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Στην σηµερινή συζήτηση θα εξετάσουµε τις έννοιες της παλινδρόµησης και της
καθήλωσης σύµφωνα µε την ψυχοσωµατική θεωρία.
Για τον σκοπό αυτό θα αναφερθούµε αρχικά στις απόψεις του Freud και στην
συνέχεια σε ορισµένα βασικά σηµεία της ψυχοσωµατικής προσέγγισης του Marty, τα
οποία θα µας επιτρέψουν να κατανοήσουµε τον τρόπο θεώρησης του συστήµατος
παλινδρόµησης/καθήλωσης. Η ψυχοσωµατική θεωρία αποτελεί επέκταση της
ψυχαναλυτικής σκέψης και κλινικής, ιδιαίτερα γύρω από την προβληµατική της ψυχικής
οικονοµίας, και ξεκινά από τις έννοιες και τις κλινικές οντότητες του τραύµατος και της
ενεστώσας νεύρωσης ή της κλινικής του διάχυτου άγχους. Οι θεωρητικές και κλινικές
έννοιες που προτείνει η ψυχοσωµατική, αν και διαφοροποιούνται σε αρκετά σηµεία από
την ψυχαναλυτική προσέγγιση, θα λέγαµε ότι αρθρώνονται µε αυτήν. Κάτι ανάλογο
ισχύει µεταξύ της ψυχαναλυτικής και της ψυχοσωµατικής προσέγγισης της
παλινδρόµησης και της καθήλωσης.
Η εξέταση αυτών των εννοιών θέτει αρκετά ενδιαφέροντα κλινικά και θεωρητικά
ερωτήµατα. Ξεκινώντας την αναφορά στις απόψεις του Freud και του Marty,
σκεπτόµενοι την έννοια της παλινδρόµησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι :
α) Αποτελεί µέρος της σηµειολογίας, είναι ένα φαινοµενολογικό στοιχείο των
ψυχικών και των σωµατικών παθήσεων. Υπό αυτή την έννοια ο Freud για ένα µεγάλο
διάστηµα και για λόγους που θα εξετάσουµε στην συνέχεια θεώρησε την παλινδρόµηση
ως µία καθαρά περιγραφική έννοια.
β) Αποτελεί επίσης ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό της σωµατικής και της
ψυχικής κατάστασης υγείας ή του φυσιολογικού εφ’ όσον θεωρούνται ως µία δυναµική
διεργασία πρόδροµων και παλίνδροµων κινήσεων και όχι ως µία στατική και
αµετάβλητη κατάσταση. Ο Ιπποκράτης έχει επισηµάνει στους αφορισµούς του την
επικινδυνότητα µίας ακραίας κατάστασης υγείας, διότι όπως αναφέρει, ούτε µπορεί να
παραµείνει σε αυτήν ούτε να βελτιωθεί περαιτέρω οπότε δεν θα µπορεί παρά να
εκφυλισθεί. Θα αναγνωρίσουµε εδώ την κλινική εικόνα υπερπροσαρµογής,
αγκίστρωσης στην πραγµατικότητα, απόλυτης σύνταξης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις
αρχές της εξωτερικής πραγµατικότητας, που έχει προτείνει ο Marty. Αντίθετα στην
φυσιολογική ζωή υφίστανται πολλές και απαραίτητες στιγµές ή περίοδοι
παλινδρόµησης, τόσο για την οµοιοστασία όσο και για την εξέλιξη της σωµατοψυχικής
οντότητας. Κεντρικό παράδειγµα είναι η λειτουργία του ύπνου και της ονειρικής ζωής.
γ) Εποµένως η παλινδρόµηση αποτελεί έναν θεµελιώδη µηχανισµό των ψυχικών
και των σωµατικών λειτουργιών, συγκρότησης της ψυχικής πραγµατικότητας και της
σχέσης της µε την εξωτερική πραγµατικότητα ή το σώµα. Υπό αυτή την έννοια, σε έναν
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πρώτο χρόνο του έργου του και επίσης µετά την διατύπωση της δεύτερης τοπικής, ο
Freud θα θεωρήσει την παλινδρόµηση ως µεταψυχολογική έννοια.
δ) Τέλος η παλινδρόµηση, ως οδός επιστροφής, ανάκλησης και αναβίωσης
πρωτύτερων βιωµάτων και τρόπων λειτουργίας, όπως γνωρίζουµε, αποτελεί από την
εποχή ήδη της ύπνωσης και πρωτύτερα µέσα από τις διάφορες µορφές καθαρτικών
τελετουργικών, ένα θεραπευτικό εργαλείο. Το ερώτηµα εδώ, ως προς την θεραπευτική
αξία της µεθόδου αφορά στην σχέση µεταξύ αναµνηµόνευσης και παλινδρόµησης.
Θα αναρωτηθούµε για ποιους λόγους µία παλινδροµική κίνηση µπορεί να
λειτουργήσει θεραπευτικά ή αναδιοργανωτικά. Και αντιθέτως ποιοι είναι οι λόγοι για τους
οποίους µία παλινδρόµηση οδηγεί στην ψυχική έως και στην σωµατική
αποδιοργάνωση. Θα αναρωτηθούµε επίσης, γιατί η διεργασία ανάκλησης από την
µνήµη - που είναι µία κίνηση παλινδρόµησης ενώ συγχρόνως µπορεί να αποτελεί µία
αντίσταση στην παλινδρόµηση – ενέχει µία θεραπευτική αξία. Η αναβίωση εµπειριών,
µνηµονικών ή και αντιληπτικών ιχνών, µπορεί να είναι αγχολυτική, ανακουφιστική,
µπορεί να λειτουργεί ως πλαίσιο συνειδητοποίησης, όπως άλλες στιγµές µπορεί να είναι
απλή επανάληψη, ενδεχοµένως αποφορτιστική ή αντιτραυµατική. Όµως τι καθιστά την
αναβίωση και την παλινδρόµηση ως παράγοντες αλλαγής της ψυχικής οργάνωσης
σύµφωνα µε την ψυχανάλυση, και της ψυχοσωµατικής τάξης σύµφωνα µε την
ψυχοσωµατική; Δηλαδή παράγοντες αλλαγής της ίδιας της σωµατικής οργάνωσης. Εάν
µπορούµε να κατανοήσουµε την θεραπευτική ή την αναδιοργανωτική αξία µίας
παλινδρόµησης στο ψυχικό επίπεδο, πώς θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε την
αντίστοιχη λειτουργία και του µηχανισµούς στο σωµατικό επίπεδο, όταν δηλαδή µία
παλινδρόµηση και το συναντώµενο επίπεδο καθήλωσης αφορούν σε σωµατικές
λειτουργίες. Ωσάν να µπορούσε να τοποθετηθεί σε µία λειτουργική συνέχεια µε το
προηγούµενο ψυχικό επίπεδο.

Η έννοια της παλινδρόµησης στην ψυχαναλυτική θεωρία.

Ο Freud αναφέρεται στον µηχανισµό της παλινδρόµησης στο 7ο κεφάλαιο της
ερµηνείας του ονείρου διατυπώνοντας την πρώτη τοπική θεωρία και τις αρχικές
µεταψυχολογικές προτάσεις. Η αναφορά στην παλινδρόµηση γίνεται στο πλαίσιο της
εξήγησης της λειτουργίας του ονείρου. Η ψυχική και βιολογική διεργασία του ονείρου και
του ύπνου αποτελεί µία παλινδρόµηση από την έκφραση και την υλοποίηση της
επιθυµίας µέσα από την δράση, προς τον αντιληπτικό πόλο, την ψευδαισθητική
ικανοποίηση της επιθυµίας και την επανεύρεση του πρωτογενούς ναρκισσισµού.
Διακρίνει έτσι την µορφή της τοπικής παλινδρόµησης. Δηλαδή την παλινδρόµηση µέσα
στο σχήµα λειτουργιών που περιγράφει η πρώτη τοπική. Στην πρώτη τοπική το ψυχικό
όργανο αποτελεί µία µορφή µνηµονικού οργάνου, συνεχόµενων εγγραφών µνηµονικών
ιχνών, αναπαραστάσεων λέξης και αναπαραστάσεων πράγµατος. Η παλινδρόµηση, η
επιστροφή προς τα πίσω, αποτελεί επίσης µία χρονική παλινδρόµηση, ένα ταξίδι στον
υποκειµενικό χρόνο, στις µνήµες του ασυνειδήτου. Στην συνέχεια, στα τρία δοκίµια και
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στην εξέταση του ναρκισσισµού, ο Freud διακρίνει την λιβιδινική παλινδρόµηση. Δηλαδή
την παλινδρόµηση σε πρωτύτερα στάδια της λιβιδινικής εξέλιξης, και την παλινδρόµηση
στον άξονα ναρκισσισµού και αντικειµένου. Τέλος διακρίνει την µορφολογική ή µορφική
παλινδρόµηση η οποία αφορά στην επιστροφή και αναβίωση πρωτύτερων τρόπων
ψυχικής λειτουργίας. Επισηµαίνει ότι οι τρεις τύποι παλινδρόµησης συχνότερα
συνυπάρχουν καθώς µία τοπική παλινδρόµηση συνοδεύεται από την χρονική και την
µορφολογική επαναφορά. Υπάρχει εποµένως ένα είδος αλληλεγγύης µεταξύ των τριών
τύπων παλινδρόµησης, ο ένας συνεπάγοντας τον άλλον. Απέναντι σε αυτή την αρχική
άποψη του Freud θα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε όπως αναφέρει ο Roussillon
(1992) εάν µπορεί να παρατηρηθεί ένας µόνον από τους τρεις τύπους. Σε αυτό το
ερώτηµα θα επανέλθουµε µέσω της ψυχοσωµατικής προσέγγισης. Η έννοια της
καθήλωσης η οποία συµπληρώνει αυτήν της παλινδρόµησης αναφέρεται στην
προσκόλληση της libido, κατά την διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης σε
ορισµένες αναπαραστάσεις, αντικείµενα και τρόπους ψυχικής λειτουργίας και
προσπορισµού ευχαρίστησης. Κατά την φροϋδική άποψη τα συγκροτούµενα σηµεία
καθηλώσεων στην πορεία της λιβιδινικής ανάπτυξης θα καθορίσουν τους τρόπους και
τύπους των παλινδροµήσεων. Δηλαδή το εύρος και η ποιότητα των παλινδροµικών
κινήσεων θα προσδιορισθεί από τις πρωτύτερες καθηλώσεις και από τον βαθµό
στήριξης που παρέχουν στον ψυχισµό. Εφ’ όσον η παλινδρόµηση µέχρι ενός επιπέδου
δεν επιτρέψει την αποφυγή του άγχους ή του συναισθήµατος της µαταίωσης και τον
προσπορισµό ικανοποίησης, η παλινδροµική κίνηση θα συνεχισθεί έως ένα
προγενέστερο στάδιο και τρόπο ψυχικής λειτουργίας, περνώντας από την περισσότερο
αναπαραστατική, ή αντικειµενοτρόπο στην περισσότερο ψευδαισθητική και
ναρκισσιστική διεργασία. Συγχρόνως τα σηµεία καθηλώσεων αποτελούν σταθερές και
δοµικά στοιχεία για την συγκρότηση του ψυχισµού. Στο «µεταψυχολογικό συµπλήρωµα
της θεωρίας του ονείρου» ο Freud συνδέει την ψυχική εργασία του ονείρου και άρα της
παλινδρόµησης, µε την προσπάθεια αντιµετώπισης των τραυµατικών βιωµάτων, µέσω
της εργασίας εικονοπλασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη δευτερογενών
αναπαραστατικών διεργασιών και την νοηµατοδότηση. Αυτό το σηµείο όπως θα δούµε
θα αποτελέσει ένα σηµείο αφετηρίας της ψυχοσωµατικής θεωρίας και κλινικής.
Σχετικά µε τα αίτια της παλινδρόµησης ο Freud το 1913 στο κείµενο για την
«προδιάθεση στον ιδεοψυχαναγκασµό» µιλάει για µία δοµική και βιολογικά καθορισµένη
τάση προς την παλινδρόµηση. Το 1917 στο «εισαγωγή στην ψυχανάλυση», θεωρεί ότι η
έννοια της παλινδρόµησης δεν εντάσσεται στις µεταψυχολογικές έννοιες, αλλά αποτελεί
µία καθαρά περιγραφική έννοια, και εποµένως δεν µπορεί να της δοθεί µία ψυχολογική,
ενδοψυχική εξήγηση και αιτιολόγηση. Πολλοί σύγχρονοι ψυχαναλυτές όπως η
Aisenstein θεωρούν ότι ο Freud στο διάστηµα µεταξύ της διατύπωσης της πρώτης
τοπικής και έως την δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων και την δεύτερη τοπική θεωρία
δυσκολεύεται να εντάξει µεταψυχολογικά την λειτουργία της παλινδρόµησης στο πλαίσιο
της πρώτης θεωρίας των ενορµήσεων, δηλαδή στο δίπολο των ενορµήσεων
αυτοσυντήρησης και των σεξουαλικών ενορµήσεων. Η λειτουργία σύµφωνα µε τις µεν ή
τις δε, δεν σηµαίνει και δεν µπορεί να αποτελέσει ένα ψυχικό µηχανισµό πρόκλησης της
παλινδρόµησης. Το να αυτοσυντηρείται ή να επενδύει λιβιδινικά κανείς, αυτό δεν
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σηµαίνει ή δεν τον κάνει απαραίτητα να παλινδροµεί. Η έννοια της παλινδρόµησης θα
ανακτήσει την µεταψυχολογική της θέση µετά το 1920 και µετά την δεύτερη θεωρία των
ενορµήσεων, µιλώντας για την µίξη και την απόµιξη των ενορµήσεων ζωής και θανάτου.
Το 1926, στο «αναστολή σύµπτωµα άγχος», σηµειώνει «αναζητώ την µεταψυχολογική
εξήγηση της παλινδρόµησης µέσα στην απόµιξη των ενορµήσεων» και συγχρόνως
αναγνωρίζει στην παλινδρόµηση την δυνατότητα αναζωογόνησης και επανεκκίνησης
των επενδύσεων και των συνδέσεων που προσφέρει. Με αυτόν τον τρόπο η
παλινδρόµηση µε την µορφή της κίνησης στο πλαίσιο της µίξης των ενορµήσεων που
εξασφαλίζεται επιστρέφοντας στα σηµεία καθηλώσεων, συνδέεται µε την εργασία του
προσυνειδητού. Εδώ συναντούµε ένα άλλο σηµείο αφετηρίας και στήριξης της
ψυχοσωµατικής θεωρίας και βεβαίως την σηµασία, αλλά και το ερώτηµα, της
πυκνότητας ή του εύρους του συστήµατος του προσυνειδητού ως ένας ακρογωνιαίος
λίθος για την σωµατοψυχική οικονοµία, δηλαδή την οικονοµία τόσο του ψυχισµού όσο
και του σώµατος.
Ο τρόπος θεώρησης της παλινδρόµησης και της καθήλωσης στην ψυχοσωµατική
θεωρία είναι απότοκος του ιδιαίτερου τρόπου θεωρητικής και κλινικής προσέγγισης της
σωµατοψυχικής οντότητας που έχει προτείνει ο Marty και που εντάσσεται στο πλαίσιο
των µεταψυχολογικών προτάσεων τις οποίες έχει διατυπώσει. Αυτό γίνεται στα δύο
βασικά έργα του, το «ατοµικές κινήσεις ζωής και θανάτου» το 1976 και ιδίως στο
«ψυχοσωµατική τάξη» το 1980. Υπό µία έννοια θα λέγαµε ότι η µεταψυχολογία του
Marty είναι η µεταψυχολογία του προ-ψυχικού, αυτού δηλαδή που προηγείται και
επιτρέπει εξελικτικά την ανάπτυξη των ποιοτικών διαφοροποιήσεων εντός του ψυχικού
οργάνου όπως εκφράζονται στην δεύτερη τοπική θεωρία του Freud. Μάλιστα εφ’ όσον
το προ-ψυχικό αφορά σε σωµατικές λειτουργίες θα λέγαµε ότι η µεταψυχολογία της
ψυχοσωµατικής σχολής αποτελεί µία µορφή µεταβιολογίας. Πρόκειται για τοποθετήσεις
π ο υ α π ο ρ ρ έ ο υ ν α π ό το α ξ ί ω µ α ότ ι « ο ά ν θ ρ ωπ ο ς ε ί ν α ι ε ξ ο ρ ι σ µ ο ύ
ψυχοσωµατικός» (Marty, 1990). Χαρακτηρίζονται από τις απόψεις του µονισµού
ψυχισµού και σώµατος, της εξελικτικής προσέγγισης και του νεοβιταλισµού οι οποίες
θέτουν µία εξ αρχής τάση προς την εξέλιξη και την συνεπαγόµενη τάση προοδευτικής
οργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η παλινδρόµηση και η καθήλωση είναι πάντοτε
σωµατοψυχικές. Θα λέγαµε εποµένως ότι το σύστηµα παλινδρόµησης και καθήλωσης,
εξ ορισµού και εν δυνάµει, αφορά και τον ψυχισµό και το σώµα. Λέω εξ ορισµού διότι
ό,τι συµβαίνει κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ή µίας παθολογικής διεργασίας,
συµβαίνει εντός της σωµατοψυχικής οντότητας, και εν δυνάµει διότι ο βαθµός κατά τον
οποίο µία αποδιοργανωτική κίνηση αγγίζει το σώµα έως και τις θεµελιώδεις ζωτικές
λειτουργίες του, είναι συνάρτηση του βαθµού ψυχικοποίησης ή νοηµατοδότησης, της
ψυχικής ωρίµανσης που έχει επιτευχθεί. Όπως αναφέρει ο Winnicott κάθε άνθρωπος
έχει ένα προσωπικό τρόπο και εύρος παλινδροµικών κινήσεων που τον χαρακτηρίζει,
και κάθε σωµατοψυχική οντότητα δεν µπορεί να προβεί οποτεδήποτε σε οιαδήποτε
µορφή παλινδρόµησης και καθήλωσης.
Ο Pierre Marty και η ψυχοσωµατική προσέγγιση θεωρούν ότι η ατοµική ζωή της
σωµατοψυχικής οντότητας, αν και απορρέει από την φυλογενετική εξέλιξη, είναι
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ξεχωριστή και προσωπική τόσο ψυχικά όσο και σωµατικά σε κάθε στιγµή της
ανάπτυξής της, και αυτό ήδη από την αρχή της εµβρυϊκής ύπαρξης. Έτσι η οργάνωση
της ψυχικής πραγµατικότητας θα θεωρηθεί ως απόρροια µίας συνεχιζόµενης εξέλιξης
και ενός ατοµικού τρόπου οργάνωσης των λειτουργιών και των διεργασιών που
συγκροτούν την ενιαία σωµατική και ψυχική οντότητα. Σύµφωνα µε την ορολογία του
Marty, αυτή η ενιαία οντότητα αποτελεί την ψυχοσωµατική τάξη (l’ordre
psychosomatique) που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο. Στην θεωρία της ψυχοσωµατικής η
έννοια της λειτουργίας ή καλύτερα των ψυχοσωµατικών λειτουργιών1 κατέχει µία
κεντρική θέση. Αυτό διότι από την ανάπτυξη και την θεµελίωση των λειτουργιών
εξαρτάται η συγκρότηση της ατοµικής ψυχοσωµατικής τάξης, και διαµέσου αυτής, ο
τρόπος και ο βαθµός συγκρότησης της ψυχικής πραγµατικότητας.
Συναφής της έννοιας της λειτουργίας είναι αυτή των κινήσεων. Αναφέρεται στις
δυναµικές και συνεχόµενες ώσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τον Marty «ανευρίσκουν την
πηγή τους εντός ενός σωµατικού ερεθισµού (σεξουαλικής κατά την φροϋδική
έννοια)» (Marty, 1976, 1990). Πρόκειται για τις κινήσεις, ή τα ένστικτα και τις ενορµήσεις,
ζωής και θανάτου. Η θεώρηση των ενορµήσεων στην ψυχοσωµατική θεωρία διαφέρει
σηµαντικά από την άποψη που διατυπώνεται στο πλαίσιο της δεύτερης τοπικής2 . Στον
Freud οι ενορµήσεις της δεύτερης τοπικής είναι αυτόνοµες και ευρίσκονται εξ αρχής σε
λειτουργία. Έτσι η ψυχική λειτουργία ξεκινά και ορίζεται από τις κινήσεις και την πλοκή
και των δύο ενορµήσεων. Σύµφωνα µε την ψυχοσωµατική θεωρία υφίσταται µία βασική
ζωτική ενέργεια, η οποία εκφράζεται ή εκπροσωπείται από τις λειτουργίες. Στο πλαίσιο
της εξελικτικής οπτικής της θεωρίας του Marty, στην αρχή της ζωής η µόνη υφιστάµενη
και αυτόνοµη ενέργεια, και εποµένως λειτουργία, είναι το ένστικτο της ζωής. Έτσι
εισάγεται µία επίσης σαφής διαφοροποίηση σε σχέση µε την κλασσική ψυχαναλυτική
θεωρία, µεταξύ της έννοιας του ενστίκτου και της ενόρµησης. Η ανάπτυξη ενορµητικών
κινήσεων (στην διατοµή ψυχισµού και σώµατος) έπεται ιεραρχικά και προϋποθέτει την
σχέση µε το αντικείµενο και την εγγραφή µνηµονικών ιχνών και αναπαραστάσεων.
Εποµένως οι κινήσεις και οι ψυχοσωµατικές λειτουργίες που εκφράζουν τα ένστικτα
ζωής (και µετέπειτα οι ενορµήσεις ζωής) αποτελούν τις βασικές οργανωτικές κινήσεις
της σωµατοψυχικής οντότητας. Στην πορεία αυτών των οργανωτικών κινήσεων και
λειτουργιών, εξ αιτίας του γεγονότος ότι «δεν µπορούν να συγκεράσουν παρά µία
περιορισµένη ποσότητα ερεθισµάτων» (Marty, ο.π.) οι απότοκες αποτυχίες τους ή οι
τραυµατικές καταστάσεις που παράγονται ενεργοποιούν, δευτερογενώς, τα ένστικτα και
µετέπειτα τις ενορµήσεις θανάτου. Άρα, το εν ισχύ (και δυνητικά µεταβαλλόµενο)
καθεστώς των ψυχοσωµατικών λειτουργιών και η ποσοτική ή η ποιοτική εξέλιξη τους, θα
επιφέρουν δευτερογενώς την διαφοροποίηση των ενστίκτων και των ενορµήσεων ζωής
και θανάτου.

1

Στο πλαίσιο της ψυχοσωµατικής θεωρίας και στην γραµµή της µονιστικής άποψης, κάθε λειτουργία η οποία
αναπτύσσεται στην διάρκεια της ζωής και που συγχρόνως συγκροτεί την ίδια την ζωή, είναι εξ ορισµού
ψυχοσωµατική, δηλαδή αφορά ταυτοχρόνως τόσο το σωµατικό όσο και το ψυχικό γίγνεσθαι.
2

Η διαφορική εξέταση των δύο απόψεων έχει προσεγγισθεί ιδίως από τον Claude Smadja (1991, 2000).
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Σε έναν αρχικό χρόνο τοποθετείται η ύπαρξη ενός πρωτογενούς (πρωτογόνου)
ασυνειδήτου, (‘l’inconscient originaire’) το οποίο ο Marty (ο.π.) θεωρεί ως µία επέκταση
της φροϋδικής έννοιας του «πυρήνα του ασυνειδήτου»3. Πρόκειται για µία µορφή
ασυνειδήτου το οποίο αναλαµβάνει την διατήρηση µίας σταθερότητας των βασικών
ψυχοσωµατικών λειτουργιών, και, την δηµιουργία ορισµένων εξελικτικών λειτουργιών,
σύµφωνα µε την πορεία «των συναντήσεων µεταξύ του υποκειµένου µε τον εξωτερικό
κόσµο». Η εικόνα που προτείνει ο Marty για να εκφράσει το είδος της δοµής του
πρωτογόνου ασυνειδήτου είναι αυτή ενός «µωσαϊκού», ενός πρώτου µωσαϊκού όπως
αναφέρει (1980). Το ασυνείδητο «στην αρχή της ατοµικής εξέλιξης είναι πλήρως
τµηµατικό, χωρίς εναρκτήρια οργάνωση, χωρίς ένα γενικό πρόγραµµα (υποσηµείωση :
«όµως, µε ένα άµεσο και περιορισµένο πρόγραµµα»), συνδεδεµένο τµήµα προς τµήµα
µε κάθε ένα από τα διάφορα λειτουργικά στοιχεία» από τα οποία αποτελείται σε αυτό το
στάδιο. Μπορούµε να πούµε ότι το ασυνείδητο στο οποίο αναφέρεται η ψυχοσωµατική
θεωρία αντιστοιχεί περισσότερο στην έννοια του Εκείνου της δεύτερης τοπικής θεωρίας,
υπό την έννοια της σύνδεσης µε το σώµα. Όµως το εκείνο θεωρείται από τον Freud
«ανοικτό προς το σώµα», όπως άλλωστε οι ενορµήσεις τοποθετούνται στο µεταίχµιο
σώµατος και ψυχισµού. Ενώ στην ψυχοσωµατική το αρχικό ασυνείδητο περιλαµβάνει το
σώµα και τις βιολογικές λειτουργίες. Σταδιακά, µέσω της ανάπτυξης το ασυνείδητο
συνενώνει τους τµηµατικούς αρχικούς πυρήνες έτσι ώστε να «συγκροτήσει
προοδευτικά, κατά την εικόνα της εξελικτικής συγκρότησης των ψυχικών και των
σωµατικών λειτουργιών, ένα σύνολο [που χαρακτηρίζεται από] ένα συγκεκριµένο τύπο
συνοχής» (ο.π.). Τέλος το ασυνείδητο σύµφωνα µε την ψυχοσωµατική οπτική υπακούει
και αυτό στις οργανωτικές - εξελικτικές και αποδιοργανωτικές – εκφυλιστικές κινήσεις
που διέπουν το σύνολο της σωµατοψυχικής οντότητας. Άρα, θα πρέπει να τονίσουµε ότι
στην ψυχοσωµατική θεωρία µπορεί να αναπτύσσονται αποδιοργανωτικές και
αναδιοργανωτικές διεργασίες εντός του ασυνειδήτου.
Η προοδευτική και εξελικτική πορεία του ασυνειδήτου και του συνόλου της
σωµατοψυχικής οντότητας, στηρίζεται σε δύο τύπους διαδεχόµενων αρχών. Στην αρχή
του αυτοµατισµού και της επαναληπτικότητας και ακολούθως στην αρχή του
προγραµµατισµού. Ο αυτοµατισµός εννοείται ως «µία αρχή επανάληψης (µίας
κατάστασης) η οποία κατά έναν σχετικά στάσιµο τρόπο διατηρεί τις κάθε τάξης
ψυχοσωµατικές λειτουργίες» (ο.π.). Αναφερόµαστε εδώ σε ένα σύστηµα µηχανισµών
οµοιοστασίας της βιολογικής και της ψυχικής οικονοµίας οι οποίοι εξασφαλίζουν την
σταθερότητα ορισµένων βασικών ψυχοσωµατικών λειτουργιών. Η αρχή του
προγραµµατισµού συνίσταται σε ένα σύστηµα διατήρησης του οργανισµού στον
καλύτερο βαθµό εξέλιξης του. Πρόκειται για ένα σύστηµα πρόδροµων σωµατικών και
ψυχικών λειτουργιών. Η εφαρµογή των οποίων επιτρέπει την επίτευξη και στην
συνέχεια την διατήρηση του ατοµικά καλύτερου επιπέδου ψυχοσωµατικής εξέλιξης και
οργάνωσης.

3

Αναφέρεται ο Marty σε µία υπόθεση του Freud στο κείµενο του 1915 για το ασυνείδητο, όπου µιλάει για την
σύσταση ενός πυρήνα του ασυνειδήτου, στο σηµείο εκείνο όπου υφίστανται στον άνθρωπο «κληρονοµούµενα
ψυχικά µορφώµατα». Πρόκειται έτσι για ένα στάδιο συγκρότησης του ασυνειδήτου προ της απώθησης, και που
επίσης διαφοροποιείται από τον πυρήνα του πρωτογενούς απωθηµένου εντός του ασυνειδήτου.
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Τέλος ο Marty (1976) προτείνει έναν τρόπο µορφοποίησης του ψυχισµού κατά
µήκος : α) µίας κεντρικής δέσµης ή αλυσίδων εξέλιξης (‘faisceau – chaîne évolutive
centrale’), και β) κατά µήκος των παράπλευρων αλυσίδων εξέλιξης, (‘chaînes évolutives
latérales’) και των παράλληλων δυναµικών (‘dynamismes parallèles’). Κατά µήκος της
κεντρικής δέσµης αντιστοιχεί ένας βασικός τρόπος και τύπος ψυχοσωµατικής
οργάνωσης, ο οποίος ξεκινά από το αρχικό τµηµατικό ασυνείδητο. Εκφράζει το ατοµικό
βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας και εξέλιξης που έχει επιτευχθεί. Συνήθως ο κύριος
κορµός αφορά εξελικτικά την περισσότερο ψυχικοποιηµένη λειτουργία, ή την λειτουργία
µε βάση τις δευτερογενείς διεργασίες. Οι παράπλευρες αλυσίδες εξέλιξης και
αντιστοίχως οι παράλληλοι δυναµισµοί αναπτύσσονται κατά έναν λιγότερο ή
περισσότερο συνδεόµενο ή αντιθέτως ασύµπτωτο και παράλληλο τρόπο ως προς την
κεντρική δέσµη, έχοντας και αυτές ως αφετηρία το αρχικό µωσαϊκό λειτουργιών του
τµηµατικού ασυνειδήτου. Πρόκειται για λιγότερο ή περισσότερο απαρτιωµένους
τρόπους λειτουργίας ως προς τον βασικό τύπο ψυχοσωµατικής οργάνωσης. Στην
θεώρηση του Marty αντιστοιχούν στην λειτουργία των µερικών ενορµήσεων. Όπως
ξέρουµε η λειτουργία των µερικών ενορµήσεων µπορεί επίσης να αναπτύσσεται κατά
έναν µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό απαρτίωσης ως προς την συνολική ψυχική
οργάνωση. Στο πλαίσιο όµως της ψυχοσωµατικής θεωρίας, δεν πρόκειται µόνον για µία
ενορµητική και άρα ήδη ψυχική λειτουργία. Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες εκκινούν
από τµήµατα του «αρχικού λειτουργικού µωσαϊκού … σωµατικής ουσιαστικά
φύσης» (1976) και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν παράπλευρα ή
παράλληλα και ασύµπτωτα ως προς τις κινήσεις που δροµολογούνται κατά µήκος του
κεντρικού κορµού.

Παλινδροµήσεις και καθηλώσεις

Είδαµε ότι η εµφάνιση και η λειτουργία των ενστίκτων και των ενορµήσεων
θανάτου σύµφωνα µε την ψυχοσωµατική θεωρία, έπονται µίας αποτυχίας της
προηγούµενης πρόδροµης εξελικτικής κίνησης, ή ενός παραγόµενου τραυµατισµού. Οι
αποδιοργανωτικές κινήσεις παράγονται όταν το ψυχοσωµατικό σύστηµα των
λειτουργιών στο επίπεδο εξέλιξης στο οποίο έχει ανέλθει, αδυνατεί να θέσει τους
ερεθισµούς που εµπεριέχει ή δέχεται, στην υπηρεσία των κινήσεων ζωής. Στην
περίπτωση των αποδιοργανωτικών κινήσεων αναπτύσσεται µία παλινδρόµηση προς
«το επίπεδο των αρχικών λειτουργικών βάσεων µίας ενδεχόµενης πιο προηγµένης
[ψυχοσωµατικής] οργάνωσης η οποία δεν µπόρεσε να επιτευχθεί» (Marty, 1976). Η
κίνηση της παλινδρόµησης στην περίπτωση µίας αποδιοργάνωσης, επαναφέρει ένα
πρωθύστερο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και εποµένως επαναφέρει την κυριαρχία
της λειτουργίας των ενστίκτων ή των ενορµήσεων ζωής. Με αυτόν τον τρόπο οι
παλινδροµικές κινήσεις δρουν αναδιοργανωτικά, καθώς πλέον ανακτάται η δυνατότητα
µίας πρόδροµης εξελικτικής κίνησης προς το επίπεδο στο οποίο προηγουµένως
παρουσιάσθηκε µία δυσχέρεια οργάνωσης. Εποµένως, η κίνηση παλινδρόµησης και η
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κίνησης αποδιοργάνωσης έχουν µία κοινή προέλευση, ένα τραυµατισµό ή µία αποτυχία
της εξελικτικής πορείας. Συγχρόνως, η παλινδροµική κίνηση αντιτίθεται σε µία
αποδιοργανωτική πορεία, αποτελώντας το έδαφος µίας σωµατοψυχικής
αναδιοργάνωσης.
Οι παλινδροµικές κινήσεις προς ένα συγκεκριµένο προηγούµενο επίπεδο
λειτουργίας και οργάνωσης, είναι πιθανόν να επαναληφθούν συχνά κατά την διάρκεια
της εξελικτικής πορείας. Η επαναλαµβανόµενη επαναφορά σε προηγούµενα στάδια, θα
δηµιουργήσει ορισµένα επίπεδα καθηλώσεων. Δηλαδή µέσω των παλινδροµικών
κινήσεων και στα σηµεία (τα επίπεδα προηγούµενων οργανώσεων) στα οποία σταµατά
µία αποδιοργάνωση, προσδίδεται «µία ουσιώδης και ιδιαίτερη ζωτική αξία
[αναδιοργάνωσης] η οποία καθηλώνεται προοδευτικά» (ο.π.). Σε αναλογία µε το εύρος
των παλινδροµικών κινήσεων, ένα επίπεδο καθήλωσης µπορεί να αφορά τόσο σε
ψυχικές όσο και σε σωµατικές λειτουργίες. Έτσι µέσω των διεργασιών της
παλινδρόµησης και των επαναλαµβανόµενων επαναφορών σε ένα σωµατικό επίπεδο
καθήλωσης, καθίσταται δυνατή η εκ νέου προσπάθεια ψυχικοποίησης της σωµατικής
λειτουργίας. Ο Fain θεωρεί την συγκρότηση των επιπέδων καθηλώσεων ως µία µορφή
µεθύστερης, εκ των υστέρων λιβιδινικής επένδυσης µίας σωµατικής λειτουργίας.
Παρατηρούµε ότι η παρουσία και βέβαια το είδος ή η ποιότητα των καθηλώσεων, ο
βαθµός στήριξης που προσφέρουν είναι καθοριστικά στοιχεία : πρώτον για την συνολική
διαµόρφωση του ψυχισµού και δεύτερον για την αναχαίτιση των αποδιοργανωτικών
κινήσεων. Η εµφάνιση, η εξέλιξη ή η υποτροπή χρονίων θανατηφόρων οργανικών
νόσων και παθήσεων τελικού σταδίου, επισηµαίνουν την απουσία ή την καταστροφή
αυτών των επιπέδων καθήλωσης και της δυνατότητας ανάπτυξης παλινδροµικών
κινήσεων. Για να ορίσει την ποιότητα του συστήµατος παλινδρόµησης/καθήλωσης ο
Marty αναφέρεται στην αξιοπιστία και στην πυκνότητα των καθηλώσεων, όπως άλλωστε
στην πυκνότητα των παλινδροµήσεων, σε αντίθεση θα λέγαµε της εικόνας της
ελεύθερης πτώσης σε ένα χώρο χωρίς αντιστάσεις. Βλέπουµε ότι ο ποιοτικός
προσδιορισµός της παλινδρόµησης και της καθήλωσης είναι ο ίδιος. Γίνεται η χρήση της
ίδιας λέξης που προσδιορίζει την ποιότητα του προσυνειδητού : η πυκνότητα ή η
στρωµάτωση. Άλλωστε όπως είδαµε πριν, ο ακρογωνιαίος λίθος της ψυχοσωµατικής
οικονοµίας είναι το προσυνειδητό. Πέραν του ερωτήµατος τι καθιστά το προσυνειδητό
παράγοντα σωµατοψυχικής υγείας, ωσάν έναν εγγυητή του ανοσοποιητικού
συστήµατος, εδώ θεωρώ ότι τίθεται ένα ακόµα ερώτηµα :
Οι εκφράσεις πυκνότητα ή στρωµάτωση, της παλινδρόµησης ή της καθήλωσης
είναι µεταφορικές. Υπό αυτή την µεταφορική αξία τους µπορούµε να σκεφτούµε ότι η
πυκνότητα στο επίπεδο της περισσότερο ψυχικοποιηµένης ή νοηµατοδοτηµένης
λειτουργίας, έχει να κάνει µε, ή και µε, τις αναπαραστατικές διεργασίες, τις δυναµικές
συνδέσεις µεταξύ ιχνών και συναισθηµάτων. Η λέξη πυκνότητα ως µεταφορική έννοια
συναντά και εξυπηρετεί το σύνολο των µεταφορικών διεργασιών που χαρακτηρίζουν την
ψυχική οργάνωση. Όµως, αναλογιζόµενοι ότι οι καθηλώσεις αφορούν επίσης [ή και
εξίσου] σωµατικές λειτουργίες, τότε πρέπει να µιλήσουµε άραγε για µία πυκνότητα των
σωµατικών παλινδροµήσεων ή καθηλώσεων; Τι σηµαίνει και πώς µπορούµε να
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κατανοήσουµε την µεταφορική ή εν προκειµένω την µεταβιολογική έννοια, της
σωµατικής πυκνότητας;
Στον Marty διαφοροποιούνται οι παλινδροµήσεις ή µάλλον το σύστηµα
παλινδροµήσεων – καθηλώσεων, και οι αποδιοργανώσεις. Η εµφάνιση
αποδιοργανωτικών κινήσεων σηµαίνει την αποτυχία ανάπτυξης µίας παλινδροµικής
κίνησης καθώς επίσης την αδυναµία συγκρότησης ή ανάκτησης ενός επιπέδου
καθήλωσης, γύρω από το οποίο θα µπορέσει να αναχαιτισθεί µία αποδιοργάνωση, και
σε δεύτερο χρόνο να επιτραπεί µία αναδιοργανωτική κίνηση.
Μία ανάλογη αντιδιαστολή συναντούµε στον Balint ή στον Winnicott, όταν
αναφέρονται στην καλοήθη και την κακοήθη παλινδρόµηση, ή στην διάκριση
παλινδρόµησης και αναδίπλωσης. Σηµαντική διαφορά είναι ότι στην ψυχοσωµατική
θεωρία οι παλινδροµικές κινήσεις και εποµένως τα σηµεία καθηλώσεων που
συγκροτούνται, δεν απασχολούν µόνον τις ψυχικές λειτουργίες ή ένα ήδη
ψυχικοποιηµένο ή νοηµατοδοτηµένο επίπεδο λειτουργίας (µετά την εµφάνιση των
ενορµήσεων). Οι παλινδροµικές κινήσεις αφορούν σε µορφές ή επίπεδα βιολογικής
λειτουργίας. Μία παλινδρόµηση και µία απότοκη καθήλωση µπορεί να δηµιουργηθεί σε
οποιοδήποτε προηγούµενο στάδιο της εξέλιξης, έως και στο επίπεδο του αρχικού και
τµηµατικού ασυνειδήτου. Πρόκειται για τόσο ψυχικές, σε όλο το εύρος της ψυχικής
τοπικής όσο και σωµατικές παλινδροµήσεις και καθηλώσεις φτάνοντας έως και στο
γενετικό υλικό, την έκφραση τµηµάτων του γονιδιώµατος.
Αναφερθήκαµε πριν στις δύο αρχές της συγκρότησης της ψυχοσωµατικής τάξης,
στην αυτοµατική – επαναληπτική και στον προγραµµατισµό. Η αρχή του αυτοµατισµού
και ο τρόπος λειτουργίας τον οποίο εκπροσωπεί χαρακτηρίζεται από ένα µεγαλύτερο
σθένος, µία µεγαλύτερη δύναµη αντίστασης και στήριξης ως προς τις αποδιοργανωτικές
ή τραυµατικές συνθήκες, από ότι το σύστηµα προγραµµατισµού, το οποίο είναι
περισσότερο δυναµικό και «εξ ορισµού» περισσότερο εύθραυστο. Αυτή η εξ ορισµού
ευθραυστότητα θα µπορούσε να κατανοηθεί ως απόρροια του κινδύνου που ενέχει κάθε
πρόδροµη και εξελικτική κίνηση µεταβολών. Καθώς κάθε παρόµοια κίνηση προϋποθέτει
την ρήξη µίας πρωθύστερης κατάστασης ισορροπίας ή οµοιοστασίας της
σωµατοψυχικής οντότητας. Ο Marty συνδέει την επικράτηση της αυτοµατικής αρχής και
την θραύση της αρχής του προγραµµατισµού µε την κλινική της χρηστικής σκέψης και
της θεµελιώδους κατάθλιψης. Η χρηστική σκέψη και η θεµελιώδης κατάθλιψη, που
συνιστούν το έδαφος εκδήλωσης ενός οργανικού νοσήµατος, αποτελούν µορφές
αποδιοργάνωσης, ή µη ανεπτυγµένης οργάνωσης καθώς και παλινδρόµησης.
Αποτελούν παλινδροµήσεις και καθηλώσεις στο επίπεδο των αυτοµατικών αρχών ωσάν
ένα τελευταίο οχυρό όταν αποτυγχάνουν οι προσπάθειες ανάπτυξης πρόδροµων
κινήσεων στο πλαίσιο της αρχής του προγραµµατισµού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο άλλωστε
η χρηστική ζωή και σκέψη έχουν θεωρηθεί ως µηχανισµοί άµυνας.
Οι παλινδροµικές κινήσεις δροµολογούνται εδώ στον άξονα σκέψης (της ψυχικής
και συναισθηµατικά επενδυµένης σκέψης και των ανάλογων θετικών και συµβολικών
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συµπτωµάτων) - νοητικών λειτουργιών (µε την αποδόµηση ή την διαταραχή των
νοητικών λειτουργιών χωρίς αυτή να ενέχει µία συµβολική αξία, όπως συµβαίνει στην
περίπτωση των παραπραξιών και των εκπραξιών) - συµπεριφοράς (διαταραχή της
συµπεριφοράς, µη αναπαραστατικές εκφορτίσεις µέσω της συµπεριφοράς) – σώµατος
(εµφάνιση σωµατικών διαταραχών). Εκφράζονται µέσα από τον τύπο των
µορφολογικών παλινδροµήσεων οι οποίες πλέον αποτελούν αποδιοργανώσεις και
έχουν ως αιτία και ως έδαφος την απόµιξη των ενορµήσεων και την αποποιητική δράση
των ενορµήσεων θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δυνατότητα ανάκτησης των
εξελικτικών και αναδιοργανωτικών τάσεων έγκειται στην ανάκτηση των ενστίκτων (και
όχι των ενορµήσεων) ζωής που ενέχονται στις βασικές αυτοµατικές λειτουργίες και στην
επανασύνδεσή τους µε τα αντικείµενα και την ανασυγκρότηση του αναπαραστατικού
ιστού.
Τέλος το σύστηµα παλινδροµήσεων – καθηλώσεων θα συνδεθεί µε την
µορφοποίηση του ψυχισµού κατά µήκος της κεντρικής δέσµης ή αλυσίδας εξέλιξης και
κατά µήκος των παράπλευρων αλυσίδων εξέλιξης και των παράλληλων δυναµισµών.
Στην κεντρική δέσµη εντάσσονται οι κύριες παλινδροµικές κινήσεις καθώς και οι κύριες
καθηλώσεις. Δηλαδή εκεί εντάσσονται οι βασικοί τρόποι συγκρότησης και άµυνας του
ψυχισµού. Εδώ θα τοποθετούσαµε τις καθηλώσεις όπως εξετάζονται στην
ψυχαναλυτική θεωρία. Στην πορεία της εξέλιξης τα προηγούµενα επίπεδα καθηλώσεων
και οι πρωτύτεροι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας ενσωµατώνονται στην κεντρική
δέσµη, υπαγόµενα στο νέο συγκροτούµενο επίπεδο εξέλιξης και οργάνωσης. Στην
κατεύθυνση των παράπλευρων αλυσίδων εξέλιξης και των παράλληλων δυναµισµών
αναπτύσσονται οι µερικές παλινδροµήσεις που αφορούν σε ψυχικά ή σωµατικά επίπεδα
καθηλώσεων τα οποία δεν έχουν απαρτιωθεί στον κεντρικό κορµό. Για να
κατανοήσουµε την δυναµική που περιγράφει η διαµόρφωση της ψυχοσωµατικής τάξης
σύµφωνα µε την διάκριση των αλύσσων αυτής της κάθετης ή εξελικτικής τοπικής, θα
λέγαµε τα εξής : Ξεκινώντας από την αρχική µορφή του τµηµατικού ασυνειδήτου,
ορισµένες σωµατικές και θα προσέθετα γνωσιακές λειτουργίες συµµετέχουν στην
γένεση της ψυχικής οργάνωσης (και θα ενταχθούν ως επί το πλείστον στον κεντρικό
κορµό), άλλες λιγότερο (που θα αποτελέσουν τις παράπλευρες αλυσίδες), ενώ άλλες
θεωρείται ότι δεν εµπλέκονται σε αυτήν (οι παράλληλοι δυναµισµοί)4. Υπό το ίδιο
πρίσµα, η απόσταση που χωρίζει την κεντρική αλυσίδα εξέλιξης (την πλέον
οργανωµένη µορφή ψυχοσωµατικής τάξης) από τις παράλληλες δυναµικές µπορεί να
αποτελέσει έναν δείκτη της ευαισθησίας ως προς τους τραυµατισµούς και την εµφάνιση
αποδιοργανωτικών κινήσεων, όπως επίσης µπορεί να αποτελέσει έναν δείκτη του
βαθµού συνοχής και απαρτίωσης των ψυχοσωµατικών – και των ψυχικών και των
σωµατικών - λειτουργιών.

4

Βέβαια αναφέρει ο Marty (ο.π.) ότι αυτά τα τµήµατα του αρχικού ασυνειδήτου και οι αντίστοιχες σωµατικές
λειτουργίες, αν και δεν εντάσσονται στην διαχείριση του εγώ (του εγώ της δευτέρας τοπικής), συµµετέχουν στην
ατοµική ψυχοσωµατική οικονοµία, και εποµένως µπορεί να προσδιορίσουν την µορφή µίας παράπλευρης
παλινδροµικής κίνησης, το σηµείο καθήλωσης, το απότοκο σύµπτωµα (ψυχικό ή σωµατικό) καθώς και τον τύπο
µίας ενδεχόµενης παράπλευρης κίνησης αναδιοργάνωσης.
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Στην πορεία της εξέλιξης στην κατεύθυνση κυρίως της ανάπτυξης του κεντρικού
κορµού της ατοµικής ψυχοσωµατικής τάξης, ο Marty θεωρεί ότι ο ψυχισµός συγκροτείται
σύµφωνα µε την οργάνωση της δεύτερης τοπικής θεωρίας της ψυχαναλυτικής
µεταψυχολογίας. Φτάνοντας δηλαδή σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής
διαφοροποίησης και σχέσης µεταξύ των ψυχικών συστηµάτων, και στην συγκρότηση
του εγώ, του οποίου οι λειτουργίες θα εξασφαλίσουν την συνοχή της σωµατοψυχικής
οντότητας και την βέλτιστη δυνατότητα διαχείρισης του δυναµικού της.
Ως προς τα σηµεία καθηλώσεων της κλασσικής ψυχαναλυτικής θεώρησης, των
λιβιδινικών σταδίων, ο Marty τονίζει ότι «ορισµένες σωµατικές διεργασίες πάνε µαζί µε
ορισµένες νευρωτικές δοµές». Θεωρεί ότι τα σηµεία καθηλώσεων θα πρέπει να
περιλάβουν και τις προγενέστερες σωµατικές και σπλαχνικές πτυχές της ανάπτυξης, ως
ανάλογο των µνηµονικών και αντιληπτικών ιχνών, ως δηλαδή σωµατικά ίχνη. Με αυτόν
τον τρόπο η ψυχοσωµατική προσέγγιση προσπαθεί να διακρίνει µία συνέχεια και µία
δυναµική εκεί όπου ο Freud τοποθέτησε τον βράχο του βιολογικού και θα προσέθετα και
πάλι τον βράχο του νοητικού – γνωσιακού. Η µορφή πυρηνικού ασυνειδήτου αναφέρεται
σε µία βιολογική τοπική, σε έναν βιολογικό δυναµισµό, και σε µία προ-ψυχική τοπική,
µία τοπική προ (και στην βάση) των άλλων µεταψυχολογικών τοπικών. Ο όρος του προψυχικού έχει προταθεί από τον Green (1998) αναφορικά µε το µοντέλο της
ψυχοσωµατικής, υπό την έννοια ενός συστήµατος που δεν αποτελεί ακόµα ένα ψυχικό
µόρφωµα, αλλά χάρις στην δυναµική του δύναται να προσλάβει (ή να προσδώσει) µία
τέτοια µορφή. Ο Smadja (ο.π.) ανταπαντώντας θα θεωρήσει ότι το µοντέλο της
ψυχοσωµατικής στηρίζεται σε µία µορφή δυναµικού «βιολογικού κονστρουκτιβισµού»,
τονίζοντας έτσι περισσότερο την προ-ύπαρξη µίας βιολογικής πραγµατικότητας σε
εξέλιξη, η οποία ενέχει την δυνατότητα οργάνωσης µίας ψυχοσωµατικής τάξης. Βέβαια
από µία άποψη, η ιδέα ενός βιολογικού κονστρουκτιβισµού που ενέχει ή παρέχει µία
δυνατότητα, µας επαναφέρει στο γνωστό ερώτηµα ή πρόβληµα της σύνδεσης ψυχισµού
και σώµατος. Καθώς, θα αναρωτηθούµε, γιατί και πώς ενέχει ή παρέχει την δυνατότητα
ψυχοσωµατικής οργάνωσης; Η ψυχοσωµατική θεωρία προτείνει ορισµένες απαντήσεις
σε αυτά τα ερωτήµατα και η σκέψη µου είναι ότι αποτείνει έτσι ένα ερώτηµα προς τις
νευροεπιστήµες.
Από την πλευρά της, η παλινδρόµηση αποτελεί µία επιστροφή σε ολοένα
θεµελιωδέστερα θέµατα σύνδεσης της ψυχικής πραγµατικότητας µε την πραγµατικότητα
του σώµατος και των αντικειµένων. Στην ψυχοσωµατική, η φυσική συνύπαρξη του
ψυχισµού µε το σώµα είναι δεδοµένη· βρισκόµαστε στον πλήρη µονισµό. Αλλά αυτό το
δεδοµένο δεν σηµαίνει κάτι το απολύτως αυτοµατικό· δεν εξυπακούεται η ικανότητα και η
ποιότητα της σύνδεσης ψυχισµού και σώµατος εντός της µονιστικής σωµατοψυχικής
οντότητας, ούτε πρόκειται για κάποια αξιωµατικά δεδοµένη ευτυχή ή δυστυχή
µονιασµένη συνύπαρξη. Αντίθετα υπάρχουν πολλαπλές ποιοτικές διαφοροποιήσεις,
µέρος και µηχανισµός των οποίων είναι το σύστηµα παλινδρόµησης και καθήλωσης που
λειτουργεί, λέει ο Marty, ως ένα προσωπικό «σύστηµα αναφοράς και άµυνας».
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Στην ψυχοσωµατική κλινική, η πορεία των διαταραχών θα εξαρτηθεί από την
δυνατότητα να κινητοποιηθούν εκ νέου µέσω των παλινδροµικών κινήσεων οι
ενορµήσεις ζωής ή σε προγενέστερα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας, τα ένστικτα
ζωής. Ανάλογη είναι η επιδίωξη στο πλαίσιο της ψυχοσωµατικής ψυχοθεραπείας, οπότε
µπορεί να παρατηρηθεί µία έξοδος από την ψυχικά νεκρωτική κατάσταση της
θεµελιώδους κατάθλιψης και να επέλθει µία ψυχοσωµατική αναδιοργάνωση.
Ενδοψυχικά αυτό θα είναι το έργο του προσυνειδητού.
Τοποθετούµενοι στην εξελικτική προοπτική της ψυχοσωµατικής θεωρίας, η
δυνατότητα διαχείρισης εκ µέρους του προσυνειδητού όπως άλλωστε η ίδια η
συγκρότηση του, στα αρχικά στάδια και ενόσω υφίσταται η µορφή του τµηµατικού
ασυνειδήτου, θα εξαρτηθεί από την σχέση µε το αντικείµενο. Αυτό που ο Marty θα
ονοµάσει ως µητρική λειτουργία. Η µητρική λειτουργία αφορά στην ανάπτυξη και στην
προοδευτική εξέλιξη των κατάλληλων τρόπων διαχείρισης των εσωτερικών εντάσεων ή
καταστάσεων της σωµατοψυχικής οντότητας εκ µέρους της µητέρας έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται : η διατήρηση των λειτουργιών που υπάγονται στην αρχή του
αυτοµατισµού και του προγραµµατισµού, η λειτουργία ενός αρχικού αλεξιερεθιστικού
συστήµατος, και η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες παλινδροµικών
κινήσεων, καθηλώσεων και περαιτέρω αναδιοργανώσεων, σε περιπτώσεις αποτυχιών
της εξελικτικής πορείας. Η εσωτερίκευση της µητρικής λειτουργίας, που αντιστοιχεί στην
σταδιακή εγγραφή και σύνδεση των αναπαραστάσεων του αντικειµένου και της σχέσης
µε αυτό, βρίσκεται στην βάση του περάσµατος από την λειτουργία των ενστίκτων στην
λειτουργία των ενορµήσεων και θα συµβάλει στην διαµόρφωση του προσυνειδητού, των
δευτερογενών διεργασιών και των µηχανισµών άµυνας.
Στο θεραπευτικό επίπεδο η ελλείπουσα µητρική λειτουργία θα αναπτυχθεί και θα
εσωτερικευθεί µέσω της µεταβιβαστικής σχέσης. Ο Marty συνδέει έτσι την µητρική
λειτουργία µε την λειτουργία του θεραπευτή. Η µεταβιβαστική σχέση στην
ψυχοσωµατική θεραπεία είναι µία ιδιαίτερη µορφή µεταβίβασης όπως άλλωστε
πρόκειται για µία ιδιαίτερη µορφή θεραπευτικής τεχνικής. Αυτά τα θέµατα θα
αποτελέσουν το αντικείµενο επόµενων συναντήσεων, της παλινδρόµησης σε σχέση µε
την µεταβιβαστική σχέση και γύρω από το θεραπευτικό αποτέλεσµα.
Η κλινική έκφραση των κινήσεων του συστήµατος παλινδρόµησης και
καθήλωσης, όπως επίσης η ανάπτυξη των ερωτηµάτων που αναδύονται µέσα από την
εξέταση της παλινδρόµησης στην ψυχοσωµατική, θα εξετασθούν στο πλαίσιο της
συζήτησης αυτής της εισαγωγικής διάλεξης.
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