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ΙΔΕΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ -ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Ψυχολόγος- Επόπτης  

 ΙΙ) Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η- Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η  

ΧΑΡΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία προσπάθεια σύντονη με τις μελέτες έγκριτων 

ψυχαναλυτών, να διευρυνθεί και να φωτιστεί, όσο είναι δυνατόν, το φαινόμενο της 

μεταβίβασης που λαμβάνει χώρα σε κάθε αναλυτική διαδικασία, αλλά και σε όλες τις 

εκφάνσεις των ανθρώπινων-ίσως και όχι μόνοσυναναστροφών, παραθέτοντας και κάποια 

παραδείγματα από προσωπική κλινική εμπειρία.  

Όλες οι έμψυχες σχέσεις αντικειμένου εμπεριέχουν ένα μείγμα συναισθηματικού 

αντίκτυπου που ενσκήπτει τόσο από πραγματικά ρεαλιστικά γεγονότα που συμβαίνουν 

τώρα, όσο και από τον απόηχο παρελθοντικών καταστάσεων ή φαντασιωτικών 

ερεθισμάτων όπου έρχονται στο τώρα μέσω μεταβιβαστικών αντιδράσεων 

(Fenichent,1941). Η μεταβίβαση στην ψυχανάλυση είναι μία δυναμική κατάσταση η οποία 

αναδύεται από τη σχέση των δύο και συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο. Παρά τις αρχικές 

δηλώσεις του Freud (1893-1895) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον Breaur, ότι 

το φαινόμενο της μεταβίβασης ενδεχομένως να εμπόδιζε την εξέλιξη της θεραπείας, 

αργότερα (1905) υποστήριξε ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκβαση κάθε 

ανάλυσης. Είναι η επένδυση της ανικανοποίητης λιβιδούς του ασθενούς που έχει υποστεί 

ανάσχεση κατά την περίοδο των παιδικών του χρόνων και δεν έχει ολοκληρώσει την ψυχική 

ανάπτυξη. Έχει κρατηθεί μακριά από τη συνείδηση και έχει αποστραφεί την 

πραγματικότητα. Ο μόνος χώρος που κινείται, αυτή η ενίοτε καυτή ανικανοποίητη λιβιδώς, 

είναι αυτός της φαντασίας ή παραμένει ακινητοποιημένη στο ασυνείδητο. Αφορά κυρίως 

στις ανικανοποίητες ώσεις (ορμές, επιθυμίες κλπ.) του μικρού παιδιού που στοχεύουν στο 

σημαντικό πρόσωπο της πρώιμης ηλικίας, κυρίως γονεϊκό.  

Ο Freud υποστήριζε (1912) ότι οι μεταβιβαστικές αντιδράσεις του ασθενούς προσφέρουν 

στον ψυχαναλυτή την ανεκτίμητη δυνατότητα να εξερευνήσει το παρελθόν και το 

ασυνείδητο του αναλυόμενου. Όλο εκείνο το αναπόσπαστο κομμάτι της εξελικτικής 

πορείας, το οποίο παραμένει και μετεξελίσσεται σε μία ιδιαίτερη Λογοκριτική Αρχή εντός 

του Εγώ η οποία παρατηρεί και κρίνει το υπόλοιπο μέρος αυτού. Εκείνο το Αρχαϊκό 

Υπερεγώ ή το Ιδεώδες, το οποίο ήρθε κάποτε από έξω και ενδοβλήθηκε, για να λογοκρίνει 

στην πορεία της εξέλιξης, ότι δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες, να τιμωρεί και να 

φοβίζει, να ντροπιάζει και ενίοτε να αφανίζει, δημιουργώντας άγχη και ψυχικές 
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καταστάσεις μη διαχειρίσιμες. Οι αναλυόμενοι έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν και όχι 

να θυμούνται (Freud,1905). Έτσι μία σειρά επαναλήψεων έρχεται στο αναλυτικό 

προσκήνιο. Επαναλήψεις που αφορούν το ασυνείδητο παρελθόν στις σχέσεις με τα τότε 

πρωταρχικά αντικείμενα αγάπης-μίσους. Αυτά τα αντικείμενα προβάλλονται από τον 

αναλυόμενο στο πρόσωπο του αναλυτή, μεταβιβάζοντας του μία συναισθηματική 

κατάσταση του τότε, στο εδώ και τώρα. Οι μεταβιβαστικές αντιδράσεις (όρος που εισήγαγε 

ο R. Greenson, αντί του όρου μεταβίβαση του Freud) είναι απρόσφορες. Δεν ταιριάζουν με 

το μεταβιβαστικό αντικείμενο. Όσο μεγαλύτερη ποιοτική και ποσοτική απροσφορότητα 

υπάρχει στο τώρα της αναλυτικής διαδικασίας, τόσο πιο πολύ ταιριαστή είναι αυτή με το 

ασυνείδητο παρελθόν του αναλυόμενου. Ο Greenson διαχώρισε τις μεταβιβαστικές 

αντιδράσεις ανάλογα με κάποιο ιδιαίτερο τύπο όπου ανήκουν. Διέκρινε μεταβιβαστικές 

αντιδράσεις που αφορούν 3 ασυνείδητες ώσεις, ή που αφορούν πρωταρχικές 

αντικειμενοτρόπες σχέσεις ή λιβιδινικές φάσεις (στοματικό, πρωκτικό, φαλλικό, γενετήσιο) 

περιλαμβάνοντας άγχη εγκατάλειψης, άγχη ευνουχισμού, ντροπή, ενοχή, αιμομικτικά άγχη 

και άλλα. Τέλος, κατά Greenson, μπορεί να υπάρχουν και μεταβιβαστικές αντιδράσεις που 

βασίζονται στη δομική συνιστώσα. Εκεί συμβαίνει η προβολή του υπερεγώ του εκείνο ή του 

εγώ του ασθενούς στον αναλυτή, κάτι το οποίο συνήθως λαμβάνει χώρα κατά τα πρώτα 

στάδια μιας ανάλυσης. Οι Κλαϊνιστές υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει καθόλη τη διάρκεια 

μιας αναλυτικής θεραπείας. Κατά μία έννοια δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η αναλυτική 

διαδικασία που προκαλεί μεταβιβαστικά φαινόμενα. Είναι η ανάγκη του ασθενούς να 

σχετιστεί, προκειμένου να επαναλάβει ένα σχεσιακό σενάριο το οποίο, αν και ασυνείδητο, 

λαμβάνοντας εξωτερικά ερεθίσματα, τείνει προς ενεργοποίηση και ζήτα ικανοποίηση. 

Δηλαδή παρόλο που οι ενορμήσεις έχουν απωθηθεί, αυτές δεν έχουν χαθεί. Το απωθημένο 

επιστρέφει και ζήτα ικανοποίηση. Η Ποταμιάνου προτείνει ότι ο καταναγκασμός της 

επανάληψης, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα άνοιγμα προς τον κόσμο των αντικειμένων, μία 

ενόρμηση ζωής. Αυτό το οποίο προάγει τη δημιουργία των μεταβιβαστικών φαινομένων σε 

μία ανάλυση, είναι το σοφά δομημένο Αναλυτικό Πλαίσιο. Είναι ο Σταθερός Τρίτος 

ανάμεσα στους δύο. Οι ελεύθεροι συνειρμοί και ο βασικός κανόνας (που προάγει η 

συνειδητή αποδοχή όσων έχουν απωθηθεί από τον αναλυόμενο) προεξάρχουν στην 

αναλυτική μέθοδο και σηματοδοτούν την κατάργηση της απόρριψης. Συνέπεια αυτού είναι 

η ανάδυση ιδεών από το παρελθόν, οι οποίες είχαν απορριφθεί και οι οποίες προβάλλονται 

ολόκληρες ή μέρος αυτών με έκδηλο ή λανθάνοντα τρόπο στον αναλυτή. Καθώς το 

πρωτόγονο εγώ του ασθενούς ταυτίζεται με τις απωθημένες ενορμήσεις του, 

απορρίπτοντας κάθε παρεμπόδιση, κάθε ματαίωση ή απαγόρευση, τείνει προς 

ικανοποίηση. Άλλως ειπείν η μεταβίβαση αναδύεται από την ολική ή μερική υπερνίκηση 

των αντιστάσεων και τη βαθμιαία παραίτηση από την απόρριψη των ιδεών (Racker). Άλλως 

ειπείν το Ανοίκειο τείνει να αναγνωριστεί ως Οικείο. Θα άξιζε να γίνει αναφορά και στην 

ικανότητα του εκάστοτε αναλυόμενου, να μπορεί να αφήνετε στην παλινδρόμηση των 

λειτουργιών του, παράγοντας μεταβιβαστικές αντιδράσεις προς ανάλυση, όμως συγχρόνως 

να είναι και σε θέση να αντιλαμβάνεται το θεραπευτικό χαρακτήρα αυτής. Δηλαδή, 

υιοθετώντας αρχικά τον ενεργητικό ρόλο προκειμένου να παράξει μεταβιβαστικά 

φαινόμενα, να είναι σε θέση, όταν έρθει η ώρα, να παθητικοποιηθεί προκειμένου να 

αντιληφθεί το μετασχηματισμό που επισυμβαίνει μετά από κάθε ανάλυση της 

μεταβίβασης, καθώς η επαναληπτική ένταση χαμηλώνει και γίνεται ανάμνηση. Αυτό μας 

φέρνει στο μυαλό την έννοια της εργασιακής συμμαχίας όπου ο Greenson την ορίζει ως τη 
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σχέση που αναπτύσσει ο ασθενής με τον αναλυτή του και η οποία βασίζεται στο έλλογο και 

υποκείμενο σε βουλητικό έλεγχο συναίσθημα του. Αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ στο 

ακέραιο, τουλάχιστον στην αρχική φάση κάθε θεραπείας, καθώς ο εκάστοτε ασθενής τείνει 

ασυνείδητα να διατηρεί την ασθένειά του, αντιστεκόμενος στη θεραπεία. Οι αντιστάσεις 

των νευρωσικών ασθενών λαμβάνουν χώρα μέσα στην αναλυτική κατάσταση με 

αναδραματίσεις συμπεριφορών. Ασθενείς που αντιστέκονται στην αλλαγή, αργούν ή 

ξεχνούν τις συνεδρίες, αντιστέκονται ή αρνούνται να 4 πληρώσουν, μιλούν ασταμάτητα ή 

σωπαίνουν, μεταθέτουν την αναλυτική κατάσταση έξω από το αναλυτικό πλαίσιο και 

πλήθος άλλων (Greenson). Εδώ ίσως αρμόζει η απροσφορότητα που χαρακτηρίζει την 

αναλυτική διαδικασία, καθώς ένας έκαστος που αναζητά μία θεραπεία, την ίδια στιγμή 

αντιστέκεται σε αυτή. Κλινικό παράδειγμα: Ασθενής ο οποίος είναι σε ανάλυση περίπου 

ενάμιση χρόνο, ενώ συζητά για πλήθος ερωτικών συνευρέσεων στο παρελθόν, κάποια 

στιγμή ήρθε στο προσκήνιο ότι αυτές οι συνευρέσεις αφορούσαν μόνο σε γυναίκες 

εκδιδόμενες και όχι σε συντροφικές σχέσεις, καθώς επίσης και μία επαναλαμβανόμενη 

φαντασίωση ότι συνουσιάζεται με έναν άντρα έχοντας τη θέση του παθητικού. Έπειτα από 

δύο συνεδρίες ο ασθενής αιτήθηκε να έρχεται δύο φορές την εβδομάδα αντί για μία. 

Συμφωνήθηκε να συζητηθεί αυτό το αίτημα του στην επόμενη συνεδρία. Μία ημέρα πριν, 

την προγραμματισμένη συνεδρία, ο αναλυόμενος τηλεφώνησε για να διακόψει τη 

θεραπεία. 

 Ο Freud ανέφερε ότι κάθε φορά που προσεγγίζεται στην ανάλυση ένα παθογόνο 

σύμπλεγμα, του οποίου τμήμα προωθείται στη συνείδηση του αναλυόμενου προς 

ανάλυση, το ασυνείδητο τμήμα του συμπλέγματος αυτού τείνει να αντιστέκεται. Έτσι 

καθώς ο ασθενής μεταβιβάζει στον αναλυτή, η επόμενη ιδέα που έρχεται στο νου του 

εκδηλώνεται με την ένδειξη μιας αντίστασης. Είναι σύνηθες στις αναλύσεις όταν η 

εκπροσώπηση ενός συμπλέγματος στο συνειδητό του ασθενούς τείνει να έρθει στην 

επιφάνεια προς έκφραση, τότε οι αντιστάσεις έρχονται από το υπόλοιπο τμήμα του 

συμπλέγματος, το οποίο βρίσκεται στο ασυνείδητο, προκειμένου να υπάρξει ένας 

συμβιβασμός ανάμεσα στις ασυνείδητες απαιτήσεις και στην αναλυτική εργασία. Σε αυτό 

το σημείο ενσκήπτει η μεταβίβαση. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει συνεχώς κατά τη διάρκεια 

μιας αναλυτικής συνεδρίας. Όσο ο αναλυόμενος αντιλαμβάνεται ότι η παραμόρφωση του 

παθογόνου υλικού του από μόνη της δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι της 

αποκάλυψης, τόσο περισσότερο μεταβιβάζει στον αναλυτή του, προκειμένου να 

αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη. Η αντίσταση του ασθενούς κινητοποιείται προκειμένου να 

τον προφυλάξει. Ο ασθενής του παραδείγματος προκειμένου να προστατευτεί από την 

αποκάλυψη που θα επέφερε η ανάλυση της μεταβίβασης, προτίμησε να διακόψει τη 

θεραπεία, έστω και αν αυτό εν τέλει συνέβη προσωρινά. Αν και η έννοια ενός μάχιμου εγώ 

θα προσανατολιζόταν σε πιο υγιείς καταστάσεις, θα πρότεινα ότι και σε αυτή τη φάση της 

ανάλυσης διαφαίνεται ένα μάχιμο εγώ που αντιστέκεται στις αλλαγές. Ο Freud πρότεινε τη 

διάκριση της μεταβίβασης σε θετική και αρνητική. Η μεν θετική μεταβίβαση ως υποστήριζε 

μπορεί από μόνη της να αποτελέσει το μοχλό της ανάλυσης καθώς δεν χρήζει καμία 

περαιτέρω ερμηνεία ή σχολιασμό προκειμένου να γίνει συνειδητή. Ως θετική μεταβίβαση 

όριζε τις αντιδράσεις του αναλυόμενου όπου προσανατολίζονται σε οποιαδήποτε μορφή 

αγάπης ακόμη και ερωτισμού προς τον αναλυτή. Αντιθέτως η αρνητική μεταβίβαση 

προσδιορίζεται από αισθήματα μίσους, αρχαϊκότερα ή μεταγενέστερα και εκφράζεται με 
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θυμό, εχθρότητα, αντιπάθεια, δυσπιστία, περιφρόνηση, αποστροφή, αηδία από την πλευρά 

του αναλυόμενου. Η αρνητική μεταβίβαση έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να αποκαλυφθεί 

και να αναλυθεί από τη θετική μεταβίβαση.  Θα πρότεινα, ότι περισσότερο η θετική 

μεταβίβαση αφορά σε ένα αντικείμενο επιθυμίας ενώ η αρνητική αφορά σε ένα 

αντικείμενο ανάγκης. Όπως και να έχει, προσωπική άποψη είναι ότι αυτή η διάκριση 

θετικής και αρνητικής μεταβίβασης , ενδεχομένως να μην υφίσταται ξεκάθαρα στην 

αναλυτική διαδικασία, καθώς η βαπτίζουσα αρνητική μεταβίβαση θεωρώ ότι υφέρπει κάτω 

από οποιαδήποτε υποτιθέμενη θετική πλευρά της. Μία σκέψη θα ήταν ότι ακριβώς η 

αναλυτική εργασία πρωτίστως έχει να ανακαλύψει και να μετατρέψει την αρνητική 

μεταβίβαση που έρχεται στην ανάλυση στη θετική πλευρά της και στη συνέχεια να 

επεξεργαστεί, αναλύοντας αυτές τις δύο διχοτομημένες όψεις του ψυχισμού του ασθενούς, 

προκειμένου αυτές να γίνουν κατανοητές και να επαναεσωτερικευτούν ως ένα όλον από 

αυτόν. Μοιάζει σαν μία μεταβολική διαδικασία, που σκοπό έχει να ξεχωρίσει και να 

καθαρίσει τα συστατικά που έχουν μπερδευτεί, δημιουργώντας εκ νέου χρήσιμες 

προσμίξεις με αυτά, εκμεταλλεύσιμες προς όφελος του ψυχισμού. Σε μία αναλυτική 

μέθοδο συνυπάρχουν και τα δύο είδη μεταβίβασης τα οποία συγκλίνουν στην ίδια ιδέα. 

Είναι η ανάγκη του εκάστοτε αναλυόμενου να αγαπηθεί από τα εσωτερικά του απορριπτικά 

αντικείμενα. Το ψυχαναλυτικό Πλαίσιο κατά μία έννοια βιώνετε ως ματαιωτικό από τον 

ασθενή, επιτάσσοντάς τη σύγκρουση του υποκειμένου με το αντικείμενο. Κατά τη βρεφική 

περίοδο αυτή η σύγκρουση και η αναγνώριση του άλλου ήταν εξωτερική. Στην ανάλυση 

βιώνεται εσωτερικά. Ο Racker, υποστηρίζει ότι κατά αυτήν την έννοια η ανάλυση δρα ως η 

επιθετικότητα, καθώς επιτίθεται στις υπάρχουσες καταστάσεις, με σκοπό να μεταβάλλει τα 

λανθάνοντα σχίσματα σε έκδηλα και να μετατρέψει τις εσωτερικές συγκρούσεις και τους 

εσωτερικούς αποχωρισμούς, μέσα στη μεταβίβαση σε εξωτερικούς. Έτσι στην ανάλυση ο 

ασθενής βιώνει έντονο άγχος, πόνο και ανάγκη για αγάπη. Όμως την ίδια στιγμή η ανοχή 

που συνεπάγεται ο βασικός κανόνας της ψυχανάλυσης που διέπεται από την αρχή της 

κατάργησης της παθολογικής απόρριψης, άλλως ειπείν της άλογης επιθετικότητας που 

κατευθύνεται εναντίον μερών του εγώ του ασθενούς, έρχεται να επισφραγίσει μία 

διαδικασία ένωσης, σύνδεσης, δηλαδή, μία έκφραση έρωτα.  

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  

Έως εδώ, αναφερθήκαμε στις μεταβιβαστικές αντιδράσεις ενός εκάστου ασθενούς όπου 

ενσκήπτουν σε μία ανάλυση. Αυτές κατευθύνονται στον αναλυτή ο οποίος είναι εκεί, 

υπηρετώντας έναν διπλό ρόλο. Ακούει προσεκτικά προσπαθώντας να νιώσει, να αφεθεί σε 

μία προσωρινή παλινδρόμηση, προκειμένου να βιώσει τεχνητά τον αντίκτυπο των ιστοριών 

του αναλυόμενου. Ο Racker(1957) διέκρινε δύο είδη ταυτίσεων που επισυμβαίνουν στον 

αναλυτή κατά την αναλυτική διαδικασία, προκειμένου να κατανοήσει τη μεταβίβαση. Είτε 

ταυτίζει μία πλευρά του εαυτού του με την αντίστοιχη ψυχική πλευρά του αναλυόμενου, σε 

μία σύστοιχη ταύτιση, δηλαδή με το εγώ, το υπερεγώ ή το εκείνο του θεραπευόμενου 

προκειμένου να βιώσει την αντανάκλαση και την αναπαραγωγή της ψυχικής εμπειρίας του, 

είτε σε μία συμπληρωματική ταύτιση, ταυτίζεται με τα εσωτερικά αντικείμενα του 

αναλυόμενου βιώνοντας ανάλογα συναισθήματα που βίωσαν αυτά τα αντικείμενα. Την 

επόμενη στιγμή όμως οφείλει να έχει την ικανότητα να αποστασιοποιείται από αυτό και να 

αξιολογεί τα γεγονότα. 6 Η μεταβίβαση του ασθενούς συναντά ή προσκρούει ενίοτε στην 

αντιμεταβίβαση του αναλυτού. Όταν ο αναλυτής ακούει και ερμηνεύει αντιλήψεις οι 
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οποίες ερμηνείες, μπορεί να έχουν παρεμβατικό ή διαστρεβλωτικό χαρακτήρα, ακόμη κι αν 

αυτές είναι βοηθητικές, μπορεί να παρεμποδίζουν τις ασυνείδητες διαδικασίες στο ψυχικό 

όργανο του ασθενούς ακόμη και αν αυτές είναι σωστές. Στην περίπτωση που ο αναλυτής 

ταυτίζεται με ένα εσωτερικό αντικείμενο το οποίο προβάλλει επάνω του ο αναλυόμενος, η 

αντιμεταβίβαση και αντίδραση του αναλυτή, θα έχει συμπεριφορικά αποτυπώματα τα 

οποία συνειδητά ή ασυνείδητα γίνονται αντιληπτά από τον αναλυόμενο. Κλινικό 

παράδειγμα: Νεαρή ασθενής που τη βλέπω περίπου ένα χρόνο έρχεται στη συνεδρία με 

δέκα λεπτά καθυστέρηση. Με περίσσια αργή και νωχελική κίνηση αφήνει την τσάντα της, 

βγάζει το μπουφάν της το διπλώνει και το τοποθετεί στον καναπέ, κάθεται και ανοίγει την 

τσάντα της και βγάζει ένα χυμό και μία μπανάνα. Ανοίγει το χυμό και βάζει το καλαμάκι και 

το τοποθετεί στο τραπεζάκι. «Μου χύθηκε χυμός στο πάτωμα» λέει και παίρνει ένα 

χαρτομάντιλο για να το σκουπίσει προσθέτοντας: «δεν αφήνει λεκέ» . Πέρα από το να την 

παρατηρώ δεν έκανα τίποτε άλλο. «Έχω θέματα με τη μαμά μου στο σπίτι έχει γίνει πολύ 

παράξενη το τελευταίο διάστημα. Φωνάζει συνέχεια έχω την εντύπωση ότι εκνευρίζεται 

μαζί μου. Ώρες ώρες νιώθω ότι δεν με θέλει. Δεν της αρέσει τίποτα από ότι κάνω». Αμέσως 

στη σκέψη μου ήρθε η δυσαρέσκεια που ένιωσα έως και εκνευρισμό θα έλεγα στην 

εκδραμάτιση της ασθενούς μου. Θα πρότεινα τη σκέψη ότι σε μία ανάλυση τελικά δεν 

εκδραματίζει μόνο ο αναλυόμενος αλλά και ο αναλυτής. Μοιάζει σαν ένα αμφίδρομο 

παιχνίδι ανάμεσα σε δύο. Ο Racker προτείνει τον όρο αντιμεταβιβαστική νεύρωση του 

αναλυτή. Αναγνωρίζει ότι όπως ο ασθενής έτσι και ο αναλυτής έχει στην προσωπικότητα 

του το υγιές μέρος του και το νευρωτικό, το παρόν του και το παρελθόν του, την 

πραγματικότητα του και τη φαντασίωση του. Φυσικά υπάρχουν ποσοτικές αλλά και 

ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στους δύο εφόσον ο αναλυτής έχει ήδη αναλυθεί, όμως 

παρόλα αυτά η ιδέα ότι ούτε ο αναλυτής είναι ελεύθερος νευρώσεων εξακολουθεί να 

υπάρχει. Κλινικό παράδειγμα: Γυναίκα 38 ετών δικηγόρος έρχεται στη θεραπεία περίπου 

δύο χρόνια. Πριν ένα χρόνο παντρεύτηκε. Πριν το γάμο της, η καριέρα της ήταν η 

πρωταρχική της έννοια. Μετά το γάμο αυτό άλλαξε ήρθε η συμβίωση και η ευθύνη που 

φέρει μαζί. Σε μία από τις συνεδρίες μας ήρθε εκνευρισμένη αρχίζοντας να κατηγορεί το 

σύζυγό της ότι δεν την καταλαβαίνει, ότι δεν τη βοηθάει, ότι τα περιμένει όλα από εκείνη, 

ότι δουλεύει και ότι θα έπρεπε με το που γυρίσει σπίτι να μαγειρέψει, να πλύνει, να 

σιδερώσει και να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, κάτι το οποίο δεν το είχε συνηθίσει 

πριν από το γάμο, γιατί αφενός μεν έμενε μόνη της, αφετέρου η μητέρα της την 

επισκέπτονταν συχνά από το χωριό και της πρόσφερε υπηρεσίες ανεκτίμητες καθώς λέει, 

όσον αφορούσε το σπίτι και τις οικιακές εργασίες. Ακούγοντας την, ένιωσα κάποια στιγμή 

όλα όσα περιέγραφε να μου είναι πολύ γνώριμα και οικεία. Ναι κάπως έτσι αισθανόμουν 

και εγώ τα πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου μου. Ένιωθα εκνευρισμένη θυμάμαι και είχα 

παράπονα και εγώ από το σύζυγό μου. Αν αφεθώ στην παρόρμησή μου και ταυτιστώ με την 

πελάτισσά μου και θυμώσω μαζί της για το θέμα του συζύγου της, μπορεί αρχικά αυτό να 

την χαροποιήσει, όμως σίγουρα απέχει πολύ από μία αναλυτική εργασία. 7 Το οξύμωρο 

είναι ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, την ίδια στιγμή θα ένιωθα και θυμωμένη μαζί της, αφού 

οποιαδήποτε ταυτισιακή διαδικασία στη βάση της εμπεριέχει επιθετικότητα. Κατά τις 

αναφορές του Freud, στην Ποταμιάνου, η έννοια της ταύτισης περιλαμβάνει αλλαγή του 

υποκειμένου προκειμένου να εναρμονιστεί και να ιδιοποιηθεί στοιχεία που ανήκουν στο 

αντικείμενο. Αυτό από μόνο του περιλαμβάνει εξαναγκασμό. Γενικότερα η πορεία των 

ταυτισιακών διεργασιών είναι κίνηση όπου εμπεριέχει βαθιές δονήσεις που προκαλούν οι 
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ασταμάτητες βολές και επιθέσεις τόσο εναντίον του αντικειμένου όσο και του εγώ. Θα 

έλεγε κάποιος ότι ο αναλυτής χρησιμοποιεί τεχνητά την ταυτισιακή διαδικασία, 

προκειμένου να κάνει τη δουλειά του, όμως ποτέ δεν μπορούμε έστω και ασυνείδητα να 

απέχουμε από την βία που διαποτίζει εν τέλει οποιαδήποτε ταυτισιακή διαδρομή. Στην 

περίπτωση της ασθενούς μου, όντως υπήρξε μία βίαιη δόνηση, καθώς η υποτιθέμενη 

ταύτισή μου με την αναλυόμενη, προσέκρουε βίαια στην επιθυμία μου για την ομαλή 

έκβαση της δουλειάς μου, που θα ήταν η ανάλυση και η ερμηνεία των συμπεριφορικών της 

δρώμενων. Το ενδιαφέρον της ψυχανάλυσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει διευρυνθεί και 

βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνοντας και θεωρίες σχέσεων, 

θεωρίες πιο κοντινές στην κλινική εμπειρία. Η ψυχαναλυτική διαδικασία τελικά συνιστά ένα 

διυποκειμενικό πεδίο αλληλεπίδρασης, ορίζοντας το ψυχικό όργανο ως ανοιχτό σύστημα. 

Το περιβάλλον που δημιουργεί η σχέση των δύο παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική 

εξέλιξη, καθώς η συνάντηση των δύο και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους, μπορούν 

να αποτελέσουν μοχλό νοηματοδότησης, ακόμη και των πιο εγγενών στοιχείων της 

ανθρώπινης λειτουργίας (Greenson 1991). Με βάση αυτά που υποστήριζε ο Freud το 1917, 

ότι οι εσωτερικές δομές σχηματίζονται από τη σχέση με τα εξωτερικά αντικείμενα 

δημιουργήθηκε μία νέα θεώρηση κατά την οποία οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να 

μετασχηματιστούν εντέλει σε ενδοψυχικές δομές. Ο Χόφμαν το 1998, αναφέρθηκε στην 

ψυχαναλυτική θεραπευτική δράση που προάγει η ενεργή συμμετοχή του αναλυτού στο 

συγκινησιακό πεδίο που δημιουργείται από τη συνεχή αλληλεπίδραση των προβλητικών 

ταυτίσεων του αναλυόμενού και της διαισθητικής απόκρισης του αναλυτού, την 

αλληλεπίδραση του περιέκτη με το περιεχόμενο (όρος που εισήγαγε ο Bion), της 

μεταβίβασης με την αντιμεταβίβαση, σχηματίζοντας αναλυτής και αναλυόμενος κοινούς 

πυρήνες αντιστάσεων, οι οποίοι χρήζουν ερμηνείας. Αυτή η ταλάντωση ανάμεσα στο 

σχηματισμό των αντιστάσεων και την επίλυσή τους αποτελεί την αναλυτική εργασία που θα 

δημιουργήσει νέα νοήματα και θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

ελλειμματικών δομών και λειτουργιών. Αναλυτές όπως ο Winnicot, θεώρησαν ότι ο σκοπός 

της ερμηνευτικής λειτουργίας του αναλυτή δεν περιορίζεται μόνο στο να γίνει το 

ασυνείδητο συνειδητό, αλλά πρωτεύων στόχο έχει τη δημιουργία νέων νοημάτων στην 

υπάρχουσα εμπειρία τα οποία είχαν χαοτικό χαρακτήρα από τις παρελθούσες 

αδιαμόρφωτες εμπειρίες. Αυτό το πέρασμα από τον πλήρως αποστασιοποιημένο αναλυτή 

του παρελθόντος στον αναλυτή που υποδέχεται και έχει ενεργή συμμετοχή στη 

θεραπευτική συνάντηση έρχεται να δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση και ειδικό βάρος 

στις συναισθηματικές αντιδράσεις αυτού. Η αυτοπαρατήρηση του αναλυτή, δεν είναι κάτι 

καινούργιο αφού αυτή η αποκάλυψη είχε γίνει από τον Freud. Είναι η 8 ικανότητα του 

θεραπευτή να λαμβάνει, να απορροφά, να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει τις προβλητικές 

ταυτίσεις του ασθενούς έχοντας κατά νου τις συναισθηματικές αντιδράσεις που λαμβάνουν 

χώρα στο δικό του ψυχισμό. Μόνο έτσι όλα όσα βιώνει στην αντιμεταβίβαση ο θεραπευτής, 

μπορούν να μετασχηματιστούν από νευρωτικές προκλητικές αντιδράσεις σε υλικό προς 

διερεύνηση και κατανόηση για τον ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό για την έκβαση της 

θεραπείας να είναι σε θέση ο αναλυτής να κρατάει το υλικό που του φέρνει ο αναλυόμενος 

και να το επιστρέφει σε αυτόν την κατάλληλη στιγμή αφού πρώτα το έχει περάσει από τη 

δική του αυτοανάλυση. Αυτό ίσως μας φέρνει στο νου την έννοια της ενσυναίσθησης 

(Kohut 1971) στην οποία είχε αναφερθεί και ο Freud (1920). Σημείωνε τη σπουδαιότητα 

που έχει για τον αναλυτή η προώθηση της ασυνείδητης αντιληπτικότητας του για την 
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κατανόηση των ασυνείδητων διεργασιών του ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο όπως 

υποστηρίζει η Deutsch (1912), το ασυνείδητο του αναλυτή επικοινωνεί και συντονίζεται με 

αυτό του αναλυόμενου μέσα από μία ταυτισιακή διαδικασία προκειμένου να προαχθεί ο 

μετασχηματισμός της ποσότητας σε ποιότητα. Πολύ κοντά στην ενσυναίσθηση , βρίσκεται 

και η έννοια της reverie του Bion (1962), όπου αναφέρεται στην ικανότητα της μάνας 

(αναλυτής), να υποδέχεται, να βιώνει, να εμπεριέχει, να επεξεργάζεται, να νοηματοδοτεί 

και να επιστρέφει τις προβλητικές ταυτίσεις επεξεργασμένες, πίσω στο παιδί της (ασθενής). 

Αναλυτές οι οποίοι θεωρούν πως γρήγορα βρίσκουν τη ρίζα του κακού και βιάζονται να την 

ανακοινώσουν στους ασθενείς τους, ενδεχομένως αντί να πετύχουν την κατανόηση και τη 

συνειδητοποίηση, να βρεθούν προ εκπλήξεων, με τη θεραπεία και τον ασθενή να 

οπισθοχωρούν με την ίδια ταχύτητα. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς έτοιμοι να ακούσουν αυτό 

που ανακάλυψε ο θεραπευτής. Δεν είναι και όλοι οι θεραπευτές έτοιμοι να πουν αμέσως 

αυτό που νομίζουν ότι έχουν ανακαλύψει. Ίσως μία προεργασία και μία προετοιμασία και 

για τις δύο πλευρές, να είναι τις περισσότερες φορές προτιμότερη και πιο εποικοδομητική 

από τις γρήγορες ερμηνείες του αναλυτή που στέφονται με εύσημα. Όπως και να έχει, η 

θεραπεία του Ψυχικού Οργάνου είναι ένα ζήτημα ανεξάντλητο. Οι ψυχικές μεταλλαγές 

συνεχίζονται όσο διαρκεί η ζωή. Πάντα θα υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι ανεξερεύνητο, 

κάτι που είναι άγνωστο. Και πάντα θα καλούμεθα όλοι, είτε είμαστε αναλυτές είτε είμαστε 

αναλυόμενοι, να εργαστούμε πάνω σε αυτό που είναι κενό και τραυματικό σε αυτό που 

επιβάλλει τροποποιήσεις, τροποποιήσεις που διαταράσσουν, γιατί πολύ απλά όλοι έχουμε 

τις σκοτεινές ζώνες μέσα μας και είναι αδύνατον να τις αποφύγουμε. Τελικά, η εργασία της 

ανάλυσης θα έλεγα, ότι προσιδιάζει με μία μίξη έρευνας και θεραπείας που αφορά τόσο 

τον αναλυόμενο, όσο και τον αναλυτή. Έχοντας και οι δύο ένα κοινό σημείο αναφοράς που 

περιφρουρείται από το Ψυχαναλυτικό Πλαίσιο, εργάζονται στον ενδιάμεσο πάγκο, 

προκειμένου μέσα σε ένα κλίμα σταθερότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, 

να αναδημιουργήσουν το παζλ της ιστορίας του αναλυόμενου με κομμάτια νέων εμπειριών 

που εμφορούνται από την ενόρμηση της ζωής και του έρωτα. Τελικά, είναι οι λεπτοί 

χειρισμοί, ακόμη κι αν αυτοί προκαλούν επώδυνα συναισθήματα, είναι η προσφορά του 

ενδοψυχικού κόσμου του αναλυτού ως κύριο εργαλείο στον πάγκο εργασίας, είναι η 

ενσυναίσθηση, είναι η διαίσθηση, είναι η έννοια του περιέκτη και της ονειροπόλησης, η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο 9 σεβασμός, που αναμιγνύονται με το ακατέργαστο 

ενδοψυχικό κομμάτι του αναλυόμενου σε μία δύνη έντονων συναισθημάτων, προκειμένου 

να δημιουργήσουν, ανάγοντας έτσι την ψυχαναλυτική διαδικασία σε τέχνημα. 

 

ΙΙ) Αντικατοπτρισμός των μεταβιβαστικών-αντιμεταβιβαστικών αντιδράσεων 

(*στο Αναστασόπουλος.Δ, Ζαχαρία. Α, Ματσούκα, Μ. «Ναρκισσισμός και ψυχικά 

φαινόμενα στην εφηβεία» (2015, Νήσος)  

ΝΑΝΣΥ ΤΑΛΟΥΜΗ 

 Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση  

Η φύση της μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης στη θεραπεία των εφήβων αποτελεί αντικείμενο 

έντονων αντιπαραθέσεων, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εφήβων με παθολογικό 
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ναρκισσισμό. Για τον Freud, το μεγαλύτερο εμπόδιο, ο σκληρός πυρήνας της αντίστασης 

εγγράφεται στον ναρκισσισμό. Οι συγκεκριμένοι έφηβοι έχουν βιώσει τη συναισθηματική 

απουσία ή την ανυπαρξία βασικών λειτουργιών του πρωταρχικού αντικειμένου. Ο Αndre 

Green (Ι 968) με τη «νεκρή μητέρα» εξηγεί μία τέτοια κατάσταση. οι συγκεκριμένοι 

ασθενείς αντιμετωπίζουν τον τρόμο αφανισμού και κατακερματισμού. οι αντιστάσεις αυτές 

έχουν να κάνουν με την επαναβίωση του αρχαϊκού τραύματος (primitive agonies) στη 

θεραπεία, όπως το περιγράφει ο Winnicott ( Ι 963), ενός τραύματος που βιώθηκε στην 

περίοδο πριν από την επαρκή ανάπτυξη του Εγώ. Ο Η. Rosenfeld (1971, 1978) διακρίνει τον 

λιβιδινικό ναρκισσισμό (εξιδανίκευση των καλών πλευρών του εαυτού) από τον 

καταστροφικό (εξιδανίκευση των καταστροφικών πλευρών του εαυτού). Στον λιβιδινικό 

ναρκισσισμό, η εξιδανίκευση του εαυτού έχει προεξέχοντα ρόλο και ενισχύεται από 

μηχανισμούς ενδοβολής και προβλητικής ταύτισης με τα καλά αντικείμενα. Ο 

καταστροφικός ναρκισσισμός είναι συναφής με την ενόρμηση θανάτου και ο Rosenfeld τον 

συνδέει με την αρνητική θεραπευτική αντίδραση. Όταν επικρατεί στην αναλυτική 

διαδικασία, υπάρχει μία επιθυμία από τον αναλυόμενο να καταστρέψει τον αναλυτή ως 

αντικείμενο και ως πηγή ζωής και ευχαρίστησης. Αυτοι' οι ασθενείς πιστεύουν ότι 

προσφέρουν οι ίδιοι ζωή στον εαυτό τους. O Rosenfeld (1978) χρησιμοποιεί τον όρο 

«ναρκισσιστική παντοδύναμη σχέση με το αντικείμενο», τον οποίο θεωρεί άμυνα εναντίον 

της επιθετικότητας που προκαλείται από την εξάρτηση, τη ματαίωση και το φθόνο. Η 

αναγνώριση του αντικειμένου και ο αποχωρισμός δημιουργούν άγχος, επιθετικότητα και 

φθόνο, γιατί αναγνωρίζεται η ανάγκη για εξάρτηση και η χρησιμότητα του αντικειμένου. Ο 

Winnicott (1956) προτείνει μια τεχνική η οποία προετοιμάζει τη σκέψη του Kohut. O 

Winnicott θεωρεί ότι, εφόσον η ακεραιότητα του Εγώ για την εγκατάσταση της νεύρωσης 

μεταβίβασης δεν είναι επαρκής, σ' αυτές τις περιπτώσεις το πλαίσιο, όπως και η ίδια η 

καθοδήγηση της ανάλυσης από τον αναλυτή παίζουν σημαντικό ρόλο. Μολονότι ο Freud 

θεωρεί ότι οι ασθενείς με ναρκισσιστικές διαταραχές, όπως και οι έφηβοι οι οποίοι έχουν 

παρόμοια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, αναπτύσσουν διαφορετικές μορφές 

ναρκισσιστικής μεταβίβασης, οι οποίες είναι αντίθετες προς την αναλυτική διαδικασία. Ο 

Kernberg (1970, 1974, 1975) και ο Kohut (1966, 1968, 1971) αντιθέτως υποστηρίζουν με 

θεωρητική και κλινική συστηματοποίηση των φαινομένων της μεταβίβασης, των 

ναρκισσιστικών προσωπικοτήτων και επιτυγχάνουν μία σημαντική θέση στο πλαίσιο της 

σύγχρονης δομικής θεωρίας, επιβεβαιώνοντας την αναλυσιμότητα των ναρκισσιστικών 

διαταραχών. Σύμφωνα με τον Kohut (1968, 1971), οι δύο κύριες εκφάνσεις των 

ναρκισσιστικών μεταβιβάσεων είναι η εξιδανικευμένη μεταβίβαση και η μεταβίβαση 

καθρέπης. Και οι δύο εμφανίζονται στη θεραπεία σαν μία θεραπευτική επανεργοποίηση 

των πρώιμων ναρκισσιστικών μετασχηματισμών του πρωτογενούς ναρκισσισμού στο παιδί, 

οι οποίες είναι η εξιδανίκευση της γονικής φιγούρας από τη μία πλευρά, και ο καθολικός 

ναρκισσισμός του παιδιού από την άλλη. Η εξιδανικευμένη μεταβίβαση αναβιώνει την 

αρχαϊκή προβλητική ταύτιση με το παντοδύναμο αντικείμενο μέσω του αναλυτή, ενώ η 

μεταβίβαση καθρέπτης εγκαθιδρύει εκ νέου το μεταβιβαστικό πεδίο των πρώιμων σταδίων, 

όπου εαυτός και αντικείμενο δεν ήταν ξεκάθαρα διαφοροποιημένα. H ναρκισσιστική 

μεταβίβαση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην ανάλυση των εφήβων και οι δύο τύποι των 

μεταβιβαστικών φαινομένων βοηθούν τον έφηβο ασθενή να καλύψει το κενό που 

δημιουργήθηκε από την απώλεια του πρώτου παντοδύναμου οιδιποδειακού αντικειμένου. 

Στην πραγματικότητα, η συμπλήρωση του κενού στη ζωή του ασθενούς ήταν μια 
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διαδικασία που δεν ήταν ξένη στον Freud (1937), o οποίος μολονότι ήταν σε διαφορετικό 

περιβάλλον, χρησιμοποιούσε τον όρο «κατασκευή» για να αναφερθεί στην ανακατασκευή 

από τον αναλυτή ενός μέρους του παρελθόντος του ασθενούς. Είναι ενδιαφέρον ότι ο 

Freud πίστευε πως το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατασκευής θα ήταν θεραπευτικό, είτε η 

ανακατασκευή αναφερόταν σε πραγματικές απωθημένες μνήμες του ασθενούς είτε εάν 

παρήγαγε ισχυρές πεποιθήσεις για την Ψυχική πραγματικότητα του ασθενούς. Κάτι 

ανάλογο παρατηρούμε στη ναρκισσιστική μεταβίβαση των εφήβων, όπου πυρήνας της 

μεταβίβασης είναι το συναίσθημα του κενού. O αναλυτής γίνεται ένα μεταβατικό 

αντικείμενο ή ένα υποκατάστατο του ιδεώδες του Εγώ. Ο περιορισμός του αναλυτή στην 

ερμηνεία των μεταβιβαστικών φαινομένων και η μη ενεργητική του προσπάθεια, θα 

δημιουργήσει ένα ρεαλιστικό δεσμό και θα διευκολύνει τη διαδικασία της εξιδανίκευσης. 

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της μεταβίβασης καθρέφτη καθιστούν τον έφηβο ικανό να 

σχετιστεί, ίσως για πρώτη φορά, με ένα μη αιμομικτικό αντικείμενο. Αυτό επιτρέπει την 

εγκαθίδρυση ενός σημαντικού βαθμού σταθερότητας του αντικειμένου, προκαλώντας 

σημαντική πρόοδο στη συνοχή του εαυτού και στις σχέσεις αντικειμένου. O αναλυτής των 

εφήβων συμπληρώνει το κενό του εφηβικού εαυτού και μορφοποιεί την ασφάλεια την 

οποία δεν έχουν και τον σεξουαλικό ρόλο τον οποίο αναζητούν. Επίσης, είναι ικανός να 

αναστοχαστεί μια εικόνα, μέσα από τη μεταβίβαση καθρέφτη ενός ολόκληρου σώματος του 

εφήβου μακριά από τον καθολικό κατακερματισμό. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο έφηβος με τον 

αναλυτή, όπως το παιδί με τη μητέρα, αρχίζει να βιώνει μια αίσθηση ταυτότητας 

αποδεχόμενος από την μητέρα (αναλυτή) την αντανάκλαση της προβαλλόμενης λιβιδινικής 

επένδυσης (Lichtenstein, 1964). Μία συνολική μετατροπή των εσωτερικών εικόνων θα 

λάβει Χώρα, όταν ο αναλυτής γίνει ξεχωριστό πρόσωπο με το οποίο ο έφηβος μπορεί να 

ταυτιστεί. Επομένως, η διαδικασία εσωτερίκευσης με την ακόλουθη αναδιευθέτηση των 

εσωτερικών εικόνων ολοκληρώνεται. Η σταθεροποίηση των εσωτερικών δομών και οι 

αλλαγές στην ποιότητα των ενδοβλημένων αντικείμενων αποτελούν τον τελικό στόχο. Ο 

Britton (2004) αναφέρεται σε δύο διαφορετικούς τύπους ναρκισσιστικής διαταραχής, οι 

οποίοι βασίζονται στον άξονα μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση. Στον πρώτο Τύπο του οριακού 

ή λεπτόδερμου ναρκισσισμού, όπου η μεταβίβαση είναι κολλώδης και ο ασθενής διεισδύει 

στον Ψυχικό Χώρο του αναλυτή. Και στον δεύτερο τύπο του απόμακρου και παχύδερμου 

ναρκισσισμού, όπου o αναλυτής αποκλείεται από τον ψυχικό χωρο του ασθενούς, ενώ το 

αίσθημα του αποκλεισμού προβάλλεται στον αναλυτή.  
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ΙΙΙ) Μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση και μέθοδοι θεραπείας στον παθολογικό 

ναρκισσισμό κατά Otto Kernberg  

Γιάννης Σκοπετέας,  Καθηγητής  Σεναριoγραφίας και Σκηνοθεσίας στις Ψηφιακές                         

Οπτικοακουστικές Τέχνες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ο Otto Kernberg σχεδίασε μια μορφή ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας γνωστή ως 

Transference Focused Psychotherapy (Ψυχοθεραπεία επικεντρωμένη στην μεταβίβαση -

TFP), ειδικά για ασθενείς με Οριακή Οργάνωση Προσωπικότητας, αλλα και για 

ναρκισσιστικές προσωπικότητες και άλλες σοβαρές διαταραχές. Οι ασθενείς αυτοί 

χαρακτηρίζονται από την άμυνα της σχάσης (και της συνακόλουθης διάψευσης/απάρνησης 

- denial) με ασυμβίβαστες και αντιφατικές εσωτερικοποιημένες αναπαραστάσεις του 

εαυτού και των σημαντικών άλλων που είναι ενεργά φορτισμένες. Η άμυνα εναντίον αυτών 

των αντιφατικών εσωτερικοποιημένων αντικειμενικών σχέσεων οδηγεί σε διάχυση 

ταυτότητας και διαταραγμένες σχέσεις με άλλους και με τον εαυτό. Οι διαστρεβλωμένες 

αντιλήψεις του εαυτού, των άλλων και των σχετικών επιδράσεων αποτελούν το επίκεντρο 

της θεραπείας καθώς εμφανίζονται στη μεταβιβαστική σχέση με τον θεραπευτή. Η συνεπής 

ερμηνεία αυτών των παραμορφωμένων αντιλήψεων θεωρείται ο μηχανισμός της αλλαγής. 

Αυτό πιστεύεται ότι επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη απαρτιωμένων αναπαραστάσεων του 

εαυτού και των άλλων, την τροποποίηση των πρωταρχικών αμυντικών λειτουργιών και την 

επίλυση της διάδοσης της ταυτότητας που διαιωνίζουν τον κατακερματισμό του 

εσωτερικού αντιπροσωπευτικού κόσμου του ασθενούς. Για να γίνει αυτό, οι εσωτερικές 

αναπαραστάσεις των προηγουμένων σχέσεων του πελάτη ερμηνεύονται με συνέπεια και 

σταθερότητα κατά τη μεταβίβαση με τεχνικές διευκρίνισης, αντιπαράθεσης και ερμηνείας 

που χρησιμοποιούνται μέσα στη συνεδρία. Ο επιδιωκόμενος στόχος της θεραπείας 

επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των χωρισμένων τμημάτων των αναπαραστάσεων 

εαυτού και αντικειμένων. Οι στόχοι είναι ο καλύτερος έλεγχος συμπεριφοράς, η αυξημένη 

ρύθμιση των επιπτώσεων, οι πιο οικείες και ευχάριστες σχέσεις και η ικανότητα να 

επιδιώκουν στόχους ζωής (Clarins et al. 2004) Το TFP περιλαμβάνει δύο έως τρεις συνεδρίες 

45 ή 50 λεπτών την εβδομάδα.  

Η TFP αποτελείται από τα εξής τρία βήματα:  

 (α) τη διαγνωστική περιγραφή μιας συγκεκριμένης εσωτερικοποιημένης σχέσης 

αντικειμένου στην μεταβίβαση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας, το TFP 

επικεντρώνεται στη (Clarins et al 2004): • συγκράτηση αυτοκτονικών και 

αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών • διάφορους τρόπους καταστροφής των θεραπειών • 

ταυτοποίηση και ανακεφαλαίωση σχέσεων κυρίαρχου αντικειμένου (από μη ενοποιημένες 

και αδιαφοροποίητες επιδράσεις και αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων) σε ένα 

πιο συνεκτικό σύνολο.  
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(β) τη διαγνωστική επεξεργασία της αντίστοιχης αντιπροσώπευσης του εαυτού και του 

αντικειμένου στη μεταβίβαση και της εφαρμογής τους στην μεταβίβαση / αντίστροφη 

μεταφορά.  

(γ) την ενσωμάτωση των ξεχωριστών αναπαραστάσεων, που οδηγούν σε μια 

ολοκληρωμένη αίσθηση του εαυτού και άλλων που επιλύει τη διάδοση της ταυτότητας.  

Οι μερικές αναπαραστάσεις του εαυτού και του άλλου συνδυάζονται και συνδέονται με μια 

επίδραση σε διανοητικές μονάδες που ονομάζονται δυάδες (dyads) σχέσεων αντικειμένου. 

Αυτές οι δυάδες είναι στοιχεία ψυχολογικής δομής. Στην οριακή παθολογία, η έλλειψη 

ενσωμάτωσης των εσωτερικών σχέσεων αντικειμένων των δυάδων αντιστοιχεί σε μια 

«χωρισμένη» ψυχολογική δομή στην οποία οι εντελώς αρνητικές αναπαραστάσεις 

χωρίζονται / διαχωρίζονται από ιδεατές θετικές αναπαραστάσεις του εαυτού και του άλλου 

(βλέποντας τους ανθρώπους ως όλα καλά ή όλα κακά). Ο υποτιθέμενος παγκόσμιος 

μηχανισμός αλλαγής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με TFP είναι η απαρτίωση 

αυτών των δυάδων αναπαραστάσεων του εαυτού και του άλλου σε ένα πιο συνεκτικό 

σύνολο (Levy et al 2006).  
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