DASEINSANALYSIS

Φαιμξμεμξλξγική-Υπαονιακή Ψυχξθεοαπεία
Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens
Γηαηί ημ ενςηάκ είκαη ε εοιάβεηα ηεξ ζθέρεξ

(Από ηε δηάιελε ημο Heidegger «Σμ ενώηεμα γηα ηε ηεπκηθή» 1953)

Είκαη δύζθμιμ κα μηιήζεη θακείξ γηα ηεκ DASEINSANALYSIS, δειαδή
ηεκ Φαηκμμεκμιμγηθή-Τπανληαθή ροπμζεναπεία (όπςξ πενηθναζηηθά ηεκ
απμδίδμομε ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα), όπη γηαηί μηιά γηα θάηη ζύκζεημ θαη
δοζκόεημ, αιιά ακηίζεηα, γηαηί μηιά γηα ημ απιό, ημ θαζεμενηκό. Ο όνμξ
«θαηκόμεκμ» ζεμαίκεη αθνηβώξ ημ απιό, αοηό πμο εμθακίδεηαη ςξ ε δςκηακή
εμπεηνία μαξ, αοηό πμο πανμοζηάδεηαη ζημ βίςμά μαξ, έλς θαη πένα από
ζεςνεηηθέξ πνμϋπμζέζεηξ, μμκηέια θαη πνμ-θαηαιήρεηξ. ομβαίκεη όμςξ ημ
απιό, ημ θαζεμενηκό, αοηό πμο είκαη γηα εμάξ ημ πημ ζεμακηηθό, ημ
πνςημγεκέξ ηεξ εμπεηνίαξ μαξ, αοηό πμο ακαπκέεη ηεκ ύπανλή μαξ, κα μεκ ημ
«πνμζέπμομε», κα είκαη θνομμέκμ, κα μαξ δηαθεύγεη. Ακηίζεηα, είμαζηε
ζοκεζηζμέκμη ζημ κα μεκ «πνμζέπμομε» αιιά κα βιέπμομε μόκμκ ό,ηη πςνά
ζηεκ πνμ-δηαμόνθςζή μαξ, ζηα αοημκόεηα ζπήμαηά μαξ, ζημκ μηθείμ μαξ
ηνόπμ με ημκ μπμίμ έπμομε μάζεη κα ακηηιαμβακόμαζηε ημκ εαοηό μαξ θαη ηα
πνάγμαηα.
Ενςηήμαηα πμο ζοπκά μαξ απεοζύκμκηαη είκαη: Ση ζεμαίκεη
«Φαηκμμεκμιμγηθή-Τπανληαθή ροπμζεναπεία»; Ση ζεμαίκεη Daseinsanalysis;
Πνόθεηηαη γηα εθανμμγή θάπμηςκ θηιμζμθηθώκ ηδεώκ ζημκ ροπμζεναπεοηηθό
πώνμ; Πνόθεηηαη γηα έκα κέμ ροπμζεναπεοηηθό μμκηέιμ; Πνόθεηηαη γηα θάηη
«αθενεμέκμ» θαη «πμηεηηθό»; Είκαη θάηη πμο ζομίδεη θάπςξ ηεκ απςαζηαηηθή
κόεζε;
Πςξ κα απακηήζεη θακείξ ζε ηέημηα ενςηήμαηα με έκακ
«θαηκμμεκμιμγηθό-οπανληαθό» ηνόπμ; Δειαδή με έκακ ηέημημ ηνόπμ ώζηε ε
απάκηεζε κα μεκ θαζίζηαηαη έκα αοημακαθμνηθό θέκηνμ πμο ζα μδεγεί ζε
πανάθαμρε θαη εθμεδέκηζε ηεξ ενώηεζεξ; Πώξ ζα γίκεη κα μεκ πνμθύρεη μηα
μμκμζήμακηε απάκηεζε ε μπμία ζα θαζηζηά πενηηηή πιέμκ ηεκ ενώηεζε θαη
ζοκεπώξ ηε πμιιαπιή θαη ακακεμύμεκε ενμεκεία ηεξ; Πςξ ζα γίκεη εκ ηέιεη
κα μεκ βνεζμύμε μοζηςδώξ εθηόξ γιώζζαξ;
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θαηεύζοκζεξ ζηε ροπμζεναπεία ζα μπμνμύζακ κα ακηπκεοζμύκ ζηε πενίμδμ
μεηαλύ ηςκ δομ παγθμζμίςκ πμιέμςκ. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ δεθαεηίαξ 19201930, οπήνλε μεγάιε θηκεηηθόηεηα ζημ πεδίμ ηεξ ροπηαηνηθήξ θαη ηεξ
ροπμιμγίαξ πμο είπε κα θάκεη αθ’ εκόξ με ηεκ αολακόμεκε επηθοιαθηηθόηεηα

απέκακηη ζηε μμκμμένεηα ημο θοζηθμ-επηζηεμμκηθμύ μμκηέιμο ελήγεζεξ ηεξ
ακζνώπηκεξ ζομπενηθμνάξ, αθ’ εηένμο με ηεκ επίδναζε ηεξ Φνμϋδηθήξ
ροπακάιοζεξ.
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ακαδεηήζεηξ πμο δηαμόνθςζακ μηα «ακζνςπμιμγηθή» θαηεύζοκζε ζηε
ροπηαηνηθή θαη ηε ροπμζεναπεία, με ζεμακηηθά μκόμαηα όπςξ μη Ludwig
Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene
Minkowski,

Erwin

Straus,

θ.α.

Ο Ludwig Binswanger (1881-1966) ζεςνείηαη μ εηζεγεηήξ ηεξ
Daseinsanalysis ζηε ροπηαηνηθή. Επενεαζμέκμξ από ηεκ θαηκμμεκμιμγία ημο
Husserl (1859-1938), ηεκ μπμία μειέηεζε εκηαηηθά, μκόμαζε ζηεκ ανπή ηεκ
κέα ημο πνμζέγγηζε «θαηκμμεκμιμγηθή ακζνςπμιμγία». Από ημ 1941 όμςξ,
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απμθαζηζηηθά ημ ένγμ ημο Martin Heidegger (1889-1976) θαη ηδίςξ ημ
«Είκαη θαη πνόκμξ» πμο είπε δεμμζηεοηεί ημ 1927. Σμ πημ γκςζηό ένγμ ημο,
"Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins" (Basic forms and

Perception of human Dasein) δεμμζηεύηεθε ημ 1942.
Σμ αθμιμύζεζε μηα μιόθιενε ζεηνά δεμμζηεύζεςκ πμο αθμνμύζακ ηε
ζπηδμθνέκεηα, όπςξ επίζεξ μειέηεξ γηα ηε μειαγπμιία θαη ηε μακία. Ο
Binswanger εκδηαθένζεθε θονίςξ γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ θαηκμμεκμιμγίαξ ζηε
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ροπμζεναπεοηηθήξ μεζόδμο. Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη είπε επενεαζηεί επίζεξ
από ημκ Sigmund Freud (με ημκ μπμίμ ημκ είπε γκςνίζεη μ Karl Jung) θαη
ζηεκ ανπή πνμζπάζεζε κα εκζςμαηώζεη ηηξ Φνμϋδηθέξ ηδέεξ ζηε πνμζέγγηζή
ημο, εκημύημηξ βαζμηαία ημο γηκόηακ όιμ θαη πημ ζαθήξ ε απόζηαζε πμο
πςνίδεη ηε θαηκμμεκμιμγία από ηε ροπακάιοζε. Καηά ημκ Binswanger ε
Φνμϋδηθή ζεςνία οπαθμύεη ηειηθά ζημοξ πενημνηζμμύξ ημο θονίανπμο θοζηθμεπηζηεμμκηθμύ μμκηέιμο ζεώνεζεξ ημο ακζνώπμο, ςξ «homo natura», ημ
μπμίμ, γη’ αοηόκ, είκαη θάηη μμκόπιεονμ θαη ακεπανθέξ. Παν’ όι’ αοηά, μ Freud
θαη μ Binswanger δηαηήνεζακ μηα πμιύ θαιή ζπέζε αμμηβαίαξ εθηίμεζεξ θαη
θηιίαξ, ε μπμία δηαζώζεθε θαη επηβίςζε πανά ηηξ ζεςνεηηθέξ ημοξ δηαθμνέξ.
Πενίπμο ηε δεθαεηία 1950-1960, μηα άιιε ροπμζεναπεοηηθή ζπμιή
Daseinsanalysis άνπηζε κα ακαπηύζζεηαη ζηε Ζονίπε με πνςηενγάηε ημκ
Medard Boss(1903-1990). Η κέα ζπμιή, ήηακ έκημκα επενεαζμέκε από ημκ
Binswanger -ηδίςξ ζηα ανπηθά ηεξ βήμαηα- αιιά ανγόηενα δηαθμνμπμηήζεθε
από αοηόκ. ημοξ θόιπμοξ ηεξ βνέζεθακ ροπακαιοηέξ πμο δεκ έμεκακ
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ακηημεηώπηδακ με ηδηαίηενμ ζθεπηηθηζμό ηεκ ηάζε ηεξ Εgo-psychology πμο,
ενπόμεκε από ηεκ Αμενηθή, θαηκόηακ κα επηθναηεί ζηεκ δηεζκή ροπακαιοηηθή
ζθεκή εθείκε ηεκ επμπή. Σμοξ πνμβιεμάηηδε ε ηάζε κα ζεςνείηαη ημ «Εγώ»
ςξ μ θεκηνηθόξ ηόπμξ ζύκζεζεξ ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ, μ θαη’ ελμπήκ ηόπμξ
ενγαζίαξ γηα ημκ ακαιοηή, μ μπμίμξ μάιηζηα πνεηάδεηαη κα ημ εκηζπύζεη, ώζηε
κα επακέιζεη μ ζεναπεοόμεκμξ με πημ «ιεηημονγηθό» ηνόπμ ζημ πεδίμ ηεξ
«πναγμαηηθόηεηαξ».
ηε βάζε αοηώκ ηςκ πνμβιεμαηηζμώκ, θαη παν’ όιμ πμο ε μέπνη ηόηε
ζεναπεοηηθή ημοξ πναθηηθή ήηακ αοηή ηεξ Φνμϋδηθήξ ροπακάιοζεξ (μ ίδημξ μ
Medard Boss είπε οπάνλεη ζεναπεοόμεκμξ ημο Freud) ακαδήηεζακ έκακ άιιμ
ηνόπμ εκκόεζεξ ημο ακζνώπμο θαη ηεξ ροπμζεναπείαξ. O Medard Boss,
επενεαζμέκμξ από ημκ Ludwig Binswanger, έδεηλε δςενό εκδηαθένμκ γηα ηεκ
πναθηηθή εθανμμγή ηεξ θαηκμμεκμιμγίαξ ημο Heidegger ζηε ροπμζεναπεία
θαη επεδίςλε πνμζςπηθή επαθή θαη γκςνημία με αοηόκ. Δεμημονγήζεθε μηα
ζηεκή θηιία θαη ζοκενγαζία πμο θνάηεζε μέπνη ηεκ επμπή ημο ζακάημο ημο
Heidegger ημ 1976. Από ημ 1959 έςξ ημ 1968, μ Heidegger επηζθεπηόηακ
ημκ Boss ζηεκ Ειβεηία –ζημ Zollikon- όπμο έιαβακ πώνα ηα παγθμζμίςξ
πιέμκ γκςζηά "Zollikon Seminars". ε αοηά ζομμεηείπακ ροπίαηνμη,
ροπμιόγμη θαη ροπακαιοηέξ πμο ημοξ εκδηέθενε έκαξ θαηκμμεκμιμγηθόξ
ηνόπμξ πνμζέγγηζεξ θαη εκκόεζεξ ημο ακζνώπμο ςξ Dasein, πένα από ηα
μέπνη ηόηε θονίανπα θαη επηθναημύκηα μμκηέια. Από ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζε
αοηά ηα ζεμηκάνηα, θαη με πνςηενγάηεξ ημοξ Medard Boss θαη Gion Condrau,
δεμημονγήζεθε ζηα 1971 ημ «Zurich Institute for Daseinsanalytic

Psychotherapy and Psychosomatics». ηα 1984 ηδνύζεθε ζηε Ζονίπε ε
«Swiss Professional Federation for Daseinsanalysis» θαη ζηα 1990
ηδνύζεθε ε «International Federation of Daseinsanalysis» (IFDA) ζηεκ
μπμία ζομμεηέπμοκ εηαηνείεξ Dasainsanalysis από πμιιέξ πώνεξ ηεξ
Εονώπεξ θαη ηεξ Αμενηθήξ. Η Ειιεκηθή Εηαηνεία ΦαηκμμεκμιμγηθήξΤπανληαθήξ
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Daseinsanalysis ( HSDA) – Greece) ηδνύζεθε ημ 2004.

Σα ζεμηκάνηα ζημ "Zollikon” δεμμζηεύηεθακ γηα πνώηε θμνά ζηε γενμακηθή
γιώζζα ημ 1987 θαη ζε αγγιηθή μεηάθναζε ημ 2001. ε ειιεκηθή μεηάθναζε
θοθιμθόνεζε μ α’ ηόμμξ ημκ επηέμβνημ ημο 2015 θαη μ β’ ηόμμξ ακαμέκεηαη
ημ Φζηκόπςνμ ημο 2016 (εθδόζεηξ ΡΟΕ).

