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Α ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η θεραπευτική διάσταση της μουσικής έχει ξεκινήσει ήδη από πολύ παλιά -από τον

Σαμανισμό, μέχρι τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Πυθαγόρα μέχρι τον σύγχρονο πια

κόσμο, ξεδιπλώνεται η ιστορική ανασκόπηση της μουσικοθεραπείας. Έτσι, η

μουσικοθεραπεία είναι ταυτόχρονα επιστήμη, τέχνη και διαπροσωπική σχέση, ενώ

παράλληλα απευθύνεται στην πολυδιάστατη φύση του ανθρώπου. Η ψύχωση

προσεγγίζεται με αναφορά στον ιατρικό και στον ψυχαναλυτικό λόγο και σε τελευταίες

θεωρίες όσον αφορά τη θέαση της ψύχωσης μέσα από το καινοτόμο πρίσμα της

υπερβατικής ψυχολογίας, και τέλος μέσα από το πρίσμα της ανθρωπολογικής διάστασης.

Οι μελέτες περίπτωσης της Marrianne αλλά και της αναλυτικής μουσικοθεραπείας

που αναφέρονται καταδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι το ψυχαναλυτικό υπόβαθρο

στην εφαρμογή της επιστήμης της μουσικοθεραπείας. Ωστόσο, πέρα από την

ψυχαναλυτική οπτική δεν θα πρέπει να παραβλέπονται ευρύτεροι κοινωνικοπολιτικοί-

ιστορικοί παράγοντες.

Η ποιοτική έρευνα εστιάζει στην ίδια τη γνώμη των υποκειμένων, όσον αφορά την

εμπειρία τους μέσα από τις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας. Μέσα από την ερμηνευτική

φαινομενολογία δίνονται τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στην

υποκειμενική συνειδητή εμπειρία των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στη

μουσικοθεραπευτική διαδικασία. Ακόμα, η ποιοτική έρευνα συνδέεται με την

εθνογραφική έρευνα όσον αφορά τη μέθοδο της ημικής προσέγγισης, της πυκνής

περιγραφής και του αναστοχασμού.

Τέλος, συνοψίζοντας, αναφέρεται μια νέα κατεύθυνση στη μουσικοθεραπεία μέσα

από την εφαρμογή σε ένα γιουνγκιανό πλαίσιο αναφοράς όπου η ψύχωση λαμβάνεται ως

βιωμένη εμπειρία μέσα στην οντολογική της πραγματικότητα. Σε αυτήν την

πραγματικότητα, η μουσικοθεραπεία παρεμβαίνει μέσω του κλινικού και του φωνητικού

αυτοσχεδιασμού βοηθώντας τον ασθενή ως προς την ίαση.

Λεξεις-Κλειδιά: μουσικοθεραπεία, ψύχωση, ποιοτική έρευνα, ερμηνευτική

φαινομενολογία, εθνογραφική έρευνα, Jung.
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ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

The therapeutic dimension of music made its appearance many years

ago, from shamanism to the philosophy of Plato and Pythagoras, in the

modern world unfolding the historical review of music therapy. Thus, music

therapy is at the same time science, art and interpersonal relation, while

addressing the multidimensional nature of man. Psychosis is approached with

reference to the medical, psychoanalytic discourse, as well as to recent

theories on the view of psychosis through the innovative concept of

transcendental psychology and finally through the anthropological dimension.

The case studies of ‘Marianne’ and the analytical psychology in the

application of music therapy show that psychoanalytic background is

important in the application of this science. However, beyond the

psychoanalytic optical, broader socio-political and historical factors should

not be overlooked.

Quality research focuses on the opinion of the eight psychotic subjects

on their experience through the music therapy sessions. Through the

phenomenological analysis in the research, the necessary tools are provided to

gain access to the subjective conscious experience of phenomena taking place

in the music therapy process. At the same time, qualitative research is linked

to the ethnographic method in terms of emic method, thick description and

reflection. The research findings analyze the patients' experiences with music

therapy.

To sum up, a new direction to music therapy is being mentioned,

through its application to a Jungian frame of reference where psychosis is

taken as a living experience within its ontological realities. In this reality,

music therapy acts through clinical and vocal improvisations and intervenes in

it so as for the patient to be cured.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προσωπική μου σχέση με τη μουσικοθεραπεία.

Ξεκινώντας την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, νομίζω ότι είναι

απαραίτητο να γίνει και μία αναφορά στην προσωπική μου σχέση με τη μουσικοθεραπεία.

Έτσι, ανατρέχοντας, στο παρελθόν μου, η μουσική, υπήρξε για εμένα καθοριστική

ως προς την ύπαρξή και τη μετέπειτα εξέλιξή μου. Μέσα από την πολύχρονη διδασκαλία

πιάνου, η επίπονη προσπάθειά μου να αντεπεξέλθω στις μουσικές δραστηριότητες

συνοδεύτηκε από γλυκύτητα, τρυφερότητα, κατανόηση και υπομονή -δεξιότητες πάνω από

όλα ανθρώπινες και έπειτα παιδαγωγικές. Τελικά, κατάφερα κατόπιν να ακολουθήσω και

εγώ η ίδια τον δρόμο της διδασκαλίας και να συνεχίσω τις αρχές διδασκαλίας οι οποίες

είχαν μεταλαμπαδευτεί σε εμένα.

Όμως, όπως πολλές σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας κάποια στιγμή

αναδιαρθρώνονται προς μία άλλη κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια ακολούθησα η ίδια

τον δρόμο της θεραπείας μέσα από την ψυχαναλυτική κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο,

θεωρώ πολύ σημαντική τη θεραπευτική σχέση -μια σχέση βαθιά, διεισδυτική, ανθρώπινη

και καθοριστική- μια σχέση αποδοχής, η οποία σε συνδυασμό με τις σπουδές της

μουσικοθεραπείας με αναγέννησε. Αυτό συνέβη, διότι η μουσικοθεραπεία αποτελεί πάνω

απ’ όλα για εμένα, έναν ευγενή σκοπό και μία ολοκλήρωση της ύπαρξης, στηριγμένη

πάνω σε πανανθρώπινες και ηθικές αξίες.

Η εσωτερική μου διερεύνηση ήταν και εξακολουθεί να είναι αρκετά επίμονη,

καθώς η ατόφια ψυχαναλυτική διαδικασία μοιάζει, θα έλεγα γλαφυρά, με το σμίλευμα

ενός άγριου βράχου -χρειάζεται υπομονή, επιμονή μέχρι να λειανθούν οι πλευρές, ενώ τα

κομμάτια που θυσιάζονται κάποιες φορές αφήνουν έναν τρομερό αντίκτυπο.

Μέσα λοιπόν από την αναζήτηση της θεραπείας για τον εαυτό μου, οδηγήθηκα

στην αναζήτηση της θεραπείας και για τους άλλους, και κατ’ επέκταση στη

μουσικοθεραπεία. Το πιο ουσιαστικό στο αντικείμενο αυτό είναι η σχέση που

αναπτύσσεται με τους άλλους, η σχέση όπως αυτή διαμεσολαβείται μέσω της μουσικής.

Επέλεξα να γράψω για τη σύνδεση της μουσικοθεραπείας με την ψυχωτική διαταραχή,

καθώς πιστεύω πως το πεδίο της ψυχικής υγείας είναι απίστευτα ενδιαφέρον αλλά

συνδέεται και μπορεί να επενδυθεί και ψυχαναλυτικά -ίσως περισσότερο από άλλες

παθολογίες.
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Ακόμη, η δημιουργικότητα και η ιδιαιτερότητα κάποιες φορές συσχετίζονται και

συνδέονται με την ψυχική πάθηση. Σύμφωνα με έρευνες, το σύστημα της ντοπαμίνης των

υγιών και ιδιαίτερα δημιουργικών ανθρώπων είναι παρόμοιο με αυτό που έχουν οι

άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια. (de Manzano, Cervenka, Karabanov, Farde &

Ullen, 2010).

Όπως ακριβώς η δημιουργικότητα χρειάζεται ένα κατάλληλο περιβαλλοντικό

πλαίσιο ώστε να μπορέσει να ευδοκιμήσει σωστά, έτσι ακριβώς και η εμφάνιση της

ψυχικής νόσου πυροδοτείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, έστω και αν προϋπάρχει

γονιδιακά (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema, 2003:125). Αν, λοιπόν,

τα όρια της δημιουργικότητας και της ψυχικής υγείας είναι ρευστά, αυτό συνεπάγεται πως

μία ψυχική νόσος μπορεί να διοχετευτεί με έναν δημιουργικό τρόπο και η

μουσικοθεραπεία είναι μία κατάλληλη μέθοδος επ’ αυτού.

Ωστόσο, πόσο βαρετός θα ήταν ο κόσμος χωρίς τις ιδιαίτερες εκείνες φυσιογνωμίες

του Βαν Γκονγκ, του Έντγκαρ Άλαν Πόε ή του Buddy Bolden, οι οποίοι αποτύπωσαν την

εποχή τους με την ιδιαίτερα αίσθηση και το ιδιαίτερο ύφος τους; Το φωτεινό χρώμα στο

οποίο χάνεσαι με τους πίνακες του πρώτου, η σκοτεινή ελκυστική παράδοξη υφή της

ποίησης του δεύτερου και η ελευθερία των αυτοσχεδιασμών του τρίτου είναι απλά

ενδείξεις της περιπλοκότητας και της ομορφιάς της ψυχικής διαταραχής.

Συνοψίζοντας, η επιλογή μου να αναφερθώ στη μουσικοθεραπεία και τη

σχιζοφρένεια, αποτελεί ένα πεδίο που εγείρει το ανθρωπολογικό μου ενδιαφέρον. Ο λόγος

των ασθενών μου, όπως θα παρουσιαστεί μέσα από το συνεντευξιακό υλικό, δηλώνει

πρωτίστως την ανάγκη να αρθρωθεί ο ίδιος ο λόγος από τα υποκείμενα και μετέπειτα από

εμένα. Γιατί τελικά η μουσικοθεραπεία είναι ένας διάλογος γνήσιων συναισθημάτων που

μετασχηματίζουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους θεραπευτές σε μια πιο γνήσια και

ολοκληρωμένη ταυτότητα και για αυτόν τον λόγο είναι μια σχέση ισοτιμίας και μία σχέση

αναγνώρισης και επίγνωσης τόσο του εαυτού, όσο και του άλλου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.1 ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ιστορία της μουσικοθεραπείας τοποθετείται ιστορικά αρκετά παλαιότερα, όταν η

μουσική ήταν ένα βασικό θεραπευτικό εργαλείο σε πολλές κουλτούρες. Ανατρέχοντας

στον σαμανισμό (Mc Masters, 2015:14), η λέξη μουσική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά στη Σιβηρία, σε θρησκευτικές τελετές πριν 200 χρόνια. Ο σαμάνος ή ο θεραπευτής

έχει την ικανότητα μέσω της μουσικής να επικοινωνεί με τον πνευματικό κόσμο.

Ο σαμανισμός εμφανιζόταν σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο όπου η

πρόσληψη της ασθένειας γινόταν αντιληπτή στο πλαίσιο υπερφυσικών αιτιών ενώ ο

σαμάνος, άνδρας ή γυναίκα, ήταν ο θεραπευτής που συνδεόταν με την πνευματική

σφαίρα σε τελετουργίες κατάλληλες για αυτήν την περίσταση, που συχνά

περιλάμβαναν μουσική. Ο σαμάνος λοιπόν, ήταν ένα σημαντικό, αναπόσπαστο

κομμάτι της κοινότητας και της θρησκευτικής παράδοσης, ο οποίος βιώνει

υπερφυσικές εμπειρίες μέσω της διαδικασίας trance και μεσολαβεί για τη διατήρηση

της καλής φυσικής και πνευματικής υπόστασης. (Davis & Hadley, 2015:18-19).

Η θεραπευτική διάσταση της μουσικής αναφέρεται επίσης στη φιλοσοφία του

Πλάτωνα και του Ιπποκράτη ενώ στον Μεσαίωνα, η σύνδεση της μουσικής και της υγείας

φαίνεται να είναι άρρηκτη και να διαμεσολαβείται μέσα από μία σχέση η οποία συνδέει τη

μουσική με το σώμα, τη νόηση και το πνεύμα. (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:18) .

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην Πυθαγόρεια σκέψη, η οποία είναι βαθιά

επηρεασμένη από την εμπειρία των αισθήσεων και της σύνδεσης της φύσης και του

ανθρώπου και θα αναφερθούμε στο μονόχορδο -στην ιδιοφυή ανακάλυψη αυτού του

αρχαίου φιλοσόφου.

Το μονόχορδο είναι ένα μουσικό όργανο που αποτελείται από μία μόνο χορδή, το

οποίο χρησιμοποιούσε ο Πυθαγόρας προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση της

μουσικής μέσω των διαστημάτων και των νοτών στην ανθρώπινη συνείδηση. Οι μουσικές

νότες λοιπόν και οι δονήσεις που αυτές παρήγαγαν είχαν μια ιδιαίτερη επίδραση στον

ανθρώπινο εγκέφαλο. Η μουσική, μέσα από αυτήν τη θεώρηση, είναι σε άμεση συνάρτηση

με τους φυσικούς νόμους, ενώ οι δονήσεις, μέσα από την ποιότητα των διαστημάτων στην

πυθαγόρεια σκέψη, αντανακλούν τις δονήσεις σε ένα κοσμικό, πνευματικό επίπεδο. Η
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Πυθαγόρεια σκέψη, συνίσταται στη θεώρηση ότι οι πλανήτες του σύμπαντος δονούνται

στην ίδια δόνηση με τη μουσική και ότι τελικά η τάξη της μουσικής αποτελεί μία

μικρογραφία και αναπαράσταση της κοσμικής τάξης -συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση

του σύμπαντος και την ενότητα του σώματος, του πνεύματος και του μυαλού. Ο άνθρωπος,

λοιπόν, θεωρείτο σαν ένα «μουσικό όργανο», που μπορεί να κουρδιστεί ή να

αποσυντονιστεί ανάλογα με τις μουσικές δονήσεις οι οποίες θα διέρχονταν στο φυσικό του

σώμα.

Η φιλοσοφία του Πυθαγόρα αναπτύχθηκε εκτενέστερα από τη φιλοσοφία του

Πλάτωνα και διαχέεται σε ένα ευρύτερο φιλοσοφικό επίπεδο, όπου η μουσική και ο

πρακτικός ρόλος της επεκτείνονται τόσο στο ατομικό επίπεδο όσο και στο συλλογικό μέσα

από την εξυγίανση των πολιτών μέσω της μουσικής, η οποία καταφέρνει να αλληλεπιδρά

στην αναδιάρθρωση των κοινωνικών αξιών και πεποιθήσεων και συνεπώς σε μία πιο

ομαλή κρατική λειτουργία. (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:21-23,27).

Στη σημερινή εποχή αυτές οι θεωρήσεις έχουν σημαντική επίδραση στη σύγχρονη

προσέγγιση της μουσικοθεραπείας. Επομένως, η σύλληψη μιας φυσικής τάξης του

ανθρώπινου σώματος η οποία, μέσω της μουσικής ανακλά την ευρύτερη συμπαντική

αρμονία μέσω της μουσικής, υιοθετείται και από τον Ken Bruscia. (Bruscia, 2000:84-96,

Ruud, 2000:67-76). Η σύγχρονη επιστημονική σκέψη συνδέεται πια με τα διαφορετικά

επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης και επεκτείνεται, πέρα από την αιτιατή διάσταση, και

στην πιο πνευματική. Η μουσική σχετίζεται και επιδρά στη νοητική, πνευματική και

σωματική σφαίρα ενώ αντανακλάται η παγκόσμια τάξη μέσω αυτής και συνεπώς οι

θεμελιώδεις αυτές αρχαίες φιλοσοφίες οδηγούν σε μία ανά-διερεύνηση και ανά-θεώρηση

των βασικών τους σημείων μέσω μιας προέκτασης και επανεξέτασής τους στο νέο

επιστημονικό πλαίσιο διερεύνησης της μουσικοθεραπείας. (Wigram, Pedersen & Bonde,

2002:29).

Συνεχίζοντας στην ιστορική αναφορά της μουσικοθεραπείας, όπως επισημαίνεται από τους

Davis & Hadley (2015), είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πολλές φορές η ιστορία της

μουσικοθεραπείας συνδέεται συχνά με ένα δυτικό-χριστιανικό πλαίσιο και αυτό έχει ως

αποτέλεσμα να παραβλέπονται κάποια σημαντικά στοιχεία που αφορούν τη θεραπευτική

διάσταση της μουσικής σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες, οι οποίες ενυπάρχουν σε

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο από αυτό που θεωρείται επικρατέστερο. Η θεραπευτική

διάσταση της μουσικής, σε αυτό το πλαίσιο, προσεγγίζεται, μέσα από τους εξής

συγγραφείς: Horden (2000), Gook’s (2000) και Dileo Maranto’s (1993). Στα δύο πρώτα
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βιβλία τονίζεται η σημασία του ευρύτερου πολιτισμικού, ιστορικού πλαισίου και η

επίδραση αυτού στην ανάδυση της μουσικοθεραπείας, ενώ στο τελευταίο αναφέρονται

διηγήσεις των ίδιων των μουσικοθεραπευτών, όπως εφαρμόζονται σε ποικίλα πολιτισμικά

και ιστορικά περιβάλλοντα. (Davis & Hadley, 2015:18). Επομένως η ιστορία της

μουσικοθεραπείας δεν συνδέεται αποκλειστικά με ένα πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς η

θεραπεία μέσω μουσικής μπορεί να εμφανιστεί μέσα από πιο πνευματικές πρακτικές, όπως

είναι ο σαμανισμός και κάποιες ολιστικές προσεγγίσεις αλλά και μέσα σε ένα πιο αυστηρά

καθορισμένο επιστημονικό πλαίσιο, όπως η πιο σύγχρονη εφαρμογή της

μουσικοθεραπείας.

Στις σαμανικές παραδόσεις (που αναφέρθηκαν και στην αρχή) οι οποίες αφορούν

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο από το δυτικό, η μουσική σε συνδυασμό με τον χορό,

επιφέρει την κατάσταση trance, που δημιουργεί ένα altered state της συνείδησης. Ο

σαμανισμός εμφανίζεται σε πολλές χώρες και στη σημερινή εποχή, ενώ πολλοί μουσικο-

θεραπευτές εφαρμόζουν στοιχεία της σαμανικής πρακτικής, όπως η Barbara Crowe. Η

θεραπεία μέσω της μουσικής και η σύνδεσή της με πιο ολιστικές, πνευματικές αξίες

απαντάται σε πολλές κουλτούρες και κυρίως στις ιθαγενείς φυλές που ενσωματώθηκαν

μετέπειτα στον πολιτισμό της Αμερικής. Κατά τον Densmore ( 1948), περιγράφεται:

…..πως η μουσική σε συνδυασμό με τον ρυθμό αποτελεί πρωταρχική θεραπεία

τόσο για τη φυσική όσο και για τη συναισθηματική διαταραχή. Έτσι, πολλοί σαμάνοι

χρησιμοποιούσαν τη μουσική σε συνδυασμό με φυσικά φάρμακα όπως βότανα ή

συνδύαζαν ρυθμικά όργανα σε συνδυασμό με τη φωνή ή χρησιμοποιούσαν σαν

θεραπευτικό όργανο μόνο τη φωνή. (Davis & Hadley, 2015:19).

Στον πρώιμο δυτικό πολιτισμό η πρόσληψη της ασθένειας μετατοπίστηκε από τα

υπερφυσικά αίτια (για παράδειγμα, να αποδίδεται η ασθένεια στη δυσαρέσκεια των θεών)

και αυτό είχε ως βασική συνέπεια έναν διαφορετικό τρόπο συμβολής της μουσικής στη

θεραπευτική διαδικασία. Στην ελληνική κουλτούρα στα χρόνια του Ιπποκράτη και στην

εποχή του Γαλιλαίου, η διαταραχή της φυσικής και ψυχικής κατάστασης θεωρείτο

απόρροια της διαταραχής των τεσσάρων υγρών και της δυσαρμονίας που αυτή επέφερε.

Στη συνέχεια, στον Μεσαίωνα, με την εδραίωση του χριστιανισμού υπήρξε ιστορικά μια

διαφοροποίηση ανάμεσα σε ασθενείς που έπασχαν από ψυχικές παθήσεις και σε ασθενείς

που έπασχαν από φυσικά νοσήματα, καθώς οι πρώτοι περιθωριοποιούνταν και συχνά

εφαρμόζονταν για τη θεραπεία τους ανορθόδοξοι τρόποι εξαιτίας της έλλειψης γνώσης
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περί των ψυχικών νοσημάτων. Ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί την ανάδυση της

επιστημονικής μεθόδου και διάγνωσης της ασθένειας που οδηγεί σε μια κατεύθυνση

συστηματοποίησης της εφαρμογής της μουσικοθεραπείας. Στον 20ο αιώνα, η

μουσικοθεραπεία εμφανίζεται στην εφαρμογή της στη σύγχρονη κοινωνία, θεσμοθετημένη

μέσω της ίδρυσης διεθνών οργανισμών (Davis & Hadley, 2015:19-20).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ιστορική ανασκόπηση της αντίληψης περί των

ψυχικών παθήσεων και της σύνδεσής τους με τη μουσικοθεραπεία. Έτσι, περί το 1800 ο

Benjamin Rush εστίασε σε μια ηθική και ανθρωπιστική προσέγγιση σχετικά με τις

συναισθηματικές διαταραχές και θεωρούσε τις δραστηριότητες της μουσικής ή της

κηπουρικής ως σημαντικές δραστηριότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στη θεραπεία

αυτών των ασθενειών. Η μουσική λοιπόν πρωτοαναγνωρίζεται ως σημαντικό

συμπληρωματικό στοιχείο στη θεραπευτική διαδικασία. Επιπλέον, ο Samuel Mathews

ανέφερε στην εργασία του τη συμβολή της μουσικής στην ψυχιατρική πάθηση και

συγκεκριμένα τη σχιζοφρένεια, όπως επίσης και σε ασθένειες που αφορούν περισσότερο

τις σωματικές, φυσικές λειτουργίες. Υπό αυτό το πρίσμα, η μουσική επιδρά θεραπευτικά,

καθώς επιδρά νοητικά και συνεπώς και σωματικά, καταστέλλοντας την όποια πάθηση.

Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο (αρχές 19ου αιώνα), η μουσικοθεραπεία αρχίζει να

εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με άτομα με αναπηρίες. (Davis & Hadley,

2015:20-21).

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, το άρθρο «Music as Mind Medicine» το

οποίο εκδόθηκε στο Virginia Medical Monthly, πραγματεύεται τις αντιδράσεις γυναικών

που έπασχαν από ψυχιατρικές παθήσεις στην κλασική μουσική (μέσω εκτέλεσης μουσικής)

μέσω συνεδριών που γίνονταν στη Ν. Υόρκη. Ακόμη, ο George Adler Blumer θεωρεί πολύ

σημαντική τη συμβολή της μουσικής στις ψυχιατρικές διαταραχές και καλεί μουσικούς

στο νοσοκομείο της Utica State, προκειμένου να παίζουν μουσική για τους ασθενείς. H

επίδραση της μουσικής εκείνη την περίοδο δεν φαίνεται να αφήνει αδιάφορο τον

νευρολόγο Leonard Corning, ο οποίος χρησιμοποιεί το στοιχείο της μουσικής σε

συνδυασμό με τη visual imagery σε ασθενείς με ψυχολογικές και συναισθηματικές

διαταραχές -ο ίδιος θεωρούσε σημαντική την επίδραση της κλασικής μουσικής πριν ή και

κατά τη διάρκεια του ύπνου, καθώς οι μουσικές δονήσεις επηρέαζαν το υποσυνείδητο και

μετέφεραν σε αυτό θετικά μηνύματα, σκέψεις και συναισθήματα στη ζωή του ασθενούς.

Τέλος, την ίδια περίοδο η μουσικοθεραπεία και η εδραίωσή της στις ψυχικές διαταραχές

αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε σε διάφορες περιοχές στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, στο

Λονδίνο, στην Ουγγαρία και τη Φινλανδία. (Davis & Hadley, 2015:21-22).
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Συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή στη μουσικοθεραπεία, τον 20ο αιώνα

ιδρύεται ο πρώτος οργανισμός της μουσικοθεραπείας από την Vescelius τo 1903, η οποία

εστίαζε κυρίως στην εκτέλεση κλασικής μουσικής μέσω κατάλληλων επιλεγμένων

μουσικών κομματιών ανάλογα με τον ασθενή, ενώ η ίδια δεν θεωρούσε την

αλληλεπίδραση με τους πελάτες της ως κάτι καθοριστικό για τη θεραπεία τους.

Αντίθετα με τη Vescelius, η Isa Maud Ilsen και η Harriet Ayer Seymour θεώρησαν

την αλληλεπίδραση δια μέσω της θεραπευτικής σχέσης του μουσικοθεραπευτή και του

ασθενή ως κάτι απαραίτητο για τη συμβολή της θεραπείας. Η πρώτη, ως νοσοκόμα,

ενδιαφερόταν για την εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης με τους πελάτες της και

χρησιμοποιούσε τη μουσική σε ένα ευρύ φάσμα τόσο ψυχολογικών όσο και φυσικών

δυσλειτουργιών, ενώ εφάρμοσε τη μουσικοθεραπεία στους στρατιώτες του Α’

Παγκοσμίου πολέμου. Η Seymour, ως εκπαιδευτικός και θεραπεύτρια, αρχικά θεωρούσε

την επίδραση θεραπευτή-ασθενή ήσσονος σημασίας, αλλά μετέπειτα, με την ενασχόλησή

της με βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αντιλήφθηκε τη σημασία της

διαδραστικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον ασθενή. (Davis & Hadley,

2015:23).

Προτού συνεχιστεί η αναφορά στην ιστορική ανασκόπηση της μουσικοθεραπείας,

θα ήταν σημαντικό να τονιστεί η μετάβαση από ένα πλαίσιο που αναφέρεται αρχικά σε μία

εφαρμογή της μουσικοθεραπείας, ανεξάρτητα από τη σχέση διάδρασης ανάμεσα στον

θεραπευόμενο και τον θεραπευτή, προς μια κατεύθυνση διαδραστική ανάμεσα στον

θεραπευτή και τον ασθενή, όσον αφορά την εξέλιξη του ιστορικού πλαισίου της

εφαρμογής μουσικοθεραπείας στις συναισθηματικές αλλά και στις πιο γενικές διαταραχές.

Είναι πολύ σημαντική αυτή η μετάβαση, διότι εδραιώνεται μια νέα αντίληψη στη

μετάβαση αυτή -ότι η θεραπευτική σχέση συνίσταται στην αλληλεπίδραση και στη

διάδραση δύο υποκειμένων, του θεραπευόμενου αλλά και του θεραπευτή και συνεπώς η

μουσικοθεραπεία εκφράζεται και εμπεριέχεται στην αλληλεπίδραση αυτής της σχέσης. Η

εξέλιξη αυτού του πλαισίου, συνδέεται πιθανόν, με τις νέες αντιλήψεις περί της ασθένειας

και εκτενέστερα ευνοεί μια αντίδραση από τον θεραπευόμενο, η οποία δηλώνει μια πιθανά

πιο ενεργή συμμετοχή και επιβεβαιώνει τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης ως σημείο

κομβικό που καταδεικνύει το ανθρώπινο στοιχείο -να γιατί η μουσικοθεραπεία καθίσταται

βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική μέσα στο πλαίσιο που αναδύεται μέσα από την εξέλιξη

της θεραπευτικής σχέσης.
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Συνεχίζοντας την ιστορική ανασκόπηση στην πορεία της μουσικοθεραπείας, αυτή

εδραιώνεται και αναγνωρίζεται ουσιαστικά τη δεκαετία του 1940 στην Αμερική. Σταδιακά

η εδραίωση του επαγγέλματος δημιουργεί τις ανάγκες ίδρυσης φορέων μουσικοθεραπείας.

Tο 1950 ιδρύεται ο οργανισμός National Association for Music Therapy (NAMT) στη Νέα

Υόρκη, ενώ τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 ιδρύονται και άλλοι οργανισμοί

μουσικοθεραπείας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Alvin

δημιουργεί τη British Society για τη μουσικοθεραπεία το 1958, ενώ την ίδια περίοδο οι P.

Nordoff και K. Robbins δημιουργούν τη δημιουργική μουσικοθεραπεία, βασισμένη σε

ανθρωποσοφικά στοιχεία για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Επίσης, στο Ηνωμένο

Βασίλειο τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, η M. Priestley θεμελιώνει την Αναλυτική

Μουσικοθεραπεία, ενώ τη δεκαετία του ’70 η μουσικοθεραπεία εδραιώνεται και

διευρύνεται σε όλο τον κόσμο, ενώ ιδρύεται ο Διεθνής Οργανισμός Μουσικοθεραπείας.

(Davis & Hadley, 2015:25-26).

Παράλληλα με την αναφορά στην εδραίωση της μουσικοθεραπείας όπως

διαμορφώθηκε αρχικά στο πολιτισμικό πλαίσιο της Αμερικής, είναι ενδιαφέρουσα και η

τριμερής διάκριση της ιστορίας της μουσικοθεραπείας στην Αμερική, όπως τοποθετείται

από τον S. Procter (2013:12). Ο ίδιος, προσθέτει μια κοινωνιολογική διάσταση στην

έννοιά της, χωρίζοντας το επάγγελμα της μουσικοθεραπείας στις εξής περιόδους: σε μια

προ-ιστορική περίοδο, σε μια προ-μοντέρνα περίοδο και τέλος στη μοντέρνα περίοδο. Η

προϊστορική περίοδος αναφέρεται σε μη επίσημες παραδοσιακές πρακτικές, ενώ κατά τη

Ruud (2000:62-76), η ιστορία της μουσικοθεραπείας μοιάζει με μια ξεχασμένη ιστορία,

από εκείνες που αποτελούν μια μικρή διήγηση η οποία διέρχεται μέσα από τις μεγαλύτερες

διηγήσεις που αφορούν τη φιλοσοφία, τη μουσική και την ιατρική. H Gook (2000),

αναφέρει τη θεραπευτική διάσταση της μουσικής σε ποικίλα ιστορικά πολιτισμικά

συμφραζόμενα. Η ίδια χρησιμοποιεί τη λέξη healing παρά τη λέξη therapy, καθώς

συσχετίζει την τελευταία με την ανάδυση του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας στη

μοντέρνα εποχή. Αναφέρεται λοιπόν στη μορφή μιας μη εξειδικευμένης μουσικοθεραπείας,

η οποία έλαβε χώρα προτού εμφανιστεί η εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός της. Κατά τη

Ruud (2000:67-76), η ιστορική σύλληψη της Gook αφορά θεματικές οι οποίες σχετίζονται

άμεσα με την ανάδυση του επαγγελματισμού της μουσικοθεραπείας και οι οποίες

δημιουργούν μία σχέση ανάμεσα στην έννοια του αρχαίου και του μοντέρνου, η οποία δεν

συνδέεται απαραίτητα με μία αντίθεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν βρίσκεται σύμφωνη με

τη θέση του Wright (1989:22-25), όπου επισημαίνεται έντονα η αντίθεση δύο
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διαφορετικών παραδόσεων στην ιστορία της μουσικοθεραπείας: από τη μια, ο αρχαίος

κόσμος ο οποίος συνδέεται με τον σαμανισμό και τη θρησκευτική φιλοσοφία και στον

αντίποδα ο μοντέρνος κόσμος. (Procter, 2013:14).

Ίσως αυτή η ανάγκη και η επιμονή σε αυτή τη διάκριση ώστε να διακρίνεται ο

αρχαίος κόσμος (ως πρακτική που αφορά τους άλλους) και ο μοντέρνος κόσμος (ως

πρακτική δική μας) να συνδέεται με την ανάγκη της επιστημονικής τεκμηρίωσης, όπως

αυτή συνδέεται με την ανάδειξη του επιστημονικού επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας.

Όσον αφορά την προ-μοντέρνα εποχή, o Procter (2013:15-17) αναφέρεται στην

ανάδυση του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας και στα πρώτα ξεκινήματα των Paul

Nordoff και Clive Robbins, της Juliette Alvin και της Mary Priestley. Η προσέγγιση

Nordoff-Robbins επικεντρώνεται στη μουσική, με την έννοια ότι η μουσική αποτελεί μια

παγκόσμια εμπειρία, την οποία μπορούν να μοιραστούν όλοι. Τα δομικά στοιχεία από τα

οποία αποτελείται, όπως αυτά της μελωδίας, της αρμονίας και του ρυθμού σχετίζονται με

ψυχικές ιδιότητες οι οποίες ενυπάρχουν στον καθένα από εμάς. Η μουσική είναι

παγκόσμια, καθώς μέσω του μηνύματός της και του περιεχομένου που εκφράζει, μπορεί

να συμπεριλάβει κάθε βάθος και κάθε κορύφωση της ανθρώπινης εμπειρίας είτε αυτή

αφορά κάποια πιο επιφανειακή διάσταση είτε αφορά μια διάσταση πιο βαθιά και

προσωπική. Ο μουσικοθεραπευτής, μέσα από την εμπειρία της μουσικοθεραπείας, έρχεται

σε επαφή με νέες διαστάσεις και ανακαλύπτει νέους ορίζοντες και βάθη, που συνδέονται

με την ίδια την τέχνη, η οποία ενυπάρχει στην εγγενή φύση της μουσικής και δεν αποτελεί

μια συνηθισμένη εμπειρία ενός μουσικού, όπως αυτή αντλείται μέσα από την ενασχόληση

με τις υπάρχουσες μουσικές συνθέσεις. Η εμπειρία λοιπόν της τέχνης της μουσικής στη

διάρκεια της θεραπείας είναι διαφωτιστική για τον θεραπευτή, καθώς ο αυτοσχεδιασμός

για τα παιδιά με αναπηρία δημιουργεί έναν νέο κόσμο εμπειρίας ο οποίος δεν συνδέεται με

την ποιότητα της μουσικής σε performance και σε μουσική σύνθεση, αλλά η μουσική

συνδέεται με μια διαφορετική ποιότητα που αναζωογονεί τον θεραπευτή, ενώ δημιουργεί

διαφορετική αίσθηση σκοπού και επίγνωσης. Η προσέγγιση της Alvin βασίζεται στον

ελεύθερο αυτοσχεδιασμό (μη δομημένος και κατευθυνόμενος) ως μέσο που συνδέεται με

την αναλυτική σύλληψη φροϋδικών εννοιών. Η σχέση του θεραπευόμενου με τη μουσική

διαμεσολαβείται έπειτα από τη μουσική σχέση όπως αυτή αναπτύσσεται ανάμεσα στον

θεραπευόμενο και στον θεραπευτή σε μία πιο ουσιαστική, θεραπευτική σχέση. Τέλος, η

προσέγγιση της Priestley εκφράζει μια ψυχαναλυτική κατεύθυνση και η μουσική

χρησιμοποιείται σε συμβολικό επίπεδο, καθώς εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο των

ασθενών. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί τη μουσική στη θεραπεία (ως έκφραση του
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ψυχικού κόσμου οπού μετασχηματίζεται σε λεκτική έκφραση) και διαφέρει από τη

μουσικοκεντρική προσέγγιση όπου η ίδια η μουσική αποτελεί τη θεραπεία.

Η τελευταία περίοδος σηματοδοτείται από την εδραίωση του επαγγέλματος στη

μουσικοθεραπεία. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ψυχιατρική το κυρίαρχο μοντέλο που

εφαρμόζεται στην Αμερική είναι το μπιχεβιορικό, ενώ στην Ευρώπη υπήρχε μια

μετατόπιση από μια αρχική ουμανιστική κατεύθυνση προς μια πιο ψυχαναλυτική. Με τον

ίδιο τρόπο που εδραιώνεται ο επαγγελματισμός της μουσικοθεραπείας αναλόγως της

προσέγγισης, δημιουργείται και αντίστοιχα η εκπαιδευτική κατάρτιση στη

μουσικοθεραπεία. Τέλος, η τελευταία περίοδος σηματοδοτεί τις εκδόσεις περιοδικών όπως

το Nordic Journal, το British Journal of Μusic Τherapy κά. (Procter, 2013:19-20).

Συνοψίζοντας, η ιστορία της μουσικοθεραπείας μπορεί να συνδέεται με κόσμους

πιο πνευματικούς, με κόσμους που φτάνουν στους προγόνους μας και συνδέουν την

ισορροπία και την αρμονία με την εξισορρόπηση των τεσσάρων στοιχείων στο σώμα

αλλά και με κόσμους που αναφέρονται σε μια πιο αυστηρή σύνδεση της επιστήμης μέσα

από μια ρασιοναλιστική περισσότερο οπτική ( Davis & Hadley, 2015:27).

Μέσα από αυτές τις πληροφορίες γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της

μουσικοθεραπείας συσχετίζεται με ένα πολύπλευρο, πολυσήμαντο πεδίο, το οποίο

συνεχίζει να προβληματίζει, να εξελίσσεται και να εκφράζει ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μέσα από την εκτενή ιστορική ανασκόπηση γίνεται αντιληπτό πως η μουσικοθεραπεία

αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σχετικά νεόκοπο επάγγελμα του 21ου αιώνα. Παρακάτω

παρατίθενται οι ορισμοί της μουσικοθεραπείας από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να

γίνει όσο γίνεται περισσότερο κατανοητό το αντικείμενό της και το περιεχόμενο αυτής της

νέας και ανερχόμενης επιστήμης. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση

Μουσικοθεραπείας:

….Η μουσικοθεραπεία είναι η κλινικά τεκμηριωμένη μουσική παρέμβαση, η

οποία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένους κλινικούς στόχους, οι οποίοι καθορίζονται

από τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης

η οποία προϋποθέτει την κατάρτιση του θεραπευτή σε ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα της

μουσικοθεραπείας (Wheeler, 2015:5).
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Κατά τον Bruscia (2008):

…….. Η μουσικοθεραπεία αφορά μία συστηματική διαδικασία παρέμβασης μέσω της οποίας
ο θεραπευτής βοηθάει τον πελάτη να ολοκληρώσει την πορεία του προς την υγεία και να
εξελίξει το υγιές δυναμικό του, μέσω των μουσικών εμπειριών και των σχέσεων που
αναπτύσσονται δια μέσω αυτών. Αυτές οι σχέσεις και οι εμπειρίες του πελάτη αποτελούν
φορείς δυναμικής αλλαγής και εξέλιξης στη μετέπειτα ζωή του. (Bruscia, 1998:20).

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί μια σημαντική μετατόπιση στον

ορισμό της μουσικοθεραπείας από τον ίδιο τον Bruscia, όπως επισημαίνεται από τον

Wigram. Έτσι, ο ορισμός που αναφέρθηκε προγενέστερα προέρχεται από το βιβλίο του

Kenneth Bruscia Defining Music Therapy, όπου στον ορισμό χρησιμοποιείται η αγγλική

λέξη to achieve health, η οποία αναφέρεται στην επίτευξη, στην ολοκλήρωση της υγείας.

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, o Bruscia μετατοπίζει την έννοια της υγείας και

χρησιμοποιεί την αγγλική λέξη to promote (δηλαδή να προάγει την υγεία), έναντι του

achieve health. (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:31). Αυτή η λεπτομέρεια είναι

σημαντική, καθώς βλέπουμε πως η μουσικοθεραπεία σχετίζεται με μια πιο διευρυμένη

έννοια της υγείας -δεν αποτελεί στόχο της η επίτευξη της υγείας αλλά η διαδικασία της

προαγωγής της υγείας, η οποία αφορά ένα πιο διευρυμένο και σχετικό πλαίσιο.

Kατά τον Bruscia λοιπόν (1998), η μουσικοθεραπεία, εφαρμόζεται μέσα από: 1)

τη μέθοδο του κλινικού αυτοσχεδιασμού οπού ο πελάτης αυτοσχεδιάζει μουσική, 2) τη

μέθοδο της μουσικής εκτέλεσης, όπου ο πελάτης μαθαίνει να παίζει μουσική και να

αναπαράγει την ήδη υπάρχουσα μουσική σύνθεση είτε συνθέτει δική του μουσική μέσω

της δημιουργίας τραγουδιών και της επένδυσής τους με στίχους και 3) τη μέθοδο της

δεκτικής μουσικοθεραπείας, όπου η μουσική εμπειρία του πελάτη και η ανταπόκρισή του

γίνεται μέσα από τη μουσική ακρόαση (Wheeler, 2015:5-6).

Ακόμη όπως επισημαίνεται από την Ψαλτοπούλου (2015:28),

…Κατά τον Bruscia η μουσικοθεραπεία είναι επιστήμη, τέχνη και

διαπροσωπική σχέση και για αυτόν τον λόγο απαιτούνται γνώσεις ψυχολογίας,

ψυχοθεραπείας και μουσικής, δηλαδή εξειδικευμένη γνώση στο επάγγελμα αυτό. Κατ’

αυτόν τον τρόπο, ο μουσικοθεραπευτής γεφυρώνει τους κόσμους της τέχνης και της

επιστήμης. Κατά τη Rugenstein, η μουσική μπορεί να απευθύνεται στην πολυδιάστατη

φύση του ανθρώπου και να τον επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα συνείδησης. Κατ’
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αυτόν τον τρόπο, η μουσικοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως ψυχοθεραπευτική

προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα.

Η μουσικοθεραπεία και η θεραπευτική διάστασή της, κατά την Ψαλτοπούλου:

……Συνίσταται στο γεγονός ότι η ίδια εμπεριέχει μια μορφή τέχνης ως

αναπόσπαστο συστατικό και συνδετικό στοιχείο. Η τέχνη, σε σύγκριση με τις

φαρμακευτικές αγωγές και τις λεκτικές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας, παρέχει

απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης και εμπερίεξης. Ως επιστήμη, διαπροσωπική

σχέση και τέχνη, η μουσικοθεραπεία λειτουργεί ως τριμελής οικογένεια (πατέρας-

μητέρα-παιδί), που φροντίζει το εσωτερικό «μουσικό παιδί» και απευθύνεται σε

δομικά στοιχεία του πληθυσμού και της ύπαρξης. Ως επιστήμη, η μουσικοθεραπεία

μοιάζει με έναν πατέρα, ο οποίος θέτει το πλαίσιο, τους νόμους και τα όρια. Ο νόμος

βέβαια είναι από μόνος του «σκληρός». Και για αυτόν τον λόγο, ως διαπροσωπική

σχέση, παρέχει τη ζεστή αγκαλιά μιας μητέρας, η οποία βοηθά το παιδί να δεχτεί τον

νόμο. Η τέχνη, στην προκειμένη περίπτωση η μουσική, θα μπορούσε να θεωρηθεί το

μουσικό παιδί, με εφευρετικότητα, αυθορμητισμό και απεριόριστες δυνατότητες

λεκτικής και μη λεκτικής έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργικής συνύπαρξης. Έτσι,

ο θεραπευτής, η μουσική και το παιδί, διαμορφώνουν μια πολυφωνική-διαλεκτική

γλωσσική σχέση, η οποία οδηγεί σε μία νέα κατάσταση, στην ανάδειξη της Φα-

φωνής (Ψαλτοπούλου 2015:28).

Ένας πιο γενικός ορισμός της μουσικοθεραπείας συμπεριλαμβάνει τόσο τη

λειτουργία της μουσικής ως θεραπευτικό ενδιάμεσο όσο και τον πληθυσμό και τις

αντίστοιχες ανάγκες του στον οποίο απευθύνεται η θεραπευτική λειτουργία της μουσικής.

Έτσι, κατά τον Wigram «η μουσικοθεραπεία, είναι η χρήση της μουσικής σε κλινικό,

εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο, με σκοπό τη θεραπεία των πελατών ή των ασθενών σε

συνάρτηση με τις ανάλογες εκπαιδευτικές, ιατρικές, κοινωνικές ή ψυχολογικές ανάγκες τους»

(Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:29).

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση της Μουσικοθεραπείας:

………Η μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής και των στοιχείων της

που αυτή αποτελείται (δηλαδή ο ήχος, ο ρυθμός, η μελωδία και η αρμονία) από έναν
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επαγγελματικά κατηρτισμένο μουσικοθεραπευτή όπως εφαρμόζεται σε ατομική ή

ομαδική συνεδρία, η οποία αφορά μια οργανωμένη διαδικασία η και έχει ως στόχο τη

διευκόλυνση και την ενίσχυση των επικοινωνιακών, μαθησιακών, κινητικών,

εκφραστικών δεξιοτήτων σε συνάρτηση με τις φυσικές, συναισθηματικές, ψυχικές,

κοινωνικές και γνωσιακές ανάγκες των πελατών. Έτσι, βασικός στόχος της

μουσικοθεραπείας είναι η εστίαση στην προοπτική της ανάπτυξης και στην

αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ασθενών ώστε να επιτευχθεί βελτίωση στην

ενδο-προσωπική και στη δια-προσωπική τους ολοκλήρωση και ως φυσική συνέπεια,

βελτίωση στην ποιότητα της ζωής των ασθενών μέσω της πρόληψης, της

αποκατάστασης και της θεραπείας (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:30).

Ο ορισμός της μουσικοθεραπείας δεν μπορεί να οριστεί μονοσήμαντα, καθώς

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον πληθυσμό στον οποίον και απευθύνεται. Για

παράδειγμα, σε κάποιους πληθυσμούς η μουσικοθεραπεία εστιάζει στην αποκατάσταση

των ασθενών και οι κλινικοί της στόχοι αφορούν αποκλειστικά τη βελτίωση της

λειτουργικότητας του ασθενή. Άλλες φορές αντίθετα, η μουσικοθεραπεία είναι εφικτό να

εφαρμόζεται και σε μη-κλινικό πληθυσμό, σε άτομα που επιθυμούν να εξερευνήσουν

πτυχές του εαυτού τους και να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και υγείας. Επομένως, η

σημασία της μουσικοθεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την προσέγγιση ή τη φιλοσοφία του

ίδιου του θεραπευτή αλλά και τις ανάγκες των θεραπευόμενων.

Για παράδειγμα, στην μπιχεβιοριστική μουσικοθεραπεία, η μουσική

χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει και να βελτιώσει τη συμπεριφορά, ελαττώνοντας ή

αφανίζοντας ταυτόχρονα την ακατάλληλη έκφραση της συμπεριφοράς. Με αυτήν τη

μέθοδο, η μουσική αποτελεί φορέα θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης. Η ψυχοθεραπευτική

μουσικοθεραπεία εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο του πελάτη και στις ανάγκες του και

προσπαθεί να τον βοηθήσει μέσω της μουσικής να έχει ο ίδιος πρόσβαση σε αυτές τις

εσωτερικές πτυχές μέσα από μία ενεργητική, ψυχοδυναμική προσέγγιση, η οποία οδηγεί

σε επίγνωση των θεμάτων, των σκέψεων, των συναισθημάτων και των εσωτερικών

συγκρούσεων του πελάτη. Τέλος, στην εκπαιδευτική μουσικοθεραπεία, οι θεραπευτές

προσαρμόζουν τους κλινικούς τους στόχους, στην ανάπτυξη και στην αναγνώριση των

δυνατοτήτων των παιδιών σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο

εντάσσονται (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:30-31).

Συνοψίζοντας, ο ορισμός της μουσικοθεραπείας είναι πολυδιάστατος και

πολυσήμαντος. Είτε εστιάζει περισσότερο σε κλινικούς στόχους και στη θεραπεία, είτε σε
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μια πιο ψυχαναλυτική ερμηνεία και κατεύθυνση της θεραπείας, είτε στην έκφραση της

μουσικής εμπειρίας, το βίωμα μιας συνεδρίας της μουσικοθεραπείας αποκαλύπτει τους

παραπάνω λόγους, χωρίς να προσδώσει κάποιον από αυτούς με μεγαλύτερη βεβαιότητα,

κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά έχει αναδυθεί η νέα αυτή επιστήμη και συνεχίζει να εκφράζει

ποικίλα πεδία μαγείας, αναζήτησης και ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΨΥΧΩΣΗ

2.1. Η Ψυχωσική διαταραχή

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθεί η έννοια της ψυχωτικής διαταραχής με

αναφορά στον ιατρικό λόγο, στον ψυχαναλυτικό λόγο, σε τελευταίες θεωρίες όσον

αναφορά τη θέαση της ψύχωσης μέσα σε ένα καινοτόμο πρίσμα της υπερβατικής

ψυχολογίας και τέλος, στον λόγο μέσα από το πρίσμα της ανθρωπολογικής διάστασης. Η

επιθυμία της παρούσας εργασίας εκπορεύεται από βαθιά εσωτερικά κίνητρα και με αυτόν

τον τρόπο η γραφή συνδυάζει ποικίλα πεδία αναφοράς χωρίς να προσδιορίζει

αποκλειστικά τη μία σημασία έναντι της άλλης. Ωστόσο, μια συνολική οπτική αναφοράς

αυτής της ασθένειας σηματοδοτεί και μία πιο διευρυμένη οπτική, και αναμφίβολα, η

γλώσσα της επιστήμης και της τέχνης χρειάζεται μια συνολική τοποθέτηση.

Η σχιζοφρένεια, κατά τη Morgan (2007:1), αποτελεί μία σοβαρή και χρόνια

διαταραχή, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον σε βιολογική αιτία. Πρώτος ο Emil

Kraepelin χρησιμοποίησε τον όρο «πρώιμη άνοια» για να περιγράψει τα συμπτώματα

αυτής της ασθένειας. Το 1911 ο όρος σχιζοφρένεια χρησιμοποιήθηκε από τον Eugen

Bleuler, o οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κάποια νοητική αποδόμηση στην

σχιζοφρένεια, όπως συμβαίνει στην άνοια και έτσι ο όρος άνοια απορρίφθηκε. Ακόμα και

σήμερα ο κόσμος της ψυχιατρικής προσπαθεί να ορίσει αυτήν την ασθένεια με όσο πιο

ακριβή τρόπο γίνεται ώστε να μπορεί να παρέχει και πιο έγκυρα εργαλεία διάγνωσης.

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται παγκοσμίως αυτή η νόσος είναι 1% του

πληθυσμού, ενώ η διάκριση της ασθένειας παρουσιάζεται ανάμεσα στα θετικά

συμπτώματά της και τα αρνητικά. Μία σημαντική επίπτωση της ασθένειας είναι η

κοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα και η κοινωνική δυσλειτουργικότητα, οι οποίες
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συσχετίζονται με τα αρνητικά συμπτώματα και τα νευροδιανοητικά ελλείμματα στον

εγκέφαλο.

Όσον αφορά την επίδραση του βιολογικού παράγοντα στη νόσο, εμφανίζονται

σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων που

πάσχουν από σχιζοφρένεια. Έτσι, σύμφωνα με τη μαγνητική απεικόνιση, ο ιππόκαμπος

όπως και ο αριστερός προ-μετωπικός φλοιός είναι μικρότερος στους ανθρώπους που

πάσχουν από σχιζοφρένεια. Αυτό έχει ως συνέπεια τη νοητική βλάβη στον εγκέφαλο, με

αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, την

προσοχή, την ικανότητα σχεδιασμού, τη λειτουργικότητα της γλώσσας και τη συνολική

αντίληψη και επίγνωση των στοιχείων που ενυπάρχουν στη μη λεκτική και

συναισθηματική κοινωνική επικοινωνιακή συνδιαλλαγή.

Αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο, στη διαταραχή της σχιζοφρένειας, είναι η

διατάραξη της χημικής ισορροπίας ουσιών στον εγκέφαλο. Έτσι για παράδειγμα, η

ντοπαμίνη αποτελεί μία ουσία, η οποία ονομάζεται νευροδιαβιβαστής και σχετίζεται με

τον τρόπο που κυκλοφορούν οι ουσίες στον εγκέφαλο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η

υπερβολική δραστηριότητα της ντοπαμίνης οδηγεί σε θετικά συμπτώματα της νόσου όπως

ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, ενώ αντίθετα η μειωμένη δραστηριότητα ντοπαμίνης,

οδηγεί στα αρνητικά συμπτώματα της νόσου, όπως κατατονία, κατάθλιψη και το επίπεδο,

ανέκφραστο συναίσθημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, η σχιζοφρένια μπορεί να εμφανιστεί και

μέσα από την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, σε συνάρτηση με τη γενετική

προδιάθεση. Ακόμη, αν και γίνονται πάρα πολλές μελέτες προκειμένου να υποστηρίξουν

τον βιολογικό παράγοντα ως απόδειξη και κύρια αιτία της σχιζοφρένειας, δεν έχει ακόμα

διευκρινιστεί κανένα συγκεκριμένο γονίδιο στο οποίο να οφείλεται η εμφάνιση της νόσου.

Αντίθετα, η επίδραση πολλαπλών γονιδίων φαίνεται να συνδέεται με την εμφάνιση της

νόσου, σύμφωνα με το έως τώρα υπάρχον ερευνητικό υλικό.

Σύμφωνα με έρευνες, το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο στη διάρκεια της

παιδικής ηλικίας αλλά και τα τραυματικά γεγονότα που μπορούν να συμβούν προτού

εμφανιστεί η διαταραχή αλλά και στη διάρκεια αυτής, μπορούν να καθοριστούν ως

σημαντικοί παράγοντες εμφάνισης της διαταραχής. Τέλος, όσον αφορά τη χρήση ουσιών,

δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο βαθμός της επιρροής τους στη νόσο της σχιζοφρένειας,

ωστόσο, οι χρήστες κάνναβης φαίνεται να είναι ένας πληθυσμός που μπορεί να είναι πιο

ευπαθής σε αυτήν τη νόσο. Συνεπώς, ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι κάτι που μπορεί
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να επηρεάσει και να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

(Morgan, 2007:2-6).

2.2. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση της ψύχωσης

Συνεχίζοντας στην ψυχαναλυτική προσέγγιση της ψύχωσης, θα αναφερθούμε στην

ετυμολογία της ίδιας της λέξης σχιζοφρένεια και θα εξετάσουμε αυτή τη διαταραχή από τη

ρίζα- πρώτα την ετυμολογική και ύστερα τη βαθιά ψυχαναλυτική αιτία.

Ο όρος Σχιζοφρένεια (από το ελληνικό σχίζω και φρην) εισήχθη στην ψυχιατρική

ορολογία από τον Bleuler το 1911, για να δηλώσει µια οµάδα ψυχώσεων, οι οποίες

παρουσιάζουν ένα κοινό θεμελιώδες σύµπτωµα, τη Σχάση του Εγώ (ή ∆ιχασµό του Εγώ)

(Splitting of the Ego, ∆ιάσπαση, ∆ιχασµός, ∆ιάσχιση).

Ο όρος εισήχθη από τον Φρόυντ, για να υποδείξει ένα παράδοξο φαινόμενο που

παρατηρείται κυρίως στον φετιχισµό και στις ψυχώσεις: τη συνύπαρξη στους κόλπους του

Εγώ δυο διαφορετικών ψυχικών στάσεων σε σχέση µε την εξωτερική πραγματικότητα,

όταν αυτή αντιτίθεται σε ενορµητικές απαιτήσεις. Από αυτές, η µεν µία λαµβάνει υπ’

όψιν της την πραγματικότητα, η δε άλλη την αρνείται (την απορρίπτει) και βάζει στη θέση

της παράγωγα της επιθυμίας. Οι δυο αυτές στάσεις συμπαρατάσσονται χωρίς να

αλληλοεπηρεάζονται.

Θα πρέπει εδώ να γίνεται διάκριση μεταξύ του όρου «∆ιχασµός του Εγώ», που

µόλις αναφέρθηκε, και του όρου «∆ιχασµός του Αντικειμένου» (Splitting of the object),

που αναφέρεται στον πλέον αρχαϊκό µηχανισµό άµυνας κατά του άγχους και τον οποίο

περιέγραψε η Melanie Klein, κατά τον οποίο το αντικείμενο στο οποίο προσβλέπουν οι

ενορµήσεις διαχωρίζεται σε «καλό» και σε «κακό», και ο όποιος διχασµός συνοδεύεται

από έναν ανάλογο διχασµό του εγώ σε «καλό» και «κακό» εγώ, µηχανισµό που αργότερα

ο Kernberg ανέλυσε διεξοδικά στην ανάλυση της Οριακής ∆ιαταραχής της

προσωπικότητας.

Η έννοια της διάσχισης του εγώ εκφράζει την αποσάρθρωση των διαφόρων τομέων

της ψυχικής ζωής και έχει ως αποτέλεσμα δυσάρεστες και επώδυνες συνέπειες. Έτσι, δεν

υπάρχει µια ενιαία οντότητα υπό την έννοια της «Σχιζοφρένειας», αλλά σχιζοφρενείς

ασθενείς οι οποίοι εκφράζουν την έντονη και δραµατική ψυχική τους οδύνη µε

συμπτώματα διαφορετικά μεταξύ τους, όπως η αποπροσωποποίηση, το παραλήρημα, οι

ψευδαισθήσεις, η αυτιστική απόσυρση κ.ά. Πρόκειται για µια οδύνη που τους αναγκάζει
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σε αποκοπή από την πραγματικότητα µε παράλληλη αναδίπλωση στον εαυτό και στην

επικράτηση µιας εσωτερικής ζωής παραδοµένης στις φαντασιωτικές τους κατασκευές.

Αυτά τα συμπτώματα υποδηλώνουν μια μαζική άρνηση της πραγματικότητας και τη

φαντασιωτική προβολή της (Υφαντής, 2002:1).

Κατά τον Backer (2004:19,21-22), η ψύχωση αποτελεί μία σοβαρή ψυχιατρική

διαταραχή κατά την οποία πολλές πλευρές της νοητικής λειτουργίας διαταράσσονται.

Αυτές μπορεί να αφορούν τη λειτουργία της σκέψης, το συναίσθημα, την αίσθηση, την

παρόρμηση, τη συμπεριφορά και άλλες μορφές λειτουργικότητας. Σε αυτήν τη διαταραχή,

η συμπεριφορά, οι σκέψεις, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και σκέφτεται ο ασθενής γίνεται

παράξενος, απρόβλεπτος και ακατανόητος. Κάποιες φορές μάλιστα, όπως συμβαίνει και

στους ασθενείς του Backer, η επαφή των ψυχωτικών με τον εξωτερικό κόσμο μπορεί να

είναι αδύνατη. Τα βασικά εργαλεία διάγνωσης της ασθένειας είναι το DSM-IV (σύμφωνα

με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση, 1994) και το ICD-10 (σύμφωνα με τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1993). Το καθένα από αυτά τα εργαλεία αποτελεί ένα

σύστημα ταξινόμησης και οργάνωσης αυτής της παθολογίας προκειμένου να υπάρξει η

κατάλληλη πρόγνωση και θεραπεία.

Σύμφωνα με το ψυχαναλυτικό, δομικό μοντέλο, παρουσιάζεται η διάκριση τριών

παθολογικών δομών. Η έννοια της δομής αναφέρεται σε έναν οργανισμό με σταθερή

ψυχική λειτουργία η οποία ενυπάρχει στον καθένα, σύμφωνα με την ανάπτυξη και την

εξέλιξη σε κάθε στάδιο στη ζωή του. Οι τρεις παθολογικές δομές είναι οι εξής:

1. Στη νευρωσική δομή, η λειτουργία του εγώ υπάρχει σε ένα ικανοποιητικό

επίπεδο. Ωστόσο, επειδή μπορεί να υπάρχουν άλυτες συγκρούσεις ανάμεσα στο

αυτό (id) και στο υπερεγώ, το εγώ αναγκάζεται να αναπτύξει μηχανισμούς

άμυνας.

2. Στην οριακή δομή της προσωπικότητας, η διάκριση του εγώ από την εξωτερική

πραγματικότητα έχει σχηματιστεί αλλά όχι στον ικανοποιητικό βαθμό που θα

χρειαζόταν, και τέλος

3. Στην ψυχωτική δομή, το εγώ μειονεκτεί στις λειτουργίες της σκέψης, της

αίσθησης ως προς την εξωτερική πραγματικότητα και αυτό έχει ως συνέπεια να

υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στην ταυτότητα που βιώνει το υποκείμενο και

ανάμεσα στην έλλειψη της σύνδεσης που υπάρχει στην ταυτότητα αυτή με την

εξωτερική πραγματικότητα του περιβάλλοντος του υποκειμένου. Οι εμπειρίες
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της ζωής που του έχουν συμβεί αλλά και οι πιο πρόσφατες εμπειρίες του

υποκειμένου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψύχωση.

Στη συνέχεια, αναφέρονται τρεις τύποι με ψυχωσικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον

Backer (2004:22-23):

Α. Η σχιζοφρενική δομή, οπού το εγώ παρουσιάζει σημαντική ανεπάρκεια σε διάφορες

πλευρές λειτουργικότητας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της ανεπάρκειας

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

- η αντίληψη του σώματος του ασθενούς χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνάφειας και

αίσθηση κατακερματισμού (χωρίς επίγνωση των ορίων του σώματος)

- διατάραξη στη συμβολική λειτουργία της σκέψης, καθώς οι λέξεις μοιάζουν να

ταυτίζονται με τα πράγματα και να μη διακρίνονται από αυτά

-δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στον εαυτό και στους άλλους, καθώς το

υποκείμενο συγχέεται και συγκρίνεται με τους άλλους χωρίς να μπορεί να διακριθεί

από αυτούς με τον ίδιο τρόπο. Π.χ., δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση του ασθενούς από

τον πατέρα και τη μητέρα του όπως συμβαίνει στη φάση του οιδιπόδειου

συμπλέγματος.

- έλλειψη της σεξουαλικής ταυτότητας

- μία σύγχυση ανάμεσα στη γέννηση και στον θάνατο. Η γέννηση αφορά τον

αποχωρισμό από τη μητέρα και συνεπώς είναι ο ίδιος ο θάνατος, όπου το υποκείμενο

διέρχεται για να προβάλει το εγώ του και τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Το

αντίθετο σημαίνει ότι ο θάνατος ταυτίζεται με την επαναφορά μέσα στη μήτρα και

συνεπώς τη ζωή -χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποια νέα μορφή, παρά μόνο μια

επαναφορά στην εμβρυακή ηδονική κατάσταση της αρχής.

Β. Στην παρανοϊκή δομή, η αλληλεπίδραση με τους άλλους γίνεται δύσκολη, καθώς το

άτομο προσαρμόζει την εξωτερική πραγματικότητα στη δική του (την εσωτερική). Αυτό

που κάνει δηλαδή το άτομο είναι να κατανέμει και να προβάλει δικά του εσωτερικά

στοιχεία στους άλλους, κομμάτια της εσωτερικής του πραγματικότητας στην εξωτερική

πραγματικότητα.

Γ. Στη μελαγχολική δομή, που χαρακτηρίζεται από καταθλιπτικά και μανιακά επεισόδια.

2.2.1. Πεδία αναφοράς της ψύχωσης μέσα από το πρίσμα της ψυχανάλυσης
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Είναι σημαντικό, να υπάρξει αναφορά σε διάφορα πλαίσια της ψυχαναλυτικής

σκέψης ως προς την ψύχωση καθώς το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς μπορεί να χρησιμεύσει

ως βάση για τη θεραπεία αυτής της νόσου.

Ο Backer (2004) αναφέρεται στον Bion, σύμφωνα με τον οποίο ο κόσμος του

ψυχωτικού ασθενή αποτελεί έναν κόσμο που είναι γεμάτος από παράξενα αντικείμενα.

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διαταραχής της σκέψης που παρατηρείται σε αυτούς τους

ασθενείς. Η φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης της σκέψης εισάγεται πολύ νωρίς, στην

πρώιμη σχέση μητέρας και βρέφους, όπου το πεινασμένο μωρό εκφράζει τον φόβο του ή

την απογοήτευσή του προς τη μητέρα του κλαίγοντας και περιμένοντας την ανταπόκρισή

της. Οι βασικές αισθήσεις τις οποίες νοιώθει και περιμένει σε αυτές την ανταπόκριση της

μητέρας του είναι αυτές της πείνας, του κρύου, του πόνου και του φόβου, τις οποίες ο

Bion, ονομάζει βήτα – στοιχεία. Ο ρόλος της μητέρας είναι να εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία

και να τα μετατρέψει σε άλφα στοιχεία (σκέψεις ονειρικές, εσωτερικές μορφές και εικόνες)

-δηλαδή η μητέρα εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής της μετατροπής των βήτα στοιχείων σε

άλφα, ενώ το μωρό σε ένα πιο αναπτυγμένο στάδιο είναι ικανό να αναπτύσσει την άλφα

λειτουργία καθώς και την ικανότητα να μπορεί να συμβολίζει, μέσω της οποίας θα

μπορέσει να αναπτυχθεί μετέπειτα η εσωτερική του ψυχική αναπαράσταση.

Σε περίπτωση όμως που δεν έχει υπάρξει μια ικανοποιητική σχέση ανάμεσα στη

μητέρα και το μωρό -αν δηλαδή η μητέρα λείπει ή απουσιάζει συνέχεια, μπορεί να μην

υπάρξει καλή ανάπτυξη των άλφα στοιχείων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη μια

ψυχική αναπαράσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια ο ψυχικός χώρος να μην διαφοροποιείται

από την πραγματικότητα, να είναι κενός χωρίς σημεία αναφοράς. Αυτό λοιπόν συμβαίνει

στην ψυχοπαθολογία της ψύχωσης, όπου δεν μπορεί να υπάρξει ένας ψυχικός χώρος στον

οποίον να υπάρξουν εσωτερικές αναπαραστάσεις και ως φυσικό επακόλουθο είναι

αδύνατο να υπάρξει κάποια διαδικασία σκέψης.

Στην αυτιστική θέση, μια σύλληψη της ψύχωσης όπως αναλύεται από τη Meltzer

και όλες οι εμπειρίες των αισθήσεων, αποτελούν ένα τρομαχτικό βίωμα για τους

ψυχωτικούς, οι οποίοι νοιώθουν ότι θα διαλυθούν και ότι το σώμα τους μπορεί να

κατακερματιστεί και αδυνατούν να έχουν την αίσθηση κάποιων ορίων στο σώμα τους και

την αίσθηση σωματικής συγκρότησης. Ο φόβος τους, καθώς δεν διαθέτουν την αίσθηση

της δομής του σώματός τους, είναι ότι θα πέσουν σε ένα ατελείωτο και χωρίς σχήμα κενό.

Κάποιες φορές, στην αυτιστική θέση, μπορεί να υπάρξουν κάποια αντικείμενα αίσθησης

και φόρμας στα οποία οι ψυχωτικοί βρίσκουν κάποια ενδιαφέροντα. Αυτές οι
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δραστηριότητες έχουν σχέση με την αφή και χρησιμεύουν σαν προβολική λειτουργία

καθώς καλύπτεται και κουκουλώνεται μέσα από αυτήν την αίσθηση αφής ο πόνος

αποχωρισμού από τη μητέρα. Για παράδειγμα, περιγράφεται από τον Bouwel πως ένας

αγχώδης σχιζοφρενικός ασθενής συνεχώς φορούσε ένα σφιχτό καπέλο στο κεφάλι του, το

οποίο τον έκανε να νοιώθει άνετα και να μπορεί να μιλήσει με τους άλλους -ωστόσο, ήταν

τόσο σφιχτό που του άφηνε σημάδια! Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τον μεγάλο συνθέτη

Richard Wagner, ο οποίος, όταν συνέθετε, κάλυπτε τα έπιπλα με μετάξι και συνήθιζε να τα

χτυπά ελαφριά, αγγίζοντάς τα.

Ωστόσο, αυτά τα αντικείμενα της αίσθησης και της αφής δεν συνάδουν

εννοιολογικά με τη σημασία των μεταβατικών αντικειμένων του Winnicott, καθώς τα

τελευταία, είναι λιγότερο πρωτόγονα και πολύ περισσότερο φορτισμένα συμβολικά, ενώ

αποτελούν τη μετάβαση από την εσωτερική ψυχική πραγματικότητα στην εξωτερική

πραγματικότητα.

Η σχιζοειδής παρανοειδής θέση της Klein διαφέρει από την αυτιστική, καθώς

υπάρχει μια εμπειρική αίσθηση του εαυτού και μια υποκειμενικότητα κατά την οποία ο

εαυτός βιώνεται ως «ο εαυτός σαν αντικείμενο». Σε αυτήν τη θέση υπάρχει ελάχιστη

επίγνωση ότι το υποκείμενο το ίδιο δημιουργεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, ενώ

τα τελευταία βιώνονται σαν φυσικά αντικείμενα, τα οποία επιτίθενται στον εαυτό. Η

αυτιστική θέση λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί ως θέση προ-συμβολισμού, ενώ η

σχιζοειδής ως θέση η οποία κατέχει μια μορφή συμβολισμού. Επομένως, το υποκείμενο

έχει μόλις ξεκινήσει να έχει μια επίγνωση του εαυτού σαν ερμηνευτικό υποκείμενο, ενώ

νοιώθει ότι βιώνεται από τον άλλον, σαν αντικείμενο και όχι σαν υποκείμενο.

Κατά την Klein, η προβολική ταύτιση αποτελεί έναν μηχανισμό άμυνας ενάντια

στον παρανοϊκό φόβο. Έτσι, διχασμένα κομμάτια του εαυτού αποτίθενται κάπου αλλού

και ελέγχονται εκεί -δεν υπάρχει καμιά επίγνωση εσωτερικού ψυχικού χώρου, ενώ τα

οδυνηρά συναισθήματα αποτίθενται αλλού αντί να βιώνονται και να κατέχονται από το

ίδιο το υποκείμενο.

Κατά τον Rosenfeld, η προβολική ταύτιση συμβαίνει όταν ο ασθενής προβάλλει

αλλού τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του τα οποία αδυνατεί να τα διαχειριστεί και

όταν υποσυνείδητα ο ασθενής φαντασιώνεται πως θα προσδώσει αυτά τα δυσάρεστα

συναισθήματα κάπου αλλού και θα μπορέσει μετέπειτα να τα διαχειριστεί καλύτερα.

Κατά τον Bion, είναι απαραίτητο να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογική

και στην παθολογική προβολική ταύτιση, καθώς η προβολική ταύτιση αποτελεί την πρώτη
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μορφή φυσιολογικής ψυχικής επικοινωνίας ανάμεσα στο μωρό και τη μητέρα προκειμένου

να υπάρξει φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης σκέψης.

Στην καταθλιπτική θέση, το μωρό επιζητά συνέχεια μια ψυχική ενσωμάτωση και

ενοποίηση με τη μητέρα. Μεταγενέστερα, το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να

βιώνει ότι το άτομο με το οποίο θυμώνει αποτελεί ταυτόχρονα το ίδιο άτομο το οποίο

χρειάζεται τόσο πολύ. Τα συναισθήματα που κατακλύζουν το υποκείμενο μέσα από αυτήν

τη συνειδητοποίηση είναι αυτά της ενοχής και του φόβου της απώλειας, ενώ παράλληλα

εμφανίζεται ανάγκη για συμβολική αποκατάσταση του άλλου. Η έννοια της

αποκατάστασης παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς το παιδί φοβάται ότι θα χάσει το

αγαπημένο του αντικείμενο εξαιτίας της ταυτόχρονης επιθετικής και σαδιστικής

φαντασίωσής του προς αυτό το αγαπημένο του αντικείμενο -δηλαδή το παιδί επιθυμεί να

διατηρήσει την ακεραιότητα της μητέρας του παρά τα αντιφατικά συναισθήματα από τα

οποία διακατέχεται για αυτή.

Τέλος, στην καταθλιπτική θέση, το υποκείμενο τοποθετείται ανάμεσα στον εαυτό

του και την εμπειρία, ενώ οι εμπειρίες του βιώνονται και γίνονται αντιληπτές σαν

εμπειρίες του υποκειμένου, το οποίο αρχίζει να αντιλαμβάνεται μέσω της προβολής και

της ταύτισης ότι τα αντικείμενα (τα οποία προβάλλει) αποτελούν ταυτόχρονα υποκείμενα

σε έναν εσωτερικό κόσμο σκέψεων, συναισθημάτων και παρατηρήσεων, όπως ακριβώς ο

ίδιος ο εαυτός του.

Συνεχίζοντας, ο Vermote αναφέρεται στον ψυχικό πόνο και στη διαφορά με την

οποία εκφράζεται ανάμεσα στα ψυχωσικά και στα μη ψυχωσικά μέρη της προσωπικότητας.

Έτσι, μία από τις πιο βασικές λειτουργίες της ανθρώπινης ψυχής είναι να μπορεί να

αντεπεξέλθει σε επώδυνα συναισθήματα και να τα αντιμετωπίσει. Ο ψυχωσικός δεν

δύναται να συμβολοποίησει και να θρηνήσει τα κομμάτια των συναισθημάτων που τον

πληγώνουν και προτιμά να αποφεύγει τον ψυχικό πόνο. Με αυτόν τον τρόπο,

αποφεύγοντας την πραγματικότητα, οδηγείται σε έντονο φόβο και χρησιμοποιεί τον

μηχανισμό της προβολικής ταύτισης με φυσικό επακόλουθο την ψύχωση. Οι αισθήσεις

του δεν αποτελούν πια δέκτες για την ψυχή, αλλά γίνονται κανάλια μέσα από τα οποία η

ψυχή μπορεί να διαφύγει. Ο ψυχωσικός αφήνεται στο έλεος του ενστίκτου του θανάτου,

που η βασική του λειτουργία είναι η αποσύνδεση -συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει μορφή

έκφρασης και συμβολισμού- δεν υπάρχει επένδυση του συναισθήματος, αλλά μόνο

καταστροφή. Έτσι, ο ψυχωσικός ζει σε έναν κόσμο όπου κάθε νόημα καταστρέφεται και

επικρατεί μόνο ένας διαχεόμενος φόβος, ο οποίος είναι αποσυνδεδεμένος από οποιαδήποτε
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μορφή νοήματος, ενώ η ύπαρξή του είναι «μία φοβική σκιά εγκαταλελειμμένη σε έναν

ατελείωτο, κενό και απειλητικό κόσμο..» (Backer, 2004:51-58).

Σε αυτό το σημείο, τα συγκινητικά λόγια δηλώνουν πως έχουμε να κάνουμε με

ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και είναι σημαντικό να το λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας.

Όποιος λίγο μπορεί να νοιώσει στο ελάχιστο έναν τέτοιο πόνο είναι περιττό να χρειάζεται

περαιτέρω απόδειξη για το πόσο αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται θεραπεία, μια θεραπεία

που βασίζεται στην εμπάθεια και στη κατανόηση.

2.3. Η Λακανική σύλληψη της ψύχωσης

Ο Backer αναφέρεται στην ψύχωση μέσα από τον ψυχαναλυτικό λόγο του Λακάν:

«Ο Λακάν αναφέρεται σε τρείς σφαίρες, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους -τη σφαίρα
του πραγματικού, τη σφαίρα του φαντασιακού και τη σφαίρα του συμβολικού».
Κατά την Ψαλτοπούλου: «Λαμβάνοντας υπόψιν τη δομή του ψυχισμού του νευρωσικού
ατόμου, τα πεδία του φαντασιακού, του συμβολικού και του πραγματικού βρίσκονται σε
άρρηκτα συνδεδεμένη διάδραση και εμπλοκή. Το συμβολικό πεδίο εκλείπει από τη δομή του
ψυχισμού στη περίπτωση της ψύχωσης και έτσι υπάρχουν μόνο τα πεδία του πραγματικού
και του φαντασιακού χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε σύνδεση» (Ψαλτοπούλου,
2015:64). Κατά τον Λακάν, η ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιείται μέσα από τη
συμβολοποίηση, η οποία επιτυγχάνεται με την ανάδυση της γλώσσας -μέσα από τη γλώσσα
λοιπόν, το παιδί αρχίζει να συμβολίζει και γίνεται αυθύπαρκτη ύπαρξη……..Σε αυτήν τη
διαδικασία όπου το υποκείμενο σχηματίζεται, η συμβολική και η φαντασιακή τάξη παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, στο φαντασιωτικό επίπεδο δημιουργείται η πρώτη
αίσθηση της ταυτότητας μέσα από τη συμβολική ταύτιση που αποτελεί και τη βάση για την
πρώτη αίσθηση της αναγνώρισης του εαυτού. Σε αυτό, λοιπόν, το φαντασιακό στάδιο
βρίσκεται το στάδιο του καθρέφτη -η αρχή της διαδικασίας της υποκειμενοποίησης. Σε αυτό
το στάδιο το παιδί βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από τη μητέρα και η εμπειρία του, ο
τρόπος που αντιλαμβάνεται τον κόσμο, καθορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με την
παρουσία ή την απουσία της μητέρας, την ύπαρξη του πρώτου άλλου. Η σχέση τους, στο
φαντασιακό επίπεδο, είναι μία δυαδική, συμβιωτική σχέση όπου η επιθυμία του παιδιού
συμπίπτει με την επιθυμία της μητέρας. Το παιδί το ίδιο δεν έχει ακόμα τη διάσταση της
δικής του επιθυμίας, καθώς δεν έχει σαφή όρια στο σώμα του (Backer, 2004: 58-59).

Και συνεχίζει:

Η σύνδεση του παιδιού με το σώμα της μητέρας δεν επιτρέπει ακόμα να

αποσυνδεθεί από το περιβάλλον του με συνέπεια να αδυνατεί να έχει την εμπειρία του

εαυτού του και των ορίων του σώματός του, καθώς υπάρχει η ανάγκη του να

αντισταθεί στην πραγματικότητα. Από την άλλη, η μητέρα νοηματοδοτείται ως η
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πρώτη έκφραση του Άλλου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να αναγνωριστεί ακόμα,

καθώς η επιθυμία της συμπίπτει ολοκληρωτικά με εκείνη του παιδιού (δεν

διακρίνεται ως ο άλλος εφόσον η αδιάσπαστη ενότητα παιδιού και μητέρας συνδέεται

και με την κοινή επιθυμία). ………Μόνο όταν εξισορροπήσει η ανάγκη και η

ικανοποίηση, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εξατομίκευσης (Backer, 2004:59).

Στο συμβολικό επίπεδο εισάγεται ο νόμος του πατέρα και με αυτόν τον τρόπο

διασπάται η δυαδική, απόλυτα συμβιωτική σχέση, ενώ αρθρώνεται η επιθυμία μέσα από

τον λόγο της ανάδυσης του υποκειμένου και τον σχηματισμό του εαυτού, του «Εγώ»:

Το παιδί βιώνει πως η επιθυμία της μητέρας δεν αφορά αποκλειστικά εκείνο

αλλά υπάρχει και μία Τρίτη φιγούρα προς την οποία κατευθύνεται η επιθυμία, αυτή

του πατέρα. Ο πατέρας εισάγει αυτό το οποίο λείπει -δηλαδή με τον νόμο του πατέρα,

το τρίτο αυτό στοιχείο απομακρύνει την επιθυμία που είναι κοινή (αυτή της μητέρας

και του ίδιου του παιδιού) και έτσι δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στην επιθυμία

και στην ικανοποίηση -με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αίσθηση απόστασης και

αντανάκλασης και μια πρώτη αίσθηση ανάδυσης της ταυτότητας αλλά και του

«Άλλου» (Backer, 2004:59).

Σε κάθε περίπτωση «το όνομα του Πατέρα» αναφέρεται στη μεταφορά του

ονόματος του πατρός -δηλαδή στη λειτουργία ή στον ρόλο του πατέρα. Με την εισαγωγή

του «ονόματος του πατέρα», το παιδί περνάει στη συμβολική σφαίρα και αποκτά

ταυτότητα, όνομα και μπορεί να έχει πια επιθυμία -αυτό σχετίζεται και με την εισαγωγή

στη γλώσσα, η οποία προσφέρεται μέσα από τον Άλλον. Έτσι, κατά τον Λακάν, μέσω της

γλώσσας γίνεται η εισαγωγή στο συμβολικό πεδίο -η γλώσσα είναι πολύ σημαντική στην

ψυχαναλυτική θεωρία, καθώς προτρέπει το υποκείμενο να ανταποκριθεί στα

χαρακτηριστικά της κουλτούρας του/του πολιτισμού του. Μέσα από τη γλώσσα επίσης,

φαίνεται η επιθυμία του υποκειμένου αλλά και οι προσδοκίες του.

Επομένως, κατά τον Λακάν, ο συμβολισμός (η διαμόρφωση του υποκειμένου)

συνδέεται με την εισαγωγή στη γλώσσα, που επιτρέπει στο υποκείμενο να έχει πρόσβαση

στην πραγματικότητα και μέσω αυτής δημιουργείται και η ψυχική πραγματικότητα

(Backer, 2004:59).
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2.3.1. Η ψύχωση και πώς διαταράσσεται η διαδικασία της υποκειμενοποίησης

Στην ψύχωση, υπάρχει διαταραχή στον τρόπο που ολοκληρώνονται αυτές οι τρεις

διαδικασίες. Τα θεμέλια της δημιουργίας της ταυτότητας, όπως δημιουργούνται με βάση

το φαντασιακό επίπεδο, είτε δεν πραγματοποιούνται με επαρκή τρόπο είτε δεν

πραγματοποιούνται καθόλου. Έτσι, η επιθυμία της μητέρας δεν σηματοδοτείται ή δεν

βιώνεται μέσα από το σημαίνον, του ονόματος του Πατέρα. Ο Λακάν συνδέει την

εμφάνιση της ψύχωσης με μία αποτυχία στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα καθώς μέσα από την

απόρριψη του ονόματος του Πατέρα, το παιδί αδυνατεί να αποστασιοποιηθεί από την

τριαδικότητα και ως συνέπεια η ανάπτυξη της αυτόνομης ταυτότητάς του διαταράσσεται.

Η βάση της φαντασιακής τάξης απουσιάζει και υπάρχει ολική ή μερική έλλειψη της

ανάπτυξης του εαυτού:

Ο κόσμος του ψυχωτικού παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο πραγματικό

και το αντικείμενο θέλει να είναι η επιθυμία της μητέρας για πάντα (το εγώ μένει σαν

αντικείμενο και δεν γίνεται υποκείμενο)……εξαιτίας αυτού θα θέλει να

επανορθώνει για την ανεπάρκεια των άλλων συνεχώς, γεγονός που το οδηγεί να

απομακρύνεται από το βίωμα της δικής του εμπειρίας. Στην ψύχωση δεν μπορεί να

υπάρξει μετάβαση από τη φαντασιακή στη συμβολική τάξη -είναι αδύνατο, καθώς το

όνομά του έχει απορριφθεί. Αυτό έχει ως βασική συνέπεια ο ψυχωτικός να παραμένει

εγκλωβισμένος σε ένα μοτίβο δυαδικής σχέσης στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξει η

έλλειψη ή το κενό και επειδή δεν πραγματώνονται οι κατάλληλες συνθήκες προς την

ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολισμού (να δημιουργηθεί η αίσθηση εαυτού

στον κόσμο μέσα από τη γλώσσα) και τελικά η προσωπικότητα του ψυχωτικού

παραμένει αβοήθητη, στο έλεος του πραγματικού (Backer, 2004:60).

………..Έτσι, το παιδί, παραμένει προσκολλημένο στην επιθυμία της μητέρας

και δεν δύναται να αναπτύξει καμία επιλογή, ταυτότητα ή οποιαδήποτε προσωπική

επιθυμία. Ο ψυχωτικός προσκολλάται σε μία διπλή αντανάκλαση του Άλλου και σε

μία διπλή φαντασιακή λειτουργικότητα. Η δυνατότητα της εντύπωσης ή της εικόνας

επηρεάζεται και οι εικόνες δεν αναφέρονται ως συμπτώματα αλλά ως παράγωγα της

παθολογικής σκέψης που είναι ξεχωριστές από τον κόσμο της φαντασίας. Το κενό

που δημιουργείται στον κόσμο της πραγματικότητας γεμίζει από ψευδαισθησιακές

κατασκευές. Όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του ψυχωτικού, παρουσιάζονται ως

άμεσα -με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βιώσει τις εικόνες και τις φαντασίες που τον
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προστατεύουν από το πραγματικό και με συνέπεια τη δημιουργία τραύματος. Έτσι, η

σύγκρουση με το πραγματικό είναι τραυματική, διότι δεν μπορεί να πάρει κάποια

μορφή σχηματισμού ή να οδηγήσει σε κάποια εμπειρία ( Backer, 2014:60-61).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μουσικοθεραπεία και Ψύχωση

3.1. H μουσική φόρμα και η σχέση με τη θεωρία του Λακάν

Το μηχανικό παίξιμο, το οποίο είναι πολύ συχνό φαινόμενο στους ψυχωτικούς,

ισοδυναμεί με την έλλειψη της ύπαρξης. Το μηχανικό παίξιμο ισοδυναμεί με τη

σφαίρα του πραγματικού που σύμφωνα με τον Λακάν είναι χαρακτηριστικό στους

ψυχωτικούς που δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τη συμβολική αναπαράσταση.

Το πραγματικό βρίσκεται ανάμεσα στο αντικείμενο και την επιθυμία και δεν είναι το

ίδιο το αντικείμενο της επιθυμίας αλλά η επιθυμία καθεαυτή. Σε αυτήν την περιοχή

βρίσκεται η έλλειψη της ύπαρξης.

……………Αυτό το χαρακτηριστικό της επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς το οποίο

τοποθετείται σε τραυματικό επίπεδο και εκδηλώνεται μέσα από το επαναλαμβανόμενο

στερεοτυπικό παίξιμο, διακόπτεται σε κάποια σημεία της συγχρονικότητας (εκεί όπου

ο ασθενής δέχεται τον θεραπευτή ως τον άλλον και παίζουνε μαζί)……Σε αυτό το

σημείο ξεκινά η διαδικασία της υποκειμενοποίησης -αυτό πραγματοποιείται με την

ανάπτυξη μουσικής φόρμας. Έτσι η μουσική εμφανίζεται σαν μεταβατικό αντικείμενο,

καθώς είναι ικανή να δημιουργήσει έναν μεταβατικό χώρο, όπου γίνεται η σταδιακή

μετάβαση μέσω μιας διαδικασίας από το τραυματικό επίπεδο στο συμβολικό επίπεδο

αναπαραστάσεων και λέξεων (Backer, 2004:291).

Ο όρος μεταβατικό αντικείμενο χρησιμοποιείται από τον Winnicott (1971) και αποτελεί

ένα βασικό αντικείμενο που καθιστά τον αποχωρισμό από τη μητέρα ως κάτι το πιθανό και

το ικανό. Με τον ίδιο τρόπο που το παιδί παίζει με το αρκουδάκι του, το οποίο αναπαριστά

τη μητέρα που ακόμα και όταν το παιδί έχει την επίγνωση ότι εκείνη βρίσκεται κάπου

αλλού, έτσι και ο χώρος της μουσικής όπου αναδύεται η μουσική φόρμα, μοιάζει σαν

μεταβατικό αντικείμενο στο οποίο αναδύεται σταδιακά η υποκειμενικοποίηση του

ασθενούς. (Backer, 2004:63-64)
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Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του Λακάν, η μουσική φόρμα (η εσωτερική εικόνα),

είναι αυτό που παρουσιάζεται σε σχέση με εκείνο που έχει χαθεί. O Λακάν αναφέρεται

στο συμβολικό ή στην απουσία του αντικειμένου με τον όρο «Το όνομα του Πατέρα» με

την προϋπόθεση ότι υπονοείται μια λειτουργία, μια μεταφορά του όρου και όχι το όνομα

του πατέρα με την ακριβή του έννοια. Το πέρασμα μέσα από την αποδοχή του Νόμου του

Πατέρα σημαίνει την ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος κατάλληλα τη γλώσσα με τέτοιο

τρόπο ώστε το παιδί να είναι ικανό να παράγει το ίδιο του το όνομα σε μια γλώσσα η

οποία δεν είναι ξένη για αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η μουσική φόρμα παρέχει τη δυνατότητα

να του επιτρέψει να δημιουργήσει το δικό του μουσικό υλικό και για αυτόν τον λόγο να

μπορεί να παίξει αυτόματα σαν αυθύπαρκτη οντότητα -ξεχωριστά και εξατομικευμένα, και

συνεπώς αποτελεί τη διαδικασία προς την πραγμάτωση του συμβολισμού (Backer,

2004:294-295).

3.1.1.Η περίπτωση της Marianne

Η Marianne είναι μια 25χρονη που χαρακτηρίζεται από συναισθήματα φόβου και

επικοινωνιακά προβλήματα, ενώ είναι βέβαιη ότι η μητέρα της την ελέγχει και

προσλαμβάνει άτομα για να την ελέγχουν. Στα αρνητικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η

απάθεια και η κατατονική συμπεριφορά.

Στις πρώτες συνεδρίες με το μεταλλόφωνο ο αυτοσχεδιασμός της είναι μονότονος

και μη επικοινωνιακός, ενώ δεν μπορεί να υπάρξει καμία επαφή με τον μουσικοθεραπευτή

(καμία αναγνώριση άλλου). Στη συνέχεια ο θεραπευτής δημιουργεί χώρο και μουσικά

εκφράζει αυτά που η ψυχή της αδυνατεί. Έτσι, η υποκειμενικότητα του θεραπευτή στον

δικό του αυτοσχεδιασμό εξαϋλώνεται και εξυπηρετεί τις ανάγκες του πελάτη.

Σταδιακά με την υποστήριξη η Marianne δυναμώνει, αναπτύσσει ψυχικό χώρο

έκφρασης και βαστάει η ίδια τα συναισθήματά της. Μάλιστα, προς το τέλος, ο ρυθμός που

παίζει στην καλίμπα ανταποκρίνεται με τον ρυθμό των ποιημάτων που έγραφε πριν την

ασθένειά της (ένας ρυθμός επίθεσης απέναντι στον κόσμο που δεν μπορούσε να

παρουσιάσει σαν στοιχείο της προσωπικότητάς της γιατί δεν της ήταν επιτρεπτό και

αποδεκτό).
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Τέλος, βλέπουμε τη μετουσίωση του ποιητικού λόγου (το συμβολικό πεδίο που

είχε πριν την ασθένειά της) σε ρυθμική και μελωδική έκφραση, αναγνωρίζοντας τις πτυχές

του εσώτερου εαυτού της, ενώ αναλαμβάνει να τις εκφράσει μέσα σε αυτονομημένο

πλαίσιο σε ένα πιο μουσικά δομημένο ύφος, ενώ ο θεραπευτής ισότιμα και αυτόνομα είναι

συνοδοιπόρος της στο μουσικό της ταξίδι. Η πορεία ανάπτυξης κατά τον Backer (2004)

επιτυγχάνεται μέσα από τις στιγμές συγχρονικότητας, την ανάπτυξη μουσικής φόρμας και

την κατάληξη του κλινικού αυτοσχεδιασμού. Η Marianne, τέσσερις μήνες μετά την

ατομική θεραπεία της σταμάτησε τη νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα. (Backer

2004:115-127).

Συνοψίζοντας, βλέπουμε την εισαγωγή της Marianne στο συμβολικό πεδίο μέσα

από τη μετάβαση από ένα μονότονο/μηχανικό παίξιμο σε έναν σχηματισμό μουσικής

φόρμας/φράσης. Οι ασθενείς με ψύχωση δεν διαθέτουν αυτόν τον ψυχικό χώρο και δεν

φτάνουν στον συμβολισμό με αποτέλεσμα να αδυνατούν να φτιάξουν μια μουσική φράση

ως υποκείμενα, μένοντας σε ένα μηχανικό παίξιμο πού δηλώνει το κενό της ύπαρξής τους,

ενώ δεν απευθύνονται κάπου. Η θεραπευτική μετάβαση, μέσα από το μηχανικό αυτό

παίξιμο στον σχηματισμό της μουσικής φόρμας επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση του

θεραπευτή-πελάτη με τον κλινικό αυτοσχεδιασμό.

3.2.Η Αναλυτική μουσικοθεραπεία

H αναλυτική μουσικοθεραπεία είναι μια μουσικοθεραπευτική προσέγγιση που

συνδυάζει τη μουσική με τις μεθόδους και τις τεχνικές της ψυχανάλυσης. Eμπνεύστρια της

προσέγγισης αυτής είναι η Mary Priestley.

Η αναλυτική μουσικοθεραπεία μέσω των κλινικών αυτοσχεδιασμών χρησιμοποιεί

την πρωτογενή διαδικασία σκέψης (την ονειρική σκέψη όπου ο χρόνος και ο χώρος

μπερδεύονται) και εισάγει σε ένα άλλο επίπεδο προ-συνειδητής σκέψης, όπου το εγώ

γίνεται πιο διευρυμένο ανάμεσα στις ροές της ανάμνησης και της πραγματικότητας και

έπειτα επανέρχεται στη δευτερεύουσα αρχή της πραγματικότητας μέσω της σύνδεσης της

ανάμνησης και της πραγματικότητας.

Αν και η αναλυτική μουσικοθεραπεία έχει τις βάσεις της σε βασικές αρχές της

ψυχαναλυτικής διαδικασίας, ο θεραπευτής κατά τη λεκτική επικοινωνία με τους ασθενείς

πριν ή μετά τους αυτοσχεδιασμούς είναι πολύ ανοιχτός και εμπλέκεται πολύ περισσότερο
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όσον αφορά τα συναισθήματα του ασθενούς -επομένως δεν κατέχει μια ουδέτερη θέση

όπως συμβαίνει στην ψυχαναλυτική διαδικασία (Priestley & Eschen, 2002: 12-13).

Οι βάσεις της αναλυτικής μουσικοθεραπείας βρίσκονται στα ψυχαναλυτικά

στοιχεία της επιρροής του Freud, της Melanie Κlein και του C. Jung. Η επιρροή του Freud

έγκειται στο ότι η δομή της προσωπικότητας έχει στρώματα του εαυτού που

εκπροσωπείται είτε από το συνειδητό, είτε από το ασυνείδητο, είτε από το προ-συνειδητό.

Η εσωτερική μουσική του καθενός είναι ο πυρήνας της ψυχής και κατά τον Bruscia

(1987:157) αποκαλύπτει πτυχές του πυρήνα του εγώ, τα ένστικτα από το αυτό και

κάποιους κανόνες που τίθενται από το υπερεγώ. Η επιρροή της Klein συνίσταται στην ιδέα

του εύθραυστου εγώ, το οποίο υπάρχει ήδη από τη γέννηση και για αυτό εμποτίζεται από

τον φόβο της διάλυσης. Τέλος, η επιρροή του Jung συνίσταται στην ιδέα ότι υπάρχουν

διαστάσεις του εαυτού οι οποίες μπορεί να μην έχουν ενσωματωθεί ακόμα όπως η σκιά.

(Hadley, 2002:35)

Κατά την Priestley, η ψυχική ενέργεια βρίσκεται στο «αυτό» και οι ανεξερεύνητες

υποσυνείδητες διαδικασίες αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη ψυχική ενέργεια. Στόχος

της αναλυτικής μουσικοθεραπείας είναι να ξεμπλοκάρει αυτή την ενέργεια ώστε να είναι

ελεύθερη και να κινείται ανάμεσα στο εγώ στο αυτό και στο υπερεγώ. (Hadley, 2002:35-

36).

Τέλος, στη συνοπτική αναφορά στην αναλυτική μουσικοθεραπείας είναι σημαντικό

να αναφερθούν τα είδη αντιμεταβίβασης που εμφανίζονται στη θεραπεία της Priestley. Το

πρώτο ονομάζεται «transference», αντιμεταβίβαση και είναι η μεταβίβαση των

συναισθημάτων του θεραπευτή προς τον πελάτη. Το δεύτερο το ονομάζει «complementary

countertransference» συμπληρωματική αντιμεταβίβαση. Ο πελάτης προβάλλει στον

θεραπευτή υποσυνείδητα συναισθήματα και εσωτερικευμένα αντικείμενά του τα οποία,

όταν ο θεραπευτής τα αναγνωρίζει, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τη διάσταση της

θεραπείας. Έτσι για παράδειγμα, η συμπληρωματική αντιμεταβίβαση συμβαίνει όταν ο

θεραπευτής ταυτοποιείται με ένα πρόσωπο από τις κοντινές σχέσεις του πελάτη (με τη

φιγούρα μιας γλυκιάς μητέρας ή ενός αυστηρού πατέρα). Το τρίτο είδος αντιμεταβίβασης

ονομάζεται από τη συγγραφέα «emotional countertransference», αντιμεταβίβαση

ενσυναίσθησης. (Hadley, 2002:38). Σύμφωνα με την Priestley, «πρόκειται για το

ψυχολογικό περιεχόμενο που εγείρεται στον αναλυτή εξαιτίας της ενσυναίσθησής του προς

τον πελάτη και που πραγματικά αντανακλά και αναπαράγει το ψυχολογικό περιεχόμενο του

πελάτη» (Priestley, 1994:80).
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H συγγραφέας παρομοιάζει τον πελάτη με ένα έγχορδο όργανο που η μουσική του

αντηχεί στις συμπαθητικές χορδές, που είναι ο θεραπευτής (μία κίνηση αντήχησης από

κάτι εξωτερικό σε κάτι εσωτερικό).

3.2.α.Η «σκιά» ως θεραπευτικό υλικό στην αναλυτική προσέγγιση της
μουσικοθεραπείας

Στο άρθρο της “Music and the Shadow” (1987), η Priestley αντλεί από τη θεώρηση

του Jung σχετικά με το αρχέτυπο της σκιάς και προεκτείνει στην αναλυτική της

προσέγγιση τη «λευκή σκιά» σαν καταλύτη για τη θεραπεία του πελάτη.

Κατά τον Jung, η σκιά έγκειται στα προσωπικά ένστικτα και «σκοτεινά σημεία»

του καθενός, τα οποία απωθούνται. Πρόκειται για αρχέτυπο που είναι πολύ σημαντικό να

το γνωρίζει κανείς σε σχέση με τον εαυτό του και τη μετέπειτα ολοκλήρωσή του. Στην

περίπτωση που το υποκείμενο δεν γνωρίζει τη σκιά του ή την απορρίπτει ολοκληρωτικά,

έχει μια ρηχή και άχρωμη προσωπικότητα ή την προβάλλει στους άλλους -προβάλλοντας

όλα τα σημεία που δεν θέλει να δει στον εαυτό του σε άλλους με αποτέλεσμα να τους

απορρίπτει. Ωστόσο, ακόμα και αν το υποκείμενο καταφέρει να αντιληφθεί αυτές τις

προβολές, τότε έρχεται αντιμέτωπο με νέα ερωτήματα και εγείρεται το ηθικό δίλημμα

γύρω από την προσωπικότητα του εγώ. Συνεπώς, είναι φυσικό το εγώ (και η

πραγματικότητα που συνεπάγεται με την ύπαρξή του) να αντιστέκεται συνειδητά στην

εξερεύνηση της σκιάς, καθώς η διαδικασία της ανακάλυψής της είναι μια ιδιαίτερα

επίπονη διαδικασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνειδητοποίηση των πιο σκοτεινών και

κρυμμένων στοιχείων της πραγματικότητας σχετίζεται με την αυτεπίγνωση και

επιτυγχάνεται μέσα από προσωπική εμπλοκή σε ζητήματα ηθικής που αφορούν το παρόν.

Η σύλληψη της ιδέας της σκιάς έγινε από την εργασία του Jung στο άσυλο στη

Ζυρίχη όπου εργαζόταν με ψυχωτικούς ασθενείς. Το συνειδητό κομμάτι κατά τον Jung

είναι απαραίτητο να συναντηθεί με το αντίθετό του, το ασυνείδητο, για να μπορέσει να

μην μείνει εγκλωβισμένο σε στασιμότητα και ακαμψία, καθώς πίστευε πως η σπίθα και η

ενέργεια ζωής βρίσκεται στην αντίθεση!

Κατά την Priestley, η «σκιά» του καθενός αναφέρεται στις κρυμμένες δυνατότητες

που το υποκείμενο αγνοεί και οι οποίες επανα-ανακαλύπτονται μέσα από τη «λευκή σκιά»

(όρος των πιο μοντέρνων εκπροσώπων του Jung και της ίδιας). Έτσι, μέσα στο σκιερό

ασυνείδητο δεν υπάρχουν μόνο κατακριτέες ροπές και ένστικτα αλλά και η δημιουργική

έκφραση των ενστίκτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι το κακό που συμβολίζεται
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έμμεσα στον όρο της σκιάς είναι μέρος μιας φυσικής τάξης πραγμάτων που μπορεί κανείς

να εξερευνήσει και να βρει ένα φως, αυτό της φωτεινής, λαμπερής σκιάς που θα τον

οδηγήσει στην πνευματική εξέλιξη κι επίγνωση. Η σκιά δηλαδή, οδηγεί σε πιθανές

θεραπευτικές δυνατότητες αναβίωσης ολόκληρης της ζωής του υποκειμένου.

Η μουσική αποτελεί μια γέφυρα σύνδεσης του συνειδητού με το προσωπικό

ασυνείδητο και αργότερα με το συλλογικό. Μέσα από τον κλινικό αυτοσχεδιασμό

δημιουργείται μια άμεση και φυσική ανταπόκριση και πρόσβαση στο ασυνείδητο, ενώ

μετέπειτα στη λεκτική αναλυτική διαδικασία οι εικόνες που εκφράστηκαν μέσα από τη

μουσική αντικατοπτρίζονται και ανακλώνται σε λόγια που αποτελούν και το υλικό της

θεραπείας.

Στη συνέχεια αναφέρονται δύο μελέτες περίπτωσης της Priestley για τη σύλληψη

της λευκής σκιάς στη μουσικοθεραπεία. Ο πρώτος πελάτης με τα αρχικά Ο.Β. εμφανίζει

συμπτώματα κατάθλιψης με τάσεις αυτοκτονίας, ενώ δυσκολεύεται στο εργασιακό του

περιβάλλον, καθώς δουλεύει με απροσάρμοστους εφήβους. Το οικογενειακό του

υπόβαθρο συνίσταται σε έναν πατέρα που η απουσία του εκδηλώνεται τόσο φυσικά όσο

και συναισθηματικά, ενώ η ζεστή σχέση με τη μητέρα του βρίσκει έκφραση στη φυσική

του κλίση στα μαθήματα πιάνου. Στην εφηβεία του, σε ένα έντονο ξέσπασμα

εγκλωβίζεται στη ναρκισσιστική του εκδήλωση και απορρίπτει τη μητέρα του αλλά και τη

μουσική κλίση του. Προσπαθώντας να ανακαλύψει την ταυτότητά του, έχει εγκλωβιστεί

στη θέα του χαμένου εφήβου ενώ παρακολουθεί συνεδρίες αναλυτικής μουσικοθεραπείας,

τόσο σε γκρουπ όσο και ατομικές.

Ο πρώτος κλινικός αυτοσχεδιασμός γίνεται με κρουστά (του πελάτη) και με πιάνο

(του θεραπευτή). Ο πελάτης εκφράζει στον παλμό των κρουστών την καταστροφική

διάσταση της μητέρας του και η μουσική του εκδηλώνεται μπερδεμένη, αδύναμη, ενώ

προς το τέλος εμφανίζεται ακόμα πιο απειλητική και καταλήγει σε λυγμούς και

αναφιλητά. Η θεραπεύτρια εμπεριέχει το συναίσθημα της καταστροφής σε μείζονες

συγχορδίες σε όλη τη διάρκεια προς το τέλος.

Στον δεύτερο αυτοσχεδιασμό, ο πελάτης επιλέγει να εκφράσει το ασυνείδητό του

στο πιάνο και η μουσική ηχεί λαμπρή και αισιόδοξη (μια μικρή μορφή αποκατάστασης

της χαμένης του σχέσης πιθανά). Στον προηγούμενο αυτοσχεδιασμό, κατά την Priestley, ο

πελάτης βρίσκόταν πιο κοντά σε συνειδητές καταστάσεις και προσπαθούσε να τις

εξερευνήσει δια μέσου της δυαδικής θεραπευτικής σχέσης, ενώ στο πιάνο αποκαλύπτεται

ο «σπόρος», το μήνυμα της λευκής σκιάς που είναι γεμάτο ελπίδα και χαρά πέρα από την

επιθετικότητα στον αυτοσχεδιασμό του στα κρουστά.
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Στη δεύτερη κλινική μελέτη, ο ασθενής S.R. είναι ένας δεκαοχτάχρονος άλαλος

σχιζοφρενής και η μουσική του εκφράζει πολλές πλευρές της προσωπικότητάς του.

Αρχικά, ο κλινικός αυτοσχεδιασμός σε κρουστό ήταν ένας απαλός σχεδόν μυστικός

ρυθμός που μετατράπηκε απότομα σε μονότονο, επαναλαμβανόμενο σταθερό beat. Η

ελάχιστη επίγνωση των ορίων του σώματος (βασικό χαρακτηριστικό στους ανθρώπους με

ψύχωση) εκδηλώθηκε στην εμμονή του σε αυτή τη ρυθμική, ασταθή επανάληψη.

Σταδιακά, στις επόμενες συνεδρίες, ο ίδιος αναπτύσσει αυτό-επιβεβαίωση και σωματική

επίγνωση και έναν πιο σταθερό, γεμάτο ρυθμό. Οι αλλαγές στη μουσική

αντικατοπτρίζονται επίσης και στη γενικότερη έκβαση της ζωής του, όπως μεγαλύτερη

κοινωνικότητα, έκφραση χαράς κ.ά.

Η «λευκή» σκιά σε αυτόν τον πελάτη εμφανίστηκε μέσα από σωματική αφύπνιση

και όχι μέσα από κλινικό αυτοσχεδιασμό διά της μουσικής. Έτσι, μια μέρα συνεδρίας που

απλά καθίσανε σιωπηλοί μένοντας ο ένας κοντά στον άλλον, εκείνος κοίταξε την Priestley

με ένα έντονο διαπεραστικό βλέμμα και χτύπησε τα χέρια του -εκείνη ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα και ανταπέδωσε χτυπώντας τα χέρια της επίσης. Αυτό συνεχίστηκε και το

πρόσωπό του φωτίστηκε από χαμόγελο κι ευχαρίστηση! Ήταν μια αυθόρμητη σωματική

επικοινωνία που δεν αποτυπώθηκε σε διστακτικές λέξεις ούτε σε αυτιστικό-

επαναλαμβανόμενο ρυθμικό μοτίβο στη μουσική τους. Η εμφάνιση της λευκής σκιάς

έγινε λοιπόν μέσα από αυθόρμητη έκφραση και ο πελάτης μπόρεσε να διεισδύσει στη

σκιά και να επανακτήσει την αυθεντική δημιουργικότητά του, τη χαμένη του ενέργεια και

τη γεμάτη επιθυμία της σχέσης της ανταπόκρισης απλά και μόνο με το χτύπημα των δυο

του χεριών. (Priestley, 1987:20-27)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες στη σύλληψη της
ψύχωσης

Είναι σημαντικό να αναφερθούν -πέρα από την ψυχαναλυτική οπτική- και άλλες

σημαντικές παράμετροι στην οπτική της σχιζοφρένειας. Έτσι, παρ’ ότι η ψυχανάλυση

δημιούργησε ένα πεδίο κατανόησης της ανθρώπινης ψυχής, στην ουσία παρέμεινε κλειστή

σε μια ρασιοναλιστική οπτική. Ωστόσο, η υπερβατική ψυχολογία η οποία έχει τις ρίζες της

στην ουμανιστική κατεύθυνση, ακολουθείται από μια πιο διευρυμένη άποψη, η οποία

περιλαμβάνει την ιδέα της ανθρώπινης πνευματικής διάστασης (Valverde, 2015:405-416).

Ακόμη, ένας τρόπος κατανόησης της ασθένειας μέσα από μία αμιγώς ψυχαναλυτική
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οπτική, έχει ως αποτέλεσμα να παραβλέπονται άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως για

παράδειγμα το εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον.

Έτσι, ανατρέχουμε στη θέση των συγγραφέων Guattari και Deleuze (1977:34-35,

93-94), οι οποίοι προβαίνουν σε μία κριτική ως προς το κλειστό πλαίσιο της ψυχανάλυσης.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η δύναμη της ψυχανάλυσης να ανάγει όλο το ασυνείδητο υλικό

στον Οιδίποδα εδραιώνεται μέσα από τον πολιτικό λόγο του Φουκώ (1971), ο οποίος

υποστηρίζει ότι τον 19ο αιώνα ο επίσημος λόγος της ψυχιατρικής συνέδεσε την έννοια της

τρέλας με το τριαδικό σύμπλεγμα, ώστε να δημιουργηθεί και να εγκαθιδρυθεί μια

αυθεντία του γιατρού, της οικογένειας και του νόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δυτική

σκέψη να είναι εμποτισμένη από κυρίαρχες έννοιες (όπως αυτές του νόμου, του ορίου, του

ευνουχισμού) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη της πραγματικότητας. Κατ’

αυτούς η σύγχρονη ζωή και ο τρόπος παραγωγής οδηγεί στην τρέλα, καθώς ο

καπιταλισμός ορίζει και αποκαθιστά τις φαντασιακές, συμβολικές και τεχνητές περιοχές,

ενώ το αληθινό φαίνεται να μην είναι αδύνατο, αλλά όλο και περισσότερο τεχνητό. Ο

σχιζοφρενής χρειάζεται να κατανοηθεί στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κόσμου, όπου το

πραγματικό ρέει συνεχώς, ενώ η επιθυμία δεν παράγεται μόνο από τα ένστικτα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ιδιοφυής σύνδεση της ανθρωπολογίας και της

ψυχικής ασθένειας της σχιζοφρένειας, όπως εκφράζεται μέσα από τον γάλλο εθνολόγο,

ανθρωπολόγο και φιλόσοφο L. Strauss. Μέσα από τον στοχασμό των συγγραφέων το

κουβάρι της σχιζοφρενικής σκέψης μοιάζει να ξετυλίγεται μέσα από την κατανόηση της

άγριας σκέψης, όπως εκφράζεται στο ομώνυμο βιβλίο του L. Strauss.

Στην Άγρια Σκέψη, ο L. Strauss (1966:17) αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην

άγρια σκέψη και στη λογική ή επιστημονική σκέψη. Έτσι, ένας μηχανικός συνηθίζει να

δουλεύει με σχέδια προκειμένου να πετύχει στο χαρτί τη σωστή δομή του υλικού του, ενώ

ο μάστορας προσεγγίζει τον τρόπο που δουλεύει μέσα από την επιστήμη του

συγκεκριμένου και συναρμολογεί τις κατασκευές του με ότι βρει πρόχειρο, με υλικά παλιά

και μεταχειρισμένα. Από αυτό το ετερόκλητο υλικό ο μάστορας κατορθώνει να φτιάξει

πρακτικά πράγματα και πολλές φορές όμορφα. Το σύμπαν της μαστορικής σκέψης από

άποψη εργαλείων είναι θα λέγαμε κλειστό, καθώς η σύνθεση του συνόλου δεν εξαρτάται

από το σχέδιο της στιγμής, αλλά είναι τυχαίο αποτέλεσμα όλων των ευκαιριών που

παρουσιάστηκαν. Έτσι το «bricolage», αναφέρεται στο στοκ των υλικών του μάστορα -ένα

υλικό πολλαπλό και ταυτόχρονα περιορισμένο, ένα ετερόκλητο υλικό, ένα συνονθύλευμα

όπου τα ίδια στοιχεία του υλικού αναδιατάσσονται σε νέα στοιχεία δημιουργίας με τέτοιον

τρόπο ώστε η πράξη της παραγωγής να είναι αδιαφοροποίητη από το προϊόν. Στη
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μαστορική σκέψη δηλαδή, δεν υπάρχει δευτερεύουσα χρήση δραστηριότητας σε σχέση με

τη διαθεσιμότητα ακατέργαστων υλικών και εργαλείων όπως στη σκέψη ενός μηχανικού.

Η σχιζοφρενική σκέψη συνίσταται στον ίδιο τρόπο λειτουργίας, όπως με την άγρια σκέψη,

καθώς και εκεί δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην έννοια της παραγωγής και στο ίδιο το

προϊόν. (Guatarri & Deleuze, 1977:6-7). Δηλαδή το ετερόκλητο υλικό του μάστορα

δημιουργεί και δημιουργείται συνεχώς με τον ίδιο τρόπο που παράγεται η επιθυμία στη

σκέψη του σχιζοφρενούς.

Μέσα από τη θεωρητική σκέψη τους βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να

παραβλέπεται λοιπόν ότι η δυτική λογική καταδυναστεύεται από την εδραίωση της

ψυχανάλυσης, η οποία στηρίζει κάποιες επικρατούσες κοινωνικές νόρμες που

διαχειρίζονται, καθορίζουν και εμποτίζουν την έννοια της επιθυμίας, ώστε να διατηρούν

τη θέση τους στον κοινωνικό ιστό. Με αυτόν τον τρόπο η έννοια της επιθυμίας διαχέεται

στο κοινωνικό πεδίο και ορίζεται με βάση την παραγωγή μέσα από τις επικρατούσες

κοινωνικές νόρμες. Έτσι, μέσα από αυτές τις νόρμες καθορίζεται τι είναι νορμάλ και τι όχι

και συνεπώς μια μαστορική σκέψη η οποία δεν εφαρμόζεται στον δυτικό τρόπο

λειτουργίας δεν έχει θέση στο δυτικό πολιτισμικό πλαίσιο και απεμπολείται -με τον ίδιο

τρόπο που απεμπολείται και η σχιζοφρενική σκέψη.

Συνεπώς, αν λάβουμε υπ’ όψιν τον περιβαλλοντικό παράγοντα, θα δούμε πως

υπάρχουν πολλές ομοιότητες τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη νόηση ανάμεσα στις

ψυχικές διαταραχές και στις πνευματικές αφυπνίσεις -ωστόσο σε ένα συγκεκριμένο

πολιτισμικό περιβάλλον τα χαρακτηριστικά αυτά θα αποδοθούν στις ψυχικές διαταραχές,

ενώ σε ένα άλλο περιβάλλον θα αποδοθούν σε πιο πνευματική διάσταση. Στη σύγχρονη

δυτική κοινωνία, η εμπειρία του να ακούει κανείς φωνές ή να βλέπει οράματα, αυτόματα

κατηγοριοποιείται σε ένα ακατάλληλο πλαίσιο ως παθολογική ασθένεια. Σε αυτό το

πλαίσιο παραβλέπεται τελείως η πνευματική διάσταση της εμπειρίας και αυτόματα η

εμπειρία καθίσταται προβληματική και παθολογική. (Phillips, Lucoff & Stone, 2009:2).

Σύμφωνα με την εθνοψυχιατρική, είναι σημαντικό να εξετάζονται οι ψυχιατρικές

διαταραχές σύμφωνα με την επιρροή του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο

υπάγονται, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πολιτισμική επιρροή της ασθένειας μέσα

από τη δομή της οικογένειας και τη δομή της κοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα στον

σαμανισμό, ο σαμάνος ήταν ο γιατρός της κοινωνίας, ο οποίος επικοινωνούσε με τον

κόσμο των πνευμάτων μέσα από μια trance κατάσταση. Ο σαμάνος λειτουργούσε σαν

θεραπευτής με κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτίζονται με την ψυχοπαθολογία

της σχιζοφρένειας -ωστόσο ήταν αποδεκτός και σεβαστός από όλη την κοινότητα.
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(Grzywa, Morylowska-Topolska & Gronkowski, 2012:44-48). Μάλιστα, η επίδραση του

πολιτισμικού παράγοντα είναι σε μεγάλο βαθμό καθοριστική, καθώς η trance σαν επίπεδο

συνείδησης είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί στον δυτικό κόσμο, διότι απαιτείται

κάποια έλλειψη εγωισμού, η οποία δεν πραγματώνεται τόσο εύκολα στο δυτικό

πολιτισμικό πλαίσιο. (Mac Masters, 2014:15).

Σύμφωνα με τον ιατρικό πλουραλισμό ο οποίος διαφοροποιείται από το ιατρικό

μοντέλο, κανένα πολιτισμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για να εξηγήσει τη φύση μιας

ασθένειας, ενώ χρειάζεται μια πολλαπλή εστίαση σε ποικίλα διαφορετικά πλαίσια. Έτσι,

σύμφωνα με τους Azande (μία φυλή της Αφρικής) στη μελέτη του Evans Pritchard (1976),

η μαγεία χρησιμοποιείται προκειμένου να εξηγήσει τις ασθένειες και την ατυχία στο

πολιτισμικό πλαίσιο αυτής της φυλής. Η μαγεία, συγκεκριμένα, θεωρείται υπεύθυνη για

τη χρονική στιγμή που εμφανίζεται η ασθένεια -για παράδειγμα, η φυλή Azande,

αναγνωρίζει πως οι τερμίτες ευθύνονται για το σάπισμα της ύλης αλλά η μαγεία είναι

υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη στιγμή της διάλυσης και της αποσύνθεσης ενός πράγματος

(Mac Masters, 2015:8). Σε αυτό το περιβάλλον που δεν είναι δυτικό κυριαρχεί η μαγική

σκέψη -ακόμα και η λογική είναι σε συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο που υπάρχει. Η

μαγική σκέψη δεν απεμπολείται από την κοινωνία, καθώς αποτελεί μέρος της δομής και

της οργάνωσής της.

Ο ιατρικός πλουραλισμός είναι αντίθετος με το βιοϊατρικό μοντέλο και τον δυτικό

ιατρικό λόγο, ο οποίος σύμφωνα με τον Φουκώ (1973) τον 18o αιώνα άρχισε να

διαφοροποιείται σημαντικά. Έτσι, τον 18ο αιώνα η γλώσσα γύρω από τη φαντασία

μετατοπίστηκε σε μια γλώσσα γύρω από το ορατό και το απτό, ενώ η έκθεση του σώματος

εκφράστηκε μέσα από μια γλώσσα ρασιοναλισμού, όπου η ασθένεια συνδέεται με τη

φυσική κατάσταση και την απλή τοποθέτησή της και τον εντοπισμό της στα όρια του

σώματος. Ως συνέπεια, η φαρμακευτική αγωγή θεσμοθετήθηκε, ενώ ο ιατρικός λόγος

μετατοπίστηκε σε μια ισχυρή αυθεντία. (Mac Masters, 2014:19-20).

Στο άρθρο «Psychosis or Spiritual Emergence-Consideration of The

Transpersonal Perspective within Psychiatry» του Crowley αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με το κίνημα της αντιψυχιατρικής, το οποίο ξέσπασε το 1960, οι ψυχιατρικοί
ασθενείς δεν ταυτίζονται απαραίτητα με κάποια ασθένεια αλλά ο τρόπος σκέψης και
λειτουργίας τους δεν μπορεί να εγγραφεί και να αφομοιωθεί στο πιο κανονιστικό σύστημα
σκέψης και πεποίθησης που μοιράζονται οι άνθρωποι σε μια κουλτούρα. Κατά τον Laing, ο
οποίος είναι Βρετανός ψυχίατρος, η παράξενη συμπεριφορά και ο παράξενος
αποδιοργανωμένος λόγος των ανθρώπων που περνάνε από ψυχωτικό επεισόδιο αποτελεί μια
προσπάθεια να επικοινωνήσουν την εσωτερική αναστάτωση και τη δυστυχία τους. Ο Lang
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υποστήριξε τη σημασία της κοινωνίας και της οικογένειας ως υποστηρικτικούς παράγοντες
αυτής της ασθένειας, ενώ συνέδεσε την έννοια της τρέλας με την έκφραση ενός απωθημένου
αρνητικού συναισθήματος και περιγράφει τη συνολική διαδικασία της ασθένειας ως μια
εμπειρία μεταμορφωτική και καθαρτική (Crowley, 2006:5).

Η ασθένεια λοπόν εμφανίζεται ως δίοδος επικοινωνίας των εσωτερικών συγκρούσεων,

ως μία μορφή έκφρασης εκεί όπου σε άλλα πλαίσια δεν είναι εφικτή αυτή η επικοινωνία.

H ψύχωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο του Crowley, αποτελεί ένα διαφοροποιημένο

επίπεδο συνείδησης, μεταβατικό ή συνεχές, σύμφωνα με το οποίο αποτρέπεται η

πρόσληψη της πραγματικότητας με τον κοινό επικρατέστερο τρόπο της κοινωνίας, ενώ

συνδέεται με μία αντίληψη με άλλα πεδία της πραγματικότητας πέρα από το απτό και το

αποδεκτό. Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτήν την πλευρά, είναι σημαντικό να

μπορέσουμε να δούμε πέρα από τη βιοχημική πλευρά του εγκεφάλου και να υιοθετήσουμε

μια νέα σύλληψη της συνείδησης. (Crowley, 2006:2).

Έτσι, το πεδίο της υπερβατικής ψυχολογίας κατά τον Jerry (2003:44):

…..ασχολείται με την έρευνα, την ακαδημαϊκή γνώση και την εφαρμογή της όπως

συνδέεται με τις εμπειρίες των ανθρώπων, οι οποίες αφορούν μια προσωρινή

υπέρβαση από τη συνηθισμένη ταυτοποίηση και την αναγνώριση του εαυτού μέσα σε

ένα περιορισμένο βιολογικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο του εαυτού. Ακόμα και

η προσωπική αναγνώριση του εαυτού υπερβαίνεται και ξεπερνιέται, καθώς συνδέεται

με κάτι περισσότερο, με κάτι μεγαλύτερο, «κάτι» με βαθιά αιτία προέλευσης και

προορισμό. Η γλώσσα σε μια τέτοια εμπειρία, εμφανίζεται ανεπαρκής, καθώς τέτοιες

εμπειρίες, ξεπερνούν την απτή αίσθηση της γλωσσικής έκφρασης.

Η έννοια της συνείδησης στην υπερβατική ψυχολογία, συνοψίζεται στις εξής

παραμέτρους:

1) την πεποίθηση ότι τα περιεχόμενα της συνείδησης έχουν αξία, ακόμη και αν

δεν γίνονται απόλυτα κατανοητά, ενώ οι υπερβατικές και οι ξεχωριστές

εμπειρίες αποτελούν υπερβατικά πεδία της πραγματικότητας στις οποίες

χρειάζεται να υπάρχει νόημα.

2) μέσα από τη διαλογική προσέγγιση, οι εμπειρίες αξιολογούνται ενώ υπάρχει

υλικό πληροφορίας που αφορά πιθανούς κόσμους οι οποίοι ενυπάρχουν πέρα

από την αντικειμενική/απτή πραγματικότητα.

3) Η επιμονή στην αποδοχή αυτών των περιεχομένων της συνείδησης

προσδιορίζεται μέσα από ένα υπαρξιακό, ψυχοκοινωνικό πλαίσιο όπου το
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νόημα των υποκειμένων προσδιορίζεται μέσα από το πλαίσιο στο οποίο

υπάρχουν -από εκεί καθορίζεται και η εμπειρία τους. Έτσι, η εμπειρία των

ασθενών μέσα από τη φαινομενολογία της γίνεται αντιληπτή σε ένα πλαίσιο

διαλόγου και συνεχoύς ανατροφοδότησης που οδηγεί σε διαύγεια και επίγνωση

αυτής της εμπειρίας της ασθένειας και τελικά επιτρέπει την υπέρβασή της και

την ανάρρωση του ασθενούς από τις τραυματικές πληγές.

Aκόμα, σύμφωνα με την καντιανή φιλοσοφία, η συνείδηση αποτελεί μία διακριτή

ποιότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη από τους φυσικούς νόμους από τους οποίους διέπεται

το σύμπαν. Σε αυτήν τη ριζοσπαστική θέση, η συνείδηση βρίσκεται έξω από τη σφαίρα

της επιστήμης, καθώς η ξεχωριστή της ιδιότητα μπορεί να επηρεάσει το φυσικό αίτιο και

την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι περισσότερες υπερ-προσωπικές θεωρίες συνάδουν προς αυτήν την κατεύθυνση

θεώρησης της συνείδησης, αλλά κάποιες προτιμούν να βλέπουν την επιστήμη και την

πνευματικότητα ως στοιχεία συνδεόμενα παρά ως αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ τους.

(Mehl-Madrona, Jul & Mainguy, 2014:57-76).

Κατά τον Mac Williams (1994), είναι πολύ σημαντικό το κριτήριο της διάγνωσης,

καθώς η διάγνωση θα πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο του

επαναπροσδιορισμού της ασθένειας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον Jerry (2003:45):

Ο σκοπός της διάγνωσης συνίσταται στη διεξαγωγή του κατάλληλου

θεραπευτικού σχεδίου. Έτσι, είναι σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη διάκριση

ανάμεσα σε ένα σύντομο, ξαφνικό επεισόδιο ψύχωσης όπου ο ασθενής θα χρειαζόταν

ίσως κάποια νοσηλεία σε συνδυασμό με τη θεραπευτική αγωγή και ανάμεσα σε ένα

επεισόδιο εμπειρίας αφύπνισης όπου η προηγούμενη θεραπευτική προσέγγιση θα ήταν

τελικά άτοπη και πιθανά επικίνδυνη.

Καταλαβαίνουμε τη σημασία της διάκρισης αυτής στη διάγνωση, καθώς θα

μπορούσε διαφορετικά να υπάρξει ο κίνδυνος ιδρυματοποίησης και στιγματοποίησης ενός

ασθενούς, ο οποίος απλώς θα μπορούσε να βρισκόταν σε μια κατάσταση υπερβατικού

επεισοδίου.

Αυτή η θεώρηση ως προς τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η διάκριση είναι

σημαντική, καθώς δεν υπάρχει ένας ενιαίος χαρακτήρας γύρω από τη διάγνωση της

σχιζοφρένειας, αλλά αντίθετα ποικίλοι ανθρώπινοι χαρακτήρες πρωτίστως, και έπειτα η

ασθένεια.
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Κατά την άποψη του Lukoff (1985:155-181), προκειμένου να υπάρξει η

κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, ο ειδικός όσον αφορά τα κριτήρια της

διάγνωσης είναι απαραίτητο να κινείται τόσο σε κόσμους που αφορούν την ψυχιατρική

ορολογία όσο και σε κόσμους που σχετίζονται με την transpersonal εμπειρία. Έτσι, λοιπόν,

είναι σημαντικό το γεφύρωμα των δύο κόσμων όπου η διαδικασία της διάγνωσης γίνεται

τελικώς η διαδικασία της διαφοροποιημένης διάγνωσης. Ο Lucoff είναι ο πρώτος ο οποίος

δεν διακρίνει τις ψυχωτικές διαταραχές από τα υπερβατικά φαινόμενα καθώς θεωρεί ότι

αποτελούν σφαίρες που αλληλεπικαλύπτονται. (Jerry, 2003:49).

Συνοψίζοντας, θα αναφερθούν οι βασικοί θεωρητικοί της υπερβατικής ψυχολογίας

και τα βασικά σημεία αναφοράς της θεωρίας τους.

Ο πατέρας της υπερβατικής ψυχολογίας θεωρείται ο William James. Κατά τον

James (1902), οι πνευματικές εμπειρίες θα έπρεπε να ερμηνεύονται ανάλογα με την

επίδραση που έχουν στα ίδια τα υποκείμενα και συνεπώς από τα ίδια τα υποκείμενα. Οι

εμπειρίες αυτές δεν θα πρέπει να οριοθετούνται και να ερμηνεύονται μέσα από ένα

επιβαλλόμενο και προκαθορισμένο θεωρητικό, πολιτισμικό ή θρησκευτικό

προσανατολισμό.

Ο Carl Jung (1912) συνδύασε την πιο πνευματική προσέγγιση με την ψυχολογία

του βάθους. Έτσι, σε αντίθεση με τον Freud, ο ίδιος πίστευε στη βασική αρχή της

εμπιστοσύνης σε όλη την ψυχολογική διαδικασία, με συνέπεια να θεωρεί πως η συνείδηση

του καθενός έχει εγγενείς/έμφυτες ιδιότητες, οι οποίες τείνουν προς την ανάπτυξη και την

εξέλιξη. Ακόμη, πίστευε πως η ψυχολογική διαδικασία και ανάπτυξη περιλαμβάνει υψηλά

επίπεδα συνείδησης ενώ είναι μία συνεχής διαδικασία και μπορεί να συνεχιστεί σε

ολόκληρη τη ζωή και συνεπώς δεν διακόπτεται με την ωριμότητα που κατέχει το εγώ και

τη λογική ικανότητα που κάποιος διαθέτει.

Ο Jung υπήρξε από τους λίγους οι οποίοι εξέτασαν την πνευματικότητα

διαπολιτισμικά μέσα από τον μυστικισμό της Ανατολής, τον αφρικανικό σαμανισμό, την

ιθαγενή θρησκεία και κουλτούρα της Αμερικής και μίλησε έτσι με αυτόν τον τρόπο για

την παγκόσμια πνευματική εμπειρία και τη σχέση της με την ψυχολογική υγεία.

Ο Ken Wilber (1986) αποτελεί έναν γνωστό θεωρητικό της υπερβατικής

ψυχολογίας με το μοντέλο του prepersonal/personal/transpersonal. H σκέψη του Wilber

συνίσταται στο ότι αναπτύσσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τις

θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως έχουν διατυπωθεί από τους Freud, Jung, Piaget.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί και την αναφορά σε υπερπροσωπικά στάδια που η προέλευσή

τους συνίσταται σε μη δυτικές φιλοσοφικές παραδόσεις. Το μοντέλο του, όπως αντίστοιχα



46

και οι ψυχολογικές θεωρίες από τις οποίες αντλεί επιρροή, είναι ιεραρχικό και υποστηρίζει

ότι η πραγματικότητα και η Ψυχή, οργανώνονται σε διακριτά επίπεδα, ενώ υπάρχει

διάκριση ανάμεσα σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης.

Αυτό το ιεραρχικό, κλιμακωτό - βαθμιαίο μοντέλο των πεδίων/φασμάτων της

συνείδησης αντλεί την έμπνευσή του αναμφίβολα από αναπτυξιακές ανατολικές θεωρίες

αλλά και από το σύστημα τσάκρα της τάντρα γιόγκα το οποίο έχει αντίστοιχη δομή. Σε

τέτοιες εμπειρίες, η συνείδηση του υποκειμένου συνδέεται και συμμετέχει σε φαινόμενα

τα οποία βρίσκονται έξω από τα όρια του εγώ. Ο Wilber χρησιμοποιεί το μοντέλο του

prepersonal, personal και transpersonal για να εξηγήσει τις ομοιότητες που υπάρχουν σε

ψυχωτικά στάδια και στις εμπειρίες πνευματικής υπέρβασης. Έτσι λοιπόν, τόσο στην

ψύχωση όσο και στην πνευματική αφύπνιση, τα όρια του εγώ διαλύονται, δεν υπάρχουν,

ενώ η σκέψη και η πράξη εμφανίζoνται ως άλογες (χωρίς λογικό ειρμό και συνέχεια). Η

διαφορά είναι ότι στην περίπτωση του ψυχωτικού υπάρχει παλινδρόμηση σε ένα

προεγωικό στάδιο, ενώ σε μία υγιή μυστικιστική εμπειρία πρόκειται για

έκταση/προέκταση του εαυτού έξω από τα όρια ενός νορμάλ, υγιούς εγώ. Για μία

transpersonal εμπειρία, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα υγιές εγώ ως προϋπόθεση αυτής

της εμπειρίας. Διαφορετικά, κανείς δεν δύναται να ενσωματώσει αυτές τις εμπειρίες (όπως

θα συνέβαινε με ένα υγιές εγώ) και η ψυχολογική του δομή καθώς είναι εύθραυστη μπορεί

να παλινδρομήσει σε πιο χαμηλά στάδια λειτουργικότητας. (Kasprow & Scotton, 1999:13-

15).

Συνοψίζοντας, η υπερβατική ψυχολογία αναφέρεται στις φαινομενολογικές

παρατηρήσεις των εσωτερικών εμπειριών των υποκειμένων και η έρευνα στηρίζεται στη

φαινομενολογία και στην εμπειρία των ίδιων των υποκειμένων. Συνεχίζουμε, ανιχνεύοντας

την εμπειρία των ασθενών σχετικά με τη μουσικοθεραπεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην ανάλυση των συνεντεύξεων των ασθενών της

πρακτικής μου άσκησης σε μια μονάδα του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε Αθηνών, σε ένα Κέντρο Ημέρας

ψυχωτικών διαταραχών με ενήλικες. Η έρευνα αντλεί υλικό από το άρθρο των Solli &

Rolvsjord (2015:67-92), στο οποίο η εμπειρία των ασθενών σχετικά με την παρέμβαση της

μουσικοθεραπείας ανιχνεύεται μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Σε αυτό το άρθρο,

όπως και στην έρευνα που θα παρουσιαστεί, χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα μέσα από
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μία ερμηνευτική-φαινομενολογική προσέγγιση, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι

εμπειρίες των ασθενών στη μουσικοθεραπεία.

Η παρούσα έρευνα είναι πιλοτική, περισσότερο σαν παράδειγμα που ενισχύει τη

βιβλιογραφική ανασκόπηση ενώ το ερωτηματολόγιο και τα συμπεράσματα έχουν ελεγχθεί

από τρεις ερευνητές ( τριγωνοποίηση). Στο μέλλον, μπορούν να ακολουθήσουν πιο

διεξοδικές έρευνες ..

Στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζονται πολλές μελέτες, κυρίως ποσοτικές, οι

οποίες δείχνουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας στα συμπτώματα και

στη λειτουργικότητα των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από σχιζοφρένεια (Gold, Solli,

Krüger & Lie, 2009, Gold et al, 2013, Mössler, Chen, Heldal, & Gold, 2011).

Ακόμη, υπάρχουν έρευνες οι οποίες παρουσιάζουν «πώς η δημιουργία τραγουδιών

και η χρήση κλινικού αυτοσχεδιασμού μέσω της μουσικοθεραπείας δημιουργούν ένα

περιβάλλον που εκφράζεται το συναίσθημα, η αλληλεπίδραση και οι διαπροσωπικές και

επικοινωνιακές δεξιότητες» (Morgan, 2007:22). Οι έρευνες αυτές συνολικά οι οποίες

δείχνουν τη βελτίωση της συμπτωματολογίας μέσω της παρέμβασης της

μουσικοθεραπείας είναι οι εξής: Willms, 1972, Kortegaard, 1993, Pavlicevic, Trevarthen,

& Duncan, 1994, D. John, 1995, Yang et al., 1998, Gold, Heldal, Dahle, & Wigram, 2005,

Gold, Rolvsjord, Aaro, Tjemsland & Stige 2005.

Επιπλέον, η μελέτη των Pavlicevic, Trevarthen, και Dunkan (1994) παρουσιάζει

την επίδραση της ατομικής μουσικοθεραπείας σε ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια μέσω

του κλινικού αυτοσχεδιασμού όπου παρουσιάζεται βελτίωση στα συμπτώματα της

σχιζοφρένειας.

Ειδικότερα, υπάρχουν έρευνες οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημαντική επίδραση

της μουσικοθεραπείας στα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως των Τang, Yao

& Zheng (1994) και των Τalwar, Crawford, Maratos, Nur, McDermott & Procter (2006).

Μάλιστα, στη δεύτερη υπογραμμίζεται η σημασία της αυτοσχεδιαστικής μουσικής και η

ευεργετική διάστασή της στα συμπτώματα της ασθένειας (Mc Caffrey, 2016:259).

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί η ανεπάρκεια της φαρμακευτικής

αγωγής στα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας. H φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να

επιδρά και να λειτουργεί θεραπευτικά περισσότερο στα θετικά συμπτώματα της νόσου

παρά στα αρνητικά (Stahl & Buckley, 2007:4-11). «Τα αντιψυχωτικά φαίνεται να είναι

λιγότερο δραστικά και αποτελεσματικά στα συμπτώματα της συναισθηματικής ουδετερότητας,

της ανηδονίας, της έλλειψης θέλησης και της απάθειας (Backer, 2004:26) . Ακόμη, κατά τον
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Backer (2004) θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι συχνά τα νευροληπτικά οδηγούν

στην υποτροπή και στην επανάληψη των συμπτωμάτων, ενώ έχουν και σοβαρές

παρενέργειες. «Έτσι, η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να απαλύνει τα συμπτώματα αλλά όχι

τις βαθύτερες αιτίες» (Backer, 2004:28). Kατά τον Sacks (1995), η επίγνωση της ασθένειας

σε συνδυασμό με τη χρόνια φαρμακευτική αγωγή είναι μια αρκετά οδυνηρή κατάσταση

για τους ασθενείς, καθώς δεν φαίνεται να τους οδηγεί προς μια πιο φυσική διερεύνηση και

κατάληξη της ασθένειάς τους.

Μέσα από όλα αυτά γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η ανάγκη ύπαρξης

μιας παρέμβασης η οποία θα επιδρά στα αρνητικά συμπτώματα και θα διεισδύει στη

σφαίρα της ψυχής, προσπαθώντας να ανακαλύψει και να επουλώσει το βαθύτερο αίτιο της

ασθένειας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η μουσικοθεραπεία φαίνεται να αποτελεί μία σημαντική

θεραπευτική ψυχοκοινωνική παρέμβαση η οποία επιδρά θετικά στο ουδέτερο συναίσθημα,

στην αίσθηση ευχαρίστησης και στην εξάλειψη της έλλειψης ενδιαφέροντος καθώς και

στην κοινωνικοποίηση των ασθενών (Corbin, 2010:1).

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τις ποσοτικές μελέτες φαίνεται ότι, ενώ υπάρχει

μεγάλος αριθμός ποσοτικών μελετών που προσπαθεί να αποδείξει την

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της μουσικοθεραπείας στα συμπτώματα της

σχιζοφρένειας (Gold, Solli, Krüger & Lie, 2009; Gold et al, 2013; Mössler, Chen, Heldal,

& Gold, 2011) , παρατηρείται να υπάρχει έλλειψη από έρευνες οι οποίες εστιάζουν στην

οπτική των υποκειμένων. Ακόμη και σε ποιοτικές έρευνες όπου παρουσιάζονται μελέτες

περίπτωσης, η οπτική των υποκειμένων φαίνεται να γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους

τους μουσικοθεραπευτές (de Backer, 2004; Bruscia, 2012; Jensen, 1999; Metzner, 2003;

Næss & Ruud,2007; Odell-Miller, 2007; Odell-Miller, 1991; Pedersen, 2006;

Silverman,2003; Solli, 2008). Με αυτόν τον τρόπο, οι Solli & Rolvsjord (2015:68)

θεωρούν ότι η φωνή των υποκειμένων είναι σαν να ακούγεται «μισή», σαν να

αποσιωπάται και η ασθένειά τους και ότι συνδέεται με αυτή φαίνεται να παρουσιάζεται

από την οπτική άλλων.

Επέλεξα, λοιπόν, την ποιοτική έρευνα γιατί είναι πιο κοντά στο να μπορέσει να

εκφράσει και να ανιχνεύσει τις εμπειρίες των υποκειμένων. Η ποιοτική έρευνα μπορεί να

οριστεί ως η μελέτη των φαινομένων στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ η κατανόηση και η

ερμηνεία των ίδιων των φαινομένων γίνεται μέσα από τους φορείς της ερμηνείας των

νοημάτων που φέρουν τα υποκείμενα σε αυτά. Έτσι η ποιοτική έρευνα είναι κατάλληλη

για να εκφράσει τις εμπειρίες των υποκειμένων, όπως για παράδειγμα, πώς νιώθει ένας
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ασθενής μετά τη συνεδρία μιας μουσικοθεραπείας. Κατά τον Bruscia (2005) οι ερωτήσεις

που εφαρμόζονται για την ανίχνευση της εμπειρίας έχουν ως σκοπό:

1) την ολιστική περιγραφή του φαινομένου, μια γενική εικόνα του

φαινομένου,

2) την ερμηνεία της αιτίας, την αναγνώριση των ιδιοτήτων ενός φαινομένου,

3) την ανάλυση μοτίβων και θεμάτων που προκύπτουν,

4) τη θεωρία και τα σχήματα αντίληψης που εξηγούν τα φαινόμενα,

5) την ερμηνεία μέσα σε ένα ψυχοδυναμικό πλαίσιο,

6) τον αναστοχασμό, καθώς ο ερευνητής εξετάζει τον δικό του τρόπο

αλληλεπίδρασης και συσχετισμού μέσα στην εμπειρία.

Οι ποιοτικές μελέτες συνίστανται ουσιαστικά στην αναζήτηση της αξιοπιστίας ενώ

οι ποσοτικές μελέτες στην ανάγκη της τεκμηρίωσης και της εγκυρότητας (Burns, 2015:96-

97).

Η μουσικοθεραπεία σε άτομα με ψυχικές διαταραχές συνιστάται ως θεραπευτική

προσέγγιση, ενώ συχνά προστίθεται ως συμπληρωματική θεραπεία της εκάστοτε

φαρμακευτικής αγωγής της ψυχικής ασθένειας. Οι ψυχικές διαταραχές της κατάθλιψης,

της ψύχωσης και του άγχους συχνά συνδέονται και περιγράφονται με τα αντίστοιχα

εργαλεία διάγνωσης, όπως τα DSM IV ή DSM (Μc Caffrey, 2016:250). Ωστόσο, η έννοια

της υγείας περιγράφεται ως «ένα επίπεδο φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας, το

οποίο δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά μέσα από την απουσία της ασθένειας» (WHO,

1978:1).

H ψυχιατρική από τον 20ο αιώνα σε συνδυασμό με τη φαρμακοβιομηχανία δίνει

ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της συμπτωματολογίας των ψυχικών διαταραχών. Με

αυτόν τον τρόπο το βιοϊατρικό μοντέλο εμφανίζεται ως ο κυρίαρχος λόγος ενώ

παραβλέπονται άλλοι παράγοντες (προσωπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί), οι οποίοι

είναι πολύ σημαντικοί και από τους οποίους εξαρτάται η προσωπική υγεία. Η ευημερία

αποτελεί έναν βασικό στόχο της μουσικοθεραπείας ως σημαντική υποστηρικτική

ψυχοκοινωνική παρέμβαση (Μc Caffrey, 2016:250).

Έτσι, μία έννοια της υγείας η οποία συνδέεται αποκλειστικά με τη

συμπτωματολογία της νόσου στηρίζεται σε ένα βιοϊατρικό μοντέλο και σε έναν κυρίαρχο,

εμποτισμένο λόγο, όπου παραβλέπεται η έννοια της υγείας και της ευημερίας με μία πιο

διευρυμένη οπτική. Η μουσικοθεραπεία σχετίζεται περισσότερο με μια πιο διευρυμένη
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έννοια της υγείας παραβλέποντας την κλειστή μονομερή οπτική του βιοϊατρικού μοντέλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τον Μac Masters (2015:11), η μουσικοθεραπεία δεν

επιδρά αποκλειστικά στο ορατό κομμάτι της ασθένειας, όπως συμβαίνει με το ιατρικό

μοντέλο, αλλά επιδρά και στο αόρατο κομμάτι της ασθένειας, στη σφαίρα της ψυχής.

Οι ποσοτικές μελέτες χρησιμοποιούνται μέσω των μετρήσεων για την τεκμηρίωση

του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας, καθώς επιδεικνύουν μέσω της στατιστικής

τεκμηρίωσης την αποτελεσματικότητά της. Ωστόσο, πέραν της αποδεικτικής εγκυρότητας

των μετρήσεων, παραβλέπονται πάρα πολύ σημαντικά φαινόμενα, τα οποία αναδύονται

στη θεραπευτική σχέση. Αυτή ακριβώς είναι και η προβληματική των κλινικών δοκιμών,

καθώς δεν μπορούν να αποτελέσουν τεκμήριο της σχέσης διάδρασης. Έτσι, οι κλινικές

δοκιμές συνδέονται με το κυρίαρχο ιατρικό μοντέλο που φαίνεται να συνδέεται με τη

διάγνωση της ασθένειας μέσα από την εστίαση σε χημικές ανισορροπίες και τον τομέα της

νευρολογίας -ένα μοντέλο παντοδυναμίας που παραγνωρίζει σημαντικές παραμέτρους της

ατομικής ιδιαιτερότητας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλειστό μοντέλο, ευκαιρίες για ανάπτυξη και

υγεία είναι πάρα πολύ δύσκολες, καθώς παραβλέπεται σημαντικά και ο αντίκτυπος του

κοινωνικού παράγοντα. Στη μουσικοθεραπεία, το μοντέλο της ασθένειας μετατοπίζεται

στο μοντέλο της ανάκτησης -μια μετατόπιση προς την υγεία, με εστίαση κυρίως στις

δυνατότητες των ασθενών για αλλαγή και ανάπτυξη παρά στους περιορισμούς που

εναποτίθενται σε αυτούς μέσα στο πλαίσιο της ασθένειας (Μc Caffrey, 2016:258-259).

Γιατί τελικά «η επίδραση της μουσικοθεραπείας μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα

από τη διαμεσολάβηση της αντίληψης και της κατανόησης της εμπειρίας της

μουσικοθεραπείας. Έτσι η θεραπευτική λειτουργία της μουσικής, δεν συνίσταται μόνο στην

επίδραση της μουσικής, αλλά και σε ένα φαινομενολογικό πλαίσιο οργάνωσης της μουσικής

εμπειρίας από τους συμμετέχοντες» (Kramer, 2000:16).

5.1.Η φαινομενολογική διάσταση στην έρευνα

Η φαινομενολογία ορίζεται ως «μια φιλοσοφία ή μέθοδος, η οποία βασίζεται στη

πεποίθηση ότι η πραγματικότητα αποτελείται από αντικείμενα και γεγονότα όπως

προσλαμβάνονται και κατανοούνται μέσα από την εμβέλεια της ανθρώπινης συνείδησης και

όχι από κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ανθρώπινη συνείδηση» (American Heritage

Dictionary, 2000/2009).
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Έτσι, η φαινομενολογική έρευνα μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να

μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην υποκειμενική συνειδητή εμπειρία των φαινομένων

που λαμβάνουν χώρα στη διαδικασία της μουσικοθεραπείας. Οι φιλοσοφικές αρχές της

φαινομενολογίας έχουν τη βάση τους στον Husserl και στον Heidegger (Ghetti, 2016:768).

H Ghetti (2016:768) αναφέρει ότι κατά τον Husserl «η πρωταρχική γνώση είναι η

προσωπική εμπειρία ενώ η εμπειρική γνώση είναι δευτερογενής και εξαρτάται από την

πρωτογενή προσωπική εμπειρία». Η φαινομενολογία του Husserl θεωρούσε ότι η εμπειρία

μπορούσε να κατανοηθεί και να αποκαλυφθεί μέσα από τον συλλογισμό των πτυχών της

ίδιας της εμπειρίας και όχι μέσα από προκατασκευασμένα σχήματα και προκαθορισμένες

αντιλήψεις (Ghetti, 2016).

Κατά την Ghetti (2016:769) «ο Heidegger, μαθητής του Husserl, θεωρητικά

αποστασιοποιήθηκε από την υπερβατική φαινομενολογία και θεωρείται ο θεμελιωτής της

ερμηνευτικής φαινομενολογίας. Ο ίδιος δεν ήταν σίγουρος ότι η γνώση μπορούσε να υπάρχει

ανεξάρτητα από την ερμηνεία και έδινε ιδιαίτερη σημασία που προσδίδουν τα υποκείμενα

μέσα από το βίωμα της εμπειρίας τους».

Η φαινομενολογική έρευνα συνδέεται με την κονστρουκτιβιστική θέση με την

έννοια ότι δέχεται ότι ο άνθρωπος εμπλέκεται σε ένα περίπλοκο σύστημα σχέσεων με τον

κόσμο και αυτό επηρεάζει την υποκειμενική σύλληψη που έχει για το βίωμα της εμπειρίας

του. Η θέση αυτή αντιτίθεται στην αντικειμενική επιστημολογία καθώς η τελευταία όπως

και οι εμπειρικές επιστήμες, φαίνεται να παραγνωρίζουν αυτό το ενσωματωμένο -σχετικά

με τα συμφραζόμενα- νόημα της εμπειρίας. Σκοπός της φαινομενολογικής έρευνας είναι:

1) να υπογραμμίσει το νόημα της εμπειρίας και να το μεταμορφώσει σε ένα

πιο γενικό επίπεδο,

2) μέσα από την κονστρουκτιβιστική θέση να προάγει την ανακάλυψη και

την περιγραφή,

3) η περιγραφή και η ερμηνεία των εμπειριών των υποκειμένων, όταν αυτές

έρχονται στη συνείδησή τους και

4) η ανίχνευση της εμπειρίας των υποκειμένων για ένα φαινόμενο, το οποίο

περιλαμβάνει την περιγραφή του, την αντίληψή του, το συναίσθημα που έχει

κάποιος για αυτό, την κρίση για αυτό και τη γενικότερη αίσθηση για αυτό. (Ghetti,

2016:770).
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5.2.Ημιδομημένες συνεντεύξεις: η εθνογραφία και η σύνδεση με τη
φαινομενολογία

Η έρευνά μου συνίσταται σε ημιδομημένες ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη

συμμετοχή των ασθενών σε συνεδρίες μουσικοθεραπείας και στην εμπειρία τους μέσα από

την παρέμβαση του κλινικού αυτοσχεδιασμού καθώς και στην εμπειρία της μουσικής ως

θεραπεία σε συνάρτηση με τη φαρμακευτική αγωγή ως θεραπεία. Ακόμα,

συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση των μουσικών πορτρέτων έτσι όπως προέκυψαν στο

πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα, ζητήθηκε ειδική άδεια έγκρισης από τα

κεντρικά και τη διεύθυνση του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. Τα κριτήρια ένταξης στην έρευνα ήταν τα

εξής: 1) οι ασθενείς να έχουν ψυχωτική διαταραχή και 2) να είναι ικανοί να συμμετέχουν

και να μιλήσουν σε μία συνέντευξη.

Οι ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία της

συνέντευξης ήταν οχτώ. Οι συνεντεύξεις χρονικά ήταν ευέλικτες σε χρονικό διάστημα των

15΄ έως 40΄ λεπτών ανάλογα με τον χρόνο που ο κάθε ασθενής επιθυμούσε να εκφραστεί.

Ο ρόλος μου ως θεραπεύτρια και ως ερευνήτρια αφενός είχε το πλεονέκτημα να

βοηθά τους ασθενείς να μειώσουν το άγχος τους, όπως έχουν επισημάνει και οι Solii &

Rolvsjord (2015:72) και αφετέρου να μπορεί να κατανοήσει σε βαθύτερο επίπεδο τα

λεγόμενά τους, καθώς τους γνώριζα περισσότερο μέσα από τη προσωπική σχέση που είχε

αναπτυχθεί στους τέσσερις μήνες συνεδριών της μουσικοθεραπείας. Ωστόσο, όταν ο

ερευνητής συμβαίνει να είναι ο μουσικοθεραπευτής μπορεί να έχει ορισμένες προσδοκίες

σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, οι οποίες ενδέχεται να τον επηρεάζουν.

(Backer, 2004:14)

Η ποιοτική έρευνα στη μουσικοθεραπεία έχει κάποια στοιχεία τα οποία συνάδουν

αρκετά με την εθνογραφική μέθοδο. Έτσι, κατά τον Aigen (1991), η πρακτική της

μουσικοθεραπείας χρειάζεται να υιοθετήσει το παράδειγμα του ιθαγενούς -μία ημική

προσέγγιση δηλαδή που θα αναφέρεται στην πραγματικότητα του φαινομένου από τη

σκοπιά του ερευνώμενου. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται τόσο στην έρευνα της

μουσικοθεραπείας όσο και στην εθνογραφία, είναι αυτές της πυκνής περιγραφής και του

αναστοχασμού. (Procter, 2013: 48-50).

O ερευνητής μέσα από τις συνεντεύξεις των συνεντευξιαζόμενων αναζητά την

πυκνή περιγραφή του φαινομένου. Η πυκνή περιγραφή αναφέρεται σε έναν ιστό νοημάτων
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όπου η συλλογή δεδομένων «αφορά μία πολλαπλότητα περίπλοκων εννοιολογικών δομών,

συχνά αλληλεπικαλυπτόμενων ή συνυφασμένων μεταξύ τους, οι οποίες είναι ταυτόχρονα

παράξενες, ακανόνιστες και άρρητες και τις οποίες πρέπει να φροντίσει πρώτα να τις

συλλάβει και να τις αποδώσει» (Geertz, 2003:21-22). Έτσι, η πυκνή περιγραφή μοιάζει

σαν έννοια με την ερμηνευτική φαινομενολογία όπου η ερμηνεία φαίνεται να είναι

πρωταρχική, ενώ η περιγραφή αποτελεί έναν συγκεκριμένο τύπο ερμηνείας. Συνεπώς,

στην ερμηνευτική φαινομενολογία κάθε περιγραφή είναι μια μορφή ερμηνείας. Η έννοια

της διυποκειμενικότητας αναφέρεται στο ότι οι άνθρωποι συνδέονται με τον κόσμο δια

μέσου μιας σύνθετης διαδικασίας και σχέσεων οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται- στόχος του

ερευνητή αποτελεί η αναζήτηση της πυκνής περιγραφής των εσωτερικών υποκειμενικών

εμπειριών (Ghetti, 2016: 771).

Η έννοια του αναστοχασμού συνίσταται στις προκαταλήψεις και τις υποθέσεις που

έχει ο ίδιος ο ερευνητής για το φαινόμενο και στην απόσταση που χρειάζεται να πάρει από

αυτές. Έτσι, ο ερευνητής χρειάζεται να είναι ανοιχτός ώστε να δεχτεί τις περιγραφές των

εμπειριών των ασθενών ανεξάρτητα από τις όποιες πεποιθήσεις του και αντιλήψεις

διαθέτει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η υποκειμενική διάσταση του ίδιου του

ερευνητή επηρεάζει το φαινόμενο και για αυτό είναι σημαντική η αναζήτηση της πυκνής

περιγραφής η οποία επιτυγχάνεται μέσω της σχέσης της αλληλοσυνδεόμενης

υποκειμενικής εμπειρίας και της εμπειρίας των ασθενών. Έτσι, ο ερευνητής ισορροπεί

ανάμεσα στην αντικειμενική απόσταση που χρειάζεται να έχει και στη δική του αίσθηση

επίγνωσης για όσα περιμένει στην έρευνα (Ghetti, 2016:771-772).

5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: 8 ιστορίες για την εμπειρία της
μουσικοθεραπείας από ασθενείς με ψύχωση

Οι εμπειρίες των ασθενών στην εφαρμογή της μουσικοθεραπείας σχετίζονται με

την έκφραση της μουσικής ως θεραπείας μέσα από τη θεραπευτική παρέμβαση του

κλινικού αυτοσχεδιασμού. Η ανάλυσή μου είναι περιγραφική, ερμηνευτική και θεματική.

Όπως παραθέτουν και οι Gardstrom & Sorel στο βιβλίο Music therapy Handbook: «Η

έννοια του κλινικού αυτοσχεδιασμού έγκειται στο ότι εξυπηρετεί αφενός κλινικούς στόχους

οι οποίοι εξατομικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και αφετέρου αναφέρεται σε

έναν χώρο όπου δημιουργείται μία αισθητική εμπειρία, αναπτύσσεται μία σχέση με κάποιον
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άλλον και αναγνωρίζονται και εξερευνώνται συναισθήματα». (Gardstrom & Sorel,

2015:122).

Π.

Μέσα από τον λόγο του Π., ανιχνεύονται αρκετά ζεστά και γνήσια συναισθήματα

ως προς την εμπειρία του με τη μουσικοθεραπεία. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Αισθάνομαι

συναίσθημα χαράς..γιατί είναι δημιουργική η μουσική και συμμετέχω και εγώ μέσα σε

αυτή..». Τα συναισθήματά του είναι αυτά της χαράς και της ικανοποίησης και φαίνεται να

τον συνοδεύουν συχνά μέχρι το τέλος της ημέρας. Άλλες φορές αυτή η θετική αίσθηση

επιδρά στη ζωή του μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας

καθώς όπως αναφέρει: «Τα συναισθήματα με συνοδεύουν μέχρι το τέλος της ημέρας.. μέχρι

το τέλος της εβδομάδας..». Η παρέμβαση μέσω του κλινικού αυτοσχεδιασμού τον οδηγεί

σε συναίσθημα ικανοποίησης, όπως αναφέρει: «Η ικανοποίηση ότι παίζω με κάνει να έχω

και αυτοπεποίθηση..» Ο Π. συμμετείχε τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδική συνεδρία

μουσικοθεραπείας. Ο ίδιος αναφέρει: «Η ατομική είναι πιο δύσκολη και πιο προσοδοφόρα

μου φαίνεται, η ατομική είναι πιο προσωπική.. Στην ατομική συνεδρία προσπαθώ να έχω

τον δικό μου χαρακτήρα ..Η ομαδική, δίνει τη συνεργασία και η συνεργασία προσφέρει..». Ο

ίδιος βρίσκει την ατομική συνεδρία πιο προσωπική και πιο αποτελεσματική, καθώς εκεί

φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση. Ωστόσο, και η ομαδική συνεδρία προσφέρει

συνεργασία. Για τον Π., η μουσική είναι ένα μέσο για να αξιοποιήσει κανείς καλύτερα τον

εαυτό και όπως αναφέρει: «Η μουσική είναι σαν ένα απαραίτητο στοιχείο ας πούμε για να

είσαι σε μία καλή κατάσταση..για να νοιώθεις όχι μόνο υγιής, για να ανταπεξέλθεις στη

καθημερινότητα χρειάζεσαι αυτό το πράγμα..». Η συζήτηση που ακολουθεί μετά τη

θεραπευτική διαδικασία είναι σαν να δίνει το βήμα, τον ρυθμό, ενώ τον κάνει να

αισθάνεται χρήσιμος. Όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Και βέβαια… και η γυμναστική που

κάνουμε βοηθάει ..η συζήτηση είναι σαν να δίνει το βήμα, τον ρυθμό..».

Σε όλα αυτά διακρίνεται η θετική επίδραση της μουσικοθεραπείας με κυρίαρχα τα

συναισθήματα της χαράς, της ικανοποίησης που οδηγούν σε αίσθηση αυτοπεποίθησης. Η

διάρκεια αυτών των συναισθημάτων δεν είναι στιγμιαία αλλά διαρκούν -κάτι που δηλώνει

την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας, ενώ το ότι η μουσική αποτελεί ένα μέσο

έκφρασης, ένα ενδιάμεσο, είναι βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της θεραπείας, είναι το

μέσο της διαμεσολάβησης, -στην προκειμένη περίπτωση- από την ασθένεια στην ίαση.

( Δημοπούλου, 2018).Ο ίδιος φαίνεται να διακρίνει την ατομική συνεδρία ως πιο

προσωπική, ενώ θεωρεί τη συζήτηση απαραίτητη. Στην ατομική συνεδρία αναπτύσσεται
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μια πιο προσωπική σχέση, η οποία διαμεσολαβείται πρωτίστως από τη μουσική σε

συμβολικό επίπεδο και μετέπειτα επέρχεται η μετουσίωση της μουσικής εμπειρίας σε

λεκτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι οι προσδοκίες μου ήταν σύμφωνες με την εμπειρία

του Π. και ήμουν πολύ χαρούμενη με τις τόσο ενθαρρυντικές και θετικές απαντήσεις.

Μέσα από τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος νοιώθει ότι προσπαθεί

να επιβιώσει και να μη βουλιάξει. Όπως λέει και ο ίδιος: «Προσπαθώ να επιβιώσω..» -

προσπαθεί να συνεχίσει ανεξάρτητα από τα ψυχικά του προβλήματα. Η μουσική σαν

θεραπευτικό μέσο είναι καθοριστική για τον Π.: «Η μουσική είναι ένα μέσο και με βοηθάει.

Να συνεχίζω κάτι που είναι δύσκολο. Και με βοηθάει να κάνω καινούργια πράγματα,

καινούργιες δραστηριότητες όπως είναι η ζωγραφική , το θέατρο και όλα αυτά…». Έτσι, η

μουσική σαν θεραπεία αποτελεί το μέσο που τον ωθεί να αναμειχθεί στη ζωή του ενεργά

και με άλλες δραστηριότητες και συνεπώς συμβάλλει ευρύτερα στη κοινωνικοποίηση του.

Όσον αφορά τη θεραπεία μέσω της φαρμακευτικής αγωγής, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι κάτι

θετικό και ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του και τη θεωρεί απαραίτητη. Όπως

αναφέρει: «Η φαρμακευτική αγωγή είναι κάτι θετικό, κάτι που χρειάζεται και το θεωρώ

απαραίτητο..». Ωστόσο, η θεραπεία μέσω τέχνης έχει συμβάλλει σημαντικά στη μείωση

της φαρμακευτικής αγωγής: «Ε, μειώθηκε λίγο το φάρμακο..τώρα δεν παίρνω τόσα

φάρμακα. Δύο φάρμακα παίρνω μόνο». Ο ίδιος θεωρεί τη θεραπεία μέσω της τέχνης ως

κάτι: «Εξαιρετικό είναι, είναι επίτευγμα», ενώ προσδοκά την ίαση και η εμπειρία της

μουσικοθεραπείας κατά τα λεγόμενά του: «Δηλαδή, πρώτη φορά είδα αυτά τα καλά

πράγματα –τη μουσική και τα όργανα και η μουσική και η συζήτηση είναι αξέχαστη εμπειρία.

Η εμπειρία της μουσικοθεραπείας θα μου μείνει αξέχαστη ας πούμε..». Τέλος η

φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να θεωρείται ένα αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο στη

ζωή του Π., ενώ η μουσικοθεραπεία σαν μορφή θεραπείας βοήθησε αισθητά στη μείωση

της κατανάλωσης της φαρμακευτικής αγωγής.

Η αυτοπεποίθηση μέσα από το τραγούδι «χαρταετός» στις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας

Μουσικό Πορτρέτο

Ο Π.:

Είναι σε έναν ατελείωτο χειμώνα με θύελλες που θερίζουν την ψυχή του

καθημερινά, βράδυ - πρωί. Το πρόσωπό του σκυθρωπό, σκυμμένο, γδαρμένο με φυσικό

αλλά και πιο άυλο τρόπο, μπορεί κανείς να διακρίνει τις ουλές. Σίγουρα, κατοικεί σε μια
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σπηλιά με ελάχιστο φως και βγαίνει σπάνια. Νομίζω είναι σκλαβωμένος στα δεσμά της

ασθένειας και της όψης του και ζει σε λόκριο βαθύ ήχο, αλλά είμαι σίγουρη πως έχει και

πανέμορφους σπόρους στην καρδιά του που δεν τους πότισαν και φρόντισαν όπως θα του

ταίριαζε.

Το τραγούδι του χαρταετού

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, ο Π. δηλώνει την επιθυμία του να φτιάξουμε ένα

τραγούδι. Μέσα από τους στίχους και τη νοηματοδότησή τους από τον ίδιο και μέσα από

τη συζήτησή μας, μπορούμε να δούμε έναν πιο ενεργό και δυναμικό ρόλο του Π., ο οποίος

δημιουργεί και εκφράζεται αυτόβουλα. Ο λόγος του αποδεικνύεται πλούσιος και η

φαντασία του μεγάλη, ενώ ο συμβολισμός των λέξεών του δείχνει πώς εκφράζει την ψυχή

του.

Το τραγούδι μας, «Ο χαρταετός» είναι σε μι- (φρύγιο τρόπο), εμφανίζει μία ένταση

-κάποιες φορές οι συγχορδίες που συνόδευα στο αρμόνιο δημιουργούσαν μία αρμονική

βάση η οποία στήριζε τον ρυθμικό σκοπό του Πανταζή. Το τραγουδήσαμε αρκετές φορές,

εκείνος να συνοδεύει πότε με ξυλάκι, πότε με τουμπερλέκι και εγώ στο αρμόνιο ή και

μόνο με φωνή.

Οι στίχοι

Το ρεφραίν,

ήταν ένας χαρταετός

Λα λα λα

Και πετούσε εκεί ψηλά

Λα λα λα

Κι ήτανε περήφανος..

Λα λα λα

Στους υπόλοιπους στίχους, ο χαρταετός είναι ελεύθερος, πετάει ψηλά και τα παιδιά

χαίρονται που τον θαυμάζουν. Έτσι, λοιπόν, αυτός πετάει μακριά από την ασχήμια των

ανθρώπων και είναι ελεύθερος.

Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα της συζήτησής μας:

Τα παιδιά χαίρονται μαζί του και αυτός που τον βαστά, ευχαριστεί τους άλλους που του

δίνουν σημασία. Είναι ένα περήφανο παιχνίδι.

-«που δίνουν σημασία στο περήφανο παιχνίδι ή στον ίδιο;»

- «δίνουν σημασία στο περήφανο παιχνίδι του»

- «όμως ο χαρταετός δεν είναι και λίγο ευάλωτος;»
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-«ε βέβαια, εκτός από περήφανος, πέφτει και τσακίζει κιόλας»

Ο χαρταετός είναι περήφανος, τον θαυμάζουν αλλά τσακίζεται. Μου θυμίζει τη

χαμένη περηφάνια του ίδιου -μέσα από την περιθωριοποίησή του, τη χαμένη δύναμη της

αξίας του που όμως μπόρεσε κάπως να ανακτήσει μέσα από τη δημιουργία του τραγουδιού.

Συμβολικά, ο χαρταετός παραπέμπει σε υπερβατικό σύμβολο, καθώς παραπέμπει

στο πουλί αετός. Έτσι, το σύμβολο αυτό παραπέμπει στην τέλεια πραγμάτωση των

δυνατοτήτων του ατομικού εαυτού και συνεπώς στον κατώτερο και στον ανώτερο εαυτό.

Ψυχαναλυτικά, πιστεύω ότι ο χαρταετός συνδέεται με τη μητέρα, ο αποκλεισμός

των σωματικών και ψυχικών ορίων του στη μήτρα εκδηλώνεται μέσα από το συμβολικό

περιεχόμενο του χαρταετού -η μητέρα γη, θρέφει, γεννά και δημιουργεί (ασφάλεια μαστού,

θηλασμού, ένωσης και ευχαρίστησης). Ο ουρανός είναι το πέταγμα, μια απομάκρυνση, η

αίσθηση αυτονόμησης μέσα από τη δημιουργία μουσικής έκφρασης του τραγουδιού και

μια μουσική μητρική ένωση μέσα από την πραγμάτωση προσδοκιών μέσω της

μετουσίωσης αυτών σε τέχνη (τραγούδι).

Μέσα από τη δημιουργία τραγουδιών στη μουσικοθεραπεία, όπως παρατίθεται από

την Mccaffrey στο The Oxford Handbook of Music Therapy «επιτυγχάνονται οι εξής

σκοποί:

1) ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και ενίσχυσης αυτοεκτίμησης,

2) αποφασιστικότητα και ανάληψη επιλογών,

3) ανάπτυξη μιας αίσθησης του εαυτού,

4) εξωτερίκευση σκέψεων, φαντασιώσεων και συναισθημάτων και

5) εξασφαλίζεται διαύγεια στις σκέψεις και στα συναισθήματα των ασθενών

(Mccaffrey, 2016:254).

Μέσα από το τραγούδι του χαρταετού καθώς και τη συνέντευξή μας, θεωρώ πως η

συμβολική αναπαράσταση του τραγουδιού εκφράζει τον ίδιο, όλα όσα είχε στη συνεδρία

της μουσικοθεραπείας, όπως χαρά, ικανοποίηση, ελευθερία και αυτοπεποίθηση.

Ν.

Για τη Ν, η μουσικοθεραπεία είναι μια ώρα χαλάρωσης, όπως αναφέρει: «Η

μουσικοθεραπεία, είναι μια ώρα η οποία με χαλαρώνει. Νοιώθω κάπως έτσι, πιο μεγάλη

ευεξία ας πούμε…». Ωστόσο, όπως και στις πρώτες συνεδρίες, ερχόταν μετά από έντονη

παρακίνηση, ενώ είχε δηλώσει την επιθυμία της να αποχωρήσει -εξομολογήθηκε ότι αυτή

της η επιθυμία δεν έχει φύγει τελείως. Η Ν., συμμετέχει τόσο στις ατομικές όσο και στις

ομαδικές συνεδρίες. Η ίδια αναφέρει: «Να σου πω, αισθάνομαι ότι όταν ήμαστε ομάδα δεν
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συγκεντρώνομαι και δεν έχω αυτές τις σκέψεις που έχω στο ατομικό. Στο ατομικό, δεν

ξεχνιέμαι, προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτά που λες ενώ στην ομαδική είναι σαν να

χάνεσαι.. Το ατομικό πιστεύω ότι είναι καλύτερο..». Η ίδια προτιμά να βρίσκεται στην

ατομική συνεδρία, αλλά φαίνεται να ζορίζεται, καθώς εκεί έχει περισσότερο χώρο και

έρχεται αντιμέτωπη με τις σκέψεις της, ενώ στην ομαδική συνεδρία αφαιρείται και

διασπάται. Η ίδια απολαμβάνει πολύ να τραγουδάει (αν σκεφτούμε ότι στην αρχή ήταν

μία ασθενής που μετά βίας κιόλας μιλούσε). Της αρέσει πολύ η συζήτηση μετά τους

κλινικούς αυτοσχεδιασμούς και πιστεύει ότι βοηθάει πολύ στην εξέλιξη της μουσικής, ενώ

της αποσπά τις δυσάρεστες σκέψεις . Έτσι, η ίδια αναφέρει: «Όταν συζητάς ξεχνιέσαι, σαν

να φεύγουν οι σκέψεις περισσότερο στη συζήτηση..φεύγει το μυαλό μου, δηλαδή δεν είναι

συνέχεια εκεί στη φοβία..και τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχω ξεφύγει από τη σκέψη

μου.. Η συζήτηση βοηθάει ειδικά με το ατομικό». Ωστόσο, παλιότερα η Ν. δεν επιθυμούσε

να μιλάει -δεν ήθελε να συζητάει για τις φοβίες της.

Όσον αφορά τα συναισθήματα της Ν., διακρίνουμε τα θετικά συναισθήματα της

χαλάρωσης και της ευεξίας. Η ειλικρίνειά της πως έρχεται στις συνεδρίες ενώ ζορίζεται

είναι πολύ σημαντική, ακόμη και αν μου προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. .

Η ίδια θεωρεί πως η θεραπεία μέσω μουσικής δεν μπορεί να τη βοηθήσει, όπως

αναφέρει στην ερώτηση μου αν συμβάλλει θετικά η θεραπεία μέσω μουσικής στα ψυχικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει, εκείνη απαντά: «Όχι.. εδώ πολλές φορές δεν μπορεί να με

βοηθήσει η ψυχίατρος μου..». Σε αυτό το σημείο, φαίνεται πως ο ίδιος ασθενής έχει

εμπιστοσύνη στον ιατρικό λόγο- στην ψυχίατρο και στην όποια φαρμακευτική αγωγή

περισσότερο ίσως από άλλες μορφές θεραπείας όπως γ.π στη θεραπεία μέσω τέχνης. Στην

ομαδική συνεδρία της αρέσει που παίζει με τα όργανα και τραγουδάει αλλά αυτό της

προσφέρει μόνο μία ανακούφιση. Όπως αναφέρει: «Μ’ αρέσει που παίζουμε με τα όργανα

αλλά το μόνο που κάνει είναι να έχει μία ανακούφιση. Μ’ αρέσει και όταν τραγουδάμε..».

Νιώθει ότι μπορεί μέσω των συνεδριών να βοηθηθεί ώστε να μπορεί να μιλάει και να

εκφράζεται μπροστά στον κόσμο καλύτερα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται από τη ρίζα.

Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, θεωρεί ότι: «Είναι ένα αναγκαίο κακό και για αυτό

θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε. Εντάξει δεν αισθάνομαι και πολύ καλά που μου είναι

απαραίτητα τα φάρμακα ας πούμε..». Είναι πολύ απογοητευμένη, καθώς η ίδια έχει πολλές

φοβίες και πολλά φάρμακα δεν έχουν αποτέλεσμα και έτσι παίρνει αγωγή χωρίς να τη

βοηθάει.

Η Ν. πιστεύει πως «τόσο λίγο βοηθάει το φάρμακο όσο και η μουσικοθεραπεία».

Δεν φαίνεται να πιστεύει ότι τίποτα μπορεί να αλλάξει την κατάστασή της (ως επί το
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πλείστον χαρακτηρίζεται από κατατονία και ουδέτερο συναίσθημα). Σε αυτό το σημείο

παρεμβαίνω και μέσα από έναν διάλογο:

-Πιστεύεις ότι οι φοβίες σου είναι τόσο έντονες και σε έχουν οδηγήσει στην

παραίτηση, έχουν σαν συνέπεια να πιστεύεις ότι τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει να

αλλάξεις;

-Ναι.

-Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι σε όσες ομάδες και αν εμπλέκεσαι, αν εσύ δεν το

πιστέψεις ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι δεν θα αλλάξει....Πιστεύεις ότι έχεις κάποιο μερίδιο

ευθύνης όπου κολλάς στην παραίτηση-ότι προκαταβάλλεσαι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα

-Είμαι απαισιόδοξη.

-Αλλά αν δεν ήσουν ίσως να είχες και άλλα αποτελέσματα.

-Πιθανόν.

Έτσι, αναρωτιέμαι για την παραίτησή της και προσπαθώ να της ενισχύσω το

γεγονός πως τελικά όσον αφορά τη πορεία της ζωής μας και για την τελική της έκβαση

έχουμε και εμείς μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Φαίνεται να μην ξεπερνάω τα όρια και τελικά,

προς το τέλος της συνέντευξης και καθώς έχουμε μιλήσει αρκετή ώρα έξω από το πλαίσιο

των συνεδριών, μου μιλάει για μια φοβία της η οποία πηγάζει από τραυματικό παλαιό

υλικό στα παιδικά της χρόνια στο σχολικό περιβάλλον της. Προτού μου εξομολογήσει τη

φοβία της με έχει ρωτήσει αν είμαι ψυχολόγος και εγώ της απάντησα ότι είμαι

ανθρωπολόγος- και ότι ίσως αν ήμουν ψυχολόγος θα είχα και καλύτερη δουλειά.. Σε αυτό

το σημείο, ξαναβλέποντας τις σημειώσεις μου για τρίτη φορά αντιλαμβάνομαι πως

επέτρεψα στη Ν. να δει τη δική μου ανασφάλεια και το δικό μου τρωτό σημείο- είμαι και

εγώ αρνητική. Αντιλαμβάνομαι, πως μέσα από την ειλικρίνεια μου την έκανα να αισθανθεί

πως σχετίζεται με έναν άνθρωπο που έχει παρόμοιες αδυναμίες με εκείνη και ίσως πιο

εύκολα άφησε τη φοβία να βγει από μέσα της..Όπως είπε σύμφωνα με ένα παλαιό

τραυματικό γεγονός που της είχε συμβεί στο γυμνάσιο όταν είχε ουρήσει πάνω της

μπροστά σε συμμαθητές της, φοβόταν την επανάληψη ενός τέτοιου γεγονότος: «Έχω

αυτήν τη φοβία, ότι όταν βγαίνω έξω από το σπίτι θα κατουρηθώ πάνω μου».

Η ίδια θα επιθυμούσε πολύ μέσα από τις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας να

γινόταν να έφευγε αυτή της η σκέψη, αλλά οι συνεδρίες για τη Ν. και η επίδρασή τους δεν

έχουν διάρκεια. Όπως λέει και η ίδια: «Ξεχνιέμαι όταν κάνω ψυχοθεραπεία και

μουσικοθεραπεία, το θέμα είναι τι κάνω μετά, όταν φεύγω, από εδώ..» Μέσα από αυτό

μπορούμε να δούμε τη δύναμη της συνέντευξης όπου η φωνή του ίδιου του υποκειμένου
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μοιράζεται μια τραυματική εμπειρία. Στη συνέχεια, οι τελευταίες μας συνεδρίες

περιστράφηκαν γύρω από τη φοβία της.

H Ν.: Μουσικό Πορτρέτο

Είναι σεμνή, θλιμμένη και μόνη. Δεν ξέρει ότι αν και η νίκη της είναι

ξεθωριασμένη, πάντα υπάρχει τρόπος για να έρθει πάλι. Βρίσκεται κάπου άτονα, ούτε

πολύ φως, ούτε σκοτάδι, ούτε ένταση μα ούτε και σιγή. Είναι σε ένα κενό και σε μια

ακινησία, σε μια μπάλα όπου ο χρόνος και ο αέρας στερεύει. Είναι σεμνή, μελαγχολική

και ήρεμη, έχει σβησμένες σπίθες και ανέλπιδη θέση. Στην ακινησία της περιμένει να μην

αναπνεύσει, ενώ ο χρόνος έχει σταματήσει για εκείνη κάπου αλλού. Δεν φαίνεται να

μπορεί να αντιδράσει για να κερδίσει περισσότερο χρόνο ή χώρο, απλώς σαν να καρτερεί

το τελείωμά της και να λησμονεί άλλες εποχές. Θα έλεγα ότι είναι ξηρή και ζεστή σαν μία

έρημος στον Νείλο το ηλιοβασίλεμα -λίγο πριν νυχτώσει περιβάλλεται από μία μπάλα και

γυρίζει σε αυτό το τοπίο- μα δεν τολμά να το αγγίξει, ασφαλής και δυστυχισμένη συνεχίζει

να αναπνέει εκεί, ενώ όλα ατάραχα γύρω της δεν απειλούν τη σκέψη της. Έτσι, βρίσκεται

σε ζέστη, με λιγοστές αχτίδες του ήλιου και σε ξηρασία και με λιγοστές νότες γύρω από τη

φα..

Η έννοια του τραύματος αναφέρεται σε μία πληγή η οποία προκλήθηκε από

ένα γεγονός ή από διαφορετικά γεγονότα. Το τραύμα δεν αφορά μόνο το εξωτερικό

γεγονός το οποίο συνέβη αλλά συνδέει τον εξωτερικό κίνδυνο με την αίσθηση της

εσωτερικής απειλής πυροδοτώντας άγχος σχετικά με την αίσθηση ψυχικού ή και

φυσικού θανάτου. Ως φυσική συνέπεια της εσωτερίκευσης του εξωτερικού

τραυματικού γεγονότος, διακόπτεται η φυσική συνέχεια και η εξέλιξη της ζωής. Μέσα

από τον αυτοσχεδιασμό στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης ακολουθείται μια

διαδικασία κατά την οποία το παθητικό θύμα (που είχε βιώσει κάποιο τραύμα κατά

το παρελθόν) μετατρέπεται σε ενεργό υποκείμενο που αυτοσχεδιάζει ενώ το

τραυματικό γεγονός επαναλαμβάνεται στο μουσικό πια πλαίσιο. (Sutton & Backer,

2009:76).

Μέσα, λοιπόν, στο θεραπευτικό πλαίσιο, το τραύμα μετουσιώνεται μέσα

στην τέχνη και επαναλαμβάνεται εκεί δίνοντας τη δυνατότητα μιας καλύτερης

διαχείρισης στη διάρκεια της θεραπείας.

Ακόμη, όπως πιστεύει ο Langdon (2015), το τραύμα, θεωρείται ότι μπορεί να

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εμφάνιση της σχιζοφρένειας, καθώς συνδέεται

και με τα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας όπως το άκουσμα φωνών. Μέσα από

αυτήν τη θεώρηση γύρω από το τραύμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τραυματικές εμπειρίες
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ενεργοποιούν κάποιες περιοχές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την ικανότητα της

ομιλίας και τη γενικότερη ικανότητα στη διαδικασία που χρειάζεται κανείς για να ρυθμίζει

τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του γενικότερα. (Langdon, 2015:345)

H Ν., στις πρώτες συνεδρίες ήταν ολιγομίλητη, ντροπαλή και διστακτική -μάλιστα

δήλωσε την επιθυμία της να διακόψει τις ατομικές συνεδρίες καθώς οι ομαδικές φαίνεται

να την καλύπτουν. Τελικώς ήταν κυρίως η ώρα που δεν τη βόλευε και όταν την αλλάξαμε

φαίνεται να καθησυχάστηκε. Το μουσικό όργανο που επέλεγε τις περισσότερες φορές ήταν

η καλίμπα -τη χρησιμοποιεί αρχικά με έναν μονότονο επαναλαμβανόμενο τρόπο που

θυμίζει την κατατονία που τη διακατέχει στη συναισθηματική της έκφραση. Στην αρχή

σταματά τη μουσική απότομα -ένα βασικό χαρακτηριστικό στη ζωή της είναι ότι αφήνει

πολλά πράγματα ανολοκλήρωτα. Έτσι, λοιπόν, εκφράζεται και μουσικά στις πρώτες

συνεδρίες, κόβοντας τη ροή απότομα σαν να φοβάται να δημιουργήσει κάποια σχέση.

Στις επόμενες συνεδρίες πριν τους αυτοσχεδιασμούς ακολουθούν κάποιοι

οραματισμοί. Στην 8η συνεδρία, ξεκινώντας, από το μουσικό πορτρέτο, κατευθυνόμαστε

σε ένα δάσος -το τοπίο γίνεται πιο περιγραφικό- με ήχους που ακούγονται, ενώ μένουμε

σιωπηλές ακούγοντάς τους. Στη συνέχεια, παίρνει τον χρόνο της για να σκεφτεί ποιο ζώο

είναι σε αυτήν τη βόλτα. Η ίδια βλέπει μία γατούλα, η οποία είναι φοβισμένη -μέσα από

τον οραματισμό η γατούλα συνδέεται με τον φόβο της ίδιας να μιλήσει και να εκφραστεί

μπροστά στον κόσμο. Αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα πρόβλημα που τη δυσκολεύει

καθημερινά. Έτσι, ο φόβος της γάτας συνδέεται με τον ενδόμυχο φόβο για την έκφρασή

της. Η δική μου εικόνα σε αυτόν τον οραματισμό συνδέθηκε με ένα σκιουράκι, γλυκό,

άκακο πάνω σε ένα δένδρο.

Στον α΄ αυτοσχεδιασμό εκφράστηκε με την καλίμπα (η ίδια είπε ότι εστίασε στη

μουσική και απομακρύνθηκαν οι όποιες δυσάρεστες σκέψεις). Στον β΄ αυτοσχεδιασμό, το

σκιουράκι υπήρξε περισσότερο βοηθητικό και εκείνη έκλεισε τα μάτια της ενώ ένοιωσε

πιο χαλαρά.

Σε άλλη συνεδρία, ο οραματισμός μας οδηγεί σε φωνές πουλιών, ενώ ο

αυτοσχεδιασμός γίνεται με κρουστά όργανα και τη χρήση φωνών σαν μία φυλή Ινδιάνων.

Σε αυτήν τη συνεδρία, η Ν.κατόρθωσε να μοιραστεί ανοιχτά τους ενδόμυχους φόβους της

ενώ κατόρθωσε να αρθρώσει για πρώτη φορά τη φωνή της -μία Φα-φωνή, ένα άκουσμα

και μία εκδήλωση της ύπαρξής της. Κατά την Ψαλτοπούλου (2015):
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Στην περίπτωση του αυτισμού ή της ψύχωσης το συμβολικό πεδίο εκλείπει,

ενώ υπάρχουν μόνο τα πεδία του πραγματικού και του φαντασιακού, χωρίς να

βρίσκονται απαραίτητα σε σύνδεση. Μέσω της μουσικοθεραπείας παρατηρείται μια

εισαγωγή του συμβολικού πεδίου στον ψυχισμό, πιθανότατα λόγω της κλινικής

χρήσης της μουσικής ως τέχνης με έντονα και τα τρία προαναφερθέντα πεδία σε

δομημένη θεραπευτική σχέση, καθώς και μία επαφή των τριών αυτών πεδίων, με

αποτέλεσμα να λειτουργεί το άτομο με αυτισμό ή ψύχωση σαν να έχει θεραπευτεί. Η

κατάσταση αυτή, της καλύτερης σχέσης με τα πεδία του πραγματικού-φαντασιακού

και συμβολικού ονομάζεται ΦΑ-φωνή. Το κεφαλαίο Φ αναπαριστά το Φαλλικό

στάδιο της συμβιωτικής σχέσης με τη μητέρα στο οποίο βρίσκεται το άτομο με

αυτισμό ή ψύχωση. Επίσης, το κεφαλαίο Φ, αναπαριστά τη Φωνή, με κεφαλαίο Φ, η

οποία έχει αναδυθεί στο άτομο μέσα από το κλινικό έργο της μουσικοθεραπείας και

μαρτυρά την ύπαρξη και την ανάδυση ενός υποκειμένου, η οποία πριν τη

μουσικοθεραπεία φαινόταν αδιανόητη. (Ψαλτοπούλου, 2015:64).

Οι έμμονες σκέψεις, ο φόβος και το άγχος στη συνύπαρξή της με τους άλλους,

αποτελούν τελικά ένα εμπόδιο στο να μιλήσει, να εκφραστεί, να τραγουδήσει -όλα αυτά

δείχνουν έναν φραγμό στον τρόπο που τελικά υπάρχει. Έτσι, ανησυχεί μην ακουστεί αν

αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο να τραγουδήσει -μέσα από το βλέμμα της (και το βλέμμα

που υπάρχει πίσω από το δικό της) στην ουσία δυσκολεύεται να μιλά, να εκφράζεται, να

τραγουδά καθώς η ύπαρξή της ταυτίζεται με μια ντροπή, μία ενόχληση. Έτσι, από τη

γατούλα που περιφερόταν δειλά με μία φωνή που δίσταζε να αρθρωθεί, η φωνή της

εξελίσσεται εδώ μέσα από το κελάηδισμα των πουλιών -κελαηδάει έτσι, ταπεινά και

αληθινά- δειλά, αλλά κελαηδάει. Η αντίθεση πουλιού/γάτας υποδηλώνει την αντίθεση

εγωισμού – ύπαρξης/φωνής που αναδύεται μέσα από τον φόβο καταβρόχθισης και

συμβολικά μας οδηγεί στη πρώτη εμπειρία της ύπαρξής της μέσα από τη δική της ΦΑ-

φωνή.

Σε επόμενους οραματισμούς, το σύμβολο της γάτας επανέρχεται πιο σταθερό, πιο

σίγουρο, ενώ με την αποκατάσταση του τραύματός της, η γατούλα πια αναζητά χάδια σε

μεταγενέστερο επίπεδο.

Η μεταμορφωτική διάσταση μέσα από τον οραματισμό του καταρράχτη
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Σε έναν οραματισμό, η . βρίσκεται μετά από το υπόλοιπο τοπίο που έχει διασχίσει

σε ένα γλυκό και ήρεμο καταρράχτη. Στέκεται με θάρρος μπροστά του και όταν

αποφασίσει να τον διασχίσει, τότε πια επέρχεται η μεταμορφωτική αλλαγή, καθώς η ίδια

μπορεί να μιλήσει και να εκφραστεί.

Στον μουσικό αυτοσχεδιασμό εκείνη παίζει την καλίμπα κι εγώ συνοδεύω με αρπέζ

συγχορδιών στο αρμόνιο. Είναι η πρώτη φορά που η μουσική επαφή ολοκληρώνεται

αμοιβαία χωρίς διακοπή -σαν να έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.

Μετά την εξομολόγηση της Ν. στη συνέντευξη, προσπάθησα στις τελευταίες

συνεδρίες να εστιάσω στη θεραπευτική διάσταση του τραύματος που μου είχε εμπιστευτεί.

Εξήγησα στη Ν. πως ο φόβος της βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό βίωμα και όχι σε κάτι

φανταστικό, σε μία παρελθοντική εμπειρία που πια είναι πίσω της και δεν μπορεί να την

αγγίξει. Συνόδεψα στο πιάνο με μείζονες συγχορδίες που αντιστοιχούσαν στα τσάκρα της

βάσης (μέχρι το σημείο του ομφαλού) προσπαθώντας να της ενισχύσω τη σταθερότητα

στο βήμα της, την αποφασιστικότητα και όταν έφτασα στο τσάκρα της καρδιάς

προσπάθησα να την ενθαρρύνω προς τη συγχώρεση, διότι χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε -

δεν θα ήταν δυνατό- να προχωρήσει. Σε εκείνο το σημείο, φώναξε «μερικές φορές, δεν

μπορείς να το αφήσεις πίσω σου» και ήρεμα την καθησύχασα «δεν πειράζει, αυτό θα είναι

εκεί, εσύ θα προχωρήσεις μπροστά». Στο τέταρτο τσάκρα αντιστοιχεί η νότα φα -κατά τη

Ψαλτοπούλου (2015)- ΦΑ είναι το γλωσσικό σύμβολο για τη μουσική νότα Φα. Μετέπειτα,

συνέχισα στα τρία άνω τσάκρα στην ελευθερία έκφρασης, στην εμπιστοσύνη που θα είχε

σε νέα πρόσωπα και σε μία εμπειρία που είναι πίσω, μακριά, ξεθωριασμένη. Σε όλη τη

διαδικασία, η Ν. τραγουδούσε στην αρχή πολύ σιγά ενώ πιο μετά αρκετά πιο δυνατά τους

ήχους που συνόδευαν αυτό το ταξίδι της συγχώρεσης και της μεταμόρφωσης. Τέλος, με

την ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίας, ένοιωσα μια ζεστασιά -η φωνή της Ν. στον

αυτοσχεδιασμό μετά, ήταν πιο καθαρή, πιο διαυγής, πιο άφοβη.

Έτσι, σε όλη τη θεραπευτική διαδικασία, η Ν., από έναν φόβο που είχε έντονα

αρχικά, πέρασε σε μια σχέση εγγύτητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ακόμη, μέσα από

τη σωματική χαλάρωση και τους οραματισμούς πριν τους αυτοσχεδιασμούς, μειώθηκε το

άγχος της και μπόρεσε να μένει περισσότερο σε μία δραστηριότητα και να αφήνεται χωρίς

να την κόβει απότομα. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να δομήσουμε μία ολόκληρη μελωδία

μεταξύ μας, με οργανωμένη δομή που να μπορεί να θυμάται και να επαναλαμβάνει. Ίσως

χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος θεραπείας για να επέλθει αλλαγή καθώς με την

εκμυστήρευση του τραύματός της, λυπηρά λίγο μετά σταμάτησε και η πρακτική μου εκεί.
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Δ.

Στη περίπτωση του Δ., η μουσική για αυτόν αποτελεί το παν. Συγκεκριμένα, ο ίδιος

αναφέρει: «Αν δεν υπήρχε η μουσική θα ‘χα αυτοκτονήσει. Αυτό με κρατάει, αυτό με

ευχαριστεί μόνο..» Ακόμη: «Πριν να αρχίσω να παίρνω τα φάρμακά μου μόνο οι Black

Sabbath, με κρατούσαν στη ζωή..».

Μέσα από τη μουσικοθεραπεία ο ίδιος βιώνει συναισθήματα ανάτασης και

χαλάρωσης, όπως αναφέρει: «Μέσα από το Paranoid, νοιώθω να χαλαρώνω». Ο ίδιος

θεωρεί πως: «Εφόσον είμαι ψυχασθενής, είναι απαραίτητο να παίρνω τα φάρμακά μου.

Πρέπει να τα παίρνω για να μπορώ να λειτουργήσω.», ενώ θεωρεί πως μέσω της

μουσικοθεραπείας αμβλύνονται τα συμπτώματα της νόσου, όπως αναφέρει: «Έχω

καλύτερη αυτοσυγκέντρωση και μνήμη, έχω άγχος και ένταση άμα δεν ακούσω μουσική».

Αντιθέτως, χωρίς τη μουσική έχει περισσότερο άγχος και ένταση. Ο ίδιος προτιμάει τη

μουσική παρά τη συζήτηση, καθώς η τελευταία δεν τον χαλαρώνει το ίδιο. Τέλος,

περιγράφει τη διαδικασία της μουσικοθεραπείας σαν ένα καλό αγχολυτικό αλλά η έννοια

της υγείας αποτελεί μεγαλεπήβολο και άπιαστο στόχο για εκείνον.

Ο Δ.:Μουσικό Πορτρέτο

Είναι εύθραυστος, καθώς κρύβεται πίσω από μία μάσκα ουδετερότητας και

δυναμισμού ταυτόχρονα. Είναι κουρασμένος, ψυχικά και σωματικά, λόγω της έλλειψης

ύπνου. Βρίσκεται σε ένα χιονισμένο μοναχικό τοπίο με άγριες μουσικές και έντονους

παλμούς όπως της καταιγίδας. Πιθανά, το τοπίο του να είναι και καλοκαιρινό, αλλά σε

ψηλές πεδιάδες όπου τα χιόνια αργούν να λιώσουν. Η καρδιά του με αυτόν τον τρόπο έχει

μια καλοκαιρινή αίσθηση και αύρα και ταυτόχρονα μέσα του κρύβει έναν αέναο παγετό,

αυτού του χειμερινού τοπίου. Η μοναξιά κυριαρχεί και η ερημιά το ίδιο -ταυτόχρονα

υπάρχει και μια παράδοξη αίσθηση του ανάλαφρου- σαν η ματαιότητα και η ασθένεια να

μην παγώνουν και τελειώνουν το χιούμορ του. Έτσι, έχει ένταση, χιούμορ, ερημιά και

παγωνιά -σαν ένας ολομόναχος σκιέρ που ακροβατεί στις κορυφές των δύο βουνών

ανάμεσα σε αυτά τα συναισθήματα. Ζει γύρω από τους τόνους της μι- ή και της ρε- και

χρειάζεται έντονους παλμούς.

Ο Δ. αρκετές φορές προτιμάει την καλίμπα- αναφέρει ότι του θυμίζει ένα

συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, τους «Tangerine Dream». Μέσα από τη μουσική μας

εκτονώνεται το υπερβολικό άγχος που έχει -υποφέρει από άγχος, ημικρανίες, ταχυκαρδίες

και άπνοια. Στη 2η συνεδρία αισθάνεται θλίψη, διαλέγει το ταμπουρίνο και εγώ συνοδεύω

με κυρίαρχα διαστήματα, τρίτονονο (φα-σι) και καθαρή 5η μι-σι- έτσι υπάρχει μια μετέωρη
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αίσθηση αμφιβολίας και αβεβαιότητας ως προς την επόμενη κίνηση -μία αίσθηση έντασης

και θλίψης. Όλη η βαριά του διάθεση φαίνεται να εξατμίζεται.

Οι Black Sabbath και η ανάμνηση του έφηβου ροκά

Συχνά στις συνεδρίες χρησιμοποίησα τραγούδια των Black Sabbath που του άρεσε

πολύ για να συζητήσουμε τα θέματα των τραγουδιών πριν τους κλινικούς

αυτοσχεδιασμούς. Η Park (2011) στη διατριβή της αναφέρει ότι κατά τον Βruscia (1998)

τα τραγούδια που επιλέγονται είναι πολύ σημαντικά, καθώς:

1) οι πελάτες έχουν σχέση με τα τραγούδια,

2) τα τραγούδια συνδέουν τους πελάτες με άλλους ανθρώπους, με

καταστάσεις και συναισθήματα στη ζωή τους,

3) οι πελάτες έχουν προσωπικούς συσχετισμούς και νοήματα με τα

τραγούδια,

4) τα τραγούδια υποδηλώνουν συγκεκριμένο ψυχολογικό υλικό και

συναισθήματα των πελατών (Park, 2011:23).

Ο Δ. απολαμβάνει να ακούει την αγαπημένη του μουσική -οι “Black Sabbath”,

όπως λέει ο ίδιος, ήταν το μόνο που τον έκανε να νιώθει καλύτερα. Έτσι, σαν στόχος της

θεραπείας, είναι η αναβίωση των συναισθημάτων που είχε όταν άκουγε αυτή τη μουσική

και η εστίαση στο τώρα και στην ενσάρκωση αυτών των συναισθημάτων μέσω των

κλινικών αυτοσχεδιασμών και της μουσικής εμπειρίας.

Με το τραγούδι “Paranoid” του αγαπημένου του συγκροτήματος, ο Δ. χαμογελάει

και τυλίγεται σε μια κατάσταση παράδοξης ευδαιμονίας, ενώ συμμετέχει ρυθμικά με το

ξυλάκι. Mέσα από το τραγούδι αναβιώνει μια τρομαχτική εμπειρία -το τραγικό δυστύχημα

που συνέβη στη μητέρα του το 2011, όταν την είδε να εκσφενδονίζεται από το αμάξι-

υπέστη σοκ.

Σε ένα δεύτερο τραγούδι, το “Killing yourself to live”, ο ίδιος μέσα από την

έντονη μουσική εκτονώνει το άγχος του και εκφράζει συναισθήματα εγρήγορσης,

ισορροπίας, ανάτασης και ανακούφισης -όπως λέει ο ίδιος καθάρισε το τοπίο μέσα του.

Αυτά τα συναισθήματα εκφράζονται σε έναν αυτοσχεδιασμό, οπού εκείνος αποτυπώνει τη

μελωδία του σε καλίμπα, ενώ εγώ συνοδεύω σε πιο ροκ μελωδίες.
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Στις τελευταίες συνεδρίες, μέσα από τα τραγούδια ζωγραφίζει χιονισμένα βουνά

και ένα ποτάμι. Το βουνό είναι σταθερό, παγωμένο (θυμίζει κάτι από τη σκιαγράφηση του

μουσικού του πορτρέτου), ενώ το ποτάμι δηλώνει ζωή κίνηση -μια δυνατή πορεία που

καταλήγει στη θάλασσα. Έχουμε μία μετάβαση από την ανυπαρξία στην κίνηση και στη

ροή και καταλήγει στη θάλασσα -μια αμφίσημη δύναμη δημιουργίας και γοητείας, μα και

καταστροφής.

Έτσι, στον μουσικό του αυτοσχεδιασμό, διαλέγει τις μαράκες και σκέφτεται τη ροή

του ποταμού -του θυμίζουν τα ταξίδια. Στην επόμενη συνεδρία, η ανάμνηση της μητέρας

του επανέρχεται αυτή τη φορά μέσα από ένα θετικό συναίσθημα, μία ανάμνηση από το

ταξίδι που είχε κάνει μαζί της στο Σάλτσμπουργκ. Στον αυτοσχεδιασμό μας με τίτλο

«Ταξίδι στο Σάλτσμπουργκ», χαμογελάει καθώς μέσα στη μουσική αναμοχλεύει την

εικόνα της μητέρας του στο ταξίδι.

Μέσα στις συνεδρίες, το άγχος που ήταν καθοριστικό στη περίπτωση του Δήμου

έμοιαζε να μειώνεται και να αντικαθίσταται από αισθήματα αγαλλίασης και ανακούφισης.

Μέσα από την έντονη ροκ μουσική και την εκτόνωση της έντασης, αναβιώνεται πρώτα

μια οδυνηρή εικόνα του δυστυχήματος της μητέρας του. Σταδιακά, τα συναισθήματα

μεταστρέφονται από τον πάγο και την οδύνη, σε κίνηση -ροή, κατάληξη σε θάλασσα. Η

αμφίσημη έννοια της θάλασσας-αναμόρφωσης μα και καταστροφής, οδηγεί στην

ανάμνηση της εικόνας της μητέρας μέσα από μια θετική ανάμνηση ενός ταξιδιού.

Το ταξίδι, όπως αναβιώνεται στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας, είναι μία μικρή

αναμόρφωση της ψυχής του Δ. μέσα από αμφίσημες έννοιες όπως ροκ μουσική (ένταση-

χαλάρωση), θάλασσα (καταστροφή-αναμόρφωση), βουνό-ποτάμι ( ακινησία-ροή) μητέρα

(η ενδοβολή του μητρικού στήθους με το θετικό και το αρνητικό του στοιχείο).

Α.

Στην περίπτωση του Α., ο ίδιος θεωρεί τις ομαδικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας

ως διασκέδαση και κάτι που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην αλλαγή, όπως αναφέρει

και ο ίδιος: «Θέλω να αλλάξω,….να γίνει κάτι καλύτερο…». Επίσης, είναι πολύ χαρούμενος

όταν στην ομαδική συνεδρία κρατάει τον ρυθμό με ένα μουσικό όργανο .Όπως αναφέρει ο

ίδιος: « Η μουσική με τον ρυθμό με κάνει χαρούμενο». Ο ίδιος από τότε που άφησε την

εργασία του δυσκολεύεται να βρει μια άλλη εργασία, ενώ θα επιθυμούσε να ήταν πιο

κοινωνικός και να μη σκέφτεται. Συχνά και καθημερινά βομβαρδίζεται από σκέψεις, όπως

αναφέρει: «Έχω τόσες πολλές σκέψεις που πια δεν μπορώ να βγάλω άκρη..».
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Η μουσικοθεραπεία φαίνεται στιγμιαία να επιδρά θετικά σε αυτές τις σκέψεις αλλά

μετά, όταν βγαίνει στον εξωτερικό κόσμο έξω από το Κέντρο Ημέρας, εκείνες φαίνεται να

τον ακολουθούν ξανά. Ο ίδιος φαίνεται να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη φαρμακευτική

αγωγή ως λύση, αν και αναφέρει πως αυτή η αγωγή δεν είναι ικανή να σταματήσει αυτήν

την κατάσταση, όπως λέει και ο ίδιος: «Η λύση είναι τα φάρμακα, τα φάρμακα βοηθούνε

λίγο αυτήν την κατάσταση μα δεν τη σταματούν. Νοιώθω υγιής, λόγω των φαρμάκων.. πολύ

λίγο ως ελάχιστα από τη μουσικοθεραπεία…».

Η γνώμη του Α. διέψευσε ξεκάθαρα τη προσδοκία μου ότι η μουσικοθεραπεία

μπορεί να επιδράσει καταλυτικά και θετικά στα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όμως, η

ακλόνητη εμπιστοσύνη του στη φαρμακευτική αγωγή δηλώνει ταυτόχρονα μια

απογοήτευση, διότι η αγωγή δεν μπορεί να σταματήσει τα άσχημα συμπτώματα. Ακόμη,

οφείλω να σεβαστώ την αλήθεια του ασθενούς και τη γνώμη του ανεξάρτητα από τις

όποιες προσδοκίες.

Σ.

Μέσα από τη Σ., μια ιδιαίτερα πληθωρική και έντονη παρουσία, ανιχνεύονται

συναισθήματα έντονα και θετικά ως προς τις συνεδρίες τις μουσικοθεραπείας. Η ίδια

νοιώθει χαρά, ψυχική ηρεμία και αγάπη για τους συναδέλφους της, καθώς απολαμβάνει

ιδιαίτερα την ομαδική συνεδρία, όπως αναφέρει και η ίδια: «’Ολοι μαζί για την ομάδα,

συναδελφικότητα!». Η ίδια αναφέρει: «Μου αρέσει πολύ η μουσική, είμαι πολύ μουσικόφιλη.

Μου αρέσει πολύ να ακούω μουσική σπίτι μου, βάζω στερεοφωνικό..μέσα στην ομάδα

νοιώθω χαρά, συναδελφικότητα, ηρεμία». Βρίσκει τον ρόλο του μουσικοθεραπευτή ως

έναν ενεργό και δυναμικό ρόλο, ο οποίος προσπαθεί για τα παιδιά που έχουνε ψυχικά

προβλήματα υγείας.

Στη συνέχεια, ενώ ενθουσιάζομαι με τη θετική χροιά των απαντήσεών της,

προβληματίζομαι καθώς θυμάμαι ότι πολλές φορές η ίδια η Σ. στη διάρκεια του

αυτοσχεδιασμού σταματάει αρκετά επιδεικτικά, αναφέροντας ότι κουράστηκε. Έτσι, παρ’

ότι οι απαντήσεις φαίνονται ενθουσιώδεις και θετικές προβληματίστηκα και τη ρώτησα

έπειτα για αυτό.

-Σε πιστεύω όταν λες ότι νοιώθεις χαρά και ηρεμία αλλά όταν λες κουραστήκαμε και

αναφέρεσαι σε εσένα αλλά και σε όλη την ομάδα πως το εννοείς αυτό;

-Έτσι το είπα, γιατί είχαμε παίξει πολύ μουσική, είμαι καταθλιπτική και

κατακουρασμένη.

-Πιστεύεις ότι οφείλεται στην κατάθλιψη και στην κούρασή σου;
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-Πιθανόν, για αυτό..

Έτσι, η ίδια είπε ότι κουράζεται γιατί είναι καταθλιπτική και κουρασμένη. Επέμεινα

προσπαθώντας να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω καλύτερα τι αισθάνεται, αλλά εκείνη

παρέμεινε στη θέση της. Σε μια τρίτη διερεύνηση της συζήτησης μας βλέπω τώρα

ξεκάθαρα πόσο με είχε τυλίξει η ανασφάλεια η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι

ήμουν και είμαι στην αρχάρια θέση της μουσικοθεραπεύτριας. Η ερώτηση μου,

αποσκοπούσε στο να μάθω πως γίνεται να διέκοπτε πολλές φορές τη μουσική, αφού όπως

αναφέρει της άρεσε τόσο.. Φυσικά, η απάντησή της δεν υπονόησε τίποτα που να έχει

σχέση με τον δικό μου ρόλο σε αυτό- μόνο ότι η ίδια είναι κατακουρασμένη (σαν δηλαδή

να πήρε την ευθύνη πάνω της). Ωστόσο, περίμενα μια άλλη απάντηση κάτι ίσως που θα

μπορούσε και να με βελτιώσει στο μέλλον. Πιθανά, όταν ο ερευνητής είναι και ο ίδιος ο

μουσικοθεραπευτής περιορίζεται ως ένα βαθμό η αλήθεια του ασθενούς.. Αυτό, αν

συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να αποτελεί μια προβληματική καθώς ο ερευνητής

εμφανίζεται σαν αυθεντία ενώ ο ερωτώμενος ανταποκρίνεται όσο πιο ταιριαστά στις

ερωτήσεις γίνεται..

Μέσα από όλες τις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας, η ίδια νοιώθει πιο χαλαρή ενώ

η μουσική της ενασχόληση την έχει ωθήσει γενικότερα στη ζωή της να παρακολουθεί

συναυλίες και να βλέπει μουσικά προγράμματα στην τηλεόραση. Όπως αναφέρει: «Η

θεραπεία μέσω μουσικής, μ’ έχει βοηθήσει να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω μουσική, να

δω τηλεόραση με μουσικό πρόγραμμα, να ξεχάσω τη στεναχώρια μου, τη κατάθλιψη μου, με

τη μουσική με τα όργανα, αυτά..».

Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, νοιώθει ιδιαίτερα άσχημα ενώ όπως

αναφέρει: «Δεν μου αρέσει να παίρνω φάρμακα, δεν μου αρέσει να είμαι άρρωστη, σε ποιον

αρέσει να είναι άρρωστος, σε κανέναν..». Η θεραπευτική αγωγή με τα φάρμακα της

υπενθυμίζει την ασθένειά της, ενώ η θεραπεία μέσω της τέχνης την ωθεί να την ξεχνά.

Μέσω της μουσικοθεραπείας, νοιώθει πιο υγιής.

Τ.

Ο Τ. αισθάνεται χαλάρωση και αγαλλίαση στις ομαδικές συνεδρίες, ενώ η

μουσικοθεραπεία τον βοηθάει να απομακρύνει τη σκέψη του από την ασθένειά του. Όπως

αναφέρει ο ίδιος: «Η μουσική είναι ένας τρόπος να φεύγουν οι έμμονες ιδέες από το μυαλό

μας, και να ρίξουμε τη προσοχή μας όχι στην αρρώστια, αλλά σε άλλα αντικείμενα έρευνας
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ας πούμε.. έτσι δεν σκέφτομαι την αρρώστια την αποσπώ από εκεί. Νοιώθω χαρά και

αγαλλίαση». Ακόμη, η μουσικοθεραπεία τον βοηθάει να ξεχνιέται από τα προβλήματα του

σήμερα, τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, τα οποία επιβάρυναν τον ίδιο όπως

αναφέρει, αλλά και τη μητέρα του.

Σε αυτήν την αναφορά δηλώνεται το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πέρα από την

ασθένεια του ασθενούς και πόσο μπορεί να επιβαρύνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα ή να το

εξομαλύνει. Στην περίπτωση του Τ., φαίνεται να επιβαρύνει τις ήδη υπάρχουσες δύσκολες

συνθήκες. Ο ίδιος θεωρεί ότι έχει δύο μέτωπα, το ένα είναι η οικογένειά του και το άλλο η

κοινωνία, ενώ η ομάδα μουσικοθεραπείας υποκαθιστά αυτά τα μέτωπα. Ο ίδιος νοιώθει

ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην ομάδα καθώς όλοι είναι «ομοιοπαθείς». Ακόμα,

τελευταία αισθάνεται πολύ πιο άνετα και βγάζει τον θυμό του, όπως αναφέρει: «Φεύγει το

δηλητήριο από την πληγή.. βγαίνει ο θυμός με την κακή έννοια, γιατί η λέξη θυμός στα

αρχαία σημαίνει διάθεση..».

Η πληγή ή το τραύμα αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια, όταν έχασε τον θείο του,

το πατρικό του πρότυπο. Ο πατέρας του ήταν πολύ αυστηρός με τον σεβασμό -ο νόμος του

πατέρα φαίνεται να εφαρμόστηκε με αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα ο Τ. να αναζητήσει

αλλού πατρικό πρότυπο. Ακόμη, το δεύτερο τραύμα φαίνεται να συνδέεται με τα εφηβικά

του χρόνια -όπως λέει ο ίδιος: «Είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι συμμαθητές μου φαίνεται

να ήθελαν να τη χαμηλώσουν ακόμα περισσότερο και με ειρωνεύονταν.. την ειρωνεία εγώ

δεν τη δέχομαι από κανέναν, ούτε δέχομαι να με ταπεινώνουνε..».

Ο ίδιος νοιώθει άσχημα για τη φαρμακευτική αγωγή και φαίνεται να τον ενοχλεί

περισσότερο το κοινωνικό στίγμα. Όπως λέει: «Οι περισσότεροι συμμαθητές μου στο χωριό

είχανε κτήματα και μπορούσανε να οδηγήσουνε τρακτέρ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες ενώ εγώ

δεν μπορούσα.. γιατί με πειράζανε τα χάπια.. και στα αντανακλαστικά και σε κάνουν να

κοιμάσαι στο τιμόνι..». Ο ίδιος θα προτιμούσε να ήταν υγιής αλλά κυρίως κατηγορεί τους

ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίον βλέπουν κάποιον που παίρνει φάρμακα. Η

μουσικοθεραπεία του δίνει ψυχική δύναμη καθώς δεν σκέφτεται τόσο την ασθένεια, όπως

λέει ο ίδιος: «Θα ήθελα η μουσικοθεραπεία να ήτανε πιο αποτελεσματική και να έκοβα

τελείως τα φάρμακα. Και τα δύο μαζί κάτι θα κάνανε..»

Ν.

Στην περίπτωση του Ν., ο ίδιος πολλές φορές ακολουθούσε το παραλήρημα του

και έφευγε από το θέμα- έτσι, προσπάθησα να συμπυκνώσω και να ερμηνεύσω τα όσα είπε

και να τα διακρίνω από τον πιο παραληρηματικό λόγο.
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Ο ίδιος, εκφράζει την επιθυμία να συνεχιστεί η μουσικοθεραπεία στο κέντρο

καθώς, όπως και με την εργοθεραπεία και τις άλλες δραστηριότητες, έτσι και αυτή βοηθά

τους ανθρώπους με ψυχωτικά προβλήματα να αποσπώνται από αυτά (από τις

επαναλαμβανόμενες σκέψεις, από την πίεση του μυαλού και τα έντονα συναισθήματα)..

Όπως αναφέρει: «Εντάξει βοηθάει και η εργασιοθεραπεία αλλά να υπάρχει τουλάχιστον και

η μουσικοθεραπεία, και μια χαλαρή συζήτηση και μακάρι να συνεχιστεί και του χρόνου,

όπως η ομάδα της εικαστικής θεραπείας..» Ακόμα: «η ομάδα της μουσικοθεραπείας, δεν

θυμίζει τίποτα από τη ψυχική υγιεινή και αυτό είναι το καλύτερο, η ομάδα δεν έχει κάποια

διαφορά από τις έξω-μουσικές εκδηλώσεις, με τη διαφορά βέβαια ότι εμείς εδώ, είναι

γνωστό ότι έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες..». Πιστεύει πως ο μουσικοθεραπευτής τον

αντιμετωπίζει ισότιμα με τους άλλους ανθρώπους της κοινωνίας -η ισοτιμία, κατά την

άποψή μου είναι βασικό στοιχείο της θεραπευτικής σχέσης αλλά και βασικό στοιχείου

εξανθρωπισμού και πολιτισμού. Όπως αναφέρει: «Ο μουσικοθεραπευτής δείχνει να με

βλέπει ισότιμα με τους άλλους ανθρώπους της κοινωνίας που υποτίθεται δεν δείχνουνε

τρελοί.. Και δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και ο τρόπος που μιλάει, η επικοινωνιακή

τακτική-δείχνει ότι μας βλέπετε ισότιμα με τους άλλους εκεί έξω..».

Ο Ν., αναφέρεται στα παλιά σωφρονιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και

φαντάζεται τη φρίκη που θα υπήρχε εκεί -έτσι, χαρακτηρίζει τη μουσικοθεραπεία

σύγχρονη και ανθρώπινη, ενώ ο ρόλος του μουσικοθεραπευτή για εκείνον φαίνεται να

είναι ο ρόλος μιας καλής δασκάλας που είχε στο σχολείο, σε αντίθεση με μια άλλη σκληρή

του εμπειρία, με μια δασκάλα η οποία κρατούσε τη βέργα αρκετά συχνά. Ο ίδιος σύμφωνα

με τα βιώματα του- είχε υποστεί βίαιο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον- τα οποία

ήταν τραυματικά, χαρακτηρίζει τη μουσικοθεραπεία ως σύγχρονη και πιο ανθρώπινη και

την εντάσσει σε ένα πλαίσιο ιστορικό..

Πιστεύει πως η μουσικοθεραπεία βοηθάει σαν σταγόνες στον ωκεανό. Έτσι, όπως

αναφέρει: «Σαν σταγόνες στον ωκεανό, εκεί που θα μπορούσα να κάνω από τα εκατό τα δύο

πράγματα, με τη μουσικοθεραπεία μπορώ να κάνω από τα εκατό τα τρία πράγματα».

Συνεχίζοντας: «Η μουσικοθεραπεία βοηθάει, απλώς δεν μπορώ να πω ότι συμβάλλει

στο να κάνω τη ριζική αλλαγή στη ζωή μου, δεν θέλω να πω ‘ότι δεν θες να μας δώσεις τη

μεγάλη βοήθεια αλλά δεν είναι στο χέρι σου Βέρα να μας δώσεις αυτή τη βοήθεια». Σε αυτό

το σημείο, βρίσκω τα λόγια του ιδιαίτερα συγκινητικά και ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι

την αίσθηση παντοδυναμίας που μπορεί να έχει ένας αρχάριος μουσικοθεραπευτής καθώς

προσδοκά να βοηθήσει τόσο πολύ παραβλέποντας πως υπάρχουν και άλλοι παράμετροι οι

οποίοι δεν δύναται να διευθετηθούν από εκείνον.. Έτσι, ο Ν. πιστεύει ότι η
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μουσικοθεραπεία δεν μπορεί να βοηθήσει όσο θα ήθελε, διότι ήδη η κοινωνία έχει

προδικάσει τις ζωές των ψυχικά ασθενών και τους έχει οδηγήσει σε ένα περιθώριο.

Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, σε γενικές γραμμές αισθάνεται σταθερά

και καλά με τα φάρμακα εκτός από λίγες φορές που έχει κάποιες ζαλάδες. Η

φαρμακευτική αγωγή, κατά την άποψή του, τον βοήθησε ώστε να μην παραμείνει κάπου

έγκλειστος. Η μουσικοθεραπεία είναι απαραίτητη για τον Ν. και κυρίως η κοινωνία θα

πρέπει να μεσολαβήσει για την εφαρμογή της σε δομές στην Ελλάδα. Όπως λέει και ο

ίδιος η εμπειρία της μουσικοθεραπείας σε σχέση με την ασθένεια του είναι η εξής: «Με

χαλαρώνει και με βοηθάει να μη σκέφτομαι το βαρύ ψυχολογικό κομμάτι..».

Μπορεί για τον Ν. η μουσικοθεραπεία να είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό,

αλλά τελικά μπορεί να τον χαλαρώσει και να τον κάνει να μην σκέφτεται το βαρύ

ψυχολογικό του κομμάτι!

Ε.

Τέλος, η Ε. αναφέρεται στη συμβολή της μουσικοθεραπείας στο πλαίσιο του

θεραπευτικού προγράμματος συνολικά στο κέντρο Ημέρας. Η ίδια, στις συνεδρίες της

μουσικοθεραπείας, νοιώθει ασφάλεια, εμπιστοσύνη, επικοινωνία, ενώ το άγχος μειώνεται

σημαντικά. Βρίσκει τον ρόλο του θεραπευτή ιδιαίτερα επικοινωνιακό, λειτουργικό,

βοηθητικό και διακριτικό ενώ θεωρεί την ομαδική συνεδρία ως μοχλό κινητοποίησης των

ασθενών. Θεωρεί απαραίτητη τη φαρμακευτική αγωγή, καθώς η ίδια είχε παλαιότερα

διαταραχές ύπνου και διαταραχές άγχους, αλλά πιστεύει πως η αγωγή από μόνη της μπορεί

να οδηγήσει στην καθήλωση ενός ατόμου. Έτσι, η φαρμακευτική αγωγή συμβάλλει στην

επανένταξη του ατόμου συνδυαστικά με τη στήριξη ενός θεραπευτικού προγράμματος στο

οποίο θα έπρεπε να ενταχθεί και η μουσικοθεραπεία.

Η Ε. νοιώθει πιο υγιής μέσα από τη μουσικοθεραπεία και αναφέρεται σε μια κοινή

εμπειρία του θεραπευτή και του θεραπευμένου -μια κοινή εμπειρία του παρελθόντος, η

οποία θα μετουσιωθεί σε κάτι στο μέλλον. Δημιουργείται έτσι ένας κύκλος σχέσεων

εμπειρίας και επικοινωνίας. Όπως αναφέρει η ίδια: «Πάντα, κάθε χρόνο που τελειώνει η

θεραπεία, περνάω το καλοκαίρι μου ακόμα καλύτερα..Δηλαδή βελτιώνομαι σιγά σιγά.. Είναι

ένα βίωμα , είναι ένα βίωμα που πολλές φορές ανακινείται μέσω αναμνήσεων, που είναι

ευχάριστες για εμένα οι αναμνήσεις είναι αναμνήσεις ζωής.. Οι σχέσεις των μελών..οι

σχέσεις μαζί σου..είναι ένα σημαντικό σημείο του παρελθόντος». Ο θεραπευτής, μέσα από

την ενσυναίσθηση, ξέρει πώς νοιώθει ο άλλος απέναντί του και κάνει ένα ψυχογράφημα
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του άλλου, ενώ μέσα από τη σχέση θεραπευτή-θεραπευμένου εξελίσσεται και ο

θεραπευτής, καθώς αντιλαμβάνεται καλύτερα τις συναισθηματικές ανάγκες του άλλου.

Συμπεράσματα

Μέσα από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων η εμπειρία της μουσικοθεραπείας των

ασθενών διαφαίνεται μέσα από ποικίλα συναισθήματα όπως αυτά της χαράς, της

ικανοποίησης, της αίσθησης αυτοπεποίθησης, της χαλάρωσης και της ευεξίας, της

αίσθησης της αλλαγής , της ψυχικής ηρεμίας και αγάπης ενώ φαίνεται να αποτελεί το μέσο

προς όλα αυτά τα συναισθήματα και συνεπώς το μέσο προς την υγεία. Η συζήτηση σαν

μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης άλλοτε φαίνεται να ακολουθεί μια θετική αίσθηση

και να είναι απαραίτητη και άλλοτε να μη χρειάζεται οπωσδήποτε. Η θεραπεία μέσω

τέχνης σε συνάρτηση με τη θεραπεία μέσω της φαρμακευτικής αγωγής φαίνεται να είναι

συμπληρωματική η μία ως προς την άλλη και να μην υπερισχύει η μία έναντι της άλλης.

Έτσι, η θεραπεία μέσω τέχνης άλλοτε εκφράζεται ως « επίτευγμα», ως φυσικό αγχολυτικό

που συμβάλλει στην απομάκρυνση από την αίσθηση της αρρώστιας, ως μία αίσθηση

υγείας και μία αίσθηση η οποία προκύπτει από την εμπειρία του θεραπευτή όσο και από

την εμπειρία του θεραπευμένου ενώ η θεραπεία μέσω της φαρμακευτικής αγωγής σαν

αναγκαστικό φαινόμενο λειτουργικότητας των ασθενών, άλλες φορές σαν αναγκαίο κακό

με πιο θετική ή αρνητική χροιά .Τέλος, η κοινωνικοπολιτικό-ιστορική διάσταση όσον

αφορά την έννοια της μουσικοθεραπείας τοποθετήθηκε από τον Τέλη, τον Νίκο και την

Ελένη και μέσα από αυτή την αναφορά γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορούμε να

συλλάβουμε την έννοια της μουσικοθεραπείας και την έννοια της ασθένειας ανεξάρτητα

από την υπάρχουσα κοινωνική δομή στην οποία εντάσσεται.

Στο επόμενο κεφάλαιο, ακολουθεί μια νέα πρόταση για μία κατεύθυνση και

εφαρμογή της μουσικοθεραπείας η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή για να υπάρξουν τα

αντίστοιχα ευρήματα. Έμπνευση της αποτελούν τα λεγόμενα των ασθενών τα οποία όσο

ξεκάθαρα και δομημένα αν φαίνονται- θεωρώ, πως χρειάζεται μια κατεύθυνση

αντικρίσματος της αλήθειας τους μέσα από την πραγματικότητα στην οποία ζούνε και τη

βιώνουνε. Μία πραγματικότητα η οποία θα διαμεσολαβείτε μέσα από τις συνεδρίες

μουσικοθεραπείας και θα τεθεί σε εφαρμογή σε μια μεταγενέστερη ερευνητική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συνοψίζοντας – αναφορά σε μία κατεύθυνση της
μουσικοθεραπείας
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Μέσα από τις μαρτυρίες των ασθενών δημιουργείται μια ανάγκη αποδοχής της

νόσου μέσα από έναν πιο διευρυμένο τρόπο αντίληψης. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση της

μουσικοθεραπείας χρειάζεται να είναι πελατοκεντρική, όπως και οι άλλες θεραπείες, ενώ η

συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας των ασθενών φαίνεται να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην

έκβαση της ασθένειας. Εφόσον δεχτούμε ότι η ψύχωση αποτελεί μία βιωμένη εμπειρία την

οποία θα τη λάβουμε υπ’ όψιν μας σε όλη την οντολογική της πραγματικότητα, τότε

μπορούμε ίσως να βρούμε και μια εφαρμογή της μουσικοθεραπείας σε αυτήν τη

πραγματικότητα.

Κατά τον Perry (1974), η ψύχωση, εξερευνάται μέσα σε ένα γιουνγκιανό πλαίσιο

αναφοράς, ενώ κάποια ψυχωτικά επεισόδια λαμβάνονται ως πνευματικά από τη φύση τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ακουστικές και οι οπτικές ψευδαισθήσεις να εμπεριέχουν

κάποια μυθικά ή αρχετυπικά μοτίβα τα οποία φέρουν ένα νόημα. Μέσα από τη διερεύνηση

αυτών των νοημάτων αναδεικνύεται μία ψυχωτική εμπειρία, οπού κανείς μπορεί να

εξελιχθεί πέρα από το ψυχωτικό του επεισόδιο. Μάλιστα κάποιοι ασθενείς με σοβαρό

ψυχωτικό επεισόδιο βελτιώθηκαν σημαντικά χωρίς να είναι απαραίτητη η φαρμακευτική

τους αγωγή. (Phillips, Stone & Lucoff, 2009:5).

Εφόσον δεχτούμε τις ψευδαισθήσεις των ασθενών μέσα σε ένα οντολογικό

υπόβαθρο, τότε θα μπορούσε να υπάρξει μια εφαρμογή της μουσικοθεραπείας μέσα από

τη βάση στην υπερπροσωπική ψυχολογία.

Συγκεκριμένα, μέσα από την επιρροή του Wilber (2000), το αναπτυξιακό φάσμα

της συνείδησης κινείται από το «αυτό», στο εγώ και στο πνεύμα. Έτσι, μέσα από μία

αναπτυξιακή οπτική, όπου ενσωματώνονται οι θεωρίες ανάπτυξης του Piaget και τα

ψυχοκοινωνικά στάδια του Erikson, μπορεί ο θεραπευτής να αναγνωρίσει τα διάφορα

στάδια της ανάπτυξης και να προσανατολιστεί σε μια έννοια της παθολογίας προς μια υγιή

ανάπτυξη διαμέσου της εξέλιξης μέσω των σταδίων αυτών. Τέλος, ο θεραπευτής είναι

πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να αναγνωρίσει τις δυσκολίες ενσωμάτωσης της σκιάς ή

της περσόνας που μπορεί να συμβαίνει σε έναν ασθενή. Όταν αυτές οι πλευρές

αναγνωριστούν από τον ίδιο τον ασθενή, αποκτά επίπεδο συνειδητότητας του εαυτού του

και επίγνωση. (Bonde, 2001:176-187).

Ακόμα, η ανίχνευση της σκιάς θυμίζει το άρθρο «Music and the Shadow» (1987)

της Mary Priestley, το οποίο έχει αναφερθεί ξανά και που αφορά την ανίχνευση της σκιάς

ως θεραπευτικό εργαλείο. Έτσι, αρχικά η σκιά, το αρχέτυπο που αφορά τα προσωπικά

ένστικτα του καθενός αρχικά απορρίπτεται από τον ασθενή, αλλά μετέπειτα
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ενσωματώνεται στη θεραπεία και μετουσιώνεται στη λευκή σκιά -στις δυνατότητες που

προέρχονται από αυτό το αρχετυπικό σκοτεινό υλικό.

O Jung στο έργο του Archetypes and Collective Unconscious (1991) αναφέρεται σε

μία ψυχωτική γυναίκα η οποία ζούσε στο φεγγάρι -ο ίδιος αντιμετώπισε την ψυχική

πραγματικότητα της ασθενούς χωρίς διακρίσεις, ενώ προσπαθούσε να κατανοήσει τις

εκφράσεις της ψυχής της και το αρχετυπικό υλικό στο οποίο εκείνη βρισκόταν. Το

αρχετυπικό υλικό (τα θέματα που αναδύονται από τις άχρονες σφαίρες του συλλογικού

ασυνείδητου) όπως αναδύθηκε από την ασθενή, οδήγησε σταδιακά στη θεραπεία της. Ο

Jung, βοήθησε την ασθενή ακούγοντας τη δική της πραγματικότητα χωρίς προκαταλήψεις

-με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να υπάρχει αποδοχή στη πραγματικότητα του ασθενούς στο

πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.

Συγκεκριμένα, μια νέα κατεύθυνση της μουσικοθεραπείας στην ψυχιατρική, θα

μπορούσε να συμπεριλάβει την οντολογική πραγματικότητα των ασθενών ως βασικό

σημείο έναρξης της θεραπείας.

Ο ίδιος ο Jung, ως ο εμπνευστής του αρχετυπικού υλικού, είχε συμμετάσχει σε μια

συνεδρία της μουσικοθεραπείας με τη μουσικοθεραπεύτρια Margaret Tilly -μέσα από την

ίδια του την εμπειρία λοιπόν θεώρησε πως η μουσική είναι απαραίτητο να υπάρχει σαν

βασικό συστατικό σε κάθε ανάλυση καθώς είναι ικανή να αγγίξει το πιο βαθύ αρχετυπικό

υλικό, εκεί όπου η αναλυτική εργασία από μόνη της μπορεί να φτάσει πιο δύσκολα

κάποιες φορές. Ακόμα, όπως αναφέρθηκε ήδη, η επιρροή του Jung βρίσκεται στη μέθοδο

της Priestley, όπου χρησιμοποιείται σαν βάση της θεραπείας ο κλινικός αυτοσχεδιασμός.

Μέσα από τον κλινικό αυτοσχεδιασμό γίνεται η μετουσίωση του ασυνείδητου υλικού σε

συνειδητό -κάποιες φορές υπάρχει και έντονη μεταστροφή και μεταβολή του

συναισθήματος, όπως για παράδειγμα από αγάπη σε μίσος. Μέσα από τον κλινικό

αυτοσχεδιασμό όπου συμμετέχει τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής, εισάγεται το βαθύ

αρχετυπικό υλικό στο πλαίσιο μιας διαλογικής-θεραπευτικής σχέσης. Μετέπειτα, μετά τον

κλινικό αυτοσχεδιασμό το υλικό αυτό αφομοιώνεται στη συνείδηση του εαυτού μέσα στο

πλαίσιο της συζήτησης της θεραπείας (Hitchcock, 1987:17-21).

Τα χαρακτηριστικά του κλινικού αυτοσχεδιασμού είναι τα εξής:

1) η ανάδειξη της μουσικής στιγμής -η σύνδεση με το βάθος της ύπαρξης

και η βαθιά εμπειρία της σύνδεσης με τον αληθινό εαυτό.
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2) η εμπλοκή μέσω του αυθόρμητου μουσικού παιξίματος σε μια σχέση

όπου ο ασθενής νοιώθει την αμοιβαιότητα και την εμπειρία ότι συνοδεύεται από

έναν μουσικό σύντροφο.

3) την υπερβατική στιγμή, όπου υπάρχει η ενότητα του εαυτού με το σώμα,

την ψυχή, το μυαλό και το πνεύμα -είναι η στιγμή που τελικά επέρχεται αλλαγή και

μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Μέσα από τη θεραπευτική σχέση, ο ασθενής εκφράζει

τα συναισθήματά του σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και στη συνέχεια, εφόσον

σχετίστηκε με τον θεραπευτή αρχικά, αναπτύσσεται μετέπειτα η ικανότητα να

σχετίζεται κανείς με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους. (Austin, 1996:29-43).

Mε βάση όλα τα παραπάνω, σηματοδοτείται η σημασία της αλληλεπίδρασης μέσω μιας

θεραπευτικής σχέσης μέσω του κλινικού αυτοσχεδιασμού. Θεωρώ πως στην περίπτωση

των ψυχιατρικών διαταραχών είναι πολύ σημαντική η σχέση, έτσι όπως διαμεσολαβείται

μέσω των μεταβιβάσεων. Επίσης, σε μία δική μου πρόταση και κατεύθυνση της

θεραπευτικής προσέγγισης, ο θεραπευτής βαστάζει τα συναισθήματα του ασθενή και

κυρίως το αρχέτυπο της σκιάς χρησιμοποιώντας έγχορδα όργανα και τη φωνή του. Κατά

την Austin (2016), το βρέφος ως πρωταρχικό μουσικό άκουσμα έχει τη φωνή της μητέρας

του -εκείνη κουρδίζει τη φωνή της- και έτσι επιτυγχάνεται μια αμοιβαιότητα που δείχνει

την αίσθηση ενότητας και ολότητας. Το βρέφος έπειτα, αρχίζει να εμπιστεύεται τη μητέρα

και η μητέρα απαντά στα μηνύματα του βρέφους. Στη συνέχεια, η φωνή της μητέρας και ο

απόηχός της ή η αντήχησή της οδηγεί το παιδί σε νέες εμπειρίες οι οποίες καθορίζουν τις

μετέπειτα συνδέσεις τους με τους άλλους. Έτσι, λοιπόν η σύνδεση μέσω του ήχου ανακλά

τη συναισθηματική και ψυχολογική σχέση ανάμεσα στον γονιό και το παιδί.

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι η φωνή αποτελεί το πρώτο μουσικό στοιχείο για το παιδί. Στη

περίπτωση των ψυχωτικών, αυτή η πρώτη σχέση με τη μητρική φωνή έχει διαστρεβλωθεί

σε μεγάλο βαθμό και για αυτό η φωνή σαν θεραπευτικό εργαλείο θα μπορούσε να

θεραπεύσει αυτήν τη διαταραγμένη σχέση.

Ακόμα, όπως περιγράφεται από την Pedersen (2011:291), η φωνή αποτελεί ένα

σημαντικό εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη του εαυτού και στην αυτοεξέλιξη των

ασθενών με ψυχικά προβλήματα. Μάλιστα, συχνά ο θεραπευτής ταυτίζεται με τον

ασυνείδητο κόσμο του πελάτη μέσω της μεταβιβαστικής διαδικασίας. Η φωνή, μέσα από

τον αναγνώριση συναισθημάτων και ανάλογα με τη δυναμική της, μπορεί να οδηγήσει τον

ασθενή από την αποσύνδεση του εγώ του από το κέντρο σε μία σταδιακή μετατόπιση προς
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το κέντρο αυτό. Ο θεραπευτής λειτουργεί ως ο θεραπευτικός «άλλος» μέσα από τις

διαφορετικές ποιότητες της φωνής.

To έγχορδο στη σχέση της διάδρασης απορροφά το αρχέτυπο της σκιάς, καθώς αυτό

μεταβιβάζεται από τον ασθενή και ο θεραπευτής μέσα από τον αυτοσχεδιασμό του και τη

χρήση της διαφορετικής ποιότητας της φωνής του -μέσω της αντιμεταβίβασης, μετατρέπει

τη σκιά σε λευκή σκιά εκφράζοντας τις πιθανές του δυνατότητες για εξέλιξη και

αυτοέκφραση.

Ακόμη, σύμφωνα με την ανθρωποσοφική θεώρηση, τα έγχορδα συνδέονται με το

αιθερικό σώμα, δηλαδή με το συναίσθημα, ενώ τα στοιχεία της μουσικής θεωρείται ότι

εκφράζουν τις ποιότητες της ψυχής -η μελωδία τη σκέψη, η αρμονία το συναίσθημα και ο

ρυθμός την επιθυμία. Στη θεώρηση αυτή, η μουσική αποφεύγεται να ακούγεται από

playback, καθώς τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα χάνουν τις φυσικές ιδιότητες της μουσικής.

(Intveen & Clark, 2016:498-500).

Tέλος, μια διαδραστική θεραπευτική σχέση βασισμένη στην οντολογική

πραγματικότητα των ασθενών μπορεί να συνδράμει καταλυτικά στην αναγνώριση του

«άλλου», του θεραπευτή και στην αναγνώριση του εαυτού του ασθενούς -μια αμοιβαία

πορεία μετουσίωσης του ασυνείδητο υλικού προς το συνειδητό. Αναμφίβολα, μέσω της

μουσικής διάδρασης θα αποκαλυφθούν διάφορες πτυχές -η μεταμόρφωση της σκιάς στη

λευκή σκιά δείχνει τη μεταμορφωτική, καταλυτική και ουσιαστική διάσταση της

θεραπείας μέσω της τέχνης.

Γιατί τελικά, όταν ο λόγος της αυθεντίας δεν αρκεί, θα χρειαστεί η ανάδυση της φα φωνής

μέσω της θεραπείας της τέχνης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ερωτηματολόγιο

1) Τι συνεπάγεται για εσένα ο ρόλος του μουσικοθεραπευτή μέσα από την εμπειρία

σου καθόλη τη διάρκεια της μουσικοθεραπευτικής σχέσης;

2) Ποια είναι τα συναισθήματα που αναπτύσσεις εντός της μουσικοθεραπευτικής

σχέσης;

3) Σε σχέση με την εμπειρία σου πιστεύεις πως η σχέση και ο ρόλος του

μουσικοθεραπευτή, δηλαδή η σχέση που έχουμε στην ατομική και στην ομαδική

ως τώρα, έχει αλλάξει από την αρχή της θεραπείας σου έως σήμερα;

4) Μπορείς να μου αναφέρεις την εμπειρία που έχεις με τη μουσικοθεραπεία τις δύο

τελευταίες εβδομάδες;

5) Θεωρείς ότι τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζεις σε έχουν επηρεάσει ούτως

ώστε να σταματήσεις κάτι που, ωστόσο, θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου;

6) Θεωρείς πως η θεραπεία μέσω της μουσικής έχει συμβάλλει στο να αλλάξει αυτό;

7) Ως σημαντική θεραπευτική συμβολή στην ασθένειά σου και στα συμπτώματά της,

θεωρείται απαραίτητη και κατάλληλη η φαρμακευτική αγωγή. Πώς νοιώθεις για

αυτό;

8) Πιστεύεις ότι η μουσικοθεραπεία είναι μία σημαντική μορφή θεραπείας που

συμβάλλει θετικά στην ασθένειά σου και πώς το βιώνεις αυτό;

9) Πως νοιώθεις όταν συζητάμε μετά τους κλινικούς αυτοσχεδιασμούς;

10)Πιστεύεις ότι η συζήτηση που ακολουθεί αποτελεί σημαντικό μέρος της

θεραπευτικής διαδικασίας;

11)Αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό μέσα από τη μουσική επικοινωνία σε σχέση με τη

λεκτική;

12)Όλον αυτόν τον καιρό που κάνουμε συνεδρίες της μουσικοθεραπείας περίμενες

κάτι διαφορετικό;

13)Αισθάνεσαι να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα συναισθήματά σου από την αρχή

της θεραπείας;

Νοιώθεις περισσότερο υγιής μέσα από αυτήν την εμπειρία και τι περιμένεις σε σχέση με
την ασθένεια σου ;

Βιβλιογραφικές Αναφορές
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