «ο άνθρωπος βιώνει ξαφνικά συναισθήματα έντονης
ευτυχίας και ευημερίας, και σε πολλές περιπτώσεις έρχεται αντιμέτωπος με την
συνειδητοποίηση μιας “απόλυτης αλήθειας” και με την αίσθηση της ενότητας όλων των
περιβάλλοντων πραγμάτων» (Maslow, 1962: 9). Μάλιστα, η συναισθηματική ένταση του
βιώματος των «κορυφαίων εμπειριών» είναι τέτοια που «το άτομο πλημμυρίζεται από
συναισθήματα θαυμασμού και δέους, καθώς αισθάνεται απόλυτα συνδεδεμένο και ενωμένο με
τον κόσμο», γεγονός που το κάνει να αισθάνεται ευχαρίστηση (Maslow, 1962: 9).
Η εκτενής αναφορά και ενασχόληση του Maslow με τις «κορυφαίες εμπειρίες»
προέκυψε τόσο μέσα από την αποτύπωση των συμπερασμάτων του από τη μελέτη της
αντίστοιχης βιβλιογραφίας προερχόμενης από το πεδίο του μυστικισμού, της θρησκείας, της
τέχνης και της δημιουργικότητας, όσο και από έρευνες που διεξήγαγε. Συγκεκριμένα, το
1964, ερεύνησε σε βάθος τις καταγραφές περίπου 270 φοιτητών και φοιτητριών από τους/τις
οποίους/ες ζήτησε να περιγράψουν τις «κορυφαίες εμπειρίες» της ζωής τους, άλλοι/ες
γραπτώς και άλλοι/ες μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (Maslow, 1970). Συγκεκριμένα, στην
έρευνά του, έδωσε την οδηγία στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες να σκεφτούν την πιο
θαυμάσια εμπειρία της ζωής τους, την πιο ευτυχισμένη στιγμή τους ή/και την πιο εκστατική
στιγμή τους και να την περιγράψουν.
Από τις απαντήσεις τους, ο Maslow διαπίστωσε ότι οι «κορυφαίες εμπειρίες» μπορεί να
«προκληθούν» από κάποιο έντονο συναίσθημα αγάπης, από μια έντονη ερωτική αισθησιακή
εμπειρία, από μια έντονη στιγμή καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, από μια καλλιτεχνική
εμπειρία, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου, το άκουσμα ενός μουσικού κομματιού ή τη θέαση
ενός έργου ζωγραφικής, από μία αθλητική εμπειρία, καθώς και από μία συγχωνευτική
εμπειρία με τη φύση (Maslow, 1970). Προς την ίδια κατεύθυνση μάλιστα συνέτειναν και τα
αποτελέσματα μετέπειτα ερευνών (βλέπε ενδεικτικά Charlton,1998∙ Polyson, 1985∙
Privette, 1983), οι οποίες –μεταξύ άλλων- κατέδειξαν ως παράγοντες που διευκολύνουν το
βίωμα των «κορυφαίων εμπειριών» την τέχνη, τη φύση, την ερωτική επαφή, τη δημιουργική
και καλλιτεχνική εργασία, τη μουσική, την επιστημονική γνώση, την ενασχόληση με τη
θρησκεία και την ενδοσκόπηση, καθώς και την ενασχόληση με ακραίες αθλητικές
δραστηριότητες (extreme sports).
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Ως προς το βίωμα των στιγμών αυτών, οι συμμετέχουσες/-οντες ανέφεραν ότι ήταν
στιγμές που αισθάνθηκαν περισσότερο ενωμένοι με τον εαυτό τους και τον κόσμο,
περισσότερο ολοκληρωμένοι/ες ως υπάρξεις (Maslow, 1970). Οι αναφορές στο συναίσθημα
της ευτυχίας –έως της έκστασης-, της αρμονίας και της σύνδεσης με τον περιβάλλοντα
κόσμο, ενίσχυσαν τη θέση του Maslow σχετικά με τη σχέση των «κορυφαίων εμπειριών» με
τις μυστικιστικές εμπειρίες. Αναλυτικότερα, ο Maslow σημειώνει ότι οι «κορυφαίες
εμπειρίες» είναι ένα είδος μυστικιστικών εμπειριών, διαφοροποιούμενες ωστόσο από τις
μυστικιστικές και τις εν γένει θρησκευτικές εμπειρίες, καθώς δε διέπονται από υπερφυσικούς
όρους. Αντίθετα, ο Maslow (1970: 19) σημειώνει την πεποίθησή του ότι η προέλευση, ο
πυρήνας και η ουσία κάθε θρησκείας είναι «η ιδιωτική, μοναχική, προσωπική φώτιση,
αποκάλυψη ή έκσταση κάποιου ευαίσθητου προφήτη ή μάντη», εστιάζοντας έτσι στην
πνευματική διάσταση των «κορυφαίων εμπειριών».
Ο Maslow (1962∙ 1968) εντόπισε μια σειρά χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν αφενός
το χαρακτήρα των «κορυφαίων εμπειριών» και που τα βιώνουν αφετέρου τα άτομα που
έχουν τέτοιες εμπειρίες. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα κάτωθι:
 απώλεια της προσωπικής κρίσης στο χώρο και στο χρόνο
 το αίσθημα της ύπαρξης ενός ενιαίου και αρμονικού εαυτού, δίχως διαχωρισμούς ή
εσωτερικές συγκρούσεις
 το αίσθημα της αξιοποίησης όλων των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπου,
στο επίπεδο του υψηλότερου δυναμικού τους ή/και της «πλήρους λειτουργίας»
 την αβίαστη ανθρώπινη λειτουργία και ύπαρξη, δίχως αγώνα και ιδιαίτερη προσπάθεια
από την πλευρά του ατόμου
 το αίσθημα της πλήρους ευθύνης του ανθρώπου για τις προσωπικές αντιλήψεις που
φέρει και τη συμπεριφορά που εκφράζει. Ο αυτοπροσδιορισμός των ατόμων φαίνεται
να γίνεται πιο ισχυρός κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών, πιο μονόπλευρος και
να εκφράζει πλήρως την προσωπική τους βούληση
 το αίσθημα της ύπαρξης δίχως αναστολή, φόβο, αμφιβολία και αυτοκριτική διάθεση
 ο αυθορμητισμός, η εκφραστικότητα και η φυσική ροή της συμπεριφοράς που δεν
περιορίζεται από τους κανόνες της κοινωνικής συμμόρφωσης
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 η αίσθηση ότι το άτομο είναι ένα ελεύθερο μυαλό, ευέλικτο και ανοιχτό σε
δημιουργικές σκέψεις και ιδέες
 η πλήρης επίγνωση της μοναδικότητας της παρούσας στιγμής, χωρίς την επιρροή
προηγούμενων ή αναμενόμενων μελλοντικών εμπειριών και
 το βίωμα ενός φυσικού αισθήματος ζεστασιάς μαζί με μια αίσθηση ευχάριστων
κραδασμών και δονήσεων που εκπέμπουν από την περιοχή της καρδιάς προς τα έξω,
προς τα ανθρώπινα άκρα.
Υπό το πρίσμα αυτό, οι «κορυφαίες εμπειρίες» φαίνεται να είναι ιδιαίτερες στιγμές
απόλυτης και καθαρής επαφής με τον εαυτό, ιδιαίτερες στιγμές αυτοαξιολόγησης και
αυτοπροσδιορισμού με σημαντική εγγενή αξία (Maslow, 1962). Ο Maslow μάλιστα διέκρινε
και δύο ξεχωριστά είδη «κορυφαίων εμπειριών», τις σχετικές και τις απόλυτες (Maslow,
1970). Ως σχετικές χαρακτήρισε τις «κορυφαίες εμπειρίες» οι οποίες αναδύονται ως
επεκτάσεις των προσωπικών εμπειριών του ατόμου, έπειτα από το βίωμα των οποίων
κατακτάται η συνειδητοποίηση του εκάστοτε υποκειμένου και του αντικειμένου. Στην
κατηγορία των σχετικών ο Maslow αναφέρει ότι εμπίπτει η πλειονότητα των «κορυφαίων
εμπειριών». Υπογραμμίζει μάλιστα ότι δεν είναι αληθινές μυστικιστικές εμπειρίες,
προσδιορίζοντάς τες ως στιγμές έμπνευσης, έκστασης και ευφορίας. Από την άλλη πλευρά,
ως απόλυτες ονόμασε τις «κορυφαίες εμπειρίες» που προσιδιάζουν των μυστικιστικών
εμπειριών και είναι συγκρίσιμες με τις εμπειρίες μεγάλων μυστικιστών στην ιστορία. Οι
απόλυτες «κορυφαίες εμπειρίες» διαπνέονται από την έλλειψη της διάστασης του χώρου και
του χρόνου, ενώ χαρακτηρίζονται από την ενότητα, κατά την οποία το υποκείμενο και το
αντικείμενο γίνονται ένα. Σχετικά με την αλλοίωση της έννοιας του πραγματικού χρόνου
κατά τις «κορυφαίες εμπειρίες», ο Maslow (1970: 81) αναφέρει χαρακτηριστικά την
καταγραφή ενός από τους συμμετέχοντες στην έρευνά του: «…ο χρόνος κύλησε με
τρομακτική ταχύτητα…ωστόσο ήταν μια στιγμή τόσο ζωντανή και πλήρης που την αισθάνθηκα
ως μία μακρά χρονική περίοδο…ήταν μια στιγμή που ο χρόνος ήταν ταυτοχρόνως παγωμένος
και κυλούσε τρομακτικά γρήγορα».
Όσον αφορά το ποιος/α μπορεί να βιώσει μια «κορυφαία εμπειρία», ο Maslow (1970)
αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να έχουν μια τέτοια «κορυφαία στιγμή» στη ζωή
τους, αναγνωρίζοντας τη μεγαλύτερη πιθανότητα που έχουν τα άτομα που είναι ώριμες και
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υγιείς

προσωπικότητες,

όπως

και

χαρακτηρίζονται

από

υψηλότερα

ποσοστά

αυτοπραγμάτωσης και ικανοποίησης από τον εαυτό. Αντίθετα, σημειώνει ότι τα άτομα που
δεν έχουν βιώσει μια «κορυφαία εμπειρία» κατά τη διάρκεια της ζωής τους είναι άτομα που
έχουν καταπιέσει ή/και αρνούνται να έρθουν σε επαφή με τις βαθύτερες πλευρές του εαυτού
τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της αυτοπραγμάτωσης (selfactualization), όπως αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως, κατέχει ιδιαίτερη θέση στην
Ουμανιστική Προσέγγιση και δη στη θεώρηση του Maslow. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ορίζει την
αυτοπραγμάτωση ως τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να γίνει αυτό που θέλει, και μπορεί να
είναι, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό όλο του το δυναμικό (Maslow, 1968),
υπογραμμίζοντας έτσι τη δυναμική της έννοιας ως έμφυτη κινητοποιό δύναμη προς την
ωριμότητα και την ολοκλήρωση του εαυτού17.
Η σχέση των «κορυφαίων εμπειριών» με την αυτοπραγμάτωση καταδείχτηκε από τον
Maslow (1968) στο έργο του «Toward a Psychology of Being», ο οποίος επεσήμανε ότι κατά
τη διάρκεια του βιώματος μιας τέτοιας εμπειρίας ο άνθρωπος δύναται να αγγίξει υψηλά
επίπεδα αυτοπραγμάτωσης: «…κάθε άνθρωπος που βιώνει μια “κορυφαία εμπειρία”
εμφανίζει για κάποιο χρονικό διάστημα πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που
λειτουργεί εν πλήρει αυτοπραγμάτωση…» (Maslow, 1968: 97). Από την έρευνα που
διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το άτομο που βιώνει μια «κορυφαία εμπειρία»
γίνεται πιο τρυφερό με τον εαυτό του, αποδέχεται την ολότητα του είναι του, γίνεται πιο
αυθεντικό και επομένως πιο ειλικρινές και πιο αθώο (Maslow, 1970). Ως εμπειρία φαίνεται
να οδηγεί με έναν ασυνείδητο τρόπο στην αποκάλυψη της προσωπικής αλήθειας, «σαν μια
επίσκεψη στον παράδεισο, όπως αυτός προσδιορίζεται από το ίδιο το άτομο, και την
επαναφορά στη γη» (Maslow, 1970: 95). Τις στιγμές αυτές, ο άνθρωπος μοιάζει να
«αντιλαμβάνεται την ενότητα του σύμπαντος, τη θέση του μέσα σε αυτό και τη σχέση του με
αυτό, να συγχωνεύεται με το σύμπαν και να υπάρχει αρμονικά μέσα σε αυτό, ικανοποιώντας
πλήρως τη βαθύτερη επιθυμία του για ενότητα» (Maslow, 1970: 95).
17

Άλλος ένας Ουμανιστής Ψυχολόγος, ο Carl Rogers, έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της

αυτοπραγμάτωσης, ο οποίος – σαφώς επηρεασμένος από βιολογικές και ηθολογικές θεωρήσεις της εποχής-, την
περιγράφει ως «τάση του οργανισμού να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες με τρόπους που υπηρετούν τη συντήρησή
του ή την ανάπτυξή του» (Rogers, 1987, από το Μπρούζος, 2004: 30-31).
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Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Maslow (1970) ανέδειξε και τη θεραπευτική αξία που ενέχουν
οι «κορυφαίες εμπειρίες», δεδομένου ότι ενισχύουν την αίσθηση των ατόμων που τις
βιώνουν ότι είναι τυχεροί ή/και άξιοι να βιώσουν αυτή τη «χάρη», απελευθερώνουν
δημιουργικά δυναμικά στην ανθρώπινη ύπαρξη, επιβεβαιώνουν την αξία και τη
σημαντικότητα της ζωής, αλλά και μπορούν να αλλάξουν την άποψη ενός ατόμου για τον
εαυτό του. Επιμένοντας στη θέση του περί διαφοροποίησης μεν των «κορυφαίων εμπειριών»
από τις «μυστικιστικές και θρησκευτικές εμπειρίες» αλλά και της στενής τους σχέσης δε, ο
Maslow προειδοποιεί ότι το άτομο δεν αντιστοιχεί να αναζητά το βίωμα αυτών των
εμπειριών με τρόπο εγωιστικό (Maslow, 1962), επαναλαμβάνοντας στην ουσία τη θέση των
μυστικιστών που έχουν επισημάνει ότι η ιερότητα της ύπαρξης υπάρχει σε κάθε στιγμή της
ανθρώπινης ζωής (James, 1902).
Αναφορικά με τη θεραπευτική δυναμική τους, ο Maslow στο έργο του «Religions,
Values, and Peak Experiences» εξέφρασε αναλυτικά τις θέσεις του, αναδεικνύοντας τις πιο
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των «κορυφαίων εμπειριών» στον άνθρωπο (Maslow, 1970).
Εκεί αναφέρει ότι πλήθος αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, στις οποίες αρκετά άτομα
μπορεί να εμπλακούν στην πορεία της ζωής τους, όπως η ενδοοικογενειακή βία, ο
αλκοολισμός και η χρήση ναρκωτικών, συνδέονται με την ανθρώπινη πνευματική κενότητα
και με την έλλειψη ή/και τη μη συνειδητοποίηση των αυτοπραγματιστικών προσωπικών
αναγκών. Μάλιστα, ο Maslow (1970) εξέφρασε ξεκάθαρα την πίστη του ότι οι «κορυφαίες
εμπειρίες» είναι ιδιαίτερα έντονες και καθοριστικές στιγμές στη ζωή ενός ατόμου, σε τέτοιο
βαθμό που μπορούν να επηρεάζουν όχι μόνο τη στάση και την αντίληψη του ατόμου
απέναντι στη ζωή, αλλά και τη συμπεριφορά του. ότι ακόμη και μια κορυφαία εμπειρία θα
μπορούσε να αποτρέψει ή τουλάχιστον να μειώσει την εμφάνιση αυτών των ζοφερών όψεων
της ανθρώπινης ύπαρξης. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «…έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι ακόμη
και μια τέτοια εμπειρία θα μπορούσε να αποτρέψει συμπεριφορές όπως η αυτοκτονία και ίσως
πολλές ακόμη εκφάνσεις της αργής αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, όπως η εξάρτηση από
το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ο εθισμός στην άσκηση βίας κ.λπ…» (Maslow, 1970: 75).
Ορισμένοι θεωρητικοί έχουν τονίσει το συγκρίσιμο των «κορυφαίων εμπειριών» με το
μύθο, αναφέροντας ότι οι «κορυφαίες εμπειρίες» εκπληρώνουν σε προσωπικό επίπεδο ό,τι
ακριβώς εκπληρώνουν οι μύθοι σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο λαών και σε επίπεδο
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ιστορικότητας: αφενός αποτυπώνουν αλήθειες που δε σχετίζονται απόλυτα με το πραγματικό
και την αληθινή γνώση και αφετέρου επιφέρουν αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά
(Guiley, 1991). Ωστόσο, ο συμβολισμός -και οι περαιτέρω λειτουργίες του συμβολικούφαίνεται να διαδραματίζουν μικρότερο ρόλο στις «κορυφαίες εμπειρίες» σε σχέση με τους
μύθους.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, λίγο πριν τον θάνατό του, ο Maslow διέκρινε έναν
ιδιαίτερο τύπο «κορυφαίων εμπειριών», τις λεγόμενες «εμπειρίες plateau» (Maslow, 1970∙
1971), προκειμένου να περιγράψει ορισμένες υπερβατικές εμπειρίες και εμπειρίες της
ανθρώπινης συνείδησης που ξεπερνούν τα συμβατικά όρια του Εγώ, εντοπίζοντας
παράλληλα τους εννοιολογικούς περιορισμούς του κατασκευάσματος των «κορυφαίων
εμπειριών». Συγκεκριμένα, όρισε τις «εμπειρίες plateau» ως «κορυφαίες εμπειρίες» με
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε σχέση με τις δεύτερες και οι οποίες μπορούν να βιωθούν με
περισσότερο εκούσιο τρόπο από ότι οι «κορυφαίες εμπειρίες», δηλαδή κατά ατομική
βούληση (Maslow, 1971). Επίσης, παρατήρησε ότι οι «εμπειρίες plateau» ενέχουν μια
νοητική και γνωστική διάσταση που δεν είναι πάντοτε παρούσα στις «κορυφαίες εμπειρίες»
(Maslow, 1971). Σε αντίθεση, οι «κορυφαίες εμπειρίες» φαίνεται να ενεργοποιούνται κατά
κύριο λόγο σε μια περισσότερο -ή/και αποκλειστικά- συναισθηματική διάσταση. Ο Maslow
(1971), μάλιστα, τις περιέγραψε ως στιγμές που ο άνθρωπος γίνεται μάρτυρας μιας ιδιαίτερα
γαλήνιας και ήρεμης γνωστικής ευδαιμονίας, η οποία επιφέρει μια αίσθηση υπαρξιακής
άνεσης και πνευματικής ξεκούρασης για το άτομο.
Πιο πρόσφατα, ο Mihali Csikszentmihalyi (1990∙ 1996), Ούγγρος ψυχολόγος και ένας
ακόμη πρόγονος του κινήματος της Θετικής Ψυχολογίας, ασχολήθηκε επίσης ιδιαίτερα με
την έννοια των στιγμών με νόημα, κάνοντας λόγο για τις «εμπειρίες ροής» («flow
experiences»). Ο Csikszentmihalyi (1990∙ 1996) χρησιμοποιεί τον όρο «ροή» για να
περιγράψει την ολιστική αίσθηση που αισθάνονται οι άνθρωποι όταν ενεργούν με πλήρη
συνείδηση, ευθύνη και συγκέντρωση. Διευκρινίζει μάλιστα ότι αυτή η κατάσταση που
περιέρχεται το άτομο όταν εμπλέκεται τόσο έντονα και απόλυτα σε μια δραστηριότητα
μοιάζει να είναι τόσο καταλυτική, όπου τίποτε άλλο δεν έχει σημασία και δεν απασχολεί το
άτομο, δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις και άλλα συναισθήματα (Csikszentmihalyi, 1990).
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Κατά αντιστοιχία, ορίζει την «εμπειρία ροής» ως μια σχεδόν αυτόματα και αβίαστα
προκληθείσα εμπειρία, όπου το άτομο βιώνει μια ιδιαίτερα εστιασμένη κατάσταση
συνείδησης, μια ιδιαίτερα θετική συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση, σχεδόν
ιδανική (Csikszentmihalyi, 1990∙ 1996). Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1982) η
«εμπειρία ροής» συνιστά μια αυτοτελή εμπειρία, που στόχο έχει την προσωπική ευχαρίστηση
και απόλαυση. Κατά τη διάρκεια του βιώματος τέτοιων εμπειριών, το άτομα διακρίνονται
από

καθαρή

σκέψη,

σαφείς

στόχους,

απόλυτη

αυτοσυγκέντρωση,

έλεγχο

των

συναισθημάτων τους, δεν αισθάνονται κόπωση και είναι ολοκληρωτικά απορροφημένα από
την εκτελούμενη δραστηριότητα, χωρίς να τους απασχολεί το αποτέλεσμα της προσπάθειάς
τους (Csikszentmihalyi, 1982).
Ο Csikszentmihalyi, το 1975, διεξήγαγε έρευνα σε ένα τεράστιο δείγμα συμμετεχόντων/ουσών από ολόκληρο τον κόσμο μέσω της δειγματοληπτικής μεθόδου της καταγραφής
εμπειριών, όπου ζητούσε από τα άτομα να του περιγράψουν τα συναισθήματά τους έπειτα
από ένα παιχνίδι που απόλαυσαν. Αναλύοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/-ουσών,
περιγράφει τη ροή ως μια κατάσταση όπου τα άτομα βιώνουν υψηλά επίπεδα
αυτοπραγμάτωσης και ως μια νοητική κατάσταση που βιώνει κάποιος/α όταν αξιοποιεί
πλήρως το δυναμικό του/της όντας εντελώς βυθισμένος/η στην τρέχουσα δραστηριότητά
του/της (Csikszentmihalyi, 1982). Στην κατάσταση αυτή βιώνει τις «εμπειρίες ροής», που και
ο Csikszentmihalyi υπογραμμίζει ότι είναι στιγμές που το άτομο χάνει εντελώς την επαφή με
τις διαστάσεις του χρόνου και το χώρου, όπως και με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση
με την αντιληπτή πραγματικότητα (Csikszentmihalyi, 1996). Χαρακτηριστικό είναι επίσης
ότι οι «εμπειρίες ροής» περιγράφονται ως πολύ ευχάριστες από τα άτομα που τις βιώνουν, σε
τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι άνθρωποι τις επιδιώκουν ακόμη και αν αυτό ενέχει μεγάλο
κόστος, μόνο και μόνο για βιώσουν το συναίσθημα που αυτές συνεπάγονται
(Csikszentmihalyi, 1990).
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνάς του, αλλά και των μετέπειτα μελετών του
σχετικά, ο Csikszentmihalyi (1990) αναφέρεται σε εννέα διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τις
«εμπειρίες ροής» όπως τις κατηγοριοποίησε έπειτα από την ανάλυση των καταγεγραμμένων
εμπειριών από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με το πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια
μιας ιδιαίτερα ευχάριστης εμπειρίας τους. Οι πρώτες τρεις διαστάσεις αφορούν στις
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συνθήκες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να βιωθεί μια «εμπειρία ροής»
και είναι οι εξής:
 η πρόκληση, που έγκειται στην ισορροπία μεταξύ των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
που διαθέτει το άτομο και των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για
να ανταπεξέλθει σε μία συγκεκριμένη κατάσταση ή/και δραστηριότητα. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, η επιτυχία είναι μια πρόκληση που δύναται να κατακτηθεί από το ίδιο το
άτομο.
 οι στόχοι, που αφορούν στην ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων στόχων σε κάθε στάδιο
της πορείας της δραστηριότητας, ούτως ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και
η καταγραφή των επιτευγμάτων του ατόμου. Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών στόχων
προσδίδουν στο άτομο μια ισχυρή κατεύθυνση για το τι πρέπει να κάνει.
 η ανατροφοδότηση, που περιγράφει την ύπαρξη σαφούς, άμεσης και μη
αμφισβητήσιμης ανατροφοδότησης σχετικά με το επίπεδο επίτευξης του επιθυμητού
στόχου.
Οι υπόλοιπες έξι διαστάσεις αφορούν στα ειδοποιά χαρακτηριστικά των «εμπειριών ροής»
όπως τα βιώνει το άτομο, κατά τη διάρκειά τους, και είναι τα εξής:
 η απόλυτη συγκέντρωση στο έργο, στη δραστηριότητα ή/και στην εν λόγω κατάσταση
τη δεδομένη στιγμή.
 η ταύτιση και η συγχώνευση της δράσης και της επίγνωσης ως έννοιες και διεργασίες,
όπου το άτομο χάνει τα όρια μεταξύ του πραγματικού με όρους αντικειμενικής
αλήθειας και του πραγματικού με όρους υποκειμενικής πρόσληψης, αντίληψης και
βιώματος. Η συμμετοχή και το βίωμα του ατόμου μοιάζουν να είναι τόσο βαθιές για
την ανθρώπινη ύπαρξη, όπου κάθε ενέργεια γίνεται αυτόματα και αυθόρμητα, δίχως
σκέψη. Με άλλα λόγια, το άτομο φαίνεται να μην αισθάνεται τον εαυτό του ως κάτι
ξέχωρο από τις ενέργειες που εκτελεί.
 η απώλεια της αυτοσυνειδητότητας, όπου το άτομο φαίνεται να χάνει το ενδιαφέρον
του για τον εαυτό του καθώς γίνεται «ένα» με τη δραστηριότητα. Επομένως, σε μια
τέτοια κατάσταση, η δραστηριότητα εκτελείται με περισσότερο φυσικό τρόπο,
ενστικτωδώς και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι
η απώλεια της αυτοσυνειδητότητας δεν σημαίνει ότι το άτομο δεν έχει επίγνωση για
όσα συμβαίνουν στο μυαλό και στο σώμα του, αλλά καταδεικνύει ότι δεν σπαταλά
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γνωστικούς πόρους και ενέργεια για να συγκεντρωθεί σε πληροφορίες που, κάτω από
άλλες συνθήκες, χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της αυτογνωσίας
 η αίσθηση του πλήρους ελέγχου επί της σκέψης, του συναισθήματος, της
συμπεριφοράς και της δράσης του ατόμου ούτως ώστε να έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα, επί της δραστηριότητας και η παντελής έλλειψη ανησυχίας για το
ενδεχόμενο της αποτυχίας.
 ο μετασχηματισμός του χρόνου και η πλήρης παραμόρφωση της αίσθησης του χρόνου,
όπου η «εμπειρία ροής» φαίνεται να βιώνεται ως μια εμπειρία που το άτομο
βρίσκεται εκτός του σώματός του, ενώ ο χρόνος μπορεί να βιώνεται είτε σαν να κυλά
πολύ αργά είτε σαν να κυλά πολύ γρήγορα και αβίαστα18
 η ταυτόχρονη παρουσία και συνδυασμός των υπόλοιπων 8 χαρακτηριστικών, τα
οποία ανάγουν τη δραστηριότητα σε μία αυτοτελή19 εμπειρία, σε μία αυθύπαρκτη
δραστηριότητα, η οποία δε βιώνεται με την προοπτική μιας μελλοντικής αμοιβής,
αλλά αντίθετα για εμπεριέχει τη δική της προσωπική αξία. Η αυτοτελής εμπειρία,
μάλιστα, ενέχει μια έντονη αίσθηση βαθιάς απόλαυσης, όπου το άτομο αισθάνεται
ένα ύψιστο επίπεδο ανταμοιβής, καθιστώντας την ψυχολογική ροή ως μια μορφή
εσωτερικής παρακίνησης.
Παρότι οι -κατά Maslow- «κορυφαίες εμπειρίες» και οι -κατά Csikszentmihalyi«εμπειρίες ροής» συχνά στη βιβλιογραφία θεωρούνται ως ταυτόσημες έννοιες, στην ουσία
πρόκειται για συναφή μεν διαφορετικά δε εννοιολογικά κατασκευάσματα όσον αφορά την
περιγραφή των στιγμών με νόημα. Από τη μία πλευρά, οι «εμπειρίες ροής» φαίνεται να είναι
αποτέλεσμα μιας υποκειμενικής συνειδητής διαδικασίας που συμβαίνει εσωτερικά στο
άτομο, ενώ από την άλλη πλευρά οι «κορυφαίες εμπειρίες» φαίνεται να είναι αποτέλεσμα
ενός γεγονότος που συνέβη στο άτομο ενώ λειτουργούσε σε βέλτιστα επίπεδα
ψυχοσυναισθηματικής και γνωστικής λειτουργίας (Boniface, 2007). Με άλλα λόγια, οι
18

Η παραμορφωμένη αίσθηση του χρόνου φαίνεται να είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που τα άτομα,

έπειτα από το βίωμα μιας τέτοιας εμπειρίας, συχνά αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να ανακαλέσουν στη μνήμη
τους αυτό που έζησαν (Boniface, 2007).
19

Ο Csikszentmihalyi (1990) χρησιμοποίησε τον όρο «αυτοτελή» («autotelic»), μια έννοια που ετυμολογικά

προέρχεται από τη λέξη «αυτό-» και «τέλος» που σημαίνει σκοπός.
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«κορυφαίες εμπειρίες» θεωρούνται ως το πραγματικό αποτέλεσμα ενός εξωτερικού
γεγονότος, ενώ οι «εμπειρίες ροής» ως το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής πνευματικής
διαδικασίας, μιας διαδικασίας που ενδεχομένως προηγείται του βιώματος μιας «κορυφαίας
εμπειρίας», δίχως αυτό να είναι κανόνας (Boniface, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
4.1. Στιγμές με Νόημα στην Ψυχοθεραπεία
Πέρα από το επιστημολογικό πεδίο της Ψυχολογίας, η έννοια των στιγμών με νόημα
κατέχει ιδιαίτερη θέση και στο πεδίο της εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας και δη της
Ψυχοθεραπείας. Ανατρέχοντας στον ορισμό της Ψυχοθεραπείας, σημειώνεται ότι η
διεργασία της Ψυχοθεραπείας έγκειται στην αξιοποίηση ψυχολογικών μέσων με στόχο τη
θεραπεία προβλημάτων συναισθηματικής φύσης, κατά την οποία ένας/μία κατάλληλα
εκπαιδευμένος/η επαγγελματίας δημιουργεί μια επαγγελματική σχέση με τον «ασθενή», με
στόχο (α) να εκτοπίσει, αναμορφώσει ή/και να επιβραδύνει τα υπάρχοντα συμπτώματα, (β)
να οργανώσει τη συμπεριφορά σε λειτουργικές για το άτομο βάσεις, αλλάζοντας τα όποια
δυσλειτουργικά σχήματά της, και (γ) να προάγει τη θετική ανάπτυξη και εξέλιξη της
ανθρώπινης προσωπικότητας (Wolberg, 1967). Με την ανάπτυξη του κλάδου της
Ψυχοθεραπείας και των επιμέρους προσεγγίσεών της, επεκτάθηκε κατά αντιστοιχία και το
εύρος των ανθρώπινων προβλημάτων που δύναται να ανακουφίσει ή/και να θεραπεύσει. Πιο
συγκεκριμένα, πέρα από τα συναισθηματικά προβλήματα, η Ψυχοθεραπεία ασχολείται
εξίσου με γνωστικές και συμπεριφορικές ανθρώπινες δυσλειτουργίες (Marks, 1971).
Ως διεργασία, η Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε
δύο μέρη, το θεραπευτή και τον άνθρωπο που πάσχει. Μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης
μεταξύ τους, της χρησιμοποίησης ειδικών μεθόδων και τεχνικών που θεμελιώνονται σε
συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες και του επικοινωνιακού μέσου του λόγου, η
Ψυχοθεραπεία – ανεξαρτήτως θεωρητικού υποβάθρου και επιστημονικού προσανατολισμούστοχεύει τόσο στην επίλυση των όποιων προβλημάτων του ατόμου όσο και στην απόκτηση
γνώσης των ψυχολογικών του μηχανισμών, σε πολλαπλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η
σχετική έρευνα και βιβλιογραφία αρχικά έτεινε να εξαντλείται στη μελέτη και την
αποτύπωση της δομής της ανθρώπινης προσωπικότητας και των υφερπόντων ψυχολογικών
μηχανισμών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και λειτουργίας (βλέπε ενδεικτικά Ποταμιάνος,
2002).
Ωστόσο, τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ξεκάθαρη μετατόπιση του
εν λόγω ενδιαφέροντος σε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στη μελέτη και την εις
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βάθος κατανόηση των αρχών, των ιδιοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων της ψυχοθεραπευτικής
διεργασίας που προωθούν την πολυπόθητη θεραπευτική αλλαγή. Τα στοιχεία αυτά αφορούν
όχι μόνο τη χρήση και την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων θεραπευτικών τεχνικών,
βάσει των θεωρητικών παραδοχών κάθε προσέγγισης ή/και σχολής, σε κάθε ατομική
περίπτωση, αλλά και την κατανόηση των ιδιαίτερων γεγονότων και συνθηκών που
διευκολύνουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών σε συγκεκριμένους ανθρώπους
εντός ενός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου, δηλαδή στην εκάστοτε χωρική και χρονική στιγμή,
εν μέσω της αλληλεπίδρασης των δύο (ή και περισσότερων ενίοτε) ατόμων (Philips, 1985).
Ανεξαρτήτως θεωρητικής προσέγγισης, φαίνεται να υπάρχει μια –σιωπηρή- ομοφωνία
μεταξύ των κλινικών θεραπευτών ότι αφενός η εμπειρία και το βίωμα της ψυχοθεραπευτικής
διεργασίας και αφετέρου η σχέση μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου αποτελούν τον πυρήνα
της θεραπευτικής διαδικασίας και της αλλαγής (Warren, 1986). Σχετικά ο Warren (1986: 37)
σημειώνει ότι «…η θεραπευτική κοινότητα γνωρίζει καλά πως η πραγματική θεραπεία και η
αληθινή επαφή και σχέση με τον εαυτό μπορούν να κατακτηθούν μόνο μέσω της άμεσης και της
προσωπικά σημαντικής και νοηματοδοτημένης εμπειρίας…». Οι στιγμές με νόημα ως
σημαντικές στιγμές που εμφανίζονται στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και
επηρεάζουν καθοριστικά τη θεραπευτική αλλαγή, καθώς και οι επιμέρους συνθήκες που
μπορούν να θεμελιώσουν το υπόβαθρο για να αναδυθούν οι στιγμές αυτές έχουν
απασχολήσει ιδιαίτερα το πεδίο της Ψυχοθεραπείας.
Η έννοια των στιγμών με νόημα – και οι αντίστοιχες συναφείς μελέτες- εμφανίστηκαν
στη βιβλιογραφία της Ψυχοθεραπείας από τα μέσα του 20ου αιώνα, φέρνοντας στο
προσκήνιο την ιδιαίτερη σημαντικότητα αυτών για την πορεία της θεραπείας. Από τις πρώτες
αναφορές που συναντώνται ήταν οι όροι «στιγμές ενόρασης» («moments of insight») από τον
Καναδό ψυχίατρο Ellenberger (Ellenberger, 1958), «στιγμές μετασχηματισμού και
αφύπνισης» («moments of transformation and awakening») από την ψυχολόγο Frances
Vaughan (Vaughan, 1977∙ Shainberg, 1983) και «στιγμές δέσμευσης» («moments of
engagement», Kramer, 1989) προκειμένου να περιγράψουν συγκεκριμένες στιγμές κατά τη
θεραπευτική διεργασία που παρατήρησαν την αλλαγή να λαμβάνει χώρα στον ασθενή. Στις
εργασίες και την καταγεγραμμένη κλινική εμπειρία του Carl Rogers (Rogers, 1957∙ 1980),
θεμελιωτή της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, που αποτέλεσαν έργα
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κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση της σύγχρονης κατεύθυνσης στη συμβουλευτική,
αναφέρονται οι «στιγμές συμφωνίας και αλλαγής» («moments of congruence and change»),
ενώ περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι συνθήκες που απαιτούνται για
να βιωθούν οι στιγμές αυτές.
Πιο πρόσφατα, σύγχρονοι κλινικοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές αναφέρονται στις
σημαντικές στιγμές που συμβαίνουν στο πλαίσιο της κλινικής ψυχοθεραπευτικής εργασίας
και καθορίζουν την ψυχολογική αλλαγή, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς, ωστόσο συναφείς,
όρους. Η σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση επεσήμανε τους παρακάτω όρους: «σημεία
καμπής» («turning points», Bohm, 1992∙ Natterson, 1993), «σημαντικές στιγμές»
(«significant moments», Watson & Rennie, 1994), «στιγμές του τώρα» («now moments»,
Bruchweiler-Stem, 1998∙ Harrison, 1998∙ Morgan, 1998∙ Stern, 1998∙ 2004), «στιγμές του
παρόντος» («present moments», Stern, 1998∙ 2004), «στιγμές συνάντησης» («moments of
meeting», Lyons-Ruth, 1998∙ Nahum, 1998∙ Sander, 1998∙ Stem 1998∙ 2004∙ Tronick, 1998),
«στιγμές σύλληψης», «στιγμές συγκίνησης», «εντυπωσιακές στιγμές» και «ποιητικές
στιγμές» («arresting, moving, living, striking or poetic moments», Katz & Shotter, 1996∙
2004∙ Shotter & Katz, 1998), «ζωντανές στιγμές» («alive moments», Fuller & Strong, 2001),
«στιγμές με νόημα» («meaningful moments», Strong, 2004), «στιγμές με σημασία» («key
moments», Terr, McDermott, Benson, Peter, Deeney, Rogers, et al, 2005).
Ο Ellenberger, παρότι έγινε ευρέως γνωστός για το έργο του σχετικά με τη μελέτη του
ασυνειδήτου20, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σημαντικότητα της διάστασης του χρόνου και
του χρονικού σημείου στο οποίο ο ειδικός θα προχωρήσει στη θεραπευτική παρέμβαση,
αναδεικνύοντάς το σε κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη της θεραπείας. Σαφώς επηρεασμένος
από την ψυχαναλυτική και υπαρξιακή σκέψη, εισήγαγε την κλασσική έννοια της υπαρξιακής
φιλοσοφίας του kairos, αναφερόμενος στη σημαντική στιγμή ετοιμότητας και δεκτικότητας
του ατόμου που βρίσκεται απέναντι από τον θεραπευτή ώστε να προχωρήσει σε μια άλλη

20

Το 1970 δημοσίευσε μια εγκυκλοπαιδική μελέτη πάνω στην ιστορία της δυναμικής Ψυχιατρικής, το The

Discovery of the Unconscious, έργο που τον κατέστησε μεταξύ των σημαντικότερων σύγχρονων ψυχιάτρων
(Delille, 2016).
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κατανόηση και σε μια νέα αναγνώριση τόσο του συγκεκριμένου προβλήματος που
αντιμετωπίζει, όσο και ολόκληρης της ύπαρξής του (Ellenberger, 1958).
Τις στιγμές αυτές τις περιγράφει ως «στιγμές ενόρασης» και διευκρινίζει ότι, κατά το
βίωμά τους, η θεραπευτική ανάπτυξη του ατόμου υπερισχύει της ψυχολογικής του
ανάπτυξης, καθώς το άτομο φαίνεται να βρίσκεται σε μια κατάσταση απόλυτης ενόρασης και
έντονης προσωπικής συνειδητητότητας, εν μέσω της οποίας η εμπειρία που βιώνει του
ανοίγει μία νέα οπτική και νέες προοπτικές ύπαρξης (Ellenberger, 1958). Κατά τις στιγμές
αυτές, το άτομο «βιώνει μια αποκαλυπτική εμπειρία… έρχεται αντιμέτωπο με μία ολωσδιόλου
νέα αντίληψη της πραγματικότητάς του… του ανοίγονται νέοι ορίζοντες, αναθεωρεί –πολλές
φορές συθέμελα- την κοσμοθεωρία του… και ξαφνικά βιώνει την αναδόμηση ολόκληρης της
προσωπικότητάς του και της ύπαρξής του» (Ellenberger, 1958: 119). Ο συγγραφέας,
βασιζόμενος στην κλινική του εμπειρία, παρατηρεί ότι το βίωμα μιας «στιγμής ενόρασης»
εντός του ψυχοθεραπευτικού πλαισίου φέρει στον ασθενή μία αίσθηση «ξαφνικής
απελευθέρωσης από την άγνοια, την παραμορφωμένη αντίληψη ή την ψευδαίσθηση» που
μπορεί να είχε επί της πραγματικότητας, διευρύνει σημαντικά τους αντιληπτικούς,
γνωστικούς και συναισθηματικούς του ορίζοντες και είναι πολύ πιθανό – εν μέσω αυτής της
στιγμής- να προσδώσει στη ζωή του ένα νέο νόημα (Ellenberger, 1958: 119).
Οι «στιγμές ενόρασης» συνήθως λαμβάνουν χώρα ξαφνικά και μπορούν να συμβούν
ακόμη και με το ανοιγόκλεισμα των ματιών, παρομοιάζοντάς τες με «εγκυμονούσες στιγμές»
που περιμένουν το κατάλληλο ερέθισμα ώστε να καρποφορήσουν (Ellenberger, 1958).
Επομένως, ο kairos και η σχετική εγρήγορση και επαγρύπνηση που απαιτεί από την πλευρά
του ειδικού αποτελεί ένα από τα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο
θεραπευτής, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθεί ενεργητικά το βίωμα μιας «στιγμής
ενόρασης» και να αξιοποιήσει πλήρως αυτή τη γόνιμη θεραπευτική στιγμή (Ellenberger,
1958), δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό να μην ξαναέρθει ποτέ.
Με μια άλλη ανάγνωση, μια «στιγμή ενόρασης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
περιγράφει το σημαντικό χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διεργασίας
όπου το σύμπτωμα, το πρόβλημα ή η ασθένεια αναμένεται να καλυτερέψει ή να χειροτερέψει
αντίστοιχα. Ο Ellenberger (1958) διευκρινίζει ότι οι συνθήκες ή/και η θεραπευτική
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παρέμβαση που μπορεί να ευνοήσει την ύπαρξη της «στιγμής ενόρασης» αφορούν όχι μόνο
στη σφαίρα του συνειδητού και των γνώσεων των θεραπευτικών τεχνικών, αλλά και στη
σφαίρα του ασυνειδήτου, μη μπορώντας να περιγράψει με ακρίβεια το ποιες ακριβώς
συνθήκες δύνανται να προκαλέσουν το βίωμα μιας τέτοιας στιγμής. Η θέση του αυτή μοιάζει
να παραπέμπει στο ότι υπάρχουν ορισμένες στιγμές στη θεραπευτική διεργασία όπου
φαίνεται να αρκεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία, μια συγκεκριμένη σύσταση, μια
συγκεκριμένη ερώτηση, ένα συγκεκριμένο σχόλιο, μια συγκεκριμένη απάντηση, μια
συγκεκριμένη χειρονομία ή μια άλλη οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόκριση του/της
θεραπευτή/ριας που μπορεί να πυροδοτήσει αυτή τη «μετασχηματιστική εμπειρία»21 στον
ασθενή. Υπό αυτή την έννοια, η θεραπευτική παρέμβαση κατά τη στιγμή εκείνη καθίσταται
καθοριστική έως και καταλυτική ως προς την έκβαση της θεραπείας.
Η θέση αυτή φαίνεται να προσφέρει μια ικανοποιητική εξήγηση σε επιμέρους
«παράδοξες» ή «ανεξήγητες» θεραπευτικές παρεμβάσεις που λειτούργησαν θετικά για
τον/την ασθενή, παρότι ο/η θεραπευτής/ρια μπορεί να επανέλαβε απλά μια φράση του/της.
Χαρακτηριστικά, ο Ellenberger (1958) εξηγεί ότι μια εντυπωσιακά γρήγορη θεραπεία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο και μόνο εάν ο/η θεραπευτής/ρια καταφέρει να παρέμβει την κατάλληλη
χρονική στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο. Επομένως, η διάσταση του χρόνου αποκτά μια
σχετική έννοια, καθώς η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μοιάζει να μη συνδέεται
απαραίτητα με τη χρονική της διάρκεια ή τη συχνότητα των συνεδριών, αλλά από το βαθμό
εγρήγορσης του/της θεραπευτή/ριας και την ετοιμότητά του/της να αξιοποιήσει στο έπακρο
κάθε «στιγμή ενόρασης» εντός της θεραπευτικής διεργασίας.
Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της έννοιας των στιγμών με νόημα
από τον κλάδο της Υπερβατικής22 Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας. Η Υπερβατική
Ψυχολογία αποτελεί ένα ξεχωριστό τομέα του επιστημονικού χώρου της Ψυχολογίας, το
21

Η Paul (2014) περιγράφει τις «μετασχηματιστικές εμπειρίες» («transformative experiences») ζωής ενός

ατόμου ως καθοριστικές στιγμές ζωής όπου το άτομο αντιλαμβάνεται και καθοδηγεί τη ζωή του υπό μια νέα,
φωτισμένη οπτική, η οποία δε δύναται να εξηγηθεί βάσει της λογικής σκέψης. Την οπτική αυτή τη συνδέει με
την εκάστοτε επιλογή που κάνει ο κάθε άνθρωπος, συνειδητά ή ασυνείδητα, και την απόφαση που παίρνει για
τα σημαντικά πεδία της ύπαρξής του, όπως το να κάνει οικογένεια, να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα κ.ο.κ..
22

Μετάφραση του όρου Transpersonal Psychology and Psychotherapy από τα αγγλικά.
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οποίο ασχολείται με την βαθύτερη κατανόηση και τη μελέτη των ατομικών εμπειριών που
ξεπερνούν την ατομική, ανθρώπινη υπόσταση (Walsh & Vaughan, 1993), τουλάχιστον όπως
την αντιλαμβανόμαστε με όρους ψυχικής οργάνωσης (Εγώ-Υπερεγώ-Αυτό). Ειδικότερα, η
Υπερβατική Ψυχολογία εστιάζει στη μελέτη των «υπερβατικών εμπειριών» και των
συναφών με αυτές φαινομένων, επιχειρώντας να διερευνήσει όλο το φάσμα των
καταστάσεων συνείδησης που δύναται να έχει πρόσβαση κάθε ανθρώπινο ον (Walsh &
Vaughan, 1993). Στο πλαίσιο αυτό, μελετά τόσο τις αιτίες που προκαλούν τις «υπερβατικές
εμπειρίες» και τις συνθήκες εν μέσω των οποίων εμφανίζονται, καθώς και τα αποτελέσματα
που αυτές φέρουν για το άτομο που τις βιώνει και τη συσχέτιση αυτών με την προσωπική
ανάπτυξη.
Πρόκειται για έναν κλάδο23 σαφώς επηρεασμένο τόσο από το χώρο της Φιλοσοφίας και
δη της υπαρξιακής φιλοσοφικής θεώρησης όσο και από το χώρο της εφαρμοσμένης
Ψυχολογίας και δη της γνωστικής, της συμπεριφοριστικής και της ουμανιστικής προσέγγισης
(Davis, 2003). Ωστόσο, η επικέντρωσή της στη μελέτη των ανθρώπινων καταστάσεων
συνείδησης και εμπειριών που ήταν εκτός των αντιληπτικών πλαισίων της Δυτικής
Επιστήμης, δεδομένου ότι η δυτική σκέψη αποδεχόταν μόνο τη φυσιολογική κατάσταση
εγρήγορσης, τον ύπνο και τα όνειρα, και την κατάσταση αλκοολικής μέθης ως
διαφοροποιημένες καταστάσεις ανθρώπινης συνείδησης, έφερε την Υπερβατική Ψυχολογία
σε επαφή με πιο πνευματικές προσεγγίσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως είναι ο Ταοϊσμός, ο
Ινδουισμός, ο Βουδισμός, η Yoga, η Καμπάλα, κ.ά., συνδέοντας έτσι την Ανατολική σκέψη
και επιστήμη με τη Δυτική, προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει βαθύτερα μια σειρά
«ποιοτικά διαφοροποιημένων συνειδησιακών καταστάσεων» (Lajoie & Shapiro, 1992).
Υπό το πρίσμα αυτό, οι «υπερβατικές καταστάσεις» εμπεριέχουν ένα φάσμα εμπειριών
κατά τη διάρκεια των οποίων, το άτομο που τις βιώνει έχει την εντύπωση ότι η συνήθης
λειτουργία της συνείδησής του αλλάζει (Davis, 2003∙ Lajoie & Shapiro, 1992), δίχως να
βρίσκεται υπό την επήρεια κάποιας ψυχοτρόπου ή άλλου είδους ουσίας. Στην εργασία της
Frances Vaughan, το 1977, αναφέρονται ως «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης»,
23

Οι Ken Wilber, Michael Washburn, Stanislav Grof, Hameed Ali και Frances Vaughan θεωρούνται από τους

κύριους εκπροσώπους του κλάδου.
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όπου η συγγραφέας -θεωρώντας τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας ως μια διαδικασία
πνευματικής αφύπνισης - επισημαίνει ότι μέρος της υπερβατικής ψυχοθεραπείας είναι να
αναγνωρίσει το άτομο αφενός τον ψευδό και διαστρεβλωμένο χαρακτήρα της –εξ ορισμούπεριορισμένης ανθρώπινης αντίληψης επί της πραγματικότητας και αφετέρου να διερευνήσει
τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει να επεκτείνει την προσωπική του ανάπτυξη, μέσω της
εσωτερικής ενόρασης (Vaughan, 1977).
Έτσι, κατά τη διάρκεια της διεργασίας αυτής, όπου ο/η θεραπευτής/ρια συμπορεύεται με
τον ασθενή και καθοδηγεί τη διερεύνηση των συμβολικών διαστάσεων της υποκειμενικής
του πραγματικότητας, παρατηρεί την εμφάνιση ιδιαίτερων στιγμών με εξέχουσα σημασία για
το άτομο. Τις στιγμές αυτές τις θεωρεί ως δραματοποιημένες εκφάνσεις προσωπικής
πνευματικής αφύπνισης, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση με τον εαυτό και με τον
κόσμο ολόκληρο – δηλαδή η πραγματικότητα του ατόμου- υφίσταται ριζική μεταβολή∙ για το
λόγο αυτό τις ονομάζει «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης» (Vaughan, 1973∙ 1977).
Σημειώνει επίσης ότι, συναισθηματικά και πνευματικά, κάθε τέτοια στιγμή συνοδεύεται από
μια αίσθηση πληρότητας και ενότητας του ατόμου με το σύμπαν, ενώ η μετασχηματιστική
τους ισχύ έγκειται στο ότι μπορούν να προκαλέσουν βαθιές και μόνιμες αλλαγές στο αξιακό
σύστημα του ατόμου (Vaughan, 1973)∙ κατά συνέπεια και στη συμπεριφορά του. Τις στιγμές
αυτές τις χαρακτηρίζει η έντονη προσωπική ενόραση και διορατικότητα, συνάμα με την
πραγμάτωση (Vaughan, 1973).
Βάσει της πνευματικής διάστασης της ψυχοθεραπείας, αλλά και του αποκορυφώματός
της με τις «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης», οι Walsh και Vaughan (1993)
αναφέρονται κατά αντιστοιχία και στις πνευματικές μεθόδους και τεχνικές από την πλευρά
του/της θεραπευτή/ριας, όπως και στην πνευματική του/της στάση που έχει να τηρεί σε όλη
τη διεργασία. Πέραν της επικέντρωσης στην ανακούφιση του όποιου συμπτώματος και στην
αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου, η Υπερβατική Ψυχοθεραπεία εστιάζει επίσης και
στον ψυχοδυναμικό μετασχηματισμό του ατόμου σε ένα υπερβατικό επίπεδο (Walsh &
Vaughan, 1993). Για να επιτευχθεί αυτό, αξιοποιούνται πλήρως μέσα στο πλαίσιο της
διεργασίας όχι μόνο οι «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης» αλλά και η –θεωρητική
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και πρακτική- προσέγγιση της Φιλοσοφίας της Yoga24 και της Κάρμα Yoga25, καθώς έχει
φανεί να διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης του/της
ασθενούς, μέσω του υποστηρικτικού περιβάλλοντος που δημιουργούν (Gaur, 2005∙ Keutzer,
1984).
H Vaughan (1977: 74) τοποθετείται ως προς την Υπερβατική Ψυχοθεραπεία
παραλληλίζοντάς την ως διεργασία «με ένα ταξίδι στο προσωπικό πνευματικό μονοπάτι του
κάθε ανθρώπου… ως ένα ταξίδι από τον φόβο στην αγάπη, από τη δουλεία στην ελευθερία και
από την άγνοια στην κατανόηση». Θεωρεί τις «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης» ως
εμπειρίες που προκύπτουν εντός ενός θεραπευτικού πλαισίου που ο/η θεραπευτής/ρια
στέκεται με ακεραιότητα, ειλικρίνεια και αυθεντικότητα στη σχέση του με τον/την ασθενή,
εκπέμποντας την απόλυτη αποδοχή και την αγάπη ως μια καθολική εμπειρία (Walsh &
Vaughan, 1993). Αυτές τις ποιότητες είναι που εμπνέει και στον/στην ασθενή, καθώς τις
θεωρεί ως ζωτικής σημασίας στοιχεία για την επούλωση και το βίωμα της ανθρώπινης
ολότητας, προκειμένου το άτομο να μπορέσει να είναι αληθινό και παρόν κατά το βίωμα της
βαθύτερης εμπειρίας και της επαφής με το «ιερό», των «στιγμών μετασχηματισμού και
αφύπνισης». Με το πέρας των στιγμών αυτών, χαρακτηριστικά όπως η καλοσύνη, η
γενναιοδωρία, η φροντίδα και ο σεβασμός μοιάζουν να ρέουν φυσικά, τόσο από την πλευρά
του/της θεραπευτή/ριας όσο και από την πλευρά του/της ασθενούς, πηγάζοντας από τη
δέσμευση να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια και την αγάπη (Walsh & Vaughan, 1993).

24

Η λέξη «yoga» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα yuj ή yug, που σημαίνει «συνενώνω ή/και συνενώνομαι»

(Nelson, 2009). Η Yoga διαιρείται σε πολλούς κλάδους, οι οποίοι ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ τους,
ξεκινώντας από τη διδασκαλία του ελέγχου του σώματος και φτάνοντας έως τη διδασκαλία της ανώτατης
ψυχικής εξέλιξης. Ωστόσο, κάθε κλάδος της Yoga αφορά σε ένα μονοπάτι που οδηγεί στον ίδιο σκοπό και στο
ίδιο «τέλος», που δεν είναι άλλο από την εξέλιξη και την πλήρη πνευματική ανάπτυξη του ατόμου,
εξισορροπώντας σώμα, νου και συναισθήματα (Nelson, 2009).
25

Στα σανσκριτικά, η λέξη «κάρμα» μεταφράζεται συνήθως ως πράξη/δράση, ενώ ετυμολογικά «καρ» σημαίνει

δράση και «μα» σημαίνει αποτέλεσμα (Nelson, 2009). Η έννοια της Κάρμα Yoga αφορά λοιπόν τη Yoga της
δράσης και έγκειται σε κάθε μορφή δράσης –νοητικής ή μη-, που λαμβάνει χώρα με ανώτερη επίγνωση με
στόχο την ενίσχυση και την εκπλήρωση του σκοπού της ύπαρξης του ανθρωπίνου είδους, δίχως εγωιστικές
προεκτάσεις (Nelson, 2009).
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Στη σημαντικότητα της έννοιας της αγάπης και στην πνευματική διάσταση της
διαδικασίας της ψυχοθεραπείας ως προς την ανάδυση «στιγμών μετασχηματισμού» της
ζωής ενός ατόμου έκανε λόγο και η ψυχοθεραπεύτρια Diane Shainberg, to 1983, στο άρθρο
της «Teaching therapists to be with their clients». Η Shainberg εξηγεί ότι κάθε άνθρωπος, σε
κάποιες στιγμές στη ζωή του, εμπλέκεται σε διαπροσωπικές σχέσεις και βρίσκεται σε
πλαίσια «όντας πιο “ανοιχτός” και “δεκτικός” σε καθετί που τον περιβάλλει», και αυτές στην
ουσία είναι «στιγμές που είναι προσωρινά “ανοιχτός” μπροστά στον πλούτο των δυνατοτήτων
που έχει στη ζωή του» (Shainberg, 1983: 163). Επισημαίνει ότι τέτοιες στιγμές
«ανοιχτότητας» και «δεκτικότητας» μπορεί να βιώσει το κάθε άτομο εντός της
ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και, βασιζόμενη στην κλινική της εμπειρία, περιγράφει τις
στιγμές με νόημα ως στιγμές όπου ο πελάτης έχει ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής
και εμπλοκής στη διεργασία, με όρους ψυχοσυναισθηματικής, γνωστικής και πνευματικής
συμμετοχής, αποκτά αυξημένη συνειδητότητα ως προς τις διαθέσιμες επιλογές στη ζωή του
και διακατέχεται από υψηλά επίπεδα αυθορμητισμού και δημιουργικότητας (Shainberg,
1983).
Προσθέτει ότι οι στιγμές με νόημα στην ψυχοθεραπεία είναι στιγμές που το άτομο
βιώνει τη διάνοιξη νέων οριζόντων σκέψης και βιώματος του συναισθήματος ως προς τον
τρόπο που βλέπει και αισθάνεται τόσο για τον εαυτό του και τη ζωή του, όσο και για τον/την
θεραπευτή/ρια και όλους τους σημαντικούς άλλους (Shainberg, 1983). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η θέση της ότι σε κάθε συνεδρία υπάρχουν τέτοιες στιγμές, ποικίλλοντας σε
ένταση ή/και σε βάθος, καθώς θεωρεί ότι η συνάντηση θεραπευτή/ριας-πελάτη και η μεταξύ
τους

αλληλεπίδραση

ενέχουν

εξ

ορισμού

ένα

είδος

«μετασχηματισμού»

και

«μεταμόρφωσης» και για τις δύο πλευρές. Η Shainberg έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη
μετασχηματιστική ισχύ των στιγμών με νόημα, αλλά και στην αφυπνιστική τους ιδιότητα.
Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι οι «στιγμές μετασχηματισμού και αφύπνισης» στο πλαίσιο
της ασφαλούς σχέσης μεταξύ θεραπευτή/ριας-πελάτη είναι γεγονότα που σηματοδοτούν την
αφύπνιση και την ενεργοποίηση των θεραπευτικών δυνάμεων που ενυπάρχουν σε κάθε
ανθρώπινη σχέση (Shainberg, 1983). Εντοπίζει δε και ορισμένα ειδοποιά στοιχεία της
αφύπνισης αυτής που χαρακτηρίζουν, καταπώς φαίνεται, την ανάδυση μιας «στιγμής
μετασχηματισμού και αφύπνισης» και αυτά είναι: (α) η απελευθέρωση ενέργειας, (β) η
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αίσθηση ότι κάτι νέο συμβαίνει, (γ) η αίσθηση ότι αυτή η στιγμή είναι πολύ διαφορετική από
άλλες και (δ) η απόλυτα ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή του ατόμου στη δεδομένη χρονική
στιγμή (Shainberg, 1983).
Την εμφάνιση των «στιγμών μετασχηματισμού και αφύπνισης» εντός του θεραπευτικού
πλαισίου, η Shainberg τη συνδέει άμεσα με την ποιότητα της συνάντησης μεταξύ
θεραπευτή/ριας και πελάτη. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια
διαδικασία που εστιάζει στα προβλήματα και τις δυσκολίες που φέρνει ο πελάτης ή/και στις
θεωρητικές ερμηνείες και πρακτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο/η θεραπευτής. Αντίθετα,
την προσδιορίζει ως μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα «ως αποτέλεσμα αφενός της
πραγματικής, αληθινής, αυθεντικής, άνευ όρων και επικρίσεων, ουσιαστικής συνάντησης
μεταξύ θεραπευτή/ριας και πελάτη και αφετέρου της μεταξύ τους συμφωνίας, αμοιβαιότητας
και από κοινού ενεργής συμμετοχής ως προς την πραγμάτωση του στόχου της συνάντησης, που
δεν είναι άλλος από την αναζήτηση απαντήσεων σε δεδομένα -ανά περίσταση- ερωτήματα και
την ανακάλυψη της ουσιαστικής ποιότητας ζωής του πελάτη» (Shainberg, 1983: 163-164).
Η αμοιβαιότητα και η συμπόρευση των δύο (θεραπευτή/ριας και πελάτη) ως προς τον
τρόπο που αντιλαμβάνονται και βιώνουν την πραγματικότητα φαίνεται να τους καθιστά
μάρτυρες και κοινωνούς μιας αίσθησης ότι διαθέτουν μια νέα εσωτερική, πνευματική
δύναμη. Η δύναμη αυτή τους δίνει από κοινού την δυνατότητα να εμβαθύνουν σε βαθύτερα,
πιο ευάλωτα πεδία της ανθρώπινης ύπαρξης και εκεί είναι που ο/η θεραπευτής/ρια έχει να
«τραβήξει» τον εαυτό του και να αποστασιοποιηθεί, καθώς και να επενδύσει όλες του/της τις
δυνάμεις στη διαδικασία εξερεύνησης και αποκάλυψης του αληθινού εαυτού του πελάτη,
δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη αυτογνωσία του δεύτερου υπό
μια νέα, φωτισμένη και έντονα διορατική οπτική (Shainberg, 1983).
Τη διάσταση της ενεργούς συμμετοχής και απόλυτης εμπλοκής στη θεραπευτική
διαδικασία από την πλευρά του ασθενούς υπογράμμισε επίσης και ο Αμερικάνος ψυχίατρος
Peter Kramer, ο οποίος μάλιστα όρισε την ψυχοθεραπεία ως «μια σειρά στιγμών δέσμευσης26
26

Η έννοια της δέσμευσης (engagement) αποτελεί κομβική έννοια στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχοθεραπείας,

καθώς έχει βρεθεί να είναι ένας εκ τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχή έκβαση της
θεραπείας (βλέπε ενδεικτικά Orlinsky, Grave & Parks, 1994). Αφορά στο βαθμό κατά τον οποίο το άτομο

57

που διακόπτονται από λιγότερο σημαντικές χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες καθίσταται
εμφανές ότι το έργο της θεραπείας προχωράει καλά» (Kramer, 1989: 13). Τις στιγμές με
νόημα, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο Kramer τις ονόμασε «στιγμές δέσμευσης»
(«moments of engagement») και τις περιγράφει ως στιγμές όπου το άτομο αρχίζει να βλέπει
τον αληθινό του εαυτό, κάτω από την επιφάνεια του κοινωνικού του προσώπου και της
συμπεριφοράς του, εντοπίζοντας έτσι σταδιακά όψεις του εαυτού του που αντιστοιχούν στα
βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά του (Kramer, 1989).
Σχετικά, αξίζει να αναφερθεί η διάκριση που κάνει ο Hammel και οι συνεργάτες του
(2008) αναφορικά με την έννοια της δέσμευσης, οι οποίοι διαφοροποιούν την ενεργό
δέσμευση (active engagement) από την δέσμευση με νόημα (meaningful engagement)
(Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner & Rodriguez, 2008). Ως ενεργό
δέσμευση ορίζουν την ενεργή συμμετοχή του ατόμου σε μια δραστηριότητα ή διαδικασία την
οποία απολαμβάνει, ενώ ως δέσμευση με νόημα ορίζουν την ενεργή συμμετοχή του ατόμου
σε μια δραστηριότητα ή διαδικασία που εμπεριέχει τη διάσταση της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι το
άτομο θα πρέπει να έχει επιλέξει με πλήρη ελευθερία βούλησης το να συμμετάσχει και να
εμπλακεί στην όποια δραστηριότητα ή διαδικασία (Hammel, Magasi, Heinemann,
Whiteneck, Bogner & Rodriguez, 2008).
Επανερχόμενοι στη θεώρηση του Kramer, η απόλυτη δέσμευση παρατηρείται όταν το
άτομο συγκεντρώνει και επενδύει όλο του το ανθρώπινο δυναμικό και την ύπαρξη σε μία
συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή/και σε μια συγκεκριμένη
σκέψη ή ιδέα, δίχως όμως η επικέντρωσή του αυτή σε κάτι συγκεκριμένο να σημαίνει ότι
αποκόπτεται από τα υπόλοιπα πεδία. Αντιθέτως, το άτομο κατά τις στιγμές αυτές μοιάζει να
οριοθετεί την επίδραση επιμέρους εσωτερικών συζητήσεων και παρεμβατικών σκέψεων.
Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η επικέντρωση αυτή φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε
σύνδεση με όλα τα ενεργά –συνειδητά ή ασυνείδητα- πεδία και κομμάτια ζωής του ατόμου,

συμμετέχει ενεργά, με ελεύθερη βούληση στη θεραπευτική διαδικασία και τις απαιτήσεις αυτής (Tetley, Jinks,
Huband & Howells, 2011), το βαθμό στον οποίο το άτομο αφήνεται να βυθιστεί στη θεραπευτική διαδικασία
(Hill, 2005).
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σε σύνδεση με την ολότητα της ύπαρξης έξω από τη δεδομένη στιγμή27 (Kramer, 1989). Υπό
το πρίσμα αυτό, οι «στιγμές δέσμευσης» χαρακτηρίζονται από την ανάδυση μιας
«απορροφητικής» και ουσιαστικής σχέσης του εαυτού με τον κόσμο (Kramer, 1989).
Στο χώρο της Ψυχοθεραπείας, ο κλάδος της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής
αναφέρεται στην έννοια των στιγμών με νόημα χρησιμοποιώντας τον όρο «στιγμές
συμφωνίας και αλλαγής» («moments of congruence and change», Rogers, 1980), δίνοντας
ωστόσο πολλή μεγάλη έμφαση αφενός στις συνθήκες κατά τις οποίες ευνοείται το βίωμα των
στιγμών αυτών και αφετέρου στις αρετές και τις ποιότητες που πρέπει να διαθέτει ο/η
θεραπευτής/ρια προκειμένου να ευνοήσει την ανάδυση των «στιγμών συμφωνίας και
αλλαγής». Ο Rogers θεωρεί ότι, εν μέσω της θεραπευτικής διεργασίας, υπάρχουν ορισμένες
ξεχωριστές στιγμές, οι οποίες εμπεριέχουν όλο το νόημα και την αξία της θεραπείας. Είναι
τότε που ο πελάτης βιώνει αλλαγές που δεν είναι αναστρέψιμες και φαίνεται να καθορίζουν
την ύπαρξη και τη ζωή του, από εκείνο το χρονικό σημείο κι έπειτα (Rogers, 1980).
Αναλυτικότερα, ο Rogers (1980: 224), επιχειρώντας να δώσει έναν ορισμό στις «στιγμές
συμφωνίας και αλλαγής», σημειώνει πως, «όταν στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας και του
θεραπευτικού σχετίζεσθαι, το άτομο μπορέσει να βιώσει και να αφεθεί στην εμπειρία ενός
συναισθήματος που αρνούταν να το βιώσει, με τρόπο πλήρη και ολοκληρωμένο, εν πρώτοις
εκφράζοντάς το και συνειδητοποιώντας το, και στη συνέχεια επιτρέποντας στον εαυτό του να το
αποδεχθεί και να το “χωρέσει” χωρίς να το θεωρεί ως κάτι κακό, ανεπίτρεπτο ή/και
λανθασμένο, τότε συμβαίνει μια θεμελιώδης, μη αναστρέψιμη αλλαγή για το άτομο που
επηρεάζει συθέμελα ολόκληρη τη ζωή του και την ύπαρξή του».
Οι

διαπροσωπικές

σχέσεις

κατέχουν

εξέχουσα

θέση

στην

προσωποκεντρική

συμβουλευτική, δεδομένου ότι θεωρούνται τόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την
πολυπόθητη δημιουργική θεραπευτική αλλαγή, όσο και θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης και
ανάπτυξης (Rogers, 1991, από το Μπρούζος, 2004). Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως σε
αντίθεση με τις άλλες θεωρητικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που προσεγγίζουν τη σχέση
θεραπευτή-θεραπευόμενου ως πρωταρχικής σημασίας για τη θεραπευτική διεργασία και την
27

Αυτή η προσθήκη της σύνδεσης των στοιχείων που διακινούνται στο άτομο κατά τη «στιγμή δέσμευσης» με

την ολότητα του ατόμου εκτός της στιγμής είναι και η ειδοποιός διαφορά της - κατά Kramer - ζωτικής
δέσμευσης σχετικά με την έννοια των στιγμών με νόημα από την - κατά Csikszentmihalyi – διεργασία της ροής.
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αλλαγή, η Προσωποκεντρική Προσέγγιση την ανάγει σε θεραπευτική από μόνη της, αυτή
καθεαυτή (Σταλίκας & Μέρτικα, 2004).
Η σχέση συμβούλου-συμβουλευόμενου φαίνεται να λειτουργεί ως το απαραίτητο
πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης που επιτρέπει στο πρόσωπο να εκφράσει και να
αξιοποιήσει τις έμφυτες κινητοποιές ανάγκες του: την τάση πραγμάτωσης28 και την ανάγκη
του για θετική αναγνώριση (Μπρούζος, 2004). Μέσα από την κλινική και ερευνητική του
εμπειρία, ο Rogers εστιάζει στις «…πλούσιες δυνατότητες που έχει κάθε άτομο να κατανοεί
τον εαυτό του και να μεταβάλλει την αυτοεικόνα του, τις βασικές στάσεις ζωής και την αυτοκατευθυνόμενη συμπεριφορά του…» (Rogers, 1980, από το Κοσμόπουλος & Μουλαλούδης,
2003: 36), οι οποίες υποκινούνται από την τάση πραγμάτωσης προς την ωριμότητα και την
ολοκλήρωση του Εαυτού.
Στόχος της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στη συμβουλευτική είναι η αποκατάσταση
της αληθινής σχέσης του συμβουλευόμενου με τον Εαυτό, μέσω της ενθάρρυνσης του
ειλικρινούς εσωτερικού διαλόγου και της ενίσχυσης της κατανόησης της εσωτερικής
εμπειρίας (Barrett-Lennard, 1997, από το Σταλίκας & Μέρτικα, 2004). Για να επιτευχθεί
αυτή η διεργασία αλλά και να απελευθερωθούν οι δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης του
ατόμου, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο κλίμα «διευκολυντικών
ψυχολογικών στάσεων» (Rogers, 1980, από το Κοσμόπουλος & Μουλαλούδης, 2003). Αυτές
τις στάσεις ο Rogers διασαφηνίζει στο άρθρο του περί «Αναγκαίων και Ικανών Συνθηκών της
Θεραπευτικής Αλλαγής», το 195729, ορίζοντας έτσι τα συστατικά χαρακτηριστικά της σχέσης
συμβούλου-συμβουλευόμενου.

28

Σαφώς επηρεασμένος από βιολογικές και ηθολογικές θεωρήσεις, ο Rogers με τον όρο αυτό περιγράφει την

«τάση του οργανισμού να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες με τρόπους που υπηρετούν τη συντήρησή του ή την
ανάπτυξή του» (Rogers, 1987, από το Μπρούζος, 2004).
29

Rogers, C.R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of

Consulting and Clinical Psychology, 22, 95-103.
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Συγκεκριμένα αναφέρει ότι για την όποια αλλαγή είναι απαραίτητο σύμβουλος και
συμβουλευόμενος να βρίσκονται σε ψυχολογική επαφή30 (Rogers, 1957), δηλαδή σε σχέση,
καθώς καμία ανθρώπινη αλλαγή δε δύναται να λάβει χώρα εκτός σχεσιακής
αλληλεπίδρασης. Προσδιορίζοντας τη σχέση αυτή, εντοπίζει πέντε απαραίτητες συνθήκεςπροϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα προκειμένου να επέλθει η αλλαγή (Rogers, 1957: 95-96):
1. Ο

πελάτης

(συμβουλευόμενος)

να

βρίσκεται

σε

κατάσταση

ασυμφωνίας/ασυμβατότητας, να είναι ευάλωτος ή αγχωμένος.
2. Ο σύμβουλος να είναι αυθεντικός και βρίσκεται σε συμβατότητα με τον εαυτό του
μέσα στη σχέση.
3. Ο σύμβουλος να βιώνει άνευ όρων θετική αποδοχή και σεβασμό για τον πελάτη
(συμβουλευόμενο).
4. Ο σύμβουλος να βιώνει μια ενσυναισθητική κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου
αναφοράς του συμβουλευόμενου και να προσπαθεί να του επικοινωνήσει αυτή την
κατανόηση.
5. Η επικοινωνία της ενσυναισθητικής κατανόησης και της άνευ όρων αποδοχής του
συμβούλου στον συμβουλευόμενο να επιτυγχάνεται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο βαθμό.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι η Προσωποκεντρική Προσέγγιση ορίζει και
δομεί την ουσία και τη σημαντικότητα της σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενου πάνω στην
έννοια της αλληλεπίδρασης και όχι στη βάση θεωρητικών αρχών και κανόνων. Ο Rogers
υπογραμμίζει ότι η σύνθεση και η ταυτόχρονη έκφραση των συνθηκών 2, 3 και 4 είναι
απαραίτητες για τη δημιουργία του κλίματος εμπιστοσύνης που απαιτείται για την
ουσιαστική συνάντηση σύμβουλου-συμβουλευόμενου και για την ανάπτυξη μιας βαθιάς
σχέσης μεταξύ τους (Rogers, 1957).
Ο προσωποκεντρικός σύμβουλος δεν ανασύρει τεχνικές και θεραπευτικές στάσεις από
κάποιο εγχειρίδιο, ενώ οι όποιες ερμηνείες και οι κατευθυντικές οδηγίες προς το
θεραπευόμενο θεωρούνται επιζήμιες ή/και περιττές (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το
30

Ο Rogers χρησιμοποίησε τον όρο «επαφή-contact» και όχι τον όρο «σχέση-relationship», καθώς φοβόταν πως

μπορούσε να μειωθεί η επιστημονική του αναγνώριση (Schmid, 2002, από το Μπρούζος, 2004). Ο όρος
«σχέση-relationship» εμφανίζεται στη σχετική επεξηγηματική παράγραφο του άρθρου του.
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Ποταμιάνος και συν., 2002). Ενδεικτικά, σε ένα από τα τελευταία έργα του, σημειώνει «η
θεραπευτική επιτυχία δεν εξαρτάται πρωτίστως από την εκπαίδευση στις τεχνικές ή από τις
ειδικές γνώσεις, αλλά πολύ περισσότερο από την ύπαρξη συγκεκριμένων στάσεων εκ μέρους
του θεραπευτή» (Rogers, 1991, από το Μπρούζος, 2004: 70). Έτσι, ο σύμβουλος εστιάζει
στην πρόσωπο κατά πρόσωπο συνάντηση και, έχοντας υιοθετήσει τις πυρηνικές
ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές θέσεις της Προσωποκεντρικής Θεώρησης, θεμελιώνει μια
ζωντανή, ανθρώπινη σχέση με το συμβουλευόμενο. «…Όταν βιώνεται αυτή η φιλοσοφία,
βοηθά το πρόσωπο να βελτιώσει τις προσωπικές του ικανότητες. Όταν βιώνεται, προκαλεί στον
άλλο και δημιουργική αλλαγή. Του παρέχει δύναμη και η εμπειρία δείχνει: Όταν γίνεται
αντιληπτή αυτή η προσωπική δύναμη, οδηγεί σε προσωπική και κοινωνική αλλαγή…» (Rogers,
1991, από το Μπρούζος, 2004: 70).
Στην ουσία, το μόνο θεραπευτικό εργαλείο του προσωποκεντρικού σύμβουλου είναι η
διατήρηση και στήριξη της σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενου σε κάθε στιγμή της
θεραπείας ακολουθώντας τις προαναφερθείσες συνθήκες, παράλληλα με την όσο το δυνατόν
πλουσιότερη προσωπική ανάπτυξη του συμβούλου (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το
Ποταμιάνος και συν., 2002). Όπως γίνεται αντιληπτό, για τη δημιουργία και την προστασία
των διευκολυντικών προϋποθέσεων της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ συμβούλουσυμβουλευόμενου υπό την Προσωποκεντρική Προσέγγιση, ο ρόλος του συμβούλου φαίνεται
να κατέχει παραπάνω από καθοριστική σημασία.
Στην προσέγγιση αυτή, ο σύμβουλος ανάγεται σε θεραπευτική προσωπικότητα, η οποία
έχει ενσωματώσει, εμπνέει και διαφυλάσσει τις τρεις αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για
την επίτευξη της θεραπευτικής αλλαγής (Rogers, 1957), δημιουργώντας ένα πλαίσιο όπου ο
πελάτης αισθάνεται ασφαλής, προστατευμένος και αποδεκτός (Σταλίκας & Μέρτικα, 2004).
Ο Rogers (1957: 96) περιέγραψε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβούλου
που θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη θεραπευτική σχέση και αυτά είναι: (α) η
ενσυναίσθηση (empathy), (β) η ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση και άνευ όρων αποδοχή
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(unconditional positive regard) του συμβουλευόμενου και (γ) η αυθεντικότητα/ γνησιότητα
(genuineness) του συμβούλου31.
Παρόλο που -με όρους φαινομενολογίας και αντίληψης- όλοι μας υπάρχουμε και ζούμε
στον ίδιο κόσμο, καθένας/καθεμία από εμάς τον αντιλαμβάνεται και τον κατανοεί με
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το εσωτερικό μας πλαίσιο αναφοράς 32. Η ενσυναίσθηση
αφορά «…την ικανότητα του συμβούλου να καταλαβαίνει το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του
άλλου ατόμου με ακρίβεια και με τα συναισθηματικά και νοητικά στοιχεία που εμπεριέχονται,
σαν να ήταν το ίδιο το άτομο, αλλά χωρίς να χάνει την ιδιότητά του “ως αν…”» (Rogers,
1959: 98). Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ο σύμβουλος «εισέρχεται στον ιδιωτικό
χώρο του άλλου και μένει εκεί… ζει προσωρινά στη ζωή του άλλου» (Rogers, 1980, από το
Σταλίκας & Χαμοδράκα, 2004: 41-42). Η ικανότητά του να μπαίνει στο εσωτερικό σύστημα
αναφοράς του συμβουλευόμενου, να βλέπει τον κόσμο όπως ο συμβουλευόμενος, να βλέπει
το συμβουλευόμενο όπως ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του, να καταλαβαίνει και να βιώνει τα
συναισθήματα και τις σκέψεις του συμβουλευόμενου, αποβάλλοντας οτιδήποτε προέρχεται
από το εξωτερικό σύστημα αναφοράς του συμβούλου, αφορά στην ενσυναίσθηση.
Η άνευ όρων αποδοχή είναι απαραίτητο να συνυπάρχει με την ενσυναίσθηση, καθώς
μόνο όταν ο σύμβουλος δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του συμβουλευόμενου και μπει
στο δικό του πλαίσιο αναφοράς, τότε θα μπορέσει να τον κατανοήσει. Ωστόσο, «η αποδοχή
δεν αρκεί, όταν δεν εμπεριέχει κατανόηση» (Rogers, 1973, από το Μπρούζος, 2004). Μόνο
έτσι μπορεί να θεμελιωθεί το απαραίτητο πλαίσιο εμπιστοσύνης στη σχέση συμβούλουσυμβουλευόμενου και να απελευθερωθεί το δυναμικό του συμβουλευόμενου προς την
31

Στα τελευταία του συγγράμματα, ο Rogers (1979∙ 1980∙ 1986, από το Geller & Greenberg, 2012) προσέθεσε

στις τρεις αναγκαίες και ικανές συνθήκες της θεραπευτικής σχέσης και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό: την
«παρουσία» (presence), προσεγγίζοντάς το ως μια τέταρτη συνθήκη αντίστοιχης σημαντικότητας. Με τον όρο
αυτό επιχείρησε να περιγράψει την καταλυτική δυναμική της γνήσιας, ενσυναισθητικής, «αποδεκτικής» και
αυθεντικής παρουσίας του συμβούλου καθόλη τη διάρκεια της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης με τον
συμβουλευόμενο ως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης.
32

Το ατομικό πλαίσιο αναφοράς –φαινομενολογικό και αντιληπτικό- έγκειται στις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις

στάσεις και τις αντιλήψεις που έχει ένα άτομο και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο καταγράφει και
αποκωδικοποιεί τον περιβάλλοντα κόσμο (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2002, από το Ποταμιάνος και συν., 2002),
και ως εκ τούτου διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του.
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αυτοπραγμάτωση. Ταυτόχρονα, η στάση αυτή προστατεύει την όλη διεργασία από το
ενδεχόμενο υιοθέτησης αμυντικών μηχανισμών εκ μέρους του συμβουλευόμενου,
προκειμένου να γίνει αποδεκτός ή αγαπητός από το σύμβουλο, και επομένως ευνοεί τη
δόμηση μιας ειλικρινούς, ανοιχτής σχέσης. Κατανοώ και αποδέχομαι κάποιον στην
Προσωποκεντρική Προσέγγιση σημαίνει καταλαβαίνω, σέβομαι και δεν κρίνω τις όποιες
συμπεριφορές και επιλογές του άλλου33. Υπό το βλέμμα αυτό, ικανοποιείται η βασική
ανάγκη κάθε προσώπου για αποδοχή και εκτίμηση από τον άλλο και όπως χαρακτηριστικά
σημειώνει ο Rogers «Όταν αποδέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι, τότε αλλάζω» (Rogers,
1973, από το Μπρούζος, 2004: 110).
Η τρίτη συνθήκη αφορά στην αυθεντικότητα του συμβούλου και πρόκειται για την
ικανότητα του συμβούλου να είναι συνεπής με αυτά που αισθάνεται έτσι ώστε η
συμπεριφορά του απέναντι στο συμβουλευόμενο να αποτελεί πιστή αντανάκλαση των
σκέψεων και των συναισθημάτων που έχει για αυτόν (Σταλίκας & Μέρτικα, 2004). Η έννοια
της γνησιότητας/αυθεντικότητας φαίνεται να περιλαμβάνει δύο διακριτές διαστάσεις: αφενός
την έννοια της συμφωνίας (congruence) μεταξύ του εαυτού και των οργανισμικών εμπειριών
και αφετέρου την έννοια της διαφάνειας (transparency) των συναισθημάτων και των
σκέψεων του συμβούλου απέναντι στο συμβουλευόμενο (Μπρούζος, 2004). Το να είναι ο
σύμβουλος ανοιχτός και δεκτικός ως προς όλες τις πλευρές του εαυτού του και να έχει την
ικανότητα να τις μοιράζεται με το συμβουλευόμενο, συμμετέχοντας ενεργά στη μεταξύ τους
σχέση, δίχως να φορά ένα ανέκφραστο προσωπείο αποτελεί τον πυρήνα της συνθήκης αυτής.
Η αυθεντικότητα/γνησιότητα του συμβούλου, σύμφωνα με τον Rogers (1977, από το
Μπρούζος, 2004), είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της προσωποκεντρικής στάσης
και αποτελεί τη βάση για την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αποδοχή.
Από το χώρο της Ψυχανάλυσης, o αναλυτής Thomas Bohm και η ψυχοθεραπεύτρια Idell
Natterson έκαναν λόγο για τις ιδιαίτερες στιγμές με νόημα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας
αναφερόμενοι στην έννοια των «σημείων καμπής» («turning points», Bohm, 1992∙
33

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κατανόηση και η άνευ όρων αποδοχή του συμβουλευόμενου δε σημαίνει

απαραίτητα ότι ο σύμβουλος οφείλει να συμφωνεί, να επιδοκιμάζει ή/και να ενστερνίζεται τις απόψεις, τα
συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του συμβουλευόμενου.
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Natterson, 1993). Ο Bohm όρισε το «σημείο καμπής» ως τη στιγμή εκείνη κατά τη διάρκεια
της θεραπείας που συμβαίνει μια ξαφνική ποιοτική αλλαγή στο άτομο, η οποία λειτουργεί ως
πρόδρομος της αργής, βαθύτερης διαρθρωτικής του αλλαγής (Bohm, 1992). Επιχειρώντας να
αποτυπώσει το νόημα των «σημείων καμπής», ο Bohm τα παρομοιάζει ως στιγμές με τις
«στιγμές μεταμόρφωσης», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τη στιγμή που ένα άτομο βιώνει
ένα «σημείο καμπής» στη θεραπεία του νιώθει «σαν να ανοίγει μια μεταφορική νέα πόρτα σε
ένα νέο δωμάτιο που το άτομο δεν γνώριζε καν ότι υπήρχε» (Bohm, 1992: 675). Ένα «σημείο
καμπής» χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την υποκειμενική αίσθηση του ατόμου ότι
αναθεωρούνται όλα όσα γνώριζε μέχρι κι εκείνο το χρονικό σημείο. Σηματοδοτεί μια
καινούρια, πλήρως αναθεωρημένη και διαφοροποιημένη κατανόηση του εαυτού του, των
σχέσεών του και του κόσμου ολόκληρου, η οποία αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη αλλαγή
στην αντίληψη, στην κατανόηση και στην ψυχοσυναισθηματική λειτουργία του ίδιου του
ατόμου.
Ο Bohm (1992) υπογράμμισε επίσης τη δυναμική των «σημείων καμπής» ως προς τη
ζωή του ατόμου που τη βιώνει. Σημειώνει ότι τέτοιες στιγμές επαναπροσδιορισμού
μετασχηματίζουν σε μεγάλο βάθος την αντίληψη του ατόμου ως προς την εξωτερική
πραγματικότητα και τον περιβάλλοντα κόσμο, την αντίληψή του ως προς τη δύναμη που
κατέχει να καθορίσει τη ζωή του και τη μοίρα του, καθώς και τις σχέσεις του με τους άλλους
ανθρώπους, στο παρόν, στο παρελθόν ή/και στο μέλλον (Bohm, 1992). Τα «σημεία καμπής»
ενέχουν δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: την ενόραση του ατόμου ως προς τη στάση, το
συναίσθημα, τη σκέψη και τη συμπεριφορά του, όπου το άτομο καλείται στη θεραπευτική
διαδικασία να αναμετρηθεί και να αντιμετωπίσει κατάματα την αλήθεια του, και την
έκπληξη, δηλαδή το ξάφνιασμα που παρατηρείται όταν έρχεται αντιμέτωπο με την αλήθεια
του αλλά και με τη θέση που κατέχει μέσα στον κόσμο (Bohm, 1992). Η εμπειρία και το
βίωμα των δύο αυτών εξελικτικών καταστάσεων μέσα στη θεραπεία οδηγούν στον πυρήνα
της εμπειρίας των «σημείων καμπής», που δεν είναι άλλος από την αίσθηση και τη
συνειδητοποίηση της ύπαρξης εσωτερικής ζωής (Bohm, 1992).
Δεδομένου του κεντρικού άξονα κάθε μορφής ψυχοθεραπείας και δη της Ψυχανάλυσης
που έγκειται στην αλλαγή των αντιλήψεων περί εαυτού και στην επανερμηνεία των
παρελθόντων γεγονότων, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι τα «σημεία καμπής»
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οδηγούν αβίαστα στη δομική αλλαγή του ψυχικού οργάνου και της προσωπικότητας του
ατόμου, μέσω της επανατοποθέτησης του εαυτού. Η διαδικασία της επανερμηνείας σε καμία
περίπτωση δεν αφορά στην αναδιάρθρωση της μνήμης του ασθενούς, αλλά σε μια πιο
σύμπλοκη ψυχοσυναισθηματική, γνωστική διαδικασία όπου η ερμηνεία των μνημών του
ατόμου αλλάζει σε συνδυασμό με τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτές, υπό την
καθοδήγηση της κατευθυντήριας γραμμής που χαράζει η εσωτερική ζωή και η εσωτερική
φωνή του ατόμου. Ο Bohm (1992) μάλιστα τονίζει ότι ένα από τα κύρια έργα του θεραπευτή,
παράλληλα με την προσωπική επεξεργασία του/της ασθενούς και την ψυχαναλυτική
αποκατάσταση και επανατοθέτηση του ατόμου, είναι το να φροντίζει να αποκαθιστά ή να
δημιουργεί το αίσθημα της ύπαρξης εσωτερικής ζωής στο άτομο, καθόλη τη διάρκεια της
θεραπευτικής διεργασίας.
Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ως προς την προσέγγιση των «σημείων καμπής» στην
ψυχοθεραπεία κινείται και η Natterson, η οποία ωστόσο εμβαθύνει σε ένα αλλιώτικο,
κρίσιμο συστατικό στοιχείο αυτών που εμπίπτει μάλλον στη σφαίρα του αοράτου και του
ασυνειδήτου, την διυποκειμενική34 συναλλαγή (Natterson, 1993). Η Natterson ορίζει τα
«“σημεία καμπής” ως χρονικές στιγμές, ή μια αλληλουχία χρονικών στιγμών, όπου
μετατοπίζονται ή/και μεταβάλλονται η συμπεριφορά, οι στάσεις και τα συναισθήματα του
ασθενή», ενώ τη διυποκειμενικότητα «ως την υφέρπουσα διεργασία της αμοιβαίας
αλληλεπίδρασης μεταξύ θεραπευτή/ριας και ασθενή, όπου συναντώνται οι υποκειμενικότητες
των δύο και κατά την οποία κάθε μέρος της θεραπευτικής δυάδας επηρεάζεται από το άλλο και
το επηρεάζει, με τρόπους συνειδητούς και ασυνείδητους» (Natterson, 1993: 45-46).

34

Η έννοια της διυποκειμενικότητας εισήχθη από τον Colwyn Trevarthen (1979) προκειμένου να περιγράψει

και να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσει το βρέφος την αλληλόδραση και την
επικοινωνία του με άλλα πρόσωπα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Σύμφωνα με τον Trevarthen, ο
άνθρωπος από τη γέννησή του είναι προικισμένος με μια σειρά έμφυτων κινήτρων, τα οποία του προσφέρουν
τόσο την ετοιμότητα όσο και τη δυνατότητα για αμοιβαία επικοινωνία (Trevarthen, 1979). Τα κίνητρα αυτά
καθοδηγούν και καθορίζουν την ανάπτυξη του ατόμου από τη στιγμή της γέννησής του έως και το θάνατό του
(Trevarthen & Hubley, 1978). Ωστόσο πρώιμες αναφορές στην έννοια εντοπίζονται στα έργα του Freud (1912)
και του Winnicott (1971).
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Με άλλα λόγια, η διυποκειμενικότητα συνίσταται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο
υποκειμενικότητες, αυτή του ασθενούς και εκείνη του/της θεραπευτή/ριας, ενώ η δε
κατανόηση του ασθενούς που αποκτάται μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι το
προϊόν αυτής της αλληλεπίδρασης. Επομένως, η επίγνωση και η συνειδητοποίηση φαίνεται
να είναι πάντοτε χαρακτηριστική του ζεύγους που την παράγει, του ζεύγους που τις συνκατασκευάζει (Natterson, 1993). Ανάγοντας την έννοια σε ψυχοθεραπευτικούς όρους, η
υποκειμενικότητα του/της θεραπευτή/ριας -ή αλλιώς αντιμεταβίβαση- λειτουργεί ως
συμπλήρωμα στη μεταβίβαση του ασθενούς, δηλαδή στο συνήθη τρόπο που το άτομο
σχετίζεται με τους άλλους και ο όποιος αναπαράγεται μέσα στη θεραπευτική σχέση (Renik,
1998). Στην ουσία, η διυποκειμενικότητα προσθέτει στη συνειδητή ή/και σκόπιμη
ενσυναίσθηση, την παρουσία του ασυνείδητου35 και του ασθενούς αλλά και του ψυχιάτρου.
Η διάσταση της διυποκειμενικής συναλλαγής φαίνεται να δομείται πάνω πάνω στη βάση
της πυρηνικής σχεσιακότητας. Η πυρηνική σχεσιακότητα – κατά τον Stern36 (1985) αποτελεί, εξαιτίας της εδραίωσης της σωματικής και αισθητηριακής διάκρισης του εαυτού
και του άλλου, την αναγκαία προϋπόθεση για κάθε συναλλαγή, εφόσον δεν έχει νόημα το
μοίρασμα υποκειμενικών εμπειριών παρά μόνο αν αφορά μια συναλλαγή που συμβαίνει
στον ορίζοντα της εγγύησης ενός ευδιάκριτου και ξεχωριστού εαυτού και ενός άλλου. Η
συνειδητοποίηση ενός ενιαίου και διακριτού εαυτού φαίνεται να συμπληρώνεται από την
ανακάλυψη των υποκειμενικών καταστάσεων, αισθήματα, κίνητρα, προθέσεις, που
κρύβονται πίσω από το πραγματικό και συνειδητό της πυρηνικής σχεσιακότητας (Stern,
1985). Επομένως, το «ταίριασμα» και η εναρμόνιση του ατόμου με τις υποκειμενικές

35

Σε άμεση συνάφεια με αυτή τη θεώρηση, παραθέτονται τα λόγια του Freud (1912), όπου γράφει σχετικά

«…Είναι αξιοσημείωτο ότι το ασυνείδητο ενός ανθρώπου μπορεί παρακάμπτοντας το συνειδητό να αντιδράσει στο
ασυνείδητο ενός άλλου…».
36

Ο Stern (1985) στο βιβλίο του «The Interpersonal World of the Infant» εστίασε στη μελέτη της ανθρώπινης

αλληλεπίδρασης, ανάγοντας την κατανόησή της στην ανάλυση της πρωταρχικής σχέσης του ατόμου ως βρέφος
με τη μητέρα. Στη θεώρησή του εξέχουσα σημασία κατέχει η θέση ότι η δόμηση του εαυτού και η μετέπειτα
ανθρώπινη ανάπτυξη συντελούνται στη βάση της πρωταρχικής αλληλεπίδρασης, μέσω άλλων κοινωνικών
διυποκειμενικών αλληλεπιδράσεων. Το μετέπειτα επιστημονικό του έργο εστίασε σε μία άλλη πλευρά των
στιγμών με νόημα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας, το οποίο θα αναπτυχθεί στη συνέχεια του
Υποκεφαλαίου.
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νοητικές καταστάσεις των άλλων προσώπων μοιάζει να είναι ένα «κβαντικό» αναπτυξιακό
άλμα (Stern, 1985).
Η Natterson (1993) θεωρεί ότι τα «σημεία καμπής» μπορεί να προκύψουν στο
αλληλεπιδραστικό

πλαίσιο

της

θεραπευτικής

διεργασίας

ως

αποτέλεσμα

της

διορατικότητας ή/και της συναισθηματικής εμπειρίας που βιώνει ο ασθενής. Αποτελούν
το αποκορύφωμα της θεραπευτικής δουλειάς, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια
εβδομάδων ή μηνών ή ακόμη και μίας ή δύο συναντήσεων. Η κλινική ψυχολόγος
διευκρινίζει ότι τα «σημεία καμπής» συνήθως λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας, αναφέροντας εντούτοις ότι ορισμένες φορές μπορεί να βιωθούν από το
άτομο και εκτός θεραπευτικού πλαισίου ως αποτέλεσμα της συνεδρίας (Natterson,
1993). Επιπλέον σημειώνει ότι το βίωμα ενός «σημείου καμπής», παρότι τις
περισσότερες φορές γίνεται αντιληπτό ως κάτι ιδιαίτερα θετικό, εποικοδομητικό και
απελευθερωτικό

από

το

άτομο,

υπάρχουν

περιπτώσεις

που

οι

ασθενείς

το

αντιλαμβάνονται ως κάτι αρνητικό, καταστρεπτικό και ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό
για τον εαυτό τους (Natterson, 1993). Και στις δύο περιπτώσεις, αν και πολύ
περισσότερο στη δεύτερη, η παρουσία, το βλέμμα και η παρέμβαση του/της
θεραπευτή/ριας, καθώς και η θεραπευτική σχέση θεραπευτή/ριας-ασθενούς φαίνεται να
είναι καταλυτική.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της θεώρησης της Natterson αποτελεί ο
προσδιορισμός τεσσάρων διακριτών αρχών που πρέπει να διέπουν τη θεραπευτική
σχέση,

οι

οποίες

αποτυπώνουν

τα

συστατικά,

ποιοτικά

στοιχεία

αυτής,

αντικατοπτρίζοντας τις τέσσερις σημαντικές πτυχές αντίστοιχα της συσχέτισης των
«σημείων καμπής» με την διυποκειμενική συναλλαγή. Οι αρχές αυτές είναι (Natterson,
1993: 46):


η ενσυναισθητική, συμπαγής συμμαχία θεραπευτή/ριας-ασθενούς (empathic alliance)



η διορατικότητα και η προσκόλληση (insight and attachment)



ο χαρακτήρας του/της θεραπευτή/ριας



ο φόβος της υπαρξιακής μοναξιάς.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη Natterson (1993), θα πρέπει να προσεγγιστούν ως ένα
συμπαγές σύνολο, ως μία ολότητα που δομεί τη θεραπευτική στάση και προσδιορίζει τη
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ψυχοθεραπευτική σχέση με τον/την ασθενή και όχι ως επιμέρους, ξεχωριστά
χαρακτηριστικά. Η τήρησή τους κατά τη θεραπευτική διεργασία έχει φανεί να ευνοεί
την εμφάνιση «στιγμών καμπής» και να διευκολύνει σημαντικά τη θεραπευτική πρόοδο.
Οι Watson και Rennie (1994) στο άρθρο τους «Qualitative Analysis of Clients'
Subjective Experience of Significant Moments During the Exploration of Problematic
Reactions» παρουσίασαν την κλινική έρευνά τους πάνω στις «σημαντικές στιγμές»
(«significant moments») που βίωσαν 8 ασθενείς κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας τους,
με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών που
συμβαίνουν στο άτομο κατά το βίωμα τέτοιων στιγμών. Ως «σημαντικές στιγμές» όρισαν
«κάθε στιγμή μέσα στη θεραπευτική διαδικασία που ο ασθενής νιώθει ότι κάτι άλλαξε για
αυτόν και προσεγγίζει τον εαυτό του, μια κατάσταση, μια σκέψη ή ακόμη και ολόκληρη τη ζωή
του υπό μια νέα οπτική» (Watson & Rennie, 1994: 501).
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι κατά τις «σημαντικές στιγμές» τα άτομα
βρίσκονταν σε μια διαδικασία περιγραφής και συμβολικής αναπαράστασης ενός γεγονότος,
μιας σκέψης ή ενός συναισθήματος το οποίο τους απασχολούσε, κατά την αναπαραγωγή του
οποίου όμως ένιωσαν να αποκτούν μια νέα αντίληψη του εν λόγω γεγονότος και του εαυτού
τους σε σχέση με αυτό (Watson & Rennie, 1994). Όλοι μάλιστα περιέγραψαν ότι με τη
συνειδητοποίηση της απόκτησης αυτής της νέας οπτικής «σαν να πάγωσαν», μια κατάσταση
στην οποία οι συγγραφείς αναφέρονται με την ενεργοποίηση ενός αντανακλαστικού
μηχανισμού «επαναδιαβάσματος» και επαναξιολόγησης του αναφερόμενου γεγονότος, του
εαυτού τους και της συμμετοχής του σε αυτό, υπό μια σαφώς διαφοροποιημένη οπτική.
Μέσω αυτής της γνωστικής διεργασίας, τα άτομα που βίωσαν τη «σημαντική στιγμή»
φαίνεται όχι μόνο να επιτυγχάνουν την απόκτηση υψηλού βαθμού επίγνωσης του εαυτού
τους, αλλά και να ανακατασκευάζουν την ιστορία τους με όρους αλήθειας, δύο στοιχεία που
στο εδώ και τώρα ανοίγουν νέες προοπτικές και δυνατότητες ζωής (Watson & Rennie, 1994).
Ως προς το συναίσθημα που συνόδευε το βίωμα των «σημαντικών στιγμών», οι
συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι απέκτησαν μια αίσθηση της σημαντικότητας της
συμπεριφοράς τους και της συμπεριφοράς των άλλων και μια αίσθηση ως προς το βαθμό
ευθύνης και συμμετοχής που φέρουν πάνω στην εξέλιξη ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης.
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Ορισμένοι από αυτούς δε δήλωσαν ότι ένιωσαν ένα έντονο συναίσθημα «θριάμβου» και
πληρότητας, ενώ άλλοι ότι αισθάνθηκαν ένα ενεργειακό ρεύμα να τους/τις διαπερνά και μία
έντονη ανύψωση της διάθεσής τους (Watson & Rennie, 1994). Η απόκτηση σύνδεσης και
επαφής με τον αληθινό εαυτό που περιλαμβάνει αφενός τη βαθιά κατανόηση των κινήτρων
και των λόγων που τους οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη σκέψη, στάση, συμπεριφορά,
αντίδραση ή/και συναίσθημα, και αφετέρου τη συνειδητοποίηση των – συνειδητών και μη –
αναγκών, αξιών και στόχων τους, φάνηκε να ώθησε τα άτομα στη δόμηση νέων,
εναλλακτικών τρόπων αντίληψης, κατανόησης, σκέψης και δράσης∙ με άλλα λόγια, στη
δόμηση ενός «αναθεωρημένου εαυτού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Watson και
Rennie (1994).
Λίγο αργότερα, η έννοια των «στιγμών του τώρα» («now moments») εμφανίστηκε στη
βιβλιογραφία του πεδίου της Ψυχοθεραπείας που αφορά στην περιγραφή σημαντικών
στιγμών με νόημα κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διεργασίας. O ψυχίατρος Daniel Stern
(2004), εξελίσσοντας το έργο του πάνω στη δυναμική της ανθρώπινης συναλλαγής και της
διυποκειμενικής αλληλεπίδρασης και την επίδραση αυτής όχι μόνο στο άτομο αλλά και στη
διυποκειμενική, αλληλεπιδραστική σχέση θεραπευτή/ριας-ασθενούς, ήταν ο πρώτος που
έκανε αναφορά στις «στιγμές του τώρα» στο βιβλίο του «The Present Moment in
Psychotherapy and Everyday Life». Ο Stern σημειώνει ότι ο άνθρωπος είναι υποκειμενικά
ζωντανός και συνειδητός μόνο στο «τώρα» και ως εκ τούτου, η διάσταση του «τώρα» είναι
αυτή που βιώνεται και κατευθύνει τη ζωή του ατόμου. Ωστόσο, παρατήρησε ότι ο τρόπος με
τον οποίο τα άτομα σκέφτονται και επεξεργάζονται το «τώρα» και τον χρόνο εν γένει,
χαρακτηρίζεται από κάποια παραδοξότητα.
Σε ένα πείραμα του (Stern, 2004), πήρε λεπτομερείς συνεντεύξεις από μία ομάδα
ανθρώπων όπου τους ζήτησε να περιγράψουν μία συγκεκριμένη στιγμή από το πρωινό τους37
καθώς ετοίμαζαν το πρόγευμά τους. Αναλύοντας τις συνεντεύξεις, διαπίστωσε με έκπληξη
πως οι συνεντεύξεις έπαιρναν περίπου 1,5 ώρα για να περιγράψουν οι συμμετέχοντες κάτι
που συνέβη σε χρονικό διάστημα διάρκειας 5 έως 30 δευτερολέπτων. Παρατήρησε ότι πέραν
της απλής περιγραφής του γεγονότος, οι συμμετέχοντες έμπαιναν στη διαδικασία να
37

Το λεγόμενο «breakfast interview» (Stern, 1985).
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περιγράψουν όλα όσα πέρασαν από το μυαλό τους σε σχέση με το γεγονός: σκέψεις, ιδέες,
συναισθήματα, αισθήσεις και πράξεις. Βασιζόμενος στα αποτελέσματα των πειραματικών
του εργασιών, ο Stern αναφέρεται στη «στιγμή του τώρα» ως μια δυναμική έννοια που
αφορά στο βίωμα του ατόμου μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε μια συγκεκριμένη
στιγμιαία αλληλεπίδραση, το οποίο προκύπτει από μια αναδυόμενη, απρόβλεπτη
διαπροσωπική διεργασία (Stern, 2004). Το απρόβλεπτο της διεργασίας αυτής έχει να κάνει
με το γεγονός ότι κάθε ανθρώπινο βίωμα λαμβάνει χώρα, κατανοείται και γίνεται αντιληπτό
στο πλαίσιο μιας αλληλεπίδρασης∙ κάθε βίωμα του ατόμου δηλαδή σαν να συνκατασκευάζεται από κοινού με το άλλο μέρος της αλληλεπίδρασης.
Μεταφέροντας τις θεωρητικές του θέσεις στη διαδικασία της Ψυχοθεραπείας και στο
πλαίσιο της θεραπευτικής διεργασίας, ο Stern προσεγγίζει τη δυάδα θεραπευτή/ριας και
ασθενούς ως μια άλλη σημαντική δυάδα για το άτομο και το καταπώς η θεραπεία συμβαίνει
εντός μιας διυποκειμενικής αλληεπίδρασης, κατά αντιστοιχία με τη δυάδα μητέρας-βρέφους.
Οι «στιγμές του τώρα» στη θεραπεία αφορούν σε στιγμές όπου ο ασθενής συναντά τον/την
θεραπευτή/ρια «ωσάν μια άλλη μητέρα» και, εν μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, αισθάνεται
να ορίζει διαφοροποιημένα τον εαυτό του, βιώνοντας μια ισχυρή αλλαγή (Stern, 1985∙ 2004).
Κατά τη διάρκεια των «στιγμών του τώρα», η δυναμική που υπάρχει μεταξύ του ασθενούς
και του/της θεραπεύτριας φαίνεται να αλλάζει δραματικά την θεώρηση της ύπαρξης του
ατόμου. Μάλιστα, την αλλαγή αυτή και το ξεδίπλωμα της νέας πραγματικότητας τη βιώνουν
και οι δύο εταίροι της αλληλεπίδρασης και τη μοιράζονται τη στιγμή αυτή σε σημαντικό
βαθμό, πράγμα που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να «διαβάζουν στη συμπεριφορά του
άλλου μια αντανάκλαση της δικής τους εμπειρίας» (Stern, 2004: 220-221). Αυτή η βιωματική
ανταλλαγή επιβεβαιώνει κατά μία έννοια ότι η συν-δημιουργηθείσα ατμόσφαιρα αποκτά τη
μορφή της διυποκειμενικής συνείδησης (Morgan, 1998).
Η προσέγγιση του Stern στις «στιγμές του τώρα» και στη λειτουργία τους εντός της
θεραπευτικής σχέσης φαίνεται να συγκεράζει δύο επιμέρους θεωρίες της Ψυχολογίας, τη
Γνωστική Θεωρία με τη Θεωρία της Προσκόλλησης. Η αφήγηση ενός γεγονότος, ενός
συναισθήματος ή/και μιας σκέψης του παιδιού στη μητέρα, του ασθενούς στον/στη
θεραπευτή/ρια ενεργοποιεί με ένα σύμπλοκο τρόπο την αλληλεπιδραστική δυάδα παιδιούμητέρας και ασθενούς-θεραπευτή/ριας, η οποία σύμφωνα με τον Stern (1985∙ 1998∙ 2004)
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λειτουργεί ως ένας συμβολικός χώρος όπου μπορεί να εκφραστεί και να βιωθεί η
διυποκειμενικότητα, αυτό το καθοριστικό στοιχείο για τη θεραπευτική συναλλαγή και την
επίτευξη των θεραπευτικών στόχων. Ο Stern μάλιστα σημειώνει πως όταν οι «στιγμές του
τώρα» περάσουν στη σφαίρα της διυποκειμενικής συνείδησης, τότε είναι που ο ασθενής,
μέσω της ονομασίας και της αφήγησης της εμπειρίας, ανοίγει μια νέα πόρτα αντίληψης και
κατανόησης ως προς τον εαυτό του και η «στιγμή του τώρα» ανάγεται σε ένα ορόσημο, ένα
σημαντικό σημείο αναφοράς της θεραπευτικής διεργασίας (Stern, 1998).
Οι κλινικές εργασίες των Bruchweiler-Stern (1998) και Harrison (1998), στο πλαίσιο της
Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Μελέτης της Διαδικασίας της Αλλαγής38, παρουσιάζουν
ορισμένες μελέτες περιπτώσεων όπου λήπτες ιατρικών υπηρεσιών και παιδιών αντίστοιχα
βίωσαν τέτοιες στιγμές, οι οποίες τους (καθ)οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές ζωής. Οι
«στιγμές του τώρα», έπειτα από το βίωμά τους, φάνηκε σαν να αποκατέστησαν όλες τις
διαστρεβλωμένες ή/και παραπλανητικές αντιλήψεις που είχαν τα άτομα τόσο για τον εαυτό
τους όσο και για τους άλλους, καθώς και όλες τις ασυνείδητες όψεις που προέβαλαν στα
πρόσωπα και στα γεγονότα, ανακατασκευάζοντάς τες στη διάσταση του πραγματικού και της
αλήθειας και φέρνοντάς τες στο σύγχρονο, στο «εδώ και τώρα» (Bruchweiler-Stern, 1998).
Αυτή η αναθεώρηση μάλιστα, στην περίπτωση της μελέτης του Bruchweiler-Stern έλαβε
χώρα στο πλαίσιο μιας δυαδικής αλληλεπίδρασης ασθενούς-νοσηλευτή, στοιχείο που
καταδεικνύει ότι οι «στιγμές του τώρα» δύναται να αναδυθούν στο πλαίσιο κάθε
θεραπευτικής και φροντιστικής, δυαδικής σχέσης και όχι μόνο στη ψυχοθεραπευτική σχέση.
Το κομβικό σημείο για την αξιοποίησή τους και την πραγματοποίηση της αλλαγής είναι η
αυθεντική, γνήσια παρέμβαση του προσώπου που φροντίζει.
Στην εργασία του Harrison από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται το βίωμα ορισμένων
«στιγμών του τώρα» που είχε ένα κορίτσι 3-5 ετών, η λεγόμενη «Περίπτωση της Σόφι», στο
πλαίσιο της - ψυχαναλυτικού προσανατολισμού - θεραπείας της (Harrison, 1998). Ο
ψυχαναλυτής παρατηρεί ότι κάθε φορά, προτού βιώσει μια τέτοια στιγμή, η Σόφι βρισκόταν
σε μία ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση, η οποία συνοδευόταν από μία αίσθηση
«ανοιχτότητας» και ασάφειας. Την αντίστοιχη συναισθηματική φόρτιση και αίσθηση φάνηκε
38
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να τη βιώνει και ο ίδιος ο θεραπευτής, καθώς κι εκείνος αποτελούσε ενεργό μέρος της
δυαδικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, θεραπευτής και ασθενής συμπορεύονταν στο ταξίδι της
ανάπτυξης και της επέκτασης των συνειδησιακών τους καταστάσεων. Το στοιχείο που
εστιάζει ο Harrison έχει να κάνει με το ότι ορισμένες φορές η Σόφι ήταν σε θέση να
περιγράψει με λόγια τη «στιγμή του τώρα» που βίωσε ή έστω να εκφράσει λεκτικά κάτι σε
σχέση με αυτή, ενώ άλλες φορές δεν μπορούσε καν να το ονομάσει, δείχνοντας ότι ακόμη
και αν μια τέτοια στιγμή βιώνεται με ολότελα ασυνείδητους τρόπους, αυτό δε στερεί
καθόλου από την ισχύ της και την λυτρωτική της επίδραση πάνω στο άτομο (Harrison,
1998).
O Stern (2004), παρότι έκανε εκτενή αναφορά στην έννοια των «στιγμών του τώρα»,
εστίασε ιδιαίτερα σε ένα άλλο είδος συναφών στιγμών, τις «στιγμές του παρόντος»39
(«present moments»). Τις ορίζει ως ένα ιδιαίτερο είδος «ζωντανών ιστοριών, οι οποίες –όπως
και οι περισσότερες ιστορίες- δεν έχουν μόνο μία αρχή και ένα τέλος, εμπεριέχουν μία πλοκή
με χαρακτήρες που δρουν σύμφωνα με την πρόθεσή τους και που έχουν συναισθήματα, αλλά
και ένα χρονικό περίγραμμα κατά μήκους του οποίου σχηματίζεται η εμπειρία κατά τη διάρκεια
της εξέλιξής της» (Stern, 2004: 219). Η «στιγμή του παρόντος» βιώνεται ακριβώς τη στιγμή
που συμβαίνει και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να διαρραγεί από τη γλώσσα ή από
αφηρημένες ερμηνείες, δηλαδή από επιμέρους γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές
διεργασίες των ατόμων που τη βιώνουν. Υπό το πρίσμα αυτό, η «στιγμή του παρόντος» είναι
μια ιστορία μη λεκτική, μια ιστορία που δε χρειάζεται να αποτυπωθεί με λέξεις προκειμένου
να υπάρξει.
Επιχειρώντας να εξηγήσει τη φύση της «στιγμής του παρόντος» και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, ο Stern κάνει λόγο για τη διάρκεια, τις ποιότητες που τη διέπουν, τη
χρονική της δομή, καθώς και των στοιχείων που προστατεύει και διαχωρίζει αντίστοιχα από
τη θεώρηση του ατόμου επί του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ως προς τη διάρκεια,
αναφέρει ότι μια «στιγμή του παρόντος» δεν διαρκεί περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα και
το συνήθη μέσο όρο διάρκειας να είναι περίπου 5 δευτερόλεπτα (Stern, 2004). Επίσης, μέσω
39
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των πειραματικών του εργασιών, κατέληξε και στη χρονική δομή της «στιγμής του
παρόντος». Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στο πρώτο στάδιο παρατηρούνται οι περισσότερες
λεκτικές εκφράσεις του ατόμου που βιώνει μια τέτοια στιγμή και διαρκεί 3-5 δευτερόλεπτα,
στο δεύτερο στάδιο ακολουθεί ένας κύκλος αναπνοής του ατόμου και διαρκεί περίπου 3
δευτερόλεπτα, στο τρίτο στάδιο έπεται μια παύση 3 δευτερολέπτων κατά την οποία φαίνεται
να σταματά η υποκειμενική αίσθηση και συνείδηση του ατόμου και να ανοίγεται το μονοπάτι
της διυποκειμενικής του συνειδητότητας (Stern, 2004).
Η διυποκειμενική συνειδητότητα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, φαίνεται να είναι το
απαραίτητο χωρικό και εννοιολογικό πεδίο για τη λειτουργική αξιοποίηση της «στιγμής του
παρόντος». Δεδομένου ότι μια τέτοια στιγμή σχηματίζεται, διαμορφώνεται και βιώνεται με
ένα τρόπο σιωπηλό και υπονοούμενο, σε ένα συμβολικό, πνευματικό χώρο που βρίσκεται
έξω από τη σφαίρα της πραγματικής αντίληψης και της συνειδητότητας, η διευποκειμενική
συνειδητότητα στο πλαίσιο της θεραπευτικής συναλλαγής εντός της θεραπευτικής διεργασίας
είναι το στοιχείο εκείνο που εξασφαλίζει τη νοηματοδότηση της εμπειρίας της «στιγμής του
παρόντος» και την περαιτέρω αξιοποίησή της (Stern, 2004). Στην ουσία, η «στιγμή του
παρόντος» φαίνεται να είναι το θεμέλιο για το βίωμα κάθε υποκειμενικής εμπειρίας με
νόημα. Επιπλέον, προκειμένου να ισχυροποιήσει θεωρητικά τη θέση του αυτή, ο ψυχίατρος
διακρίνει τα επιμέρους είδη της ανθρώπινης συνειδητότητας ως εξής: η φαινομενολογική
συνειδητότητα, η ενδοατομική συνειδητότητα που συνήθως μεταφέρεται μέσω του λόγου και
η

διυποκειμενική

συνειδητότητα

που

δομείται

στο

πλαίσιο

των

κοινωνικών

αλληλεπιδράσεων (Stern, 2004).
Η θεώρηση του Stern για την κλινική χρησιμότητα της «στιγμής του παρόντος» στο
πλαίσιο της ψυχοθεραπείας, τοποθετεί την έννοια στο επίκεντρο της θεραπευτικής
διαδικασίας δηλώνοντας ξεκάθαρα την κεντρική θέση που κατέχει στην πολυπόθητη
διαδικασία της αλλαγής. Υποστηρίζοντας ότι οι διυποκειμενικές «στιγμές του παρόντος»
αποτελούν τις μικρότερες και βασικότερες οντότητες της ψυχολογικής εμπειρίας, ο Stern
διερευνά και προσφέρει τα συμπεράσματά του αναφορικά με το πώς συμβαίνει η διαδικασία
της «μετακίνησης» στην ψυχοθεραπεία, ανάγοντας τις «στιγμές του παρόντος» σε ένα
μικροαναλυτικό φακό μέσω του οποίου μπορεί να ιδωθεί η θεραπευτική διαδικασία (Stern,
2004). Επομένως, οι «στιγμές του παρόντος» είναι απαραίτητες στιγμές διάδρασης και
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συναλλαγής προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η ψυχοθεραπεία. Τα διυποκειμενικά
κίνητρα για τη θεραπευτική αλλαγή καθίστανται προφανή σε κάθε τέτοια στιγμή, όπου ο
ασθενής βιώνει ένα νέο, διευρυμένο τρόπο ύπαρξης απέναντι στο/στη θεραπευτή/ρια και
επανακαθορίζει τον εαυτό του μέσα από το βλέμμα του άλλου.
Ως προς τη θεραπευτική στάση, θεωρεί πως ο/η θεραπευτής/ρια οφείλει να είναι
ανοιχτός στη διμερή διυποκειμενική συναλλαγή με τον ασθενή, να είναι αυθεντικός και
αληθινός, να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να μπορεί να αντιληφθεί το βίωμα
μιας «στιγμής του παρόντος» αλλά και να καθοδηγήσει τον ασθενή στο λειτουργικό
«ξαναδιάβασμα» της εμπειρίας και στη δόμηση της αναθεωρημένης στάσης, θέσης και
συμπεριφοράς του ως προς τον εαυτό (Stern, 2004). Κάθε θεραπευτής/ρια που τηρεί αυτές
τις αρχές στο θεραπευτικό πλαίσιο, ο Stern αναφέρει ότι εξασφαλίζει την επιτυχημένη
έκβαση της θεραπείας για τον ασθενή. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως η «στιγμή του
παρόντος» στη θεραπευτική διεργασία παρότι φαίνεται να είναι ένας μικρός κόκκος άμμου
στον διυποκειμενικό, ψυχολογικό κόσμο του ασθενή, αποδεικνύεται να είναι ένας πολύτιμος
δρόμος για την ανάπτυξή του και την αλλαγή.
Μία στενά συνδεδεμένη έννοια με τις «στιγμές του τώρα» και τις «στιγμές του
παρόντος» είναι η έννοια των «στιγμών συνάντησης» («moments of meeting»), την οποία
πρώτος ανέλυσε μεν ο Stern (1998), αρκετοί ερευνητές40 δε μελέτησαν τη λειτουργία τους
και τη σημαντικότητά τους για το άτομο, αναφερόμενοι ιδιαίτερα στη σημασία τους για το
άτομο εντός της θεραπευτικής διαδικασίας (βλέπε ενδεικτικά Lyons-Ruth, 1998∙ Morgan,
1998∙ Nahum, 1998∙ Sander, 1998∙ 1998∙ Tronick, 1998). Ο Stern (1998) διακρίνει τις
«στιγμές συνάντησης» ως «στιγμές του τώρα» οι οποίες αξιοποιούνται θεραπευτικά και
αναγνωρίζονται αμοιβαία από την αλληλεπιδραστική δυάδα θεραπευτή/ριας-ασθενούς ως
σημαντικές. Για να μετουσιωθεί μια «στιγμή του τώρα» σε «στιγμή συνάντησης»
προϋποτίθεται ότι κάθε μέρος της αλληλεπίδρασης θα συνεισφέρει κάτι μοναδικό και
αυθεντικό στην εν λόγω συναλλαγή ως απάντηση στη «στιγμή του τώρα».
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Μάλιστα, ο Stern (1998) σημειώνει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλά η
εφαρμογή μιας θεραπευτικής τεχνικής ή η αναφορά μιας θεραπευτικής σύνδεσης ή/και
ερμηνείας, αλλά έγκειται σε μία απάντηση που ο/η θεραπευτής/ρια συνθέτει τη στιγμή
εκείνη, ούτως ώστε να ταιριάζει με την ιδιαιτερότητα της απροσδόκητης κατάστασης, και
φέρει την προσωπική υπογραφή του/της θεραπευτή/ριας βάσει της προσωπικής του/της
ευαισθησίας, κατανόησης και εμπειρίας, πέρα από την τεχνική και τη θεωρία. Η διαδικασία
αυτή είναι απαραίτητη καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι «στιγμές του τώρα» δεν δύναται
να ισορροπήσουν στο πλαίσιο της αρχικής διαπροσωπικής σχέσης θεραπευτή/τριας-ασθενούς
και να αξιοποιηθούν σε αυτό. Αντιθέτως, απαιτούν ένα νέο πλαίσιο σχετίζεσθαι, θεσπισμένο
αμοιβαία από τους δύο (Stern, 1998). Μόνο όταν αυτό το νέο διυποκειμενικό πλαίσιο
αλληλεπίδρασης οριστεί, αναγνωριστεί και επικυρωθεί αμοιβαία, παρατηρείται η δημιουργία
μιας νέας διυποκειμενικής κατάστασης ύπαρξης.
Η Lyons-Ruth (1998) επισημαίνει ότι η συναλλαγή μεταξύ θεραπευτή/τριας-ασθενούς
είναι το στοιχείο εκείνο που ευνοεί την αναθεώρηση του εαυτού του/της ασθενούς μέσω της
γνωστικής διεργασίας της – υπονοούμενης – σχεσιακής γνώσης41, δηλαδή της γνώσης που
αποκτάται μέσω και μέσα από την αλληλεπιδρασιακή σχέση, η οποία με τη σειρά της ευνοεί
την αναθεώρηση της διυποκειμενικής δυαδικής θεραπευτικής σχέσης. Έτσι, οι «στιγμές
συνάντησης» εμφανίζονται όταν οι διττοί στόχοι των αλληλοσυμπληρούμενων προσώπων
και η διυποκειμενική γνώση γίνονται ξαφνικά συνειδητοί (Lyons-Ruth, 1998). Σχετικά, ο
Sander (1998) επισημαίνει ότι το απαραίτητο χαρακτηριστικό και η καταλυτική συνθήκη για
να εμφανιστούν τέτοιες στιγμές είναι η αναγνώριση και η βαθιά γνώση της υποκειμενικής
πραγματικότητας του άλλου. Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι, έπειτα από το βίωμα μιας
«στιγμής συνάντησης», ακριβώς μετά ακολουθεί ένα χρονικό διάστημα που στη
βιβλιογραφία περιγράφεται ως «ανοιχτός χώρος» (βλέπε σχετικά Sander, 1998), κατά το
οποίο τα δύο μέρη της αλλελεπιδρασιακής σχέσης, θεραπευτής/ρια και ασθενής,
απεμπλέκονται από τη «συνάντησή» τους και υπάρχουν μόνοι τους, παρουσία του άλλου. Ο
χώρος – και ο χρόνος – αυτός μοιάζει σαν να είναι ο χώρος που απαιτείται προκειμένου ο
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κάθε εταίρος να αφομοιώσει τη νέα πληροφορία, τη νέα συνειδητότητα και να την
ενσωματώσει στη νέα, αναθεωρημένη εκδοχή του εαυτού του (Sander, 1998∙ Stern, 1998).
Ο Tronick (1998), επιχειρώντας να φωτίσει τους υποβόσκοντες μηχανισμούς που οι
«στιγμές συνάντησης» καθοδηγούν τη θεραπευτική αλλαγή του ατόμου, αναπτύσσει την
υπόθεση της Δυαδικής Διεύρυνσης της Ανθρώπινης Συνειδητότητας42. Σύμφωνα με την
υπόθεση αυτή, κάθε άνθρωπος αποτελεί ένα αυτό-οργανωνούμενο σύστημα το οποίο
δημιουργεί τις δικές του καταστάσεις συνειδητότητας, με όρους γνωστικής οργάνωσης, οι
οποίες μπορούν να επεκταθούν σε πιο συνεκτικές και περίπλοκες καταστάσεις μόνο σε
συνεργασία με ένα άλλο αυτό-οργανωνούμενο σύστημα. Έτσι, η διυποκειμενική
αλληλεπίδραση εξασφαλίζει περισσότερη πληροφορία, πληροφορία ανώτερης τάξης, πιο
σύμπλοκη και συνεκτική από ότι η ενδογενής κατάσταση συνειδητότητας ενός ατόμου από
μόνη της (Tronick, 1998). Υπό ένα άλλο πρίσμα, η δυαδική σχέση ασθενούς και
θεραπευτή/ριας φαίνεται να εξασφαλίζει εξ ορισμού μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και συνοχή
στην ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης και της γνωστικής πληροφορίας που διακυβεύεται,
καθώς μέσω της σχέσης ικανοποιείται η πρώτη και βασική αρχή της συστημικής θεωρίας, η
αρχή της αλληλεπίδρασης.
Όσον αφορά το θεραπευτικό πλαίσιο, ο Tronick (1998) επισημαίνει δύο βασικά
χαρακτηριστικά που το πλαίσιο αυτό εξασφαλίζει και θεωρεί πως οδηγούν αναπόφευκτα
στην αλλαγή. Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι πρώτον υπάρχει η αμοιβαία κοινωνική
αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα μεταξύ του/της ασθενούς και του/της θεραπευτή/ριας, η
οποία εμπεριέχει τη συναισθηματική και γνωστική επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, σαν
μια αναβίωση της πρωταρχικής σχέσης μητέρας-παιδιού (Tronick, 1998). Η θεραπευτική
σχέση λοιπόν δημιουργεί μία δυαδική κατάσταση ατομικής συνειδητότητας, η οποία όταν
κατακτηθεί και συνειδητοποιηθεί από τον/την ασθενή, επεκτείνει – σχεδόν αυτόματα - την
κατάσταση συνειδητότητάς του και αλλάζει. Αυτή η μοναδική εμπειρία της μοναδικής
αμοιβαίας δυαδικής αλληλεπίδρασης είναι ο πυρήνας των «στιγμών συνάντησης» και
καταπώς προκύπτει ο πυρήνας κάθε θεραπευτικής αλλαγής. Δεύτερον, ο Tronick (1998)
σημειώνει ότι, παρότι η μοναδική αυτή εμπειρία παράγεται και βιώνεται σε ένα
42
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συγκεκριμένο πλαίσιο, τα στοιχεία που την αποτελούν και η νέα συνειδητοποίηση
ενσωματώνονται στον ασθενή και επεκτείνονται διέποντας όχι μόνο τη συγκεκριμένη σχέση
ασθενούς-θεραπευτή/ριας, αλλά κάθε σημαντική σχέση του ασθενούς. Από μία πιο
υποκειμενική οπτική, ο ασθενής βιώνει, μαζί με το/τη θεραπευτή/ρια, «κάτι καινούργιο, κάτι
μοναδικό, κάτι που του προσφέρει μία μοναδική, απεριόριστη δυνατότητα επέκτασης του
εαυτού του» (Tronick, 1998: 298).
Οι Katz και Shotter εστίασαν στη λειτουργία που διαδραματίζουν οι στιγμές με νόημα
στο πλαίσιο επιμέρους θεραπευτικών διαλόγων (Katz & Shotter, 1996∙ 2004∙ Shotter & Katz,
1999). Αναφέρονται στις στιγμές αυτές άλλοτε χρησιμοποιώντας τον όρο του Andersen
(1991) «ζωντανές στιγμές» («living moments»), άλλοτε τους όρους «στιγμές σύλληψης»
(«arresting moments»), «στιγμές συγκίνησης» («moving moments») και «εντυπωσιακές
στιγμές» («striking moments»), «στιγμές φώτισης» («moments of epiphany»), για να
καταλήξουν στην υιοθέτηση του όρου «ποιητικές στιγμές» («poetic moments»).
Προσδιορίζουν τις στιγμές αυτές ως αυθόρμητα αναδυόμενες στιγμές εντός διαφόρων
διαλογικών πλαισίων, ένα εκ των οποίων είναι και η θεραπευτική σχέση, όπου το άτομο
συγκινείται, εντυπωσιάζεται ή/και απορροφάται εντελώς ως ύπαρξη, καθώς επεξεργάζεται
κάποιες λέξεις που ακούει, στον πλαίσιο μιας διαλογικής σχέσης, μιας συζήτησης με κάποιον
άλλο (Katz & Shotter, 1996). Ένα από τα ίδια χαρακτηριστικά των «ποιητικών στιγμών»
είναι τα έντονα, βαθιά, απεριόριστα συναισθήματα που βιώνει το άτομο κατά την εμπειρία
τους, συναισθήματα που προκύπτουν στην πορεία του διαλόγου με τρόπο φυσικό και
αβίαστο. Οι «ποιητικές στιγμές» είναι δυνατόν να εκφραστούν είτε λεκτικά είτε άρρητα,
ωστόσο να καθίστανται έκδηλες από τον/την θεραπευτή/ρια από κάποια χειρονομία του/της
ασθενούς, από ένα δάκρυ που μπορεί να κυλήσει, από τη στάση του σώματος κ.ο.κ. (Katz &
Shotter, 1996).
Στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, οι Katz και Shotter (1996) αναφέρουν ότι οι στιγμές
αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα μιας αληθινής επαφής και σχέσης με τον εαυτό, μέσα από
την απόκτηση αυτογνωσίας και βαθύτερης κατανόησής του, το οποίο επιτυγχάνεται με
όχημα τη συζήτηση και το διάλογο. Μέσα στο συμπαγές διαλογικό πλέγμα, οι συμμετέχοντες
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν στην πράξη συνεχώς νέους συνδέσμους και συνδέσεις
μεταξύ των επιμέρους γεγονότων, αλλά και να αποκαλύπτουν τόσο τον εαυτό τους όσο και
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τον «κόσμο» τους και την πραγματικότητά τους στον άλλον (Katz & Shotter, 1996).
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η γνώση που αποκτούν οι ασθενείς μέσα από μία «ποιητική
στιγμή» δεν αφορά μόνο το σύμπτωμά τους, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ή/και την
ψυχική διαταραχή, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει και πιο ολιστικές πτυχές της ύπαρξής τους
όπως τις σχέσεις τους με τους άλλους, το σύστημα αξιών τους ως άνθρωποι, τη στάση τους
απέναντι στη ζωή ως άτομα που αξίζουν αξιοπρέπεια και σεβασμό, δηλαδή στοιχεία που
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία τους (Katz & Shotter, 1996).
Κατά τη διάρκεια των «ποιητικών στιγμών», ο/η θεραπευτής/ρια οφείλει να είναι απλά
παρών/παρούσα και να ανταποκρίνεται με σεβασμό και συνέπεια στην εξελισσόμενη
συναλλαγή, παρά να επιχειρεί να επιβάλλει τη δική του άποψη ή/και θεώρηση των
πραγμάτων, ούτως ώστε να διευκολύνει την αποκάλυψη του αληθινού εσωτερικού κόσμου
του/της ασθενούς και των πραγματικών του/της ανησυχιών (Lowe, 2005). Επίσης, οι Katz
και Shotter (1996) σημειώνουν ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να
«τιμηθούν» οι στιγμές αυτές και να τους αποδοθεί η πραγματική αξία που ενέχουν για το
άτομο μέσα στη θεραπεία είναι είτε η τήρηση μιας ευλαβικής σιωπής από τη θεραπευτική
πλευρά είτε η λακωνική αναφορά κάποιων συναισθητικών λέξεων αναγνώρισης και
συνήχησης.
Επιχειρώντας να καταδείξουν τη σημαντικότητα που ενέχουν οι «ποιητικές στιγμές», οι
Katz και Shotter (1996∙ 2004∙ Shotter & Katz, 1999) εισάγουν την έννοια της «Κοινωνικής
Ποιητικής»43 ως μιας πρακτικής διερεύνησης του διαλογικού πλέγματος που αναπτύσσεται
στις δυαδικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και οδηγεί στην ανάδυση «ποιητικών στιγμών»,
προτείνοντάς τη μάλιστα και ως διαγνωστική τεχνική για την ψυχχοθεραπεία. Η «Κοινωνική
Ποιητική» αποτελεί στην ουσία μία μέθοδο ανάλυσης του λόγου και του διαλόγου, στη βάση
της οποίας ενυπάρχει μια νέα σχεσιακή στάση από τη θεραπευτική πλευρά απέναντι στη
χρήση των λέξεων από τον ασθενή, μια στάση που προ(σ)καλεί μια δημιουργική, ποιητική
ευαισθησία, καθώς και μια στάση «οριοθέτησης» που επιτρέπει το καθαρό θεραπευτικό
βλέμμα πάνω στις συσχετίσεις και τις συνδέσεις που κάνουν οι ασθενείς αναφορικά με τα
σημαντικά γεγονότα της ζωής τους (Katz & Shotter, 1996). Στην ουσία, η πρακτική αυτή
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φέρει το/τη θεραπευτή/ρια από τη θέση του παρατηρητή που αναζητά γνωστικές συνδέσεις
και γνωστική κατανόηση των στιγμών με νόημα ενός ατόμου σε μία θέση ενεργούς
συμμετοχής στην αποκάλυψη και τη νοηματοδότηση αυτών (Shotter & Katz, 1999).
Ακολουθώντας την ίδια θεωρητική κατεύθυνση, οι Fuller και Strong (2001) εστίασαν
στη μελέτη των «ζωντανών στιγμών» («alive moments»), των «στιγμών με νόημα»
(«meaningful moments», Strong, 2004) στο πλαίσιο του «Πνευματικού (Δια)Λόγου»44.
Επιχειρώντας να εμβαθύνουν στην ποιότητα του νοήματος των «ζωντανών στιγμών» όπως
την εκλαμβάνουν και τη σημασιοδοτούν τα άτομα που τις βιώνουν, προχώρησαν σε μια
ερευνητική εργασία όπου κάλεσαν θεραπευτές και ασθενείς να τους μιλήσουν και να τους
αναλύσουν μία τέτοια στιγμή, αλλά και να διερευνήσουν αν οι στιγμές αυτές είχαν κάποια
πνευματική σημασία για τα άτομα. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι το
ντουέτο της θεραπευτικής διαδικασίας ανέφερε από κοινού την ανάδυση αρκετών τέτοιων
στιγμών κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, τις οποίες και τα δύο μέρη τις εκλάμβαναν ως
στιγμές θεραπευτικής αλλαγής και ιδιαίτερης προσωπικής ενόρασης (Fuller & Strong, 2001),
υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημαντικότητα της «ποιητικής» επικοινωνίας και διαλόγου
μεταξύ θεραπευτή/ριας και ασθενούς.
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, αξίζει να αναφερθούμε στη σημαντική
δουλειά της Terr πάνω στην έννοια των στιγμών με νόημα, η οποία έκανε λόγο για τις
«στιγμές με σημασία» («key moments», Terr, McDermott, Benson, Peter, Deeney, Rogers,
et al, 2005). Η Lenore Terr πραγματοποίησε μια σειρά κλινικών ερευνητικών και
πειραματικών εργασιών που βασίστηκε στην ψυχοθεραπευτική δουλειά με παιδιά, από την
οποία κατέληξε στο ότι τέτοιες στιγμές μπορούν να αναδυθούν πολύ συχνά στη θεραπεία,
αρκεί ο/η θεραπευτής/ρια να ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες αρχές, και ότι οι «στιγμές με
σημασία» ενέχουν ιδιαίτερη αξία τόσο για το προχώρημα στη θεραπεία και την θεραπευτική
αλλαγή, όσο και για το ίδιο το άτομο. Πιο συγκεκριμένα, εντόπισε τρεις βασικές
λειτουργικές αρχές που προωθούν το βίωμα «στιγμών με νόημα» και αυτές είναι (Terr,
McDermott, Benson, Peter, Deeney, Rogers, et al, 2005):
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ο/η θεραπευτής/ρια να ακολουθεί την καθοδήγηση και τη ροή σκέψης του/της
ασθενούς, δηλαδή να σέβεται τα γεγονότα που ο δεύτερος θεωρεί άξια αναφοράς
και σημαντικά στη ζωή του, δίχως να τον/την κατευθύνει σε θεματικούς άξονες
που αξιολογεί εκείνος/η ως σημαντικούς. Μάλιστα, η Terr και οι συνεργάτες της
σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι το να τηρεί ο/η θεραπευτής/ρια ατζέντα σε κάθε
συνάντηση ή να θέτει τα δικά του/της ερωτήματα, δίχως να ακούει τον
προβληματισμό και τα ερωτήματα του/της ασθενούς, μπορεί να αποβεί
καταστροφικό τόσο για τη θεραπευτική σχέση όσο και για το άτομο.



ο/η θεραπευτής/ρια να είναι «αληθινός» και γνήσιος με τον/την ασθενή του/της,
επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση, κατανόηση και πλήρη αποδοχή στο πρόσωπο
του/της ασθενούς



ο/η θεραπευτής/ρια να βοηθάει τον/την ασθενή του/της να κατανοήσει σε βάθος
τις - φανταστικές ή πραγματικές - πτυχές του προβλήματός του/της.

Η υιοθέτηση των αρχών αυτών που στην ουσία καθορίζει τη θεραπευτική στάση και το
θεραπευτικό βλέμμα απέναντι στον ασθενή, κατά την Terr (Terr, McDermott, Benson, Peter,
Deeney, Rogers, et al, 2005), οδηγεί στην εμφάνιση «στιγμών με νόημα» στο πλαίσιο της
ψυχοθεραπείας, τις οποίες θεωρεί ως απαραίτητο μεταβατικό στάδιο που προηγείται της
θεραπευτικής αλλαγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
5.1. Στιγμές με Νόημα στην Μουσικοθεραπεία
Η έννοια των στιγμών με νόημα – και οι αντίστοιχες συναφείς μελέτες- εμφανίστηκαν
στη βιβλιογραφία της Μουσικοθεραπείας σχετικά πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα από τα
τέλη της δεκαετίας του ’70 κι έπειτα, με το αντίστοιχο ενδιαφέρον να κορυφώνεται από τα
μέσα της δεκαετίας του ’90 έως και σήμερα.
Κατά αντιστοιχία με την Ψυχοθεραπεία, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενο
υποκεφάλαιο, αλλά και κάθε μορφής θεραπευτική παρέμβαση και διεργασία, έτσι και το
πεδίο της Μουσικοθεραπείας προσδιορίζεται από τις κομβικές έννοιες της θεραπευτικής
σχέσης και αλληλεπίδρασης, της αλλαγής και της προσωπικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά,
ο Bruscia (1989), επιχειρώντας να ορίσει τη Μουσικοθεραπεία, σημειώνει ότι αφορά σε «μια
συστηματική διαδικασία όπου ο θεράπων βοηθά τον πελάτη να θέλει να γίνει υγιής,
χρησιμοποιώντας τη μουσική εμπειρία και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους μέσω αυτής,
ως μια δυναμική δύναμη αλλαγών». Αντίστοιχα, και ο ορισμός που δίνει η Ένωση
Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών45 της Μεγάλης Βρετανίας (Παπαδόπουλος, 2000)
φαίνεται να θέτει ξεκάθαρα τα όρια του εν λόγω κλάδου: «…Η μουσικοθεραπεία είναι μια
μορφή θεραπείας, όπου εγκαθίσταται μια αμοιβαία σχέση μεταξύ του ασθενή και του
θεραπευτή, που επιτρέπει την παραγωγή αλλαγών στην κατάσταση του ασθενή και την
πραγμάτωση της θεραπείας. Ο θεραπευτής εργάζεται με μία ποικιλία ασθενών, είτε παιδιά είτε
ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να έχουν συναισθηματικές, σωματικές, νοητικές ή ψυχολογικές
αναπηρίες...Χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη μουσική, σε κλινικά πλαίσια, ο θεραπευτής
προσπαθεί να εδραιώσει μία σχέση και μία διαμοιρασμένη εμπειρία και δραστηριότητα, που
οδηγούν στην πραγματοποίηση των προκαθορισμένων θεραπευτικών στόχων…».
Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο έχει φανεί να επηρεάζει το άτομο στα επιμέρους
επίπεδα συνείδησης (Rugenstein, 1996). Ο τρόπος που συμβαίνει αυτό είναι αρκετά
σύμπλοκος και δε δύναται να αποτυπωθεί στην απόλυτη μορφή του με λόγια, καθώς η
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μουσική απευθύνεται τόσο με συνειδητούς όσο και με ασύνειδους τρόπους στην
πολυδιάστατη ολότητα του ατόμου (Rugenstein, 1996), αγγίζοντας την καλλιτεχνική φύση
του ανθρώπου. Ουσιαστικά, η χρήση των μουσικών παρεμβάσεων αφορά στην αξιοποίηση
των συναισθηματικών, επικοινωνιακών και εκφραστικών ιδιοτήτων που ενέχει η µουσική, οι
οποίες φαίνεται να ενθαρρύνουν τόσο ενδοατομικές και διαπροσωπικές, όσο και
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και για το λόγο αυτό αποτελούν το θεμέλιο λίθο της
Μουσικοθεραπείας

ως

μιας

οργανωμένης

κλινικής

θεραπευτικής

προσέγγισης

(Ψαλτοπούλου, 2005). Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων έγκειται
αφενός στην επαναφορά, στην διατήρηση και στην προαγωγή της ψυχικής, σωµατικής και
πνευµατικής υγείας ενός ατόμου και αφετέρου στην αφύπνιση του ανθρώπινου δυναμικού
προς την αυτοπραγμάτωση (Ψαλτοπούλου, 2005).
Στο πλαίσιο αυτό, οι στιγμές με νόημα ως σημαντικές στιγμές που εμφανίζονται στο
πλαίσιο της θεραπευτικής διεργασίας και επηρεάζουν καθοριστικά τη θεραπευτική αλλαγή
και την ανθρώπινη ολοκλήρωση, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που μπορούν να
αποτελέσουν το γόνιμο πλαίσιο για να αναδυθούν οι στιγμές αυτές έχουν απασχολήσει και το
χώρο της Μουσικοθεραπείας. Από τις πρώτες σχετικές αναφορές που συναντώνται ήταν ο
όρος «στιγμές αφύπνισης του “μουσικού παιδιού”» («moments when the “music child” is
awakened») από τους Nordoff και Robbins (1977), ο όρος «στιγμές σύνδεσης» («moments of
connection») από την Stephens (1983) και ο όρος «προμουσικές στιγμές» («premusical
moments») από την Pavlicevic (1987). Ωστόσο, η εργασία της Amir, το 1992, η οποία
διερεύνησε τις σημαντικές στιγμές στο μουσικοθεραπευτικό πλαίσιο, ήταν η δουλειά που
έφερε την έννοια των «στιγμών με νόημα» («meaningful moments») στο επίκεντρο της
θεωρητικής και ερευνητικής ατζέντας (Amir, 1992∙ 1993∙ 1996∙ 1999∙ 2001). Τις «στιγμές με
νόημα» («meaningful moments») μελέτησαν επίσης και άλλοι μουσικοθεραπευτές, όπως ο
Aigen (1997) και ο Ruud (1998). Άλλες συναφές προσεγγίσεις αναφέρονται στην έννοια των
στιγμών με νόημα ως «δεκτικές δημιουργικές στιγμές» («receptive creative experiences»,
Priestley, 1994), «επεισόδια» («episodes», Ansdell, 1995), «ζωτικές στιγμές» («pivotal
moments», Grocke, 1999α∙ 1999β∙ 1999γ), «πνευματικές στιγμές» («spiritual moments»,
Marom, 2004), «σημαντικές στιγμές» («significant moments», Trondalen, 2003∙ 2004∙ 2005),
«στιγμές του παρόντος» («present moments», Ansdell, 2005).
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Ο Paul Nordoff και ο Clive Robbins46 ήταν οι πρώτοι θεραπευτές που ξεχώρισαν την
ύπαρξη κάποιων ιδιαίτερα σημαντικών στιγμών κατά τη διάρκεια της μουσικοθεραπευτικής
διεργασίας, ονομάζοντάς τες «στιγμές αφύπνισης του “μουσικού παιδιού”» («moments
when the “music child” is awakened»). Εμπνευσμένοι από το χώρο της μουσικής, της
ανθρωποσοφίας, της φυσιολογίας και της ουμανιστικής ψυχολογίας ξεκίνησαν τη
συνεργασία τους δουλεύοντας θεραπευτικά με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Φρουδάκη, 2003).
Μέσα από την κλινική τους εμπειρία, αλλά και την περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτή,
υπογράμμισαν ότι κατά τη διάρκεια του κλινικού μουσικού αυτοσχεδιασμού47 υπάρχουν
σημαντικές στιγμές, εν μέσω των οποίων ο/η θεραπευτής/ρια αισθάνεται να έρχεται σε
επαφή και να σχετίζεται με μια ιδιαίτερη έκφανση του πελάτη – του παιδιού στην
προκειμένη περίπτωση – την οποία ονόμασαν «μουσικό παιδί» (Nordoff & Robbins, 1977).
Την έννοια του «μουσικού παιδιού» την ανέλυσαν ως το ισοδύναμο της
εξατομικευμένης μουσικότητας που είναι εγγενής και έμφυτη όχι μόνο σε κάθε παιδί, αλλά
σε κάθε άνθρωπο (Nordoff & Robbins, 1977). Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι κάθε
άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας, παθολογίας και πολιτισµικού υποβάθρου έχει την
ικανότητα να ανταποκρίνεται στη μουσική, με το δικό του, μοναδικό, προσωπικό τρόπο,
ακόμη και αν δεν έχει καμία απολύτως μουσική γνώση η/και παιδεία (Nordoff & Robbins,
1977). Η θέση αυτή σχετίζεται με το ότι ο άνθρωπος από τη γέννησή ακόμη έχει μια
ιδιαίτερη σχέση και επαφή με τη μουσική μέσω των εννοιών του τόνου και του ρυθμού, ενώ
από την αισθητική σκοπιά φαίνεται να γίνεται άμεσα κατανοητή από το ανθρώπινο ψυχικό
όργανο μέσω των αισθήσεων (Ψαλτοπούλου, 2005). Από τις αποκρίσεις κάθε παιδιού ή/και
ατόµου κατά τη αλληλεπιδραστική µουσικoθεραπευτική πράξη, ο/η θεραπευτής/ρια
συγκεντρώνει πολύτιμη πληροφορία σε σχέση με το βάθος, την ένταση, την ποικιλομορφία
και την ευφυΐα του παιδιού/ατόμου (Φρουδάκη, 2003).
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Ο Paul Nordoff ήταν Αμερικάνος πιανίστας και συνθέτης κατά τη δεκαετία του '50, ενώ ο Clive Robbins

ήταν Βρετανός δάσκαλος στο χώρο της ειδική αγωγής (Φρουδάκη, 2003).
47

Η πλούσια κλινική εμπειρία και εκτενής ερευνητική εργασία των Nordoff και Robbins κατά τη διάρκεια της

δεκαεπτάχρονης συνεργασίας τους, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μουσικοθεραπευτικής προσέγγισης,
γνωστή ως Δημιουργική Μουσική Θεραπεία ή ως Προσέγγιση Nordoff-Robbins (Nordoff & Robbins, 1977).
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Μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς μουσικής αλληλεπίδρασης, οι Nordoff και Robbins
(1977) σημειώνουν ότι καθώς το άτομο μπαίνει και συμμετάσχει στη μουσική δημιουργία
και σχέση, υπάρχουν κάποιες πολύ ξεχωριστές στιγμές, οι «στιγμές αφύπνισης του
“μουσικού παιδιού”» όπου ο/η θεραπευτής/ρια έρχεται σε επαφή με το «μουσικό παιδί».
Αυτή η επαφή στην ουσία εμπεριέχει όχι μόνο τη μουσικολογική αφύπνιση του ατόμου μέσω
του μουσικού αυτοσχεδιασμού και των αποκρίσεων του πελάτη, αλλά και την πνευματική
του αφύπνιση (Amir, 1993), μια διεργασία που φαίνεται να εξελίσσεται σταδιακά. Η μουσική
ως ένα πολυδιάστατο επικοινωνιακό και συμβολικό μέσο έχει φανεί να δραστηριοποιεί το
άτομο με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να κινητοποιείται ολιστικά, σε επίπεδο συναισθηματικό,
αντιληπτικό, γνωστικό και συμπεριφορικό (Nordoff & Robbins, 1977).
Οι Nordoff και Robbins (1977) σημειώνουν ότι οι «στιγμές αφύπνισης του “μουσικού
παιδιού”» λαμβάνουν χώρα όταν το άτομο αφήνεται στη μουσική και εμπλέκεται
συναισθηματικά στη μουσική πράξη και αλληλεπίδραση. Μάλιστα, περιγράφουν ότι κατά τη
διάρκεια των «στιγμών αφύπνισης του “μουσικού παιδιού”», τα άτομα χαρακτηρίζονται από
υψηλά επίπεδα ενόρασης και διορατικότητας, καθώς και βιώνουν τη δόμηση μιας νέας, πιο
γνήσιας και αληθινής επαφής με τον εαυτό τους (Nordoff & Robbins, 1977). Οι στιγμές
αυτές επίσης έχει φανεί να λειτουργούν ως ένα γόνιμο χωροχρονικό σημείο για το άτομο,
καθώς μέσω αυτών και εν μέσω αυτών το άτομο αναπτύσσεται και εξελίσσεται με όρους
αυτοπραγμάτωσης και ατομικής ολοκλήρωσης (Amir, 1993∙ Nordoff & Robbins, 1977).
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι δύο θεραπευτές έδωσαν ιδιαίτερη έκταση στο
κλινικό, ερευνητικό και συγγραφικό τους έργο αναφερόμενοι στις συνθήκες και τους όρους
υπό τις οποίες δύναται να αναδυθεί μια «στιγμή αφύπνισης του “μουσικού παιδιού”», αλλά
και να αξιοποιηθεί υπέρ του πελάτη. Ειδικότερα, προσδιορίζουν (α) την ανάπτυξη μιας
επικοινωνιακής κατεύθυνσης, (β) τον ορισμό μιας σειράς απόκρισης μεταξύ θεραπευτή/ριας
και πελάτη, (γ) την ύπαρξη μιας δεκτικής και θετικής ατμόσφαιρας και (δ) την
απελευθέρωση από τους περιορισμούς της συνηθισμένης ανθρώπινης δραστηριότητας ως τα
απαραίτητα συστατικά στοιχεία της μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας προκειμένου να
υπάρξει το απαραίτητο πλαίσιο αλληλεπίδρασης όπου ο/η πελάτης θα μπορέσει να σχετιστεί
και να εκφράσει το «μουσικό παιδί» (Nordoff & Robbins, 1977). Ακόμη μία διάσταση που
υπογράμμισαν ως προς την ανάδυση των «στιγμών αφύπνισης του “μουσικού παιδιού”» ήταν
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ο χρόνος, όπου οι Nordoff και Robbins (1977) ανέφεραν ότι η διαδικασία του χρόνου είναι
μία σημαντική παράμετρος που επιτρέπει στις στιγμές αυτές να γεννηθούν. Μάλιστα,
σημειώνουν σχετικά ότι συνήθως στην πρώτη φάση της μουσικοθεραπευτικής διεργασίας οι
αποκρίσεις από την πλευρά του/της πελάτη συνήθως είναι αποσπασματικές ή/και
αντανακλαστικές, στοιχείο που δυσχεραίνει την αποκάλυψη του «μουσικού παιδιού».
Προχωρώντας στη διεργασία, ο/η πελάτης φαίνεται να σχετίζεται σε μεγαλύτερο βάθος και
να ρίχνει σταδιακά τις άμυνές του, με το χρόνο να λειτουργεί καταλυτικά ως προς την
αφύπνισή του (Nordoff & Robbins, 1977).
Λίγο αργότερα, η Gillian Stephens (1983), σε ένα άρθρο της πάνω στη χρήση του
μουσικού αυτοσχεδιασμού ως μέσου για την ανάπτυξη σχέσης τόσο του/της πελάτη με
τον/την θεραπευτή/ρια όσο και με τον εαυτό του, κάνει λόγο για τις «στιγμές σύνδεσης»
(«moments of connection») και «αποσύνδεσης» μέσα στη μουσικοθεραπευτική πράξη.
Ειδικότερα, η συγγραφέας αναφέρει ότι ο μουσικός αυτοσχεδιασμός αποτελεί ένα μέσο στο
πλαίσιο της μουσικοθεραπείας που δύναται να προσφέρει στο άτομο μία μοναδική εμπειρία
σχέσης με τους άλλους, καθώς επιτρέπει στον/στην πελάτη να βιώσει τον εαυτό του στις
σημαντικές του/της σχέσεις σε δύο επιμέρους επίπεδα, το πραγματικό και το συμβολικό
(Stephens, 1983). Στο πραγματικό επίπεδο η σχέση αλληλεπίδρασης εκφράζεται μέσα από
την άκρως πραγματική και υπαρκτή – με όρους αισθήσεων – διάδρασης των ήχων του/της
πελάτη με τους ήχους του/της θεραπευτή/ριας, ενώ στο συμβολικό επίπεδο η σχέση
αλληλεπίδρασης εκφράζεται μέσα από το συμβολικό περιεχόμενο της μουσικής, το οποίο
μπορεί να αφορά συναισθήματα, σκέψεις, αναμνήσεις κ.λπ. (Stephens, 1983).
Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζει τις «στιγμές σύνδεσης» και τις «στιγμές αποσύνδεσης» στον
μουσικό αυτοσχεδιασμό. Ορίζει τις «στιγμές σύνδεσης» ως τις στιγμές που το άτομο στη
μουσικοθεραπευτική διεργασία «βιώνει μια ιδιαίτερη έλξη, την έλξη που του ασκεί το ρυθμικό
άσμα και ανανεώνει τόσο το άτομο όσο και όλα τα μέρη της αλληλεπίδρασης, υπό τη μαγευτική
επίδραση της μουσικής» (Stephens, 1983: 41). Η Stephens, όπως μπορεί κανείς εύκολα να
αντιληφθεί, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αλληλεπίδρασης, αλλά όχι τόσο στο
διατομικό σχεσιακό επίπεδο, όσο στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσει ο/η πελάτης με τη
μουσική και τα ιδιαίτερα στοιχεία της. Μάλιστα, έχοντας την κλινική εμπειρία με ενήλικες
με ψυχιατρικές διαταραχές, τονίζει την αποτελεσματικότητα της μουσικής πράξης και τη
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σημαντικότητα του βιώματος των «στιγμών σύνδεσης» για τα άτομα και τη ζωή τους, καθώς
φαίνεται ότι η μουσική έκφραση και επικοινωνία σε πρώτο επίπεδο τους επιτρέπει να
αναπτύξουν μια ισότιμη σχέση με το/την θεραπευτή/ρια και σε δεύτερο τους ανοίγει ένα
πεδίο άπειρων δυνατοτήτων που οδηγεί στην θεραπευτική αλλαγή (Stephens, 1983).
Τη σημαντικότητα των στιγμών με νόημα στη μουσικοθεραπεία επεσήμανε και η
Pavlicevic (1987∙ 1997), η οποία βασιζόμενη στην εργασία της με ενήλικες ψυχιατρικούς
ασθενείς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις «προμουσικές στιγμές» («premusical moments»).
Θεωρεί ότι οι «προμουσικές στιγμές» αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές μέσα στην
πορεία της μουσικοθεραπευτικής πρακτικής και τις συνδέει άμεσα με τη δόμηση της
εμπιστοσύνης στη θεραπευτική σχέση θεραπευτή/ριας-ασθενούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την Pavlicevic (1987: 24), οι «προμουσικές στιγμές» είναι «στιγμές που ο/η ασθενής αποκτά
εμπιστοσύνη στο/στη θεραπευτή/ρια σε επίπεδο προσωπικό, επαγγελματικό και μη μουσικό, κι
έτσι μπορεί να ξεκινήσει η μουσική διαδικασία και να πάρει τη δική της πορεία η θεραπευτική
σχέση». Υπό το πρίσμα αυτό, οι «προμουσικές στιγμές» φαίνεται να είναι στιγμές που
αναδύονται πριν την έναρξη της μουσικής πράξης και να αποτελούν την προϋπόθεση ή/και
τη βάση για την έναρξη της μουσικής διεργασίας, προετοιμάζοντας τρόπον τινά το έδαφος
ώστε να εισαχθεί το μέσο της μουσικής και να αναδειχθεί η θεραπευτική της ισχύ.
Μάλιστα, η Pavlicevic (1987∙ 1997) σχετικά σημειώνει ότι αυτές οι πολύ σημαντικές
στιγμές κατ’ ουσία σηματοδοτούν, πέρα από την απόκτηση της εμπιστοσύνης, την αρχή της
δημιουργίας της σχέσης θεραπευτή/ριας-πελάτη. Το παράδοξο δε στη θεώρησή της είναι η
θέση της ότι η κατάκτηση της εμπιστοσύνης και η δόμηση της θεραπευτικής σχέσης μπορούν
να επιτευχθούν μόνο μέσα από τη λεκτική επικοινωνία ή/και τη «λεκτική στιγμή», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει (Pavlicevic, 1987), παρόλο που η μουσική και η μουσική πράξη
αποτελούν τα συνιστώντα στοιχεία στη μουσικοθεραπευτική διεργασία. Οι «προμουσικές
στιγμές» λοιπόν, ιδωμένες μέσα από αυτή τη θεώρηση, προσιδιάζουν περισσότερο στην
έννοια του θεραπευτικού συμβολαίου και της δόμησης των όρων της θεραπευτικής σχέσης.
Ακριβώς αυτό το στοιχείο φαίνεται να τους προσδίδει την ιδιαίτερη σημαντικότητά τους για
την εξέλιξη της μουσικής πράξης, καθώς είναι οι στιγμές που θεραπευτής/ρια και ασθενής
μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, τα συναισθήματά τους, τα ερωτήματά τους και τις
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προσδοκίες τους και δομούν από κοινού το στόχο της κάθε μουσικής τους συνάντησης
(Pavlicevic, 1987).
Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία των στιγμών με νόημα στο πεδίο της
Μουσικοθεραπείας, οι εργασίες της Ισραηλινής μουσικοθεραπεύτριας Dorit Amir (Amir,
1992∙ 1993∙ 1996∙ 1999∙ 2001) έδωσαν μια νέα δυναμική στην προσέγγιση, τη βαθύτερη
κατανόηση και την μελέτη της αποτελεσματικότητας των στιγμών αυτών, καθώς και στις
συνθήκες που χρειάζονται για να διευκολύνουν ή/και να ενθαρρύνουν την ανάδυσή τους. Η
Amir (1992), στη διδακτορική της εργασία με τίτλο «Awakening and expanding the self:
Meaningful moments in the music therapy process as experienced and described by
music therapists and music therapy clients», μελέτησε σε βάθος την έννοια των
«στιγμών με νόημα» («meaningful moments») ως σημαντικές, κρίσιμες στιγμές στο
πλαίσιο της θεραπευτικής μουσικής σχέσης και αλληλεπίδρασης. Η πολύχρονη κλινική της
εμπειρία με πελάτες που αναζητούν το νόημα στη ζωή τους, πυροδότησε το ερευνητικό της
ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, στην ποιοτική της ερευνητική μελέτη, με τη μέθοδο των προσωπικών
συνεντεύξεων σε οκτώ θεραπευτές/ριες και πελάτες, διερεύνησε με λεπτομέρεια τον τρόπο
που βιώνουν τις «στιγμές με νόημα» κατά τη μουσικοθεραπευτική διεργασία, το πότε
συμβαίνουν και υπό ποιες συνθήκες (Amir, 1992). Με την ανάλυση των στοιχείων που
συνέλεξε, κατέληξε σε μία λίστα 12 διακριτών, σημαντικών «στιγμών με νόημα» που έλαβαν
χώρα εντός της μουσικής πράξης σε επίπεδο εσωτερικό, ατομικό, ενδοπροσωπικό.
Συγκεκριμένα, αναφέρει (Amir, 1992) ότι οι ενδοπροσωπικές, ατομικές «στιγμές με νόημα»
περιλαμβάνουν:
1. στιγμές συνειδητοποίησης, ατομικής επίγνωσης και διορατικότητας, όπου πρόκειται
για διαισθητικές στιγμές που το άτομο κατέκτησε μια ξαφνική συνειδητοποίηση,
η οποία εμπεριείχε σε μεγάλο βαθμό – αν όχι απόλυτα – την έννοια ενός νέου
νοήματος που διαπερνά όλους τους τομείς ζωής του ατόμου
2. στιγμές αποδοχής, όπου πρόκειται για στιγμές που το άτομο αποδέχθηκε και
αγκάλιασε τον εαυτό του, ή μία έκφανση αυτού, όπως ποτέ πριν
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3. στιγμές ελευθερίας, όπου πρόκειται για στιγμές που περιελάμβαναν ένα αίσθημα
ανακούφισης και επέκτασης του εαυτού προερχόμενα από την απελευθέρωση
της έντασης και του βάρους που έφερε το άτομο
4. στιγμές ολότητας και ενσωμάτωσης, όπου πρόκειται για στιγμές όπου οι πελάτες
βίωναν το ότι ο εαυτός τους αποτελεί μια ενιαία ολότητα και συνοδεύονταν από
συναισθήματα γαλήνης και ηρεμίας
5. στιγμές ολοκλήρωσης, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες οι
θεραπευτές/ριες από τη μία πλευρά ένιωθαν ότι οι προσπάθειές τους και το
ταξίδι εξερεύνησης που είχαν ξεκινήσει έφεραν αποτέλεσμα και οι πελάτες από
την άλλη πλευρά ένιωθαν υπερήφανοι για τον εαυτό τους, καθώς και είχαν την
αίσθηση της επιτυχίας και του σημαντικού επιτεύγματος ως προς τη μουσική
τους παραγωγή
6. στιγμές ομορφιάς και έμπνευσης, όπου πρόκειται για στιγμές που οι
θεραπευτές/ριες ανέφεραν πως εμπνεύστηκαν από την ομορφιά, το θάρρος και
την αυθεντικότητα των πελατών τους, ενώ οι πελάτες ανέφεραν πως κατάφεραν
να βιώσουν την προσωπική τους εσωτερική ομορφιά και να αναπτύξουν ποικίλες
συνδέσεις με την ομορφιά που τους περιβάλλει
7. στιγμές πνευματικότητας, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες τόσο οι
θεραπευτές/ριες όσο και οι πελάτες ανάφεραν ότι βίωσαν τη σύνδεσή τους με το
θείο και τη σύνδεσή τους με την ψυχή τους, φέροντας έντονα το αίσθημα
βιώματος ενός είδους μυστικιστικών και ιερών εμπειριών
8. στιγμές οικειότητας και στενής σχέσης με τον εαυτό, όπου πρόκειται για στιγμές
κατά τις οποίες θεραπευτής/ρια και πελάτης κατάφεραν από κοινού να φτάσουν
σε ένα νέο, βαθύτερο επίπεδο οικειότητας με τον εαυτό τους, εμπεριέχοντας όλες
τις πτυχές του εαυτού: σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές
9. στιγμές έκστασης και χαράς, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες
θεραπευτές/ριες και πελάτες ανέφεραν πως βίωναν έντονα συναισθήματα
ενθουσιασμού, χαράς, απόλαυσης και ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια των
μουσικών τους ταξιδιών
10. στιγμές θυμού, φόβου και πόνου, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες οι
πελάτες ήρθαν σε επαφή με τις πιο δυσκολεμένες ή/και σκοτεινές,, ασύνειδες
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πλευρές του εαυτού τους, εκφράζοντας τα αρνητικά τους συναισθήματα είτε
λεκτικά είτε μέσω της μουσικής
11. στιγμές έκπληξης, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες θεραπευτές/ριες
και πελάτες εξέφρασαν την έκπληξή τους

και το θαυμασμό τους για την

ποιότητα και την ένταση της εμπειρίας που βίωναν στο πλαίσιο της
μουσικοθεραπευτικής διεργασίας
12. στιγμές εσωτερικής μεταμόρφωσης, όπου πρόκειται για στιγμές κατά τις οποίες
οι πελάτες βίωσαν μια ισχυρή αλλαγή που η δυναμική της επηρέασε βαθιά
ολόκληρη τη ζωή τους και συνοδευόταν από έντονα συναισθήματα χαράς και
ενθουσιασμού.
Με την καταγραφή και τον εντοπισμό των πλούτου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
μπορεί να φέρουν οι «στιγμές με νόημα» για το άτομο μέσα στη μουσικοθεραπευτική
διαδικασία, αλλά και της πολλαπλότητας των επιπέδων που αγγίζουν και δύναται να
επηρεάσουν, η Amir στην ουσία καταδεικνύει όλες εκείνες τις διαστάσεις της ανθρώπινης
ύπαρξης που τίθενται υπό διαπραγμάτευση και φωτίζονται υπό ένα νέο φώς στο πλαίσιο μιας
συνεδρίας. Υπογραμμίζει τη θεραπευτική αξία των στιγμών αυτών που ενέχουν για το άτομο
και ότι το βίωμα μιας «στιγμής με νόημα» ισοδυναμεί αυτόματα με την αλλαγή του ατόμου,
η οποία μπορεί να ποικίλει σε ένταση, διάρκεια και έκταση (Amir, 1992∙ 1993). Μάλιστα, η
Amir (1992) σχετικά διευκρινίζει ότι οι «στιγμές με νόημα» δε βιώνονται γραμμικά, υπό την
έννοια ότι η μία στιγμή ακολουθεί την άλλη κ.ο.κ., αντίθετα δεδομένου ότι δεν είναι
μονοδιάστατες αλλά ιδιαίτερα σύμπλοκες από τη φύση τους βιώνονται σε ένα πολυδιάστατο
επίπεδο και μπορεί να βιώνονται και ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, μία «στιγμή με νόημα»
που μπορεί να βιώνει ένα άτομο μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία οικειότητας, έκπληξης,
ελευθερίας, ολότητας και ολοκλήρωσης την ίδια στιγμή.
Επιπλέον, η Amir (1992) εντόπισε και τρία επιμέρους είδη «στιγμών με νόημα» που
αφορούν το εξωτερικό, αλληλεπιδρασιακό, διαπροσωπικό επίπεδο και τη διαπροσωπική
εμπειρία. Αυτές περιλαμβάνουν:
1. στιγμές φυσικής εγγύτητας μεταξύ θεραπευτή/ριας και πελάτη, όπου πρόκειται για
στιγμές κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεραπευτές/ριες είχαν ένα είδος σωματικής
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επαφής με τον/την πελάτη η οποία δημιούργησε με τη σειρά της ένα αίσθημα
εγγύτητας και οικειότητας
2. στιγμές μουσικής εγγύτητας μεταξύ θεραπευτή/ριας και πελάτη, όπου πρόκειται για
στιγμές κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεραπευτές/ριες βίωσαν μια ισχυρή μουσική
σύνδεση με τον/την πελάτη η οποία δημιούργησε με τη σειρά της ένα ιδιαίτερο
αίσθημα οικειότητας μεταξύ των δύο, μια οικειότητα που κινητοποιεί με μια νέα
δυναμική το μουσικό ταξίδι τους
3. στιγμές στενής επαφής μεταξύ πελάτη και ενός σημαντικού άλλου, όπου πρόκειται για
στιγμές κατά τη διάρκεια των οποίων ο/η πελάτης βιώνει την κατάκτηση ενός νέου
επιπέδου οικειότητας, σύνδεσης και σχετίζεσθαι με ένα πρόσωπο που του/της είναι
σημαντικό στη ζωή, για παράδειγμα ένας γονιός, σύντροφος, αδερφός, φίλος, κ.λπ.
Με την κατάδειξη των διαπροσωπικών διαστάσεων που μπορεί να αποκτήσουν οι «στιγμές
με νόημα», η Amir (1992) στην ουσία προσδιόρισε και τα όρια της δυναμικής της αλλαγής
που βιώνει το άτομο στο πλαίσιο μιας μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας. Η αλλαγή δεν τον
αφορά μόνο σε επίπεδο ατομικό, με όρους συνειδητοποίησης και αυτεπίγνωσης, αλλά και
στο επίπεδο των σχέσεών του, καθώς σε κάθε στιγμή ζωής του ατόμου, καθένας και καθεμία
υπάρχει και ορίζεται πάντοτε «σε σχέση με» κάτι ή/και κάποιον/α (Amir, 1992∙ 1993). Έτσι,
η αλλαγή που βιώνεται, αν και βιώνεται ατομικά, επηρεάζει το άτομο σε όλους τους τομείς
της ζωής του.
Ως προς το χρόνο που αναδύονται οι «στιγμές με νόημα» εντός της μουσικής πράξης, η
Amir (1992) σημείωσε ότι όλες οι «στιγμές με νόημα» που βίωσαν οι συμμετέχοντες/ουσες
στην έρευνά της έλαβαν χώρα σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
Ορισμένες από αυτές παρατηρήθηκαν στο ξεκίνημα της μουσικής συνεδρίας, ενώ άλλες στο
μέσο και στο τέλος αυτής. Ωστόσο, η ίδια επεσήμανε ότι η πλειοψηφία των «στιγμών με
νόημα» βιώθηκε στο μέσο ή/και στο τέλος της συνεδρίας (Amir, 1992).
Ως προς τη διάρκειά τους, φάνηκε να κυμαίνεται από δύο δευτερόλεπτα έως μερικά
λεπτά με όρους πραγματικού χρόνου (Amir, 1992). Το αξιοσημείωτο εντούτοις είναι ότι
ορισμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες ανάφεραν πως δεν είχαν την αίσθηση του χρόνου κατά τη
διάρκεια των «στιγμών με νόημα», τονίζοντας έτσι και τη σημασία του υποκειμενικού
χρόνου. Πράγματι, πέραν του πραγματικού χρόνου, ο χρόνος έτσι όπως γίνεται αντιληπτός
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και βιώνεται από το άτομο κατά το βίωμα μιας «στιγμής με νόημα» χάνει τις πραγματικές
του ιδιότητες (Amir, 1992). Κι εκεί είναι που συχνά τα άτομα αναφέρουν πως δεν
αναγνωρίζουν ή δε θυμούνται ή δεν μπορούν να υπολογίσουν τη χρονική διάρκεια μιας
«στιγμής με νόημα». Επιπλέον, ως προς τη διάρκεια της αλλαγής, οι συμμετέχοντες/ουσες
ανέφεραν ότι η αλλαγή που συντελέστηκε με το βίωμα των «στιγμών με νόημα» διήρκησε
από μερικές ημέρες έως και χρόνια (Amir, 1992).
Ακόμη δύο ίδια χαρακτηριστικά των «στιγμών με νόημα» που εντόπισε η Amir (1992)
αφορούν αφενός το άρρητο της περιγραφής της ουσίας και της εμπειρίας των στιγμών αυτών,
καθώς όλοι/ες σχεδόν οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν την ιδιαίτερη δυσκολία τους να
περιγράψουν με λόγια το βίωμα αυτής τους της εμπειρίας και αφετέρου την αυθόρμητη,
πηγαία και μη προβλέψιμη ανάδυση των στιγμών αυτών, καθώς προέκυψαν δίχως να έχουν
σχεδιαστεί από το/τη θεραπευτή/ρια, δίχως να έχει εφαρμοστεί κάποια ιδιαίτερη θεραπευτική
τεχνική ή μέθοδος, αλλά και δίχως το άτομο να προσδοκά ή/και να αποζητά το βίωμα των
«στιγμών με νόημα».
Η Amir (1992) έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους παράγοντες και τις ιδιαίτερες
συνθήκες που ενισχύουν την ανάδυση των «στιγμών με νόημα», όπου και εντόπισε σχετικά
τρεις διακριτές κατηγορίες παραγόντων, περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενδοατομικούς
παράγοντες που αφορούσαν την πλευρά του θεραπευτή/ριας και ενδοατομικούς παράγοντες
που αφορούσαν την πλευρά του πελάτη. Αναλυτικότερα, ως τους σημαντικούς
περιβαλλοντικούς-καταστασιακούς παράγοντες ανέφερε (Amir, 1992∙ 1999): (α) την
εκτίμηση στη μουσική και (β) τη συμφωνία θεραπευτή/ριας-πελάτη σχετικά με τη
σπουδαιότητα της μουσικής ως μέσου θεραπείας και αλλαγής, καθώς και (γ) την ενίσχυση
της ενεργούς συμμετοχής των πελατών σε μουσικοθεραπευτικές ομάδες.
Σε σχέση με το/τη θεραπευτή/ρια, η Amir (1992∙ 1999) ανέφερε μια σειρά ενδοατομικών
παραγόντων που συνθέτουν τη θεραπευτική προσωπικότητα, στάση και βλέμμα και αυτοί
είναι: (α) η καλή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία των θεραπευτών ώστε να μπορούν να
αντιλαμβάνονται το πότε αναδύεται μια «στιγμή με νόημα» και να μπορούν να τη
διαχειριστούν κατάλληλα, (β) η ικανότητα των θεραπευτών να ακούν τις εσωτερικές φωνές
τους, το ένστικτό τους και τη διαίσθησή τους έτσι ώστε να είναι ικανοί/ές να αποτελούν
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ενσωματωμένο μέρος της θεραπευτικής δυάδας, (γ) η ικανότητα των θεραπευτών να
βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται σε κάθε στιγμή της
συνεδρίας το τι οι πελάτες τους έχουν ανάγκη και αποζητούν, (δ) η εμπιστοσύνη των
θεραπευτών τόσο απέναντι στις ικανότητές τους και στον εαυτό τους, όσο και στους πελάτες,
καθώς και στη διεργασία αυτή καθαυτή, (ε) η στάση πλήρους αποδοχής του/της πελάτη και
υποστήριξής του κατά τη διάρκεια του μουσικοθεραπευτικού ταξιδιού, και (στ) το αξιακό
σύστημα και οι αντιλήψεις περί της ζωής των θεραπευτών, όπως λόγου χάρη η πίστη στην
προσωπική ανάπτυξη.
Επιπροσθέτως, οι ενδοατομικοί παράγοντες που αφορούν στον/στην πελάτη και η Amir
(1992∙ 1999) θεώρησε κρίσιμους και σημαντικούς για την ανάδυση των «στιγμών με νόημα»
είναι: (α) το νόημα που ο/η πελάτης αποδίδει στη μουσική, (β) η αυτοαντίληψη και η
αυτοεικόνα του/της πελάτη, όπου ο υψηλός βαθμός αυτοαντίληψης και η καλή αυτοεικόνα
φάνηκε να διευκολύνουν το βίωμα των «στιγμών με νόημα», (γ) η ετοιμότητα του/της
πελάτη, τα εσωτερικά του/της κίνητρα, η δέσμευσή του στη διεργασία και η προθυμία
του/της να μοιραστεί το θεραπευτικό του ταξίδι, (δ) το θάρρος του/της πελάτη να
αναλαμβάνει ρίσκα, όπου ρίσκο θεωρεί η Amir (1992) το να δείξει κάποιος/α εμπιστοσύνη
στον εαυτό ή/και στο/στη θεραπευτή/ρια όσον αφορά τη βαθιά εξερεύνηση και κατανόηση
του εαυτού, (ε) η αντίληψη του/της πελάτη ως προς τη διεργασία της Μουσικοθεραπείας και
τη σημαντικότητα αυτής, (στ) η αντίληψη του/της πελάτη ως προς το/τη θεραπευτή του/της
και τη μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση, και (ζ) η εμπιστοσύνη που δείχνει ο πελάτης
σε ό,τι συμβαίνει στο πλαίσιο της μουσικοθεραπευτικής διεργασίας, καθώς η εμπιστοσύνη
έχει φανεί να είναι το αναγκαίο και απαραίτητο υπόβαθρο για να αισθάνεται κάποιος/α
ασφαλής, σίγουρος/η και ικανός/ή να αναλαμβάνει ρίσκα.
Τέλος και σε ότι αφορά την αξιοσημείωτη εργασία της Amir (1992∙ 1993∙ 1996∙ 1999∙
2001) πάνω στην έννοια των «στιγμών με νόημα», η θεραπεύτρια έκανε λόγο για τη
σημαντική συμβολή των στιγμών αυτών στη ζωή του/της πελάτη. Συγκεκριμένα σημειώνει
ότι το βίωμα των «στιγμών με νόημα» συνεπάγεται την αφύπνιση μιας νέας διάστασης στο
άτομο, με όρους εμπειρίας νέων συναισθημάτων, νέων σκέψεων, νέων αντιλήψεων και νέων
αισθητικών οριζόντων ως προς τον εαυτό του και την ύπαρξή του συνολικά (Amir, 1992∙
1993∙ 1999). Μάλιστα, η ίδια παρατήρησε ότι η εμπειρία των στιγμών αυτών συνδέεται με
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την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας του ατόμου, με

τη

βελτίωση

της

συναισθηματικής-ψυχικής και σωματικής του υγείας, με τη βελτίωση των διαπροσωπικών
του σχέσεων και τη δόμηση πιο σταθερών και λειτουργικών σχέσεων με τους/τις άλλους/ες
(Amir, 1992∙ 2001). Αντίστοιχα οφέλη διαπίστωσε και για την πλευρά του/της
θεραπευτή/ριας, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των θεραπευτικών
ικανοτήτων και την προσωπική τους ανάπτυξη (Amir, 1992).
Σαφώς επηρεασμένος από την Amir, ο μουσικοθεραπευτής Kenneth Aigen (1997)
χρησιμοποιεί επίσης τον όρο «στιγμές με νόημα» προκειμένου να περιγράψει τα «σημαντικά,
κομβικά χρονικά και χωρικά σημεία μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της μουσικοθεραπείας»
(Aigen, 1997: 63), βασιζόμενος στην κλινική του εργασία και μετέπειτα μελέτη με μία ομάδα
δημιουργικής

μουσικοθεραπείας

που

αποτελούταν

από

εφήβους/ες

που

είχαν

συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Χρησιμοποιώντας ως υλικά προς διερεύνηση
συνεντεύξεις με θεραπευτές/ριες, λεπτομερείς περιγραφές συνεδριών, μεταγραφές από
μουσικούς αυτοσχεδιασμούς κ.λπ., ο Aigen επιχείρησε να μελετήσει τη φύση των στιγμών
αυτών και τη σημαντικότητά τους για τα άτομα που τις βιώνουν. Τα αποτελέσματα των
μελετών του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε τρία βασικά σημεία που σχετίζονται με τις
«στιγμές με νόημα» στη μουσικοθεραπεία και αυτά αφορούν στην αισθητική υφή της
εμπειρίας αυτής, στη μεταμόρφωση και στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας που δεν είναι
άλλη από την κατάκτηση της αλλαγής (Aigen, 1997∙ 2007).
Ειδικότερα, ο Aigen (2007) αναφέρει ότι οι «στιγμές με νόημα» είναι στην ουσία
αισθητικές εμπειρίες που βιώνει το άτομο κατά τη διάρκεια της διαρκούς υπαρξιακής του
αναζήτησης, και κατά αντιστοιχία με κάθε αισθητική εμπειρία, έτσι και στη
μουσικοθεραπευτική εμπειρία, οι «στιγμές με νόημα» λειτουργούν ως το μεταβατικό χώρο
σύνδεσης του ατόμου με τον περιβάλλοντα κόσμο του. Διευκρινίζει επίσης ότι, όπως όλες οι
αισθητικές εμπειρίες, έτσι και οι στιγμές αυτές φαίνεται να είναι μετασχηματιστικές και
μεταμορφωτικές για το άτομο από τη φύση τους και δη στην περίπτωση των «στιγμών με
νόημα» που αναδύονται μέσω της Μουσικοθεραπείας, καθώς μία από τις κεντρικότερες
λειτουργίες της μουσικής είναι η προσωπική μεταμόρφωση και αλλαγή (Aigen, 1997). Υπό
το πρίσμα αυτό, καθίσταται αντιληπτό ότι η μεταμόρφωση που φέρουν οι «στιγμές με
νόημα» διευκολύνουν την ανάπτυξη των υγιών και λειτουργικών πλευρών του ανθρώπου, οι
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οποίες σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζονται από την ικανότητά του να βρίσκεται σε εγρήγορση
και σε μια ευέλικτη αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να απαντήσει
τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της εσωτερικής, προσωπικής ανάπτυξης (Aigen,
1997).
Η Βρετανίδα μουσικοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του ιδιαίτερου κλάδου της Αναλυτικής
Μουσικοθεραπείας, Mary Priestley, κάνει λόγο για τις «στιγμές με νόημα» περιγράφοντας
την εικοσαετή επαγγελματική της εμπειρία, από το 1970 έως το 1990 περίπου, σε ένα
ψυχιατρικό νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα, τις αποκαλεί ως «δεκτικές
δημιουργικές στιγμές» («receptive creative experiences»), ορίζοντας με τον τρόπο αυτό
ιδιαίτερα χρονικά σημεία μέσα στη μουσικοθεραπευτική διεργασία όπου «ο/η θεραπευτής/ρια
αισθάνεται ότι η μουσική και η μουσική συναλλαγή ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης
συναλλαγής θεραπευτή/ριας και πελάτη, αναλαμβάνοντας τα ηνία τόσο της μεταξύ τους
αλληλεπίδρασης όσο και της ατομικής αλληλεπίδρασης με τον εαυτό» (Priestley, 1994: 320). Η
Priestley (1994) σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των «δεκτικών δημιουργικών στιγμών», το
άτομο μπορεί να βιώσει μια αλλαγή σε επίπεδο συνείδησης, καθώς και ότι έπειτα από το
βίωμα μιας τέτοιας στιγμής, το άτομο φαίνεται «να έχει χάσει σε ένα βαθμό μέρος της
περιοριστικής ατομικότητάς του και να έχει κερδίσει ένα εκτεταμένο αίσθημα και μία
διευρυμένη οπτική για την ολότητα της ύπαρξής του» (Priestley, 1994: 320).
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της
Αυστραλής μουσικοθεραπεύτριας Denise Grocke στην έννοια των «στιγμών με νόημα», η
οποία χρησιμοποίησε τον όρο «ζωτικές στιγμές» («pivotal moments») για να τις περιγράψει
(Grocke, 1999α∙ 1999β∙ 1999γ). Η Grocke στο κλινικό της έργο πάνω στην Καθοδηγημένη
Απεικόνιση με Μουσική48 χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο φαινομενολογικές ποιοτικές
48

Η μέθοδος της Καθοδηγημένης Απεικόνισης με Μουσική, γνωστή ως «Guided Imagery with Music» (GΙM),

αναπτύχθηκε το 1970 από την μουσικοθεραπεύτρια Helen Bonny, στις ΗΠΑ. Στη βιβλιογραφία συναντάται
συχνά και ως «Μέθοδος Bonny της Καθοδηγημένης Απεικόνισης με Μουσική» (Wigram, Pedersen & Bonde,
2002). Με τη μέθοδο αυτή, ο/η θεραπευτής/ρια αρχικά επιλέγει μουσικά κομμάτια ή αποσπάσματα κλασσικής
μουσικής, τα οποία ακούει ο/η πελάτης, όντας σε μια βαθιά, χαλαρωτική κατάσταση και έπειτα ακολουθεί η
προβολή σειρών εικόνων που αντιπροσωπεύουν συμβολικά επιμέρους πτυχές των εμπειριών της ζωής του/της
πελάτη. Κατά τη διάρκεια της προβολής των εικόνων, ο/η θεραπευτής κρατά λεκτική επαφή και επικοινωνία με
τον/την πελάτη, καθώς ο/η δεύτερος/η διηγείται ή/και περιγράφει τις τρέχουσες εικόνες.
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ερευνητικές μεθόδους προκειμένου να διερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος αυτές τις ιδιαίτερες
στιγμές που βίωνε θεραπευτής/ρια και πελάτης στο πλαίσιο της μουσικοθεραπευτικής
διεργασίας. Ορίζει τις «ζωτικές στιγμές» ως «στιγμές μεταστροφής στη θεραπεία του/της
πελάτη, κατά τις οποίες τα άτομα κατακλύζονταν από ισχυρή διορατικότητα τόσο όσον αφορά
τον εαυτό τους, όσο και τη θεραπευτική διεργασία» (Grocke, 1999α: 55).
Εντοπίζει μία σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διέπουν τις «ζωτικές στιγμές»,
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι «ζωτικές στιγμές» είναι έντονες στο βίωμα με
συναισθηματικούς όρους και ισχυρές για το άτομο με όρους απεικόνισης και συμβολικής
αναπαράστασης και ξεχωρίζουν από άλλες στιγμές σύνδεσης ή σχετίζεσθαι που μπορεί να
προκύψουν κατά τη διάρκεια της μουσικής πράξης (Grocke, 1999α). Επίσης, επισημαίνει ότι
οι «ζωτικές στιγμές» είναι δυνατόν να περιγραφούν από το άτομο που τις βιώνει – ίσως όχι
στην απόλυτη αίσθησή τους αλλά με πολλές λεπτομέρειες -, καθώς και να ανακαλούνται από
το άτομο σε διάφορες φάσεις της ζωής του (Grocke, 1999α). Μάλιστα, η Grocke (1999α)
θεωρεί ότι η μουσική είναι ένα μέσο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και να ενθαρρύνει
την ανάδυση μιας τέτοιας στιγμής, όπως και ο/η μουσικοθεραπευτής/ρια ο/η οποίος/α μπορεί
να κατευθύνει τον/την πελάτη και τη διεργασία με τέτοιο τρόπο, μέσω της παρουσίας του/της
και μόνο ή της σιωπής, που να ευνοήσει το βίωμα μιας «ζωτικής στιγμής», αλλά και να
εμπλακεί σε αυτή.
Ως προς το βίωμά τους, η Grocke (1999α: 112), βασιζόμενη στα αποτελέσματα των
μελετών της, επισημαίνει ότι τα άτομα που έχουν την εμπειρία των «ζωτικών στιγμών»
αισθάνονται συναισθήματα δέους, σεβασμού, νοσταλγίας, συγκίνησης και ολοκλήρωσης,
όπως και την έντονη αίσθηση «σαν να γύρισαν στο πατρικό τους σπίτι μετά από χρόνια», «σαν
να είχαν χάσει κάτι και να το βρήκαν μετά από πολύ καιρό». Η συναισθηματική αυτή φόρτιση
και ενεργοποίηση συχνά σημειώνει η θεραπεύτρια ότι μπορεί να αντανακλάται ή/και να
εκφράζεται και μέσα από το σώμα του/της πελάτη, σημειώνοντας σωματικές, φυσικές
αντιδράσεις όπως το έντονο κλάμα, οι εξάψεις ή οι κρυάδες, η αίσθηση του αίματος που ρέει
μέσα στις φλέβες, κ.λπ. (Grocke, 1999α).
Η διορατικότητα και το καθαρό βλέμμα του/της πελάτη ως προς τον εαυτό αλλά και
επιμέρους εκφάνσεις της ζωής του/της είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία των «ζωτικών
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στιγμών», στοιχεία τα οποία σχεδόν πάντα – σύμφωνα με την Grocke (1999α) – επιδρούν
καταλυτικά στην πραγματική ζωή και φέρουν αλλαγές στις αντιλήψεις, τα συναισθήματα,
στις στάσεις και τις συμπεριφορές του ατόμου. Η μετασχηματιστική τους ισχύ μπορεί να
λάβει χώρα ακόμη και εντός του θεραπευτικού πλαισίου, με τις αλλαγές να παρατηρούνται
στο άτομο (στη φωνή του, στη στάση του σώματός του ή στον τρόπο που περιγράφει τα
πράγματα) ακόμη και τη στιγμή που βιώνονται οι «ζωτικές στιγμές». Ως προς τη διάρκεια
των αλλαγών αυτών, η Grocke (1999α) σημειώνει ότι συνήθως είναι αλλαγές που διαρκούν
στο χρόνο, καθώς η απελευθερωτική και απενοχοποιητική δυναμική των στιγμών αυτών
φέρει το άτομο σε μία θέση που νιώθει ότι μπορεί να ορίσει απόλυτα τον εαυτό του και τη
ζωή του. Όπως και η Amir (1992∙ 1993), η Grocke (1999α) διευκρινίζει ότι οι «ζωτικές
στιγμές», παρότι συνεπάγονται μια σειρά θετικών επιδράσεων και συνεπειών για το άτομο,
δύναται να ανακύψουν μέσα ή/και με αφορμή ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα ή/και
εικόνες που κάνουν το άτομο να νιώθει φόβο, θυμό, δυσαρέσκεια, αηδία, στεναχώρια, λύπη.
Η Grocke (1999α) μελέτησε το βίωμα των «ζωτικών στιγμών» του/της πελάτη και από
την θεραπευτική πλευρά. Υπογράμμισε ότι, όπως και οι πελάτες, έτσι και θεραπευτές/ριες
διέκριναν τις «ζωτικές στιγμές» εντός της μουσικοθεραπευτικής διεργασίας, καθώς και
μπορούσαν να τις ανακαλέσουν και να τις περιγράψουν μέσα από το δικό τους βλέμμα. Την
αντίστοιχη συναισθηματική φόρτιση και εμπλοκή κατά την ανάδυση μιας τέτοιας στιγμής
φαίνεται να τη βιώνουν και οι θεραπευτές/ριες, δεδομένου ότι αποτελούν ενεργό και ζωντανό
μέρος της όλης διεργασίας. Μάλιστα, η Grocke (1999α) αναφέρει ότι ένας/μία
θεραπευτής/ρια ενδεχομένως να επιλέξει να μην παρέμβει κατά το βίωμα μιας «ζωτικής
στιγμής» του/της πελάτη και να επιτρέψει να το βιώσει με τον τρόπο του/της, λειτουργώντας
ως ένας ενεργός παρατηρητής, δίχως αυτό να σημαίνει ότι αγνοεί τον/τν πελάτη ή αυτό που
συμβαίνει. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι πολλές φορές οι θεραπευτές/ριες διαισθάνονται
ή αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται να αναδυθεί μια «ζωτική στιγμή» και για το λόγο αυτό
μπορεί να επιλέξουν ένα μουσικό κομμάτι ή/και μία παρέμβαση που να διευκολύνει την
έκφρασή της (Grocke, 1999α).
Τέλος, αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί και το αποκορύφωμα της μελέτης της
Grocke πάνω στις «ζωτικές στιγμές» που αφορά στη σύνδεση της ανάδυσης των στιγμών
αυτών με το άκουσμα συγκεκριμένων μουσικών κομματιών (1999β). Η Grocke (1999β),
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μελετώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες εντός των οποίων αναδύονται οι «ζωτικές στιγμές», πέρα
από τη θεραπευτική πλευρά, εστίασε και στην καταλυτική επίδραση που δύναται να ασκήσει
το μουσικό άκουσμα. Στο πλαίσιο αυτό, διαπίστωσε ότι τα έργα Γερμανών συνθετών της
ρομαντικής εποχής του 19ου αιώνα ήταν τα μουσικά κομμάτια που φάνηκε να ενισχύουν σε
σημαντικό βαθμό το βίωμα τέτοιων στιγμών και να λειτουργούν ως ένα «ασφαλές
εμπεριεκτικό “δοχείο” της “ζωτικής” εμπειρίας» (Grocke, 1999α: 207∙ 1999β). Μάλιστα,
είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες από αυτές τις μουσικές επιλογές ήταν γραμμένες
σε δομημένη μουσική μορφή.
Το έργο της Grocke επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το μετέπειτα έργο του Gro Trondalen
(Trondalen, 2003∙ 2004∙ 2005), ενός Νορβηγού μουσικοθεραπευτή, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην έννοια των «σημαντικών στιγμών» («significant moments») στο πλαίσιο της
μουσικοθεραπευτικής διεργασίας. Ο Trondalen ανέπτυξε το κλινικό του έργο με ασθενείς
που έπασχαν από νευρική ανορεξία και εντόπισε τις «σημαντικές στιγμές» ως «στιγμές που
τα άτομα βίωναν μια μεστή συνειδητοποίηση και μια κατάσταση έντονης διέγερσης κατά τη
διάρκεια των κλινικών μουσικών αυτοσχεδιασμών» (Trondalen, 2003: 5), ως «εμπειρίες
διασύνδεσης των επιμέρους πλευρών του εαυτού, μέσω της μουσικής πράξης και του μουσικού
σχετίζεσθαι, σε μη λεκτικό επίπεδο» (Trondalen, 2003: 6). Περιγράφει πως μετά από τέτοιες
εμπειρίες, συνήθως υπήρχαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, όπως και ένα «χαμόγελο
συσχέτισης» μεταξύ θεραπευτή/ριας και πελάτη, το οποίο ο ίδιος ερμήνευσε σαν την
επικύρωση της κοντινότητας και της συμπόρευσης των δύο σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης
του εαυτού του/της πελάτη (Trondalen, 2003).
Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, ο Trondalen διεξήγαγε μία εκλεκτική μελέτη
προκειμένου να αναλύσει τις «σημαντικές στιγμές», αξιοποιώντας μεθόδους και τεχνικές από
τα επιστημονικά πεδία της ερμηνευτικής και της φαινομενολογίας. Ο όρος «εκλεκτικός»
αφορούσε τον τρόπο επιλογής των «σημαντικών στιγμών», όπου ο Trondalen (2005)
εισήγαγε έναν τριγωνικό τρόπο επιλογής: ένας/μία επόπτης, ένας/μία συνάδελφος
μουσικοθεραπευτής/ρια

και

ο

ερευνητής

άκουγαν

τους

κλινικούς

μουσικούς

αυτοσχεδιασμούς και επεσήμαναν τις «σημαντικές στιγμές» εντός των συνεδριών, όπως ο
καθένας και η καθεμία τις αντιλαμβανόταν. Για τη δομική ανάλυση των μουσικών

98

ακουσμάτων, ο Trondalen (2005) προσάρμοσε το αντίστοιχο μοντέλο ανάλυσης που είχε
χρησιμοποιήσει η Grocke (1999β).
Τα αποτελέσματα της μελέτης του έδειξαν ότι, κατά τη διάρκεια των «σημαντικών
στιγμών», υπήρξαν αλλαγές στη μουσική σύνθεση είτε από την πλευρά του/της πελάτη ή από
την πλευρά του/της θεραπευτή/ριας, αλλαγές οι οποίες «έσπαγαν» το σταθερό παλμό της
μουσικής, καθώς και ότι η μουσική πράξη όπως εξελισσόταν είχε μια προβλέψιμη μορφή
(Trondalen, 2005). Υπό το πρίσμα αυτό, ο Trondalen (2005) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
οι «σημαντικές στιγμές» φαίνεται να είναι ρυθμικές ακολουθίες, οι οποίες εναρμονίζονται
αμοιβαία και εν μέσω της διυποκειμενικής αλληλεπίδρασης θεραπευτή/ριας και πελάτη στη
μουσικοθεραπευτική διεργασία. Ειδικότερα, ο Trondalen (2005) σημειώνει ότι οι
«σημαντικές στιγμές» κατά τη μουσική αλληλεπίδραση σηματοδοτούνται (α) από μελωδικές
και ρυθμικές συγχρονικές μετατοπίσεις σε σταθερό και – τρόπον τινά – προβλέψιμο ρυθμό,
(β) από συμπυκνωμένη και έντονη δυναμική, (γ) από περιορισμένες μουσικές ακολουθίες
που ποικίλουν σε διάρκεια, (δ) από ένα θετικό πρόσημο κατά το βίωμά τους, το οποίο
διέπεται από συμπυκνωμένη και μεστή ροή και (ε) από την ενεργοποίηση της ύπαρξης
του/της πελάτη, όπου ζει πλέον, σε σχέση με το/τη θεραπευτή/ρια, με όλη του την ύπαρξη
φωτισμένη υπό μια νέα προοπτική.
Αξιοσημείωτη αναφορά στην έννοια των «στιγμών με νόημα» στη Μουσικοθεραπεία
έκανε και η Maya Marom (2004), χρησιμοποιώντας τον όρο «πνευματικές στιγμές»
(«spiritual moments»). Έχοντας ως εκκίνηση τον προβληματισμό της πάνω στην έννοια της
«πνευματικότητας», περιγράφει τις «πνευματικές στιγμές» ως «στιγμές κορύφωσης της
πνευματικής διάστασης ενός ατόμου», ως «στιγμές που το άτομο βιώνει και εμπεριέχεται σε μια
δυναμική εμπειρία που μπορεί να φτάσει μονομιάς αφενός στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου
και να αγγίξει την ανθρώπινη ψυχή στα μεγαλύτερα βάθη της και αφετέρου στον εξωτερικό
κόσμο ενός ατόμου και να διαμορφώσει τις σημαντικότερες, διαπροσωπικές σχέσεις και
αλληλεπιδράσεις» (Marom, 2004: 37).
Η Marom (2004) διεξήγαγε μια ποιοτική έρευνα, όπου με τη φαινομενολογική μέθοδο
ανάλυσης διερεύνησε την έννοια των «πνευματικών στιγμών» μέσα από την κλινική εμπειρία
10 κορυφαίων μουσικοθεραπευτών/ριών στις Η.Π.Α., οι οποίοι/ες εργάζονταν σε διάφορα
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κλινικά πλαίσια. Στις συνεντεύξεις που πήρε, ζήτησε από τους/τις μουσικοθεραπευτές/ριες
να της μεταφέρουν την εμπειρία τους σε σχέση με τις στιγμές στις συνεδρίες τους όπου
αισθάνθηκαν τη μουσικοθεραπευτική διεργασία να γίνεται πνευματική και να μετατρέπει τις
απλές στιγμές συνάντησης σε πολύτιμες «πνευματικές στιγμές». Αναλύοντας τις
συνεντεύξεις, ένα από τα πρώτα στοιχεία που επεσήμανε η Marom (2004), επιβεβαιώνοντας
και τα αντίστοιχα ευρήματα της Amir (1992), ήταν τη συμφωνία όλων των θεραπευτών/ριών
ως προς τη θεραπευτική ικανότητα της μουσικής, υπογραμμίζοντας την εγγενή ικανότητα της
μουσικής να σχετίζεται με, να εμπεριέχει και να εκφράζει όλες τις πνευματικές πτυχές της
ανθρώπινης εμπειρίας.
Οι θεραπευτές/ριες, όταν κλήθηκαν να περιγράψουν τις «πνευματικές στιγμές» και να
δώσουν παραδείγματα αυτών, αναφέρθηκαν σε: (α) στιγμές που παρατήρησαν σημαντικές
αλλαγές στις συμπεριφορές, τα συναισθήματα ή τις σκέψεις των πελατών τους, (β) στιγμές
ισχυρής σύνδεσης και συσχέτισης μεταξύ των θεραπευτών/ριών και των πελατών τους, (γ)
στιγμές ξαφνικών συνειδητοποιήσεων από την πλευρά των θεραπευτών/ριών ως προς τη
θεραπευτική διαδικασία, τους/τις πελάτες τους ή/και τον εαυτό τους, (δ) στιγμές έκφρασης
έντονων, ισχυρών θρησκευτικών πεποιθήσεων των πελατών ή των θεραπευτών/ριών και (ε)
στιγμές επαφής και σύνδεσης με υπερβατικές οντότητες (Marom, 2004). Ως προς το βίωμά
τους, παρότι οι πελάτες είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις «πνευματικές στιγμές»,
ενεργητική εμπλοκή φάνηκε να είχαν και οι θεραπευτές/ριες. Ειδικότερα, οι θεραπευτές/ριες
φάνηκε να ήταν εκείνοι/ες που δημιουργούσαν όλη την απαραίτητη ατμόσφαιρα για την
ανάδυση αυτών των στιγμών, διευκόλυναν, υποστήριζαν και φρόντιζαν τους/τις πελάτες
κατά τη διάρκεια των «πνευματικών στιγμών», όπως και τους/τις βοηθούσαν να κρατούν
επαφή με την πραγματικότητα ή/και τους επανασυνέδεαν με την πραγματικότητα (Marom,
2004). Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι/ες ανέφεραν ότι οι θεραπευτές/ριες είναι, καθόλη τη
διάρκεια των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών, σε εγρήγορση και σε βαθιά συναισθηματική
σύνδεση με το καθετί που συμβαίνει κάθε στιγμή της διεργασίας (Marom, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας, η ερευνήτρια εμπνεύστηκε από την
υπάρχουσα βιβλιογραφία που ήδη έχει παρουσιαστεί εκτενώς καθώς και από τα προσωπικά
της βιώματα. Η βασική συνειδητοποίηση της ερευνήτριας που προκύπτει μέσα από τις
μελέτες περίπτωσης, οι οποίες είναι από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις,
συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο. Οι εσωτερικές αλλαγές στους πελάτες επέρχονται σε μία
απρόσμενη και αυθόρμητη στιγμή, οι οποίες πολλές φορές είναι καθοριστικής σημασίας για
αυτούς που τις βιώνουν. Αυτές οι απρόσμενες και αυθόρμητες στιγμές μπορούν να έχουν
πολυσήμαντο νόημα, είναι πολυποίκιλες και διαφέρουν εξ’ ολοκλήρου από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Ίσως με αυτό να συνεπάγεται, πως δεν υπάρχει ένα νόημα στη ζωή, αλλά
ενδεχομένως πολλαπλές μικρές στιγμές με νόημα που μπορούν και τροφοδοτούν τους
ανθρώπους, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των.
Το περιστατικό έχει σκοπό να εξερευνήσει, ενδεχόμενες στιγμές με νόημα που μπορεί να
προέκυψαν κατά τη διάρκεια των κλινικών, μουσικών αυτοσχεδιασμένων στα πλαίσια
συνεδριών μουσικοθεραπείας σε άτομο με αυτισμό, με απουσία λεκτικής επικοινωνίας. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα να αναδείξει τη μουσικοθεραπεία ως κατάλληλη κλινική παρέμβαση
στη διαδικασία ανάδυσης και βίωσης τέτοιων στιγμών και να εμπλουτίσει την μέχρι στιγμής
βιβλιογραφία.
6.1. Χώρος μουσικοθεραπείας
Οι συνεδρίες έλαβαν χώρο σε ένα εικαστικό εργαστήρι που μου είχε παραχωρηθεί. Ως ένας
χώρος προσχεδιασμένος για εικαστικά μαθήματα, δεν θα μπορούσε παρά να θεωρηθεί
σχεδόν ακατάλληλος για συνεδρίες μουσικοθεραπείας. Πολλά τραπεζάκια και καρέκλες στη
μέση της αίθουσας, μπογιές και χαρτικά είδη διάσπαρτα στο χώρο και τοίχοι καλυμμένοι από
δεκάδες ζωγραφιές παιδιών, που όμως έδιναν μία ευχάριστη διάθεση και ενέργεια στην
αίθουσα. Παρόλα αυτά, ήταν ο μόνος εύκαιρος τη δεδομένη στιγμή.
6.2. Περίοδος θεραπευτικής διαδικασίας
Συνολικά ήταν προγραμματισμένες δώδεκα συνεδρίες, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι
εννιά. Οι δύο χάθηκαν λόγω ασθενείας, δικής μου και του παιδιού, ενώ η τρίτη λόγω
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εξωτερικών συνθηκών. Οι συνεδρίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2016 μέχρι και τα μέσα
Ιουνίου, γινόντουσαν μία φορά την εβδομάδα και είχαν διάρκεια μισής ώρας.
6.3 Αυτισμός, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτιστικό Φάσμα
6.3.1 Αυτισμός
Ο αυτισμός αποτελεί μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, που εμποδίζει τα άτομα να
κατανοούν, να βλέπουν και να αισθάνονται τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους.
Αποτελεί τη βαρύτερη ψυχική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, με αποτέλεσμα να προκαλεί
σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά των
ατόμων αυτών (Συνοδινού, 2007).
Ο Leo Kanner (1943), περιγράφοντας αυτό που ονόμασε ως «πρώιμο νηπιακό αυτισμό»,
ανέφερε ότι διαφοροποιείται από περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών, οι οποίες εμφανίζονται
κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο όρος αυτισμός που χρησιμοποίησε ο Kanner
μπέρδεψε το επιστημονικό κοινό, καθώς ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει
τη σχιζοφρένεια. Σταδιακά όμως αποκαλύφθηκε ότι είναι δύο διαφορετικές διαταραχές.
Συμπερασματικά ο αυτισμός κάνει την εμφάνισή του τα πρώτα χρόνια της ζωής και δεν
εμπεριέχει συμπτώματα ψύχωσης (Μάνος, 1997).
Ο Hans Asperger διέκρινε κάποια βασικά χαρακτηριστικά στον αυτισμό: έλλειψη
βλεμματικής επαφής, στερεοτυπικές κινήσεις, αφύσικος λόγος, παρορμητισμός, έλλειψη
ενδιαφέροντος, ικανότητα αφηρημένης σκέψης, σύνταξη πρωτότυπων λέξεων (Frith, 1999).
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε πολλά σημεία βρίσκουν σύμφωνους και τον Kanner όπως
και τον Asperger, δίνοντας και οι δύο έμφαση στην εξαιρετική διανοητική ικανότητα που
έχει αυτός ο πληθυσμός σε συγκεκριμένες περιοχές. (Frith, 1999)
6.3.2. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) αποτελεί την «ομπρέλα» που καλύπτει
όλο το φάσμα του Αυτισμού και έχει οριστεί και από τα δύο έγκυρα διαγνωστικά εγχειρίδια,
το ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (http://www.who.int/classifications/icd/en/)
και

το

DSM-IV

της

Αμερικανικής

(https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm).
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Ψυχιατρικής

Ένωσης

Ο όρος «αναπτυξιακή» φανερώνει ότι η διαταραχή εμφανίζεται την περίοδο της ανάπτυξης
και ο όρος «διαταραχή» χαρακτηρίζει την έννοια της απόκλισης από το φυσιολογικό (Γενά,
2001). Στο φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών περιλαμβάνονται οι εξής
διαταραχές: Αυτιστική Διαταραχή, Διαταραχή Rett, Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή,
Διαταραχή Asperger, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
6.3.3. Αυτιστική διαταραχή
Η αυτιστική διαταραχή σύμφωνα με τα σύγχρονα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα της
βιολογίας, της ψυχολογίας και της κοινωνικής ψυχιατρικής, χαρακτηρίζεται ως μία σοβαρού
βαθμού διάχυτη ή καθολική αναπτυξιακή διαταραχή, που επηρεάζει την τυπική και
ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου (Αργυριάδης, Δημητροπούλου, κ.α. 2011). Η κλινική
εικόνα του αυτισμού δεν είναι ομοιογενής, αλλά κυμαίνεται από ήπιες μορφές, που
παρουσιάζουν ήπια αυτιστικά χαρακτηριστικά, μέχρι βαρύτερες μα παρουσία πολλών
αυτιστικών στοιχείων και νοητική υστέρηση (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006). Ο αυτισμός
χαρακτηρίζεται από έκπτωση στους παρακάτω τομείς:
α) Αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές
β) Επικοινωνία
γ) Γενική συμπεριφορά (στερεότυπες και διασπαστικές κινήσεις)
δ) Ενδιαφέροντα
ε) Δραστηριότητες
Η Wing παρουσίασε τον όρο «αυτιστικό φάσμα» θεωρώντας ως βασικό χαρακτηριστικό των
ατόμων με αυτισμό, την κοινωνική μειονεξία (Wing, 2000). Σύμφωνα με τη Wing, για να
διαγνωστεί ένα άτομο με αυτισμό, θα πρέπει να παρουσιάζει διαταραχή στην επικοινωνία,
στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη φαντασία (Νότας, 2005).
6.3.4. Συμπτωματολογία
Η συμπτωματολογία του αυτισμού διακρίνεται σε «ελλείψεις» και «πλεονασμούς» της
συμπεριφοράς (Βερβέρη, 2008). Οι «ελλείψεις» αφορούν στους βασικότερους τομείς της
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ανάπτυξης, όπως στον τομέα της προσοχής, του προφορικού λόγου, στις κοινωνικές και
συναισθηματικές εκδηλώσεις, στο παιχνίδι, στην αισθητηριακή επεξεργασία και στις
γνωστικές λειτουργίες. Οι «πλεονασμοί» στη συμπεριφορά των ατόμων χαρακτηρίζονται από
δυσπροσάρμοστες και στερεοτυπικές αντιδράσεις και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) τη
διασπαστική

συμπεριφορά,

που

χαρακτηρίζεται

από

κρίσεις

θυμού,

ανυπακοή,

επιθετικότητα, β) στις στερεοτυπικές αντιδράσεις που παρουσιάζονται σε σχέση με τα οπτικά
ερεθίσματα, την ομιλία, την κίνηση, και γ) στις ιδιαίτερες ικανότητες που εμφανίζουν σε
διάφορους

τομείς,

όπως

υψηλή

αριθμητική

ικανότητα,

εξαιρετική

ικανότητα

απομνημόνευσης, υπερλεξία (Γκονέλα, 2006).
6.3.5. Αυτισμός και μουσικοθεραπεία
Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες να
ανταποκριθούν στα συναισθηματικά στοιχεία του λόγου, παρόλα αυτά δείχνουν να μπορούν
να ανταποκριθούν συναισθηματικά στη μουσική (Heaton, Hermelin & Ping, 1999 στο
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10616946).
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η μουσική και η μουσικοθεραπεία μπορούν να έχουν
θετικές συνέπειες σε παιδιά με αυτισμό. Φαίνεται ότι συνήθως ανταποκρίνονται με μεγάλη
ευχαρίστηση στα μουσικά ερεθίσματα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ακουστικό
ερέθισμα. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στο λόγο τους καθώς η μουσική και ο
λόγος έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Η αντίληψη των δύο συστημάτων διακρίνεται από τη
διαφορετικότητα που μπορεί να υπάρχει στον ήχο, στην χροιά στα τονικά ύψη, στο ρυθμό,
στη διάρκεια (Καραπέτσας, Ψαλτοπούλου, Λασκαράκη, 2010).Τα παιδιά με αυτισμό
δείχνουν να έχουν πολύ αναπτυγμένες ικανότητες στην επεξεργασία του τονικού ύψους τόσο
ως προς την απομνημόνευση και την ονομάτισή τους, ενώ επιπλέον δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τη μουσική σε σχέση με τους τυπικούς ανάπτυξης συνομήλικους τους (Yu
Liza Lee, 2007). Η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πεδίο μάθησης και το
παιδί μπορεί να εξασκήσει ακόμα και τις γλωσσικές και μαθηματικές του ικανότητες. Η
ευχαρίστηση που μπορεί να λάβει ένα παιδί από τη μουσική μπορεί να το βοηθήσει να
συμμετάσχει πιο ενεργά σε μουσικές δραστηριότητες και μέσω της συμμετοχής και της
εμπλοκής τους σε αυτές, να ενισχυθεί το μαθησιακό τους επίπεδο (Portowitz, Klein, 2007).
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Ο Bruscia (1987a), περιγράφει τη μουσικοθεραπεία ως «μια διαπροσωπική διαδικασία όπου
οι μουσικές εμπειρίες και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα από αυτές χρησιμοποιούνται
ως δυναμικές που μπορούν να φέρουν αλλαγές» (Bruscia, 1989c, σσ. 42). Η Boxill (1985),
εξηγεί ότι η μουσική χρησιμοποιείται ως παράγοντας αλλαγής, για τη δημιουργία μιας
θεραπευτικής σχέσης, για να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου και να
βοηθήσει στην αυτοπραγμάτωση. Σύμφωνα με τον Stern, (1985) ο ήχος είναι ένα εξαιρετικά
σημαντικό στοιχείο στον καθορισμό των επιπτώσεων των κουρδισμάτων και δίνει νόημα σε
στιγμές συνάντησης (Stern, 2004). Μέσω αυτών των στιγμών το παρελθόν ξαναζεί, αλλά
δημιουργούν κυρίως μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος,
ευνοώντας την πλευρά εκείνη που επεξεργάζεται και από την άλλη πλευρά τη διατήρηση της
προσωπικής ταυτότητας.
Σύμφωνα με την Ψαλτοπούλου μέσα από το δομημένο πλαίσιο της μουσικοθεραπευτικής
διαδικασίας η μουσική δημιουργική έκφραση του πελάτη και του θεραπευτή, καθώς και από
την σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους, αποδεικνύει πως η μουσικοθεραπεία μπορεί να
είναι κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές (Ψαλτοπούλου,
2007).
Μέσα από τη μουσική, ο πελάτης μπορεί να βρει τον χώρο και τον χρόνο να εκφραστεί αλλά
και να επικοινωνήσει. Μέσω της αφύπνισης και της σύνδεσης με την δημιουργικότητα του
ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει από την προσωπική του απομόνωση και να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής του.
6.4. Κλινική μέθοδος
Η κλινική δουλειά της μουσικοθεραπεύτριας βασίζεται στην φαινομενολογική, ποιοτική
έρευνα καθώς και σε ουμανιστικές θεωρίες. Οι ουμανιστικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν την
έμφυτη τάση και ικανότητα του ανθρώπου για αυτοπροσδιορισμό, δίνοντας έμφαση σε
κάποια βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τον άνθρωπο, που είναι η μοναδικότητα, η
πολυπλοκότητα και η ικανότητά του για αυτοπραγμάτωση και εξέλιξη. Ο ψυχοθεραπευτής
δεν πρέπει να κατευθύνει τον πελάτη και την συνεδρία, αλλά πρέπει να είναι εκεί για να
ενθαρρύνει και να στηρίζει τον πελάτη, βοηθώντας τον να εξερευνήσει τις δικές του ανάγκες
και να ανακαλύψει τις δικές του διεξόδους, τονίζοντας πως ο πελάτης είναι το επίκεντρο
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μέσα στην συνεδρία και όχι οι τεχνικές και οι μέθοδοι (Μέρυ,, 1994). Η κλινική δουλειά της
μουσικοθεραπεύτριας είναι επίσης επηρεασμένη από τη μουσικοκεντρική προσέγγιση των
Nordoff & Robbins και από τις κλινικές τεχνικές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο βιβλίο
“Improvisational Music Therapy” (1987), του Bruscia.
Το βασικό όργανο της μουσικοθεραπεύτριας είναι το βιολί, αλλά στις συνεδρίες
χρησιμοποιήθηκαν stage piano και κιθάρα, για χρήση πολυφωνίας, φωνητικά και κρουστά.
Οι συνεδρίες τις περισσότερες φορές ξεκινούσαν με ένα τραγούδι χαιρετισμού (greeting
song) και τελείωναν με ένα τραγούδι αποχαιρετισμού (goodbye song) (Nordoff & Robbins,
1971).
Η καταγραφή και ανάλυση της περίπτωσης είναι επηρεασμένη από τη θεραπευτική,
αφηγηματική ανάλυση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιβλίο των Gudrun Aldridge και
David Aldridge, “Melody in Music Therapy- A Therapeutic Narrative Analysis”. (2008) Η
αφήγηση θα γίνει σε πρώτο ενικό πρόσωπο, προς χάριν παραστατικότητας και αμεσότητας.
6.5. Ιστορικό πελάτη
Ο Λευτέρης ήταν 7 χρονών, όταν ήρθε για πρώτη φορά για μουσικοθεραπεία και ήταν
διαγνωσμένος με βαρύ αυτισμό. Η μητέρα του μου είπε ότι μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ως
ένα σημείο, όπως να ντυθεί και να φάει μόνος του, αλλά δεν μπορεί να πάει μόνος του
τουαλέτα ή να αναλάβει προσωπικές πρωτοβουλίες.
Τα σχόλια της μητέρας του ήταν τα εξής: «Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ καλό και ήσυχο
παιδάκι. Δεν έχει καθόλου επιθετική συμπεριφορά και είναι πολύ ευγενικός. Είναι πολύ
συνεσταλμένος, απομονωνόμενος στον δικό του κόσμο και δεν αλληλεπιδράει με τους
ανθρώπους πολύ. Αποφεύγει τη σωματική επαφή και δεν αντέχει τους πολύ δυνατούς και
περίπλοκους ήχους». Όντως όλα αυτά που μου είπε η μητέρα του, ήταν πολύ προφανή, όταν
συνάντησα τον Λευτέρη για πρώτη φορά. Η στάση του κορμιού του ήταν σκυφτή με το
πρόσωπό του στραμμένο προς πάτωμα και ένιωθα από μέρους του έναν υφέρποντα φόβο,
ντροπαλότητα και αποστασιοποίηση.
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6.6. Παράδειγμα από κλινική περίπτωση
Στην πρώτη συνεδρία, ήδη ήμουν μέσα στην αίθουσα και περίμενα την μητέρα του Λευτέρη
να τον φέρει. Ένιωθα μία χαρούμενη αναστάτωση και ένα αμυδρό άγχος, όπως και κάθε
φορά που έρχομαι σε επαφή με έναν καινούργιο πελάτη. Η αίθουσα ήταν μεγάλη, το πιάνο
και τα όργανα βρισκόντουσαν στη μία πλευρά, όπου καθόμουν και περίμενα τον Λευτέρη.
Στη μέση υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι με μικρά καρεκλάκια όπου ουσιαστικά ήταν σα να
χώριζαν την αίθουσα σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. Όταν ο Λευτέρης μπήκε μέσα στην
αίθουσα κοίταξε φευγαλέα προς το μέρος μου και πήγε και στάθηκε διαγώνιος από το σημείο
που βρισκόμουν, όσο πιο μακριά δηλαδή γινόταν από τα όργανα και από μένα. Το βλέμμα
του ήταν στραμμένο στο πάτωμα και με το ένα χέρι έπαιζε με την άκρη της μπλούζας του,
μπουρδουκλώνοντας τα δάκτυλά του ανάμεσά της. Για λίγα δευτερόλεπτα καθόμουν και τον
παρατηρούσα, προσπαθώντας να αφουγκραστώ την συναισθηματική του κατάσταση, ώστε
να δημιουργήσω μία μουσική που θα ταίριαζε ενδεχομένως στη ψυχική του διάθεση τη
δεδομένη στιγμή. Ήθελα να ξεκινήσω να παίζω για να τον καλωσορίσω στη μουσική και στο
καινούργιο ξεκίνημα μεταξύ μας, όμως δεν είχα ούτε ένα δικό του ήχο και τον παλμό της
ανάσα του μετά βίας την αντιλαμβανόμουν, ώστε να έχω τουλάχιστον ένα ρυθμικό ερέθισμα.
Αποφάσισα να παίξω σε πεντατονική49 κλίμακα, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις
διαφωνίες. Καθώς το άκουσμα της πεντατονικής είναι ένα λιγότερο σύνηθες άκουσμα στη
χώρα μας, ήθελα να αποφύγω την περίπτωση ο Λευτέρης να κάνει σύνδεση με κάτι που έχει
ακούσει ξανά, ώστε να δημιουργήσουμε μία σχέση με τη δική του μουσική. Με έναν πολύ
τρυφερό και pianissimo τρόπο, προσπαθώντας να δημιουργήσω μία ατμόσφαιρα μη
απειλητική, σιγοτραγουδούσα έναν χαιρετισμό, με τον οποίο τον καλωσόριζα στη μουσική
και του συστηνόμουν λέγοντας το όνομά μου. Ενδιάμεσα έκανα παύσεις δημιουργώντας με
αυτόν τον τρόπο, χώρο και τον χρόνο50 στον Λευτέρη για αυτοέκφραση, αν και ο ίδιος το
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Τα συγκεκριμένα διαστήματα σε αντίθεση για παράδειγμα με τα διαστήματα 3 ης, δεν προσδίδουν στη μουσική

υποκειμενικό χαρακτήρα, δίνουν την αίσθηση ηρεμίας, οπότε το παιδί μπορεί να εκφραστεί με όποιον τρόπο
θέλει χωρίς να νιώθει απειλητικό περιβάλλον (Ψαλτοπούλου, 2005).
50

Making spaces (Bruscia, 1987)
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αποζητούσε. Η στάση του όμως φαινόταν να παραμένει ίδια και η ανταπόκρισή του στα
μουσικά ερεθίσματα, φαινομενικά τουλάχιστον δεν ήταν ορατή και ξεκάθαρη σε μένα.
Η δεύτερη συνεδρία συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, εισάγοντας αυτήν την φορά ένα
καινούργιο άκουσμα, αυτό του δώριου51, προσπαθώντας να δω αν ο Λευτέρης θα
ανταποκρινόταν με οποιοδήποτε τρόπο στο άκουσμα μίας νέας κλίμακας. Ενώ εκείνη τη
στιγμή δεν μπορούσα να δω κάτι διαφορετικό στη συμπεριφορά του, βλέποντας αργότερα το
βιντεοσκοπημένο υλικό, αντιλήφθηκα μία μικρή, ανεπαίσθητη ίσως αλλαγή. Ο Λευτέρης
είχε σταματήσει να παίζει τη μπλούζα με τα δάκτυλά του για πολλή ώρα, ενώ ο κορμός του
σώματος του ήταν πλέον περισσότερο στραμμένος προς την κατεύθυνση που βρισκόμουν.
Μπορεί ενδεχομένως να υπήρχε μία αμυδρή μετακίνηση από μέρους του Λευτέρη, ένιωθα
όμως πως πρέπει να συγχρονιστώ και να συμβαδίσω απόλυτα με τους ρυθμούς του,
διαφορετικά αισθανόμουν ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να τον τρομάξει και
να τον απωθήσει.
Εντούτοις όμως, αυτές οι πολύ μικρές αλλαγές με έκαναν να πιστέψω πως αυτό το
καρφωμένο στο κενό βλέμμα και αυτή η ατέρμονη σιωπή κάθε άλλο παρά σιωπηρή ήταν.
Μέσα τους ένιωθα ότι υπέβοσκε κάτι πιο ηχηρό, που αν μου το επέτρεπε ο Λευτέρης, ήθελα
πολύ να το ανακαλύψουμε μαζί, μετατρέποντάς αυτή τη σιωπή σε ένα ήχο, σε μία μουσική
με χρώμα και νόημα.
Στις επόμενες συνεδρίες, ήδη από την αρχή, η στάση του Λευτέρη σηματοδοτούσε κάτι
καινούργιο. Είχε εγκαταλείψει την μακρινή με εμπόδια γωνία και πλέον στεκόταν στην ίδια
ευθεία με εμένα και τα όργανα. Το μόνο που χρειαζόταν τώρα, ήταν η θέληση από μέρους
του, να συναντηθεί με τη μουσική και με τον άνθρωπο που έπαιζε αυτήν. Με μικρά
διστακτικά βήματα, πότε μπροστά και άλλοτε προς τα πίσω, ολοένα και πλησίαζε. Ήταν
εκείνη η στιγμή, που για πρώτη φορά άκουσα τη φωνή του! Μικρές, κοφτές άφωνες κραυγές,
που δεν απευθύνονταν όμως κάπου (Ψαλτοπούλου, 2013). Οι κραυγές αυτές ήταν κοντά
στην τονικότητα της ρε+ και δημιουργούσαν διαστήματα 3ης (Μ,μ). Άρχιζα να αυτοσχεδιάζω
51

Σύμφωνα με τους Κέρπη και Ταμβάκο (2002), ο ήχος της δωρικής κλίμακας εμπνέει θάρος, έχει αρρενωπό

χαρακτήρα, επιφέρει ψυχική ηρεμία και κάνει τον άνθρωπο ισχυρότερο και από την μοίρα του. Ανήκει στο
διασταλτικό στυλ, που παρακινεί τον άνθρωπο να γίνει αποφασιστικός και δραστήριος.
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στην ίδια κλίμακα σε ρυθμό 3/4 και να καθρεφτίζω52 με την φωνή μου τις κραυγές του.
Άρχισα να νιώθω πως ίσως ο Λευτέρης αισθανόταν πιο άνετα, καθώς άρχισε να κουνάει τα
χέρια και τα πόδια του, καθώς υπήρχε και βλεμματική επαφή και γενικά αντιλαμβανόμουν
μία διαφορετική κινητικότητα από μέρους του. Είχαμε δημιουργήσει τον πρώτο μουσικό
αυτοσχεδιασμό σε ένα στυλ ανάλαφρου βαλς, καθώς και τον πρώτο μουσικό διάλογο ο
οποίος βρισκόταν σε ένα πρωταρχικό στάδιο.
Ίσως να είχε έρθει αυτή η στιγμή. Αυτή η στιγμή όπου ο πελάτης αποφασίζει να εκφράσει
κάτι δικό του. Να κάνει το πρώτο μικρό βήμα να συναντηθεί με τη μουσική κάνοντας μία
πρώτη επαφή με αυτήν και τον θεραπευτή. Οδηγώντας σε μία εγκαθίδρυση σχέσης
εμπιστοσύνης, σε μία συμπόρευση και συνδιαλλαγή που μπορεί να παρασύρει τον πελάτη σε
έναν «όμορφο κυκεώνα» μέσω του οποίου θα αναζητήσει τη δομή, τη δημιουργία και την
αληθινή σύνδεση με το εαυτό του.
Σε όλες τις συνεδρίες ήθελα πάντα να είμαι ήδη μέσα στην αίθουσα και να τον περιμένω,
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο σιγουριά και ασφάλεια. Ήταν σα να του λέω: «Είμαι εδώ και
σε περιμένω, και εφόσον το θέλεις και συ ας κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι»! Ένιωθα πως η
θέση που διάλεγε να σταθεί κάθε φορά σηματοδοτούσε την έναρξη αλλά και την πορεία της
συνεδρίας. Είχα αρχίσει να πιστεύω, πως δεν ήταν καθόλου τυχαία αυτή η θέση, αλλά
σχεδόν μία συνειδητή επιλογή και απόφαση από μέρους του.
Στην πέμπτη συνεδρία ήρθε και στάθηκε στη μέση της αίθουσας, δύο-τρία βήματα μακριά
από τα όργανα και εμένα, πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Άρχισα να τον καλωσορίζω και
με αργά βήματα πλησίαζε ακόμα πιο πολύ και έβγαλε μια μικρής διάρκειας κραυγή κοντά
στην νότα μι. Άλλαξα αμέσως τη μουσική, συμβαδίζοντας τον ρυθμό μου με τον ρυθμό του,
παίζοντας με το ένα χέρι στο πιάνο δύο συγχορδίες (μι ελάσσονα και φα μείζονα) ως βάση,
ώστε να μπορώ να έχω στραμμένο το σώμα μου προς τον Λευτέρη και τραγουδούσα μία
andante, piano, legato μελωδία. Στόχος ήταν με αυτή την ήπια, ήρεμη μουσική ο Λευτέρης
να νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον και επίσης να τον ενθαρρύνω να
πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στο πιάνο.

52

Reflecting (Bruscia,1987)
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Ένιωθα μία αλλιώτικη, από τις άλλες φορές, ενέργεια που μου ήταν δύσκολο να την
προσδιορίσω, καθώς και να την καταγράψω παραστατικά τώρα με λόγια. Διαισθανόμουν
πως ο Λευτέρης ήταν διαφορετικός εκείνη την μέρα και περίμενα, μέσω της μουσικής, να
καταφέρει να εκφράσει αυτό που ένιωθε. Συνέχισα να παίζω και να τραγουδάω,
περιμένοντας κάποια ανταπόκριση από μέρους του. Δέκα λεπτά προτού τελειώσει η
συνεδρία, πλησίασε και στάθηκε για λίγο δίπλα στο πιάνο και σε μένα, κάνοντας ενίοτε και
βλεμματική επαφή. Ξαφνικά και απρόσμενα, άπλωσε με απίστευτη λεπτότητα και
τρυφερότητα το χέρι του και έπιασε το δικό μου. Ένιωσα σα να μου λέει: «Μου αρέσει που
βρίσκομαι εδώ.» Άρχισα να τραγουδάω λίγο πιο δυνατά, θέλοντας μέσω των δυναμικών να
εκδηλωθεί με περισσότερο στόμφο η σημαντικότητα αυτής της στιγμής. Μετά από λίγο
ξεκίνησα δειλά και μαλακά να κουνάω τα χέρια μας, θέλοντας να δώσω ένα διαφορετικό
νόημα σε αυτήν την πράξη, σαν έναν μικρό χορό των χεριών. Έδειχνε να ανταποκρίνεται,
καθώς συνέχισε να μου πιάνει το χέρι και να ακολουθεί την πορεία των κινήσεων. Λίγα
δευτερόλεπτα αργότερα, μου άφησε το χέρι και για πρώτη φορά πήγε και χάιδεψε το μεγάλο
τύμπανο και έπειτα πήγε και στάθηκε μπροστά στην πόρτα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι δεν
ήθελα να αρχίσω να παίζω το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Αισθανόμουν ότι ήταν άτοπο
και πως θα κατέστρεφα αυτή τη στιγμή. Κοντοστάθηκα για λίγα δευτερόλεπτα δίνοντας με
αυτόν τον τρόπο τον χρόνο στον Λευτέρη και σε μένα να εμπεριέξουμε τις καινούργιες
πληροφορίες που είχαν αναδυθεί και έπειτα σηκώθηκα, άνοιξα την πόρτα και τον χαιρέτησα
λεκτικά.
Μετά τη συνεδρία κάθισα για μερικά λεπτά να αναλογιστώ και να καταγράψω το τι συνέβη.
Για κάποιο λόγο δεν μπορούσα. Το χέρι μου έτρεμε. Οι λέξεις ήταν σα να
αναγραμματίζονταν και να έχαναν το νόημα τους. Ένιωθα βαθύ ενθουσιασμό και δέος προς
το πρόσωπο του Λευτέρη που κατάφερε μέσω της μουσικής, να ξεπεράσει μεγάλο μέρος του
αυτισμού του και της άρνησής του για επαφή και να προβεί σε μία απρόσμενη και θαρραλέα
γι αυτόν πράξη. Αυτονομήθηκε και πήρε την πρωτοβουλία να δείξει τα συναισθήματά του.
Έκλεισα το τετράδιο, χαμογέλασα και απλά άφησα αυτή τη στιγμή να υπάρχει στη μνήμη
μου.
Αυτή η μικρή στιγμή, ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος για τη μετέπειτα πορεία της θεραπευτικής
διαδικασίας. Στις επόμενες συνεδρίες, αφήνοντας πίσω την διστακτικότητα του ο Λευτέρης,
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και με περισσή αυτοπεποίθηση, ενεπλάκη ενεργά στη θεραπεία. Ήρθε σε επαφή με τα
όργανα και αυτοσχεδίασε μουσικά με αυτά, ήταν σε θέση να δημιουργεί μουσικούς
διαλόγους, μέσω των οποίων μου φαινόταν ότι εκδήλωνε μεγάλο θαυμασμό και χαρά.
Συμμετείχε στα μουσικά παιχνίδια, όπως αυτό του κυνηγητού, εκφράζοντας ενθουσιασμό με
αμέριστη διάθεση.
Στην προτελευταία συνεδρία, είχα ήδη προετοιμάσει τον Λευτέρη από την προηγούμενη
φορά πως ο κύκλος των συνεδριών μας θα ολοκληρωνόταν. Καθώς τον καλωσόριζα στη
μουσική και του έλεγα γεια, κάνοντας τις συνηθισμένες ενδιάμεσες παύσεις 53, δίνοντας έτσι
τον χώρο για να ανταποκριθεί, εξέφρασε με τον δικό του λεκτικό τρόπο τη λέξη γεια! Εκείνη
τη στιγμή, μη μπορώντας να κρύψω τον ενθουσιασμό μου, χαμογελούσα τραγουδώντας
δυνατά γεια, με μία διάθεση υπερβολής, μέσω της οποίας προσπαθούσα να δώσω ήχο στη
σημαντικότητα της στιγμής.
Η δίοδος για την σύνδεση με τη δημιουργικότητα, ήταν ολοφάνερα ανοιχτή. Ο Λευτέρης είχε
συνδεθεί με το υγιές «μουσικό παιδί54» μέσα του και μπορούσε να εκφράσει τον εαυτό του
μέσω της μουσικής και του παιχνιδιού.
Οι συζητήσεις με τη μητέρα του κάθε φορά ήταν τόσο ενθαρρυντικές και ευοίωνες. Μου
έλεγε ότι βλέπει διαφορές στη διάθεσή του η οποία ήταν πιο εύθυμη και χαρούμενη, ενώ
έδειχνε να είναι περισσότερο συνεργάσιμος στις καθημερινές συνήθειες. Συγκεκριμένα μετά
την έκτη συνεδρία μου ανέφερε τα παρακάτω αυτολεξεί:
«Ο Λευτέρης, προτού έρθουμε στη μουσικοθεραπεία έχει λογοθεραπεία. Για να πάμε
εκεί πρέπει να ανέβουμε πολλά σκαλιά για να φτάσουμε στην αίθουσα. Ο Λευτέρης
κάθε φορά φέρνει αντιρρήσεις και δεν θέλει να ανέβει τα σκαλιά και τις πιο πολλές
φορές αναγκάζομαι να τον πάρω αγκαλιά για να τον πάω στην αίθουσα. Τις
τελευταίες φορές που έχει συνδέσει πλέον στο μυαλό του ότι μετά έχει
μουσικοθεραπεία, ανεβοκατεβαίνει τα σκαλιά τρέχοντας, ειδικά όταν είναι να
φύγουμε γιατί ξέρει ότι θα έρθουμε στη μουσικοθεραπεία.»
53

Pausing (Bruscia, 1987)

54

Music child (Nordoff and Robbins, 1977)
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Ο Λευτέρης αν και έδειξε μία μικρή άρνηση, ανταποκρίθηκε σχεδόν με στωική ηρεμία και
ωριμότητα στον αποχωρισμό. Ένιωθα σα να λέει: «Μου απομένουν ακόμα λίγες στιγμές στη
μουσικοθεραπεία, πρέπει να τις εκμεταλλευτώ όσο πιο δημιουργικά γίνεται.»
Μετά το τέλος των συνεδριών με είχαν πλημμυρίσει διάφορα συναισθήματα. Χαράς,
ενθουσιασμού, δέους αλλά συνάμα και απογοήτευσης. Αφενός γιατί θαύμαζα την
αποφασιστικότητα του Λευτέρη να εμπλακεί και να δημιουργήσει μία τόσο γρήγορη και
δημιουργική σχέση με τη μουσική και με εμένα, αφετέρου, γιατί ενώ αντιλαμβανόμουν πόσο
άμεση και αποτελεσματική είναι η μουσικοθεραπεία για τον Λευτέρη, έπρεπε να
ολοκληρωθεί αφήνοντάς με, με μία βαθειά απορία.
Αν ο Λευτέρης κατάφερε να ξεπεράσει τόσο γρήγορα μεγάλο μέρος του αυτισμού, της
απομόνωσης και του δισταγμού του, πώς θα συνέχιζαν οι συνεδρίες αν είχαμε περισσότερο
χρόνο για αναζήτηση και βαθύτερη ενδοσκόπηση;
Η ρητορική μου ερώτηση εδώ και έναν μήνα έχει πάψει να είναι πλέον ρητορική, καθώς με
τον Λευτέρη έχουμε ξεκινήσει συνεδρίες μετά από ενάμιση χρόνο ξανά. Λαϊκότροπα θα
περιέγραφα αυτήν την… δεύτερη… πρώτη… επαφή ως «Σα να μη πέρασε μία συνεδρία…».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία της παρούσας εργασίας μπορεί κάποιος να
διαπιστώσει τα εξής. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ορολογίες που υπάρχουν για τις
στιγμές με νόημα όπως και τις διαφοροποιήσεις που υπογραμμίζουν οι ψυχολόγοι,
ψυχοθεραπευτές και μουσικοθεραπευτές, ανάλογα της προσέγγισής που ενστερνίζονται,
υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που συγκλίνουν για τις εν λόγω στιγμές. Διέπονται από το
απροσδόκητο και το απρόσμενο και χαρακτηρίζονται πολλές φορές για την ύψιστη διαύγεια,
πνευματικότητα και αλήθεια που φέρουν. Όταν βιώνονται, χάνεται κάθε αίσθηση
πραγματικού χρόνου, ενώ η διάρκεια τους είναι μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά τη
βίωση των, κρίνεται απαραίτητος ο χρόνος προς αφομοίωση των πληροφοριών. Επίσης όταν
βιώνονται τέτοιες στιγμές, ο πελάτης συνήθως δεν είναι σε θέση να περιγράψει λεκτικά την
εμπειρία του, καθώς οι λέξεις χάνουν το νόημα τους μπροστά στο μεγαλείο της στιγμής.
Επιπλέον, κοινό στοιχείο των προσεγγίσεων και απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν
τέτοιου είδους στιγμές, είναι ότι ο θεραπευτής πρέπει να έχει βαθειά ενσυναίσθηση, έλλειψη
κριτικού βλέμματος και σεβασμό απέναντι στον πελάτη του, ώστε η θεραπευτική σχέση να
διέπεται από εμπιστοσύνη, και αυθεντικότητα. Η μοναδικότητα που αναδύεται μέσω της
αμοιβαίας δυαδικής αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά και το βασικό κομβικό στοιχείο για
την «αναζωπύρωση» τέτοιων στιγμών.
Εύλογα τώρα μπορούν να γεννηθούν ερωτήματα και απορίες σχετικά με την ύπαρξη αλλά
και αυθεντικότητα τέτοιων στιγμών στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Αφενός ο
αριθμός των συνεδριών ήταν πολύ μικρός, γεγονός που μπορεί να γεννήσει αμφιβολίες όσον
αφορά την γνησιότητα της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της θεραπεύτριας και του πελάτη,
αφετέρου, ενδεχομένως αυτές οι στιγμές να μη χαρακτηρίζονται από μέγιστη διαύγεια,
ένταση, κοκ. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπερεκτιμηθούν αυτές, ως απόλυτες
στιγμές αλήθειας, δε θα έπρεπε όμως και να υποτιμηθούν. Θα ήταν άλλωστε
αντιεπαγγελματικό, αδαές ή ακόμα και υβριστικό, η θεραπεύτρια να προσπαθούσε να
ονοματίσει αυτές τις στιγμές και να τις χαρακτηρίσει ως λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές,
από τη στιγμή που ο ίδιος ο πελάτης δε δύναται να τις επαληθεύσει με τον λόγο του.
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Στη βιβλιογραφία ο Stern55, διακρίνει αυτές τις στιγμές στις «στιγμές του τώρα», οι οποίες
για να μετουσιωθούν σε στιγμές με νόημα, προϋποθέτει πως θεραπευτής και πελάτης
αλληλεπιδρούν και προσφέρουν κάτι μοναδικό και αυθεντικό και οι δύο στο εδώ και τώρα.
Επιπλέον ο Tronick, αναφέρει πως η αναβίωση της πρωταρχικής σχέσης μητέρας-παιδιού
μέσα στη θεραπεία ίσως και να είναι το πρώτο βασικό θεμέλιο και όταν βιωθεί ξανά μπορεί
να επεκταθεί και να οδηγήσει σε μία στιγμή με νόημα.
Αν ανατρέξουμε στα ευρήματα από την περίπτωση του Λευτέρη θα μπορούσαν να βρεθούν
πολλά κοινά στοιχεία που συμφωνούν με τις προαναφερθείσες έρευνες. Καταρχήν η έλλειψη
λόγου του Λευτέρη, ουσιαστικά ίσως να μην επηρεάζει και τόσο την εγκυρότητα αυτών των
στιγμών. Μέσω της ενσυναίσθησης, που είναι βασικό κριτήριο για να καταστήσει κάποιον
θεραπευτή, ο θεραπευτής μπορεί να διαισθανθεί (εφόσον είναι πλήρως συνδεδεμένος με τον
πελάτη του στο εδώ και τώρα) αυτές τις στιγμές, καθώς είναι σα να τις βιώνει, σε ένα άλλο
επίπεδο και αυτός.
Επιπλέον, όταν ο Λευτέρης αργά και σταδιακά πλησίαζε προς το μέρος της θεραπεύτριας
μέχρι τη στιγμή που ένιωσε ασφάλεια και πήρε την προσωπική πρωτοβουλία και της έπιασε
το χέρι, μπορεί να γίνει λόγος για εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης. Μία πρωτοβουλία που
συνέβη αναπάντεχα και απροσδόκητα.
Ο πρώτος μουσικός αυτοσχεδιασμός που είχε την μορφή μίας πρώτης μορφής διαλόγου,
μπορεί να προσομοιώσει την πρωταρχική σχέση μητέρας-παιδιού. Επιπρόσθετα, η ενεργή
συμμετοχή του στη θεραπευτική διαδικασία, η σύνδεση με τη δημιουργικότητά του, αναδύει
στοιχεία συνδιαλλαγής και δυαδικής αλληλεπίδρασης.
Σημαντικό τεκμήριο για την συνειδητοποίηση ύπαρξης τέτοιων στιγμών, είναι η αλλαγή στη
συμπεριφορά του πελάτη. Αυτή η αλλαγή είναι αρκετά έκδηλη μετά το πέρας της πέμπτης
συνεδρίας, αλλά αν ληφθεί υπόψη το ιστορικό του παιδιού (άρνηση και υπεκφυγή σωματικής
επαφής), ήδη σε αυτήν την συνεδρία μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για ύπαρξη στιγμής με
νόημα. Μία μικρή στιγμή συνειδητότητας και υπέρβασης από μέρους του Λευτέρη, που
οδήγησαν σε άλλες μικρές στιγμές. Σε «στιγμές με νόημα».
55

Βλ. σελ.75
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Εν κατακλείδι, από όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να διεξαχθεί το συμπέρασμα πως η
μουσικοθεραπεία και μέσω της τριαδικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ πελάτηθεραπευτή-μουσικής, είναι αφενός μία πολύ αποτελεσματική παρέμβαση σε άτομα με
αυτισμό. Αφετέρου η δύναμη της μουσικής να οδηγεί άμεσα σε υποσυνείδητα κομμάτια του
εαυτού, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης μπορεί πολύ γρήγορα να
οδηγήσει στη βίωση στιγμών με νόημα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Ζ.Π. Σαρτρ στο βιβλίο του «Ο Υπαρξισμός είναι Ανθρωπισμός» αναφέρει πως η ύπαρξη
προηγείται της ουσίας και μέσα από ένα αθεϊστικό πρίσμα, θέτει τον άνθρωπο ως τον μόνο
υπεύθυνο δημιουργό που θα δώσει ουσία στην ίδια του την ύπαρξη. Προσωπικά, αυτή η
ουσία δημιουργείται από τις διαφορετικές στιγμές που βιώνει ο άνθρωπος, μέσω των οποίων
έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα συναισθημάτων. Η βίωση αυτών των στιγμών/εμπειριών
φέρουν αντιμέτωπο τον άνθρωπο με πολυποίκιλες επιλογές. Επιλογές που στην ουσία τους,
ορίζουν το είναι και το φαίνεσθαι του κάθε ατόμου.
Στιγμές χαράς, έκστασης, ενθουσιασμού, μεταμόρφωσης, πνευματικότητας, ενόρασης,
ζωτικότητας, ηρεμίας, γαλήνης… Στιγμές λύπης, πόνου, στενοχώριας, μοναξιάς… Στιγμές
με μη νόημα, γιατί ακόμα και στο μη νόημα μπορεί κάποιος να ανακαλύψει το αληθινό
νόημα! Στιγμές που φωλιάζουν πίσω από εκκωφαντικές σιωπές και διακαώς αναζητούν τον
ήχο τους για να μπορέσουν να υπάρξουν.
Στιγμές που αν ο άνθρωπος τολμήσει και δώσει τη δέουσα προσοχή και δεν τις προσπεράσει,
μπροστά του θα ανοιχτούν ωκεανοί επιλογών. Στιγμές σημαντικών επιλογών που θα
καθορίσουν την ύπαρξή του. Στιγμές, στιγμές, στιγμές! Στιγμές με νόημα…
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