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SANE: Ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. ολιστική θεώρηση: α) ο άνθρωπος ως το εξαγόμενο βιολογικών, ψυχολογικών,
κοινωνικοπολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών διεργασιών β) υγεία και
ασθένεια ως πολυδιάστατο συνεχές. Αξιολόγηση συμπτωμάτων αλλά και
υγειογενετικών διεργασιών
2. εστίαση στη σχέση, η σημασία της αλληλεπίδρασης (κυκλική αιτιότητα)
3. η πραγματικότητα δεν αποτελεί αντικειμενική ανακάλυψη αλλά υποκειμενική
κοινωνική γλωσσική κατασκευή. Ενδιαφέρον για ψυχοκοινωνικές αλλαγές,
πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, βιολογικές ανακαλύψεις («υποκειμενικός
πολιτισμός»)
4. η συγκατασκευή της πραγματικότητας στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης και
ο εαυτός του θεραπευτή
5. η σημασία της αφήγησης (επιλογή ιστοριών, περιεχόμενο, συγκρότηση, ύφος)
6. οι σχέσεις στην οικογένεια και η επίδρασή τους στο μοτίβο συναισθηματικής
συνδιαλλαγής του ενήλικα (η σημασία του συναισθηματικού δεσμού)
7. αξιοποίηση των ευρημάτων νευροεπιστημών στην ψυχοθεραπεία
8. ψυχοθεραπεία σε στάδια
ΣΚΟΠΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Να προσφέρει στο θεραπευόμενο μια γνωστικοσυγκινησιακή διορθωτική
εμπειρία σε σχέση με περιορισμούς που έχει υποστεί στην ανάπτυξή του, η οποία θα
του επιτρέψει να κατανοήσει και να αποδεχθεί ευρύτερα τον εαυτό του και τους
άλλους και να διευρύνει το ρεπερτόριο των συναισθηματικών και συμπεριφορικών
του αντιδράσεων, ώστε να διαχειρίζεται με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο
την πραγματικότητα, τις σχέσεις και τον εαυτό του και να κατευθύνει τη ζωή του με
μεγαλύτερη σαφήνεια και ελευθερία.
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Ερωτήματα που θέτει ο θεραπευτής αφορούν:
o

systems (χαρακτηριστικά και δομή γονεϊκής οικογένειας και τωρινής, μοτίβα
επικοινωνίας, σχεσιακή-αλληλεπιδραστική αντίληψη της πραγματικότητας)

o

attachment (τύπος συναισθηματικού δεσμού, διαχείριση συναισθήματος,
προσδοκίες για σχέσεις/μεταβιβάσεις, θεραπευτική σχέση)

o

narrative (φωνή με την οποία εξιστορούνται οι ιστορίες, βασικό/ά θέματα
ζωής, συγκρότηση αφήγησης)

o

neuroscience (σύνδεση με attachment και άδηλη μνήμη, ερεθίσματα στο
σήμερα δραστηριοποιούν κυκλώματα ανεπεξέργαστων συναισθημάτων (π.χ.
φόβοι απώλειας, απόρριψης, θανάτου, τραυματική εμπειρία) που μοιάζουν
ασύνδετα ή αναντίστοιχα από τα τωρινά ερεθίσματα, ολιστική αντίληψη της
λειτουργίας του οργανισμού, ερμηνεία αντιστάσεων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
α. Ανάπτυξη μιας συστημικής/αλληλεπιδραστικής θεώρησης για τις σχέσεις, το
παρελθόν και το παρόν, το άτομο και το πολιτισμικό του πλαίσιο, για πλευρές
του εαυτού του. Ο θεραπευόμενος εξελίσσει τον άκαμπτο τρόπο σκέψης τύπου
άσπρο-μαύρο, κατανοεί τη δυναμική των σχέσεων και αποφεύγει την ενοχοποίηση ή
θυματοποίηση του εαυτού ή του άλλου. Αυτό ενισχύει την ευελιξία του στη
διαχείριση δυσκολιών και αυξάνει την αίσθηση επιρροής του στα πράγματα,
μειώνοντας έτσι την αίσθηση στασιμότητας και εγκλωβισμού και τη βλάβη του
χρόνιου στρες.
β. Επαφή με όλα τα συναισθήματα. Τα βαθύτερα αίτια των δυσκολιών συνδέονται
με πολύ επώδυνα συναισθήματα, που δυσκολευόμαστε να βιώσουμε, με τεράστιο
κόστος για την ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Τα βιοφυσιολογικά συμπτώματα
όταν συγκρατούμε σκέψεις και συναισθήματα είναι η αύξηση της κορτιζόλης με
συνέπεια ταχυκαρδία, αύξηση της αναπνοής, τρεμάμενα χέρια κλπ, εμπειρία που
μεταφράζεται από τον οργανισμό ως μεγάλο και αδιάκοπο στρες. Η βίωση,
επεξεργασία και έκφραση των «απαγορευμένων» συναισθημάτων αποτελεί έναν από
τους βασικότερους στόχους της ψυχοθεραπείας.
γ. Περισσότερο συγκροτημένη αφήγηση. Οι άνθρωποι που αποκτούν βαθύτερη
κατανόηση της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας και είναι σε επαφή με
όλα τα συναισθήματά τους αποκτούν πιο συγκροτημένη αφήγηση: άμεσα και σαφή
μηνύματα χωρίς περιφερειακό λόγο, ούτε υπερβολικά μεγάλη απόσταση από το
συναίσθημά τους (‘αποστειρωμένη’) ούτε βύθιση στο συναίσθημα τους
(‘μελοδραματική’), δημιουργεί στον ακροατή ή αναγνώστη όχι μόνο νοητική και
συναισθηματική κατανόηση (ενσυναίσθηση). Ο ομιλητής αναγνωρίζει τις αντιφάσεις
του και τις αντιμετωπίζει ως κάτι φυσιολογικό («Άλλες φορές νιώθω έτσι και άλλες
αλλιώς…» ή « ξέρω ότι πριν έλεγα άλλα, αλλά ισχύει και αυτό…).
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δ. Ανάπτυξη εσωτερικής ασφάλειας: Τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι
τους επιτρέπουν να εκφράζουν όλα τα συναισθήματα τους, και οι οποίοι
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, τα βοηθούν να εσωτερικεύουν μια θετική εικόνα
για τον εαυτό τους και μια συμπονετική φωνή που σε όλη τους τη ζωή λέει: «Ό,τι και
να συμβεί μπορώ να τα καταφέρω», «Ό,τι λάθος και να κάνω, οι άλλοι με αγαπούν,
αξίζω». Γίνονται έτσι ασφαλείς ενήλικοι που κάνουν ισότιμες, ικανοποιητικές
σχέσεις και δε βαραίνουν τα παιδιά τους με προσδοκίες κάλυψης των δικών τους
εσωτερικών κενών. Στην ψυχοθεραπεία η τραυματισμένη εσωτερική ασφάλεια
αποκαθίσταται σταδιακά με τη δημιουργία ενός εσωτερικού συμπονετικού διαλόγου
με τον ιδανικό εσωτερικό γονέα ή -θεραπευτή. Αυτό επιτυγχάνεται με την
καλλιέργεια «εναλλακτικών» συμπονετικών φωνών, οι οποίες, αρχικά αδύναμες,
καλούνται να δυναμώσουν και να απαντήσουν σε κυρίαρχες επικριτικές ή
απαιτητικές φωνές που συντηρούν έναν αρνητικό μονόλογο. Οι κυρίαρχες φωνές
συνδέονται συνήθως με τη φωνή ενός ή και των δυο γονέων, και μεταφέρουν
φιλτραρισμένες διαγενεολογικές αξίες και κυρίαρχες κοινωνικές - πολιτισμικές
αντιλήψεις.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Στόχος της εποπτικής διαδικασίας είναι η από κοινού δημιουργία ενός
συνεργατικού κλίματος που θα επιτρέπει στο κάθε μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας
να παρουσιάζει με ελευθερία και ασφάλεια θέματα που αφορούν σε κλινικές
περιπτώσεις, σε εργασιακές σχέσεις και σε ζητήματα εαυτού που συνδέονται με το
ρόλο του θεραπευτή. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητο να
συμβάλλουμε όλοι συντονίστρια, ομιλητής και ακροατές/ σχολιαστές. Ο ομιλητής
οφείλει να προετοιμάζει το εποπτικό θέμα που θα παρουσιάσει ώστε η περιγραφή να
είναι σαφής και περιεκτική και να καταλήγει στο εποπτικό του αίτημα. Οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες και η συντονίστρια οφείλουν να ακούν με προσοχή και να
διατυπώνουν τα ερωτήματα και τα σχόλια τους με σεβασμό προς τον εποπτευόμενο,
αποσκοπώντας στην υποστήριξη της εξέλιξης και όχι στην επίδειξη ή σύγκριση
γνώσεων. Η δημιουργία ενός κοινού χώρου όπου επιτρέπεται η διαφορετικότητα και
τα λάθη και όπου ο καθένας μπορεί να αναπτυχθεί με το δικό του ρυθμό και γόνιμης
μαθησιακής διαδικασίας. Οι ακροατές προτείνεται να διατυπώνουν τις απόψεις τους
αξιοποιώντας τις βασικές αρχές ανατροφοδότησης κατά Mason:
1. Αυτό που άκουσα είναι ότι…
2. Αυτό που πρόσεξα/παρατήρησα είναι ότι όταν…
3. Αναρωτιέμαι για το αν… μήπως θα μπορούσε…
4. Δεν μου είναι ξεκάθαρο/Θα ήθελα να ρωτήσω …(τον θεραπευτή/τον
θεραπευόμενο)
5. Νομίζω ότι…
6. Προτείνω να

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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