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Θεραπευτικός σχεδιασµός
Εντοπισµός σχηµάτων
-

επαναλαµβανόµενα πρότυπα στις αυτόµατες σκέψεις
βασικές πεποιθήσεις εκφρασµένες ως αυτόµατες σκέψεις
Προσφέροντας το πρώτο µισό «και τι θα σηµαίνει αν…»
Άµεση εκµαίευση (π.χ. ∆ηλαδή τι πιστεύετε για το να αναζητά κανείς βοήθεια;», «τι πιστεύετε
για τον εαυτό σας», «γιατί αυτό σας τάραξε τόσο πολύ;», «τι πιστεύετε ότι βγαίνει ως
συµπέρασµα από αυτό για εσάς», «τι φοβηθήκατε ότι µπορεί να ισχύει;»
- κάθετο τόξο (διαπολιτιστικά: τι είναι το χειρότερο, to, about)

- Η Γνωσιακή διατύπωση προσφέρει:
στόχο
επιµέρους βήµατα
καθοδηγεί τη συγκέντρωση περαιτέρω πληροφοριών
δεν ξεκινάµε παρέµβαση
είναι η εναλλακτική υπόθεση του πελάτη
τα σχήµατα είναι ενταγµένα στην προσωπικότητα – πρέπει να αντικατασταθούν, όχι να
εξαλειφθούν
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δε χρησιµοποιούµε διαγνώσεις, αλλά λειτουργικούς ορισµούς χωρίς συναισθηµατικές
συνδηλώσεις:
«θεωρείς υπερβολικά σηµαντικό το να έχεις κάποιον να στηριχθείς στην καθηµερινότητά σου»
«στόχος µας θα µπορούσε να είναι να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση στην αυτόνοµη
λειτουργικότητα»
ο έλεγχος της ορθότητας της διατύπωσης γίνεται βάσει του κατά πόσο εξηγεί τη συµπεριφορά
στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον (προβλεπτικά)
έτσι γνωρίζουµε αν έχουµε αρκετό υλικό για να ξεκινήσουµε την παρέµβαση
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συνεχής σύνδεση γεγονότων µε διατύπωση
τυπικά εντοπίζουµε σχετικά γεγονότα στο ηµερολόγιο
διαφορετικά αναβίωση καταστάσεων (όταν το ηµερολόγιο δεν είναι καλό) για εξαγωγή γνωσιών
η γνωσιακή εξήγηση της διαταραχής είναι ουσιαστικά η περιγραφή του µηχανισµού γέννησης και
κυρίως διατήρησης των σχηµάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν εµπλεκόµαστε σε θεωρητικές συνεπαγωγές κατά την κατασκευή της γνωσιακής
διατύπωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ το ίδιο γνωσιακό περιεχόµενο µπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικές βασικές
πεποιθήσεις (Π.χ. «γελοιοποιήθηκα που µπέρδεψα δύο πόλεις στη Ν. Αφρική»).
Π.χ. κατά τη διαφοροδιάγνωση µεταξύ ναρκισσιστικής και οιστριονικής ως προς την αναζήτηση
προσοχής, η θεωρία λέει ότι οι οιστριονικοί είναι πιο πιθανό να φερθούν υποτακτικά
προκειµένου να εξασφαλίσουν προσοχή, ενώ οι ναρκισσιστές είναι πιο πιθανό να προτιµήσουν
την αίσθηση υπεροχής
Θεραπευόµενη αναφέρει ότι φέρεται υποτακτικά µετά τις πρώτες σεξουαλικές συνευρέσεις µε το
νέο της σύντροφο προκειµένου να µην την εγκαταλείψει. Η συµπεριφορά αυτή είναι
ναρκισσιστική γιατί η θεραπευόµενη θεωρεί ότι αν την εγκαταλείψει «θα γίνει ρεζίλι» και
απλώς θεωρεί την υποταγή ιδιωτική συµπεριφορά (σε αντίθεση µε την εγκατάλειψη που θα γίνει
αντιληπτή από κοντινά της πρόσωπα).

- Στόχοι:
1. Πλήρης αναδόµηση των σχηµάτων
Όχι πάντοτε εφικτή – δεξιότητες θεραπευτή και θεραπευόµενου
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Η πιο δύσκολη, µεγάλης διαρκείας και ακριβή επιλογή
Απαιτεί το να υπάρχουν εναλλακτικά λειτουργικά σχήµατα για να αποκρυσταλλωθεί η εµπειρία
(βλ. ρόλο διατύπωσης ως εναλλακτική)
2. Τροποποίηση των σχηµάτων
Περιορισµός του εύρους (και της ενεργοποίησης)
Π.χ «κάποιοι άνθρωποι θέλουν το κακό µου σε κάποιες περιστάσεις»
3. Επανερµηνεία των σχηµάτων
Υπηρετώ το σχήµα µου µε πιο λειτουργικό τρόπο
Π.χ οιστριονική νηπιαγωγός που συνεχίζει να αντλεί ικανοποίηση µέσα από το σχήµα
4. Λειτουργικές συµπεριφορές
Πιο λειτουργικές συµπεριφορές τίθενται στην υπηρεσία του σχήµατος
«Αν είµαι ευγενικός θα τους χρησιµοποιώ πιο εύκολα για τους στόχους µου»
Using the pathology for more effective functioning
Γενικά ρεαλιστικούς στόχους ως προς τη διάρκεια και το αποτέλεσµα

- «Χαρακτηριολογική» φάση θεραπείας:
όχι δραµατικές εκδηλώσεις και βελτίωση
art of therapy: χιούµορ, µεταφορές, ανέκδοτα, αυτοαποκάλυψη (και συναισθηµατική), γενικές
τεχνικές, ειδικές τεχνικές
πότε ασχολούµαστε µε το «ευαίσθητο υλικό»
πότε κάνουµε πίσω
πότε συγκρουόµαστε µε στρατηγικές αποφυγών
ποικιλία στις µεθόδους λόγω µεγάλης διάρκειας – όχι τα ίδια και τα ίδια
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πάντα βοηθάµε γνωσιακά
συνεχής εναρµονισµός στόχων θεραπευτή και θεραπευόµενου – προβλεπτικός παράγοντας τα
αποτελεσµατικότητας
ο θεραπευόµενος µπορεί να ζει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι καθόλου «λογικό» - οι στόχοι
µε την οικογένεια µπαίνουν πάντα τελευταίοι
δεν εστιαζόµαστε σε λεκτικές παρεµβάσεις. Όταν το κάνουµε, έµφαση σε συγκεκριµένα αντί για
αφηρηµένα παραδείγµατα (για να τα «δει» ο θεραπευόµενος)
Ο θεραπευτής δεν πρέπει να έχει συµπεριφορές που να ενισχύουν τον θεραπευόµενο να έχει
πρόβληµα – κρίσεις κλπ.

- Μεταβιβαστικές αντιδράσεις
Πηγή πληροφόρησης
Τις δουλεύουµε γνωσιακά, αλλιώς διαταράσσουν θεραπευτική συµµαχία
Μη συµµόρφωση (αντίσταση) λόγω µη αποδροµής συµπτωµάτων
Πολύ έντονο άγχος κατά τη δουλειά µε τα σχήµατα
Η θεραπεία πρέπει να απευθυνθεί κατ’ αρχάς στο φόβο της αλλαγής και στα πιθανά αρνητικά
συναισθήµατα που προκαλεί η ίδια η θεραπεία
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- Αντιµεταβιβαστικές αντιδράσεις
∆ύσκολα µέσα στη θεραπεία – βέλτιστο δυνατοτήτων
Συνεχιζόµενη ωρίµαση θεραπευτή
Όπως βοηθάµε έναν καταθλιπτικό να πάρει αποφάσεις για θέµατα καθηµερινότητας, εδώ µιλάµε
για «αποφάσεις ζωής» (επαγγελµατικά, οικογένεια, προσωπικά) – επίλυση προβλήµατος
Να προσέχουµε να παραµείνει η σχέση ισότιµη
Να µη θεωρούµε ότι οτιδήποτε βγαίνει από το στόµα του θεραπευόµενου είναι λάθος
Να κάνουµε γνήσια κοµπλιµέντα (δεν είσαι όλος προβληµατικός) – να ρωτάµε γνώµη (αυτό το
ξέρεις καλύτερα από εµένα)
Ερωτήσεις για το θεραπευτή:
Ποιους δε θα ήθελα να έχω σήµερα;
Με ποιους θα µπορούσα να κάνω παρέα εκτός θεραπείας;
Παραχωρώ ειδικά προνοµία; Κάνω εξαιρέσεις;
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Ειδικές τεχνικές
Η θεραπεία απαιτεί την ενδυνάµωση πιο λειτουργικών, εναλλακτικών σχηµάτων.
Γνωσιακές τεχνικές
Συµπεριφορικές τεχνικές
Βιωµατικές τεχνικές

Θεραπευτική Τριάδα

Αναπτυξιακή ανάλυση

Τρέχουσες καταστάσεις ζωής

Θεραπευτική σχέση
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Εντοπισµός εναλλακτικών σχηµάτων – Γνωσιακή διερεύνηση (cognitive probe)
- Αν δεν ήσουν ________ πώς θα ήθελες να ήσουν;
- Λες ότι είσαι άχρηστος. Πώς θα περιέγραφες τους ανθρώπους που θαυµάζεις; Αν ήσουν σαν και
αυτούς θα θεωρούσες τον εαυτό σου άχρηστο;
- Αν οι άλλοι δεν ήταν __________ πώς θα ήθελες να είναι;
Το εναλλακτικό σχήµα διατυπώνεται µε τα λόγια του θεραπευόµενου. Συχνά το επιθυµητό σχήµα
για τον θεραπευόµενο δεν είναι το ακριβώς αντίθετο (π.χ. χρήσιµος), αλλά «να είµαι όπως οι
άλλοι»
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Τεχνική του συνεχούς (continuum technique)
Εκµαιεύουµε µία περιγραφή π.χ. για το «Τι σηµαίνει να είµαι ικανός;», δηλαδή για µία
περιοχή που ο θεραπευόµενος δίνει έναν απόλυτο αρνητικό χαρακτηρισµό για τον εαυτό του. Η
περιγραφή αυτή έχει τη µορφή χαρακτηριστικών, τα οποία τοποθετούνται στα άκρα ενός
συνεχούς, προκειµένου να δηλώσουν την απόλυτη ύπαρξη ή την απόλυτη απουσία του
χαρακτηριστικού.
0………1………2………3………4………5………6………7………8………9………10

Ανικανότητα
Ικανότητα
Τα κάνει όλα µαντάρα
Τα κάνει καλά και έχει καλό αποτέλεσµα
∆εν κάνει τίποτα σωστά
Είναι χαλαρός όταν κάνει αυτό που πρέπει
∆εν νοιάζεται αν το κάνει σωστά
∆εν ανησυχεί για αυτό που έκανε µετά
∆εν τον ενδιαφέρει η γνώµη των άλλων
Εντοπίζει και διορθώνει λάθη
∆εν µπορείς να περιµένεις αποτελλέσµατα
Γνωρίζει τα όριά του
Στη συνέχεια τον βάζουµε να βαθµολογήσει τον εαυτό του και αναγκαστικά παίρνει µία µεσαία
τιµή.
Εναλλακτικά µπορούµε να βάλουµε το άτοµο να ταξινοµήσει άτοµα που θεωρεί ικανά ή ανίκανα
και αυτό την αναγκάζει να τοποθετήσει τον εαυτό της σε ενδιάµεσες αντί για ακραίες
βαθµολογίες. Ή να φέρουµε παραδείγµατα υπαρκτών ή ανύπαρκτων ατόµων που να ορίζουν τα άκρα
του συνεχούς.
Εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα θετικό συνεχές (π.χ. Ικανότητα 0-100%)
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Τεχνική του των συνεχών βάσει κριτηρίων (criteria contiuna)

Είµαι φυσιολογικός
0

Χ………1………2………3………4………5………6………7………8………9………10

0………1………2

Χ………3………4………5………6………7………8………9………10

Ποτέ δεν µπορεί να βρει φίλου

Πιάνει φιλία εύκολα µε όποιον θέλει

Χ8………9………10

0………1………2………3………4………5………6………7………

∆ε δουλεύει ποτέ

Έχει πάντα δουλειά

Χ……5………6………7………8………9………10

0………1………2………3………4…

∆εν είναι ποτέ χαρούµενος

Είναι πάντα χαρούµενος

Χ……3………4………5………6………7………8………9………10

0………1………2…

Ποτέ δεν αξιοποιεί τον χρόνο του

Αξιοιποιεί κάθε µέρα και κάθε λεπτό
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Ηµερολόγιο θετικών δεδοµένων (positive data log)
- αναζήτηση δεδοµένων αντίθετων µε το δυσλειτουργικό σχήµα
- προϋποθέτει την ύπαρξη εναλλακτικού σχήµατος

Φόρµα βασικών πεποιθήσεων (core belief worksheet)
Παλιά δυσλειτουργική πεποίθηση
Νέα λειτουργική πεποίθηση
Βαθµός πίστης αυτήν την εβδοµάδα (0-100%) Βαθµός πίστης αυτήν την εβδοµάδα (0-100%)
∆εδοµένα υπέρ
∆εδοµένα υπέρ

- πώς θα το έβλεπε κάποιος άλλος
- πώς θα το έβλεπες εσύ για κάποιον άλλον
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Εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση (empathy training)
- να προβλέπει την επίδραση των πράξεών του στους άλλους
- να σκέφτεται τι θα ένιωθε αν οι ρόλοι αντιστρέφονταν
- να εξαγάγει ΠΙΘΑΝΕΣ σκέψεις και συναισθήµατα από τις πράξεις άλλων ανθρώπων
- να ΕΛΕΓΧΕΙ τα παραπάνω δεδοµένα βάσει των διαθέσιµων γεγονότων
- role playing σηµαντικού άλλου κατά τις αναβιώσεις

Αντιστροφή νοήµατος
Απλή µορφή:
Ο άλλος δίπλα µου οδηγεί επιθετικά
Αυτό µε υποτιµά προσωπικά – µε θεωρεί «ανθρωπάκι»
Οδηγώ και εγώ επιθετικά – δεν είµαι «ανθρωπάκι»
- «δεν είµαι «ανθρωπάκι» επειδή δεν αφήνω τον κάθε ηλίθιο να καθορίσω το πώς θα οδηγήσω.
Οδηγώ ανάλογα µε τη διάθεσή µου»
Παράδοξη µορφή:
«Εδώ και 2 εβδοµάδες σκέφτοµαι πόσο ηλίθιος είσαι. Έχεις σκεφτεί ότι µε το κόλπο σου,
κατάφερες η γυναίκα σου να πηγαίνει µε άλλους άντρες και µάλιστα µε τη δική σου έγκριση»¨
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Λόγος κόστους-οφέλους
Πρόβληµα
Ανακαλύπτω ότι η
πρώην γυναίκα µου
πήγε µε άλλον (Ι=10)

Επιλογή
Να τη σπάσω στο ξύλο
(Α=40)

Να σηκωθώ και να φύγω
(Α=25)

Πλεονεκτήµατα
Θα το ευχαριστηθώ
Θα καταλάβει ότι δεν
µπορεί να παίζει µαζί
µου
Θα καταλάβει ότι δεν
είµαι χαζός και το
κατάλαβα

Μειονεκτήµα
Θα µε δει το παιδί και
θα στεναχωρηθεί

∆ε θα τιµωρηθεί

Ι = Ικανοποίηση µε τα δεδοµένα της κατάστασης
Α = Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Απόσταση από το γεγονός
- Πολλές φορές χάνεται το νόηµα του γεγονότος αν δώσουµε έµφαση µόνο στις αυτόµατες σκέψεις
και το δουλέψουµε στο συγκεκριµένο επίπεδο.
Π.χ. Κρίση πείσµατος επειδή άργησε να γυρίσει ο σύζυγος.
«Πώς το κάνει σε εµένα αυτό; ∆εν µε αγαπάει πια. Θα πεθάνω αν µε αφήσει!»
Τι προσπαθώ να επιτύχω; Το καταφέρνω;
«Αν ασπρίσω και αρχίσω να ιδρώνω θα µε θεωρήσει µη φυσιολογικό»
Πόσο φυσιολογικό µε θεωρεί αν παγώσω, σταµατήσω να µιλάω, αρχίσω να τρέµω κλπ. (συµπτώµατα
άγχους)
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Εκπαίδευση σε δεξιότητες
Πραγµατικές ελλείψεις λόγω αποφυγών – όχι εναλλακτικά προς τη γνωσιακή αναδόµηση.

Ηµερολόγιο σχηµάτων
για δηµιουργία-διατήρηση:
συλλέγουµε δεδοµένα αντίθετα µε το σχήµα (είµαι άχρηστος) για βασικούς τοµείς της ζωής
(π.χ. δουλειά, κοινωνική ζωή, γονεϊκός ρόλος)
για αποδυνάµωση:
προβλεπτικά ηµερολόγια βάσει του σχήµατος (τι θα συµβεί και µετά τι συνέβη)
ταυτόχρονης ανάλυσης:
σύµφωνα µε το σχήµα θα σκεφτόµουν έτσι - τώρα σκέφτοµαι αλλιώς
εντοπισµού:
όταν η επαφή µε το σχήµα είναι σπάνια – αραιή – ενεργοποιείται δύσκολα
σχέση γεγονότων που µε διακίνησαν µε το σχήµα
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Χρησιµοποιώντας άλλα άτοµα ως σηµείο αναφοράς
∆ιαφορά µεταξύ του τι είναι σωστό για τον εαυτό τους και τι είναι σωστό για τους άλλους
«Μου είπες ότι ο/η τάδε φερόταν διαφορετικά, ποιο πιστεύεις ότι είναι το δικό της σχήµα;»
Χρησιµοποιούµε κάποιον που έχει το ίδιο σχήµα και ρωτάµε τον θεραπευόµενο αν θεωρεί ότι
ισχύει
Να πείσουν κάποιον άλλο µε το ίδιο σχήµα ότι το σχήµα που και οι δύο πιστεύουν δεν ισχύει
Να χρησιµοποιήσουν τα παιδιά τους ή κάποιο παιδί που γνωρίζουν ως σηµείο αναφοράς

Ηµερολόγιο σχηµάτων
για δηµιουργία-διατήρηση:
συλλέγουµε δεδοµένα αντίθετα µε το σχήµα (είµαι άχρηστος) για βασικούς τοµείς της ζωής
(π.χ. δουλειά, κοινωνική ζωή, γονεϊκός ρόλος)
για αποδυνάµωση:
προβλεπτικά ηµερολόγια βάσει του σχήµατος (τι θα συµβεί και µετά τι συνέβη)
ταυτόχρονης ανάλυσης:
σύµφωνα µε το σχήµα θα σκεφτόµουν έτσι - τώρα σκέφτοµαι αλλιώς
εντοπισµού:
όταν η επαφή µε το σχήµα είναι σπάνια – αραιή – ενεργοποιείται δύσκολα
σχέση γεγονότων που µε διακίνησαν µε το σχήµα

15

Ιστορικό τεστ
∆ιαχρονικά δεδοµένα που να υποστηρίζουν ή να απορρίπτουν το σχήµα
Ξεχωριστή λίστα για κάθε περίοδο της ζωής του θεραπευόµενου
Ξεκινάµε από τη βρεφική ή τη νηπιακή ηλικία γιατί συνήθως οι θεραπευόµενοι δεν κρίνουν
αρνητικά τον εαυτό τους σε αυτές τις ηλικίες
Σχήµα: ∆εν είµαι φυσιολογικός
Ηλικία: 0-2 ετών

∆εδοµένα υπέρ
Είχα κολικούς

∆εδοµένα κατά
Έτρωγα φυσιολογικά
Περπάτησα και µίλησα σε φυσιολογική ηλικία
Μου άρεσε να βάζω πράγµατα στο στόµα µου

Συµπέρασµα: Μέχρι τα 2 µου ήµουν φυσιολογικός. Είχα κολικούς που δυσκόλευαν τους γονείς
µου, αλλά πολλά παιδιά έχουν κολικούς

Σαν να
Ο θεραπευόµενος φέρεται σα να µην ίσχυε το σχήµα του
Αν δεν υπάρχει µεγάλος βαθµός πίστης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µικρή γνωσιακή
προετοιµασία
Συλλογή στοιχείων για εναλλακτικό σχήµα
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Παιχνίδι ρόλων µεταξύ συναισθήµατος – λογικής (Intellectual – Emotional Role Play)
Όταν το άτοµο καταλαβαίνει λογικά ότι ένα σχήµα δεν ισχύει, αλλά συνεχίζει να το πιστεύει
Αρχικά ο θεραπευτής το λογικό και ο θεραπευόµενος το συναισθηµατικό
Μετά αλλάζουν οι ρόλοι
Αν δεν µπορεί διακόπτουµε και βοηθάµε
Όλοι µιλάνε σε πρώτο ενικό πρόσωπο

Νοητικές εικόνες
Φανταζόµαστε τη σκηνή
Φανταζόµαστε να δρούµε στη σκηνή µε τον εναλλακτικό εαυτό
«Καυτές» γνωσίες
Καλύτερη µαθησιακή τροποποίηση

∆ιευκρίνιση αξιών
Νοητική εικόνα κηδείας
Εντοπισµός του τι είναι σηµαντικό
Πώς µπορούν να αλλάξουν την προσωπικότητά τους εκφράζοντας και ζώντας αυτές τις αξίες
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Αναβιώσεις
Εντοπισµός πηγής µαθησιακών προτύπων
«δεν νιώθω άχρηστος επειδή είµαι, αλλά επειδή έτσι µε έµαθαν»
περιγράφει το γεγονός (όσο µικρότερη ηλικία, τόσο καλύτερα)
έµφαση στη κατά το δυνατόν καλύτερη ανάκληση
πώς
πώς
πώς
πώς

αντέδρασε ως παιδί – τι σκέφτηκε – τι ένιωσε
θα αντιδρούσε ένας ενήλικος
θα αντιδρούσε ο ίδιος ως ενήλικος
θα επέκρινε ένας ενήλικας τη συµπεριφορά του επικριτικού άλλου

να σκεφθεί ένα παιδί ίδιας ηλικίας – συµµετοχή στο πρόβληµα, απόδοση ευθυνών, νοητικό
δυναµικό
συναισθηµατική κάθαρση - για να ξεχάσω πρέπει να θυµηθώ
δε βιαζόµαστε να συγχωρήσουµε – αποκτήσουµε ενσυναίσθηση
κατανόηση κινήτρων σηµαντικού άλλου
-

συναισθηµατική γέφυρα
διάφορες εκδοχές, µπαίνει στην εικόνα ο µεγαλύτερος εαυτός, ο θεραπευτής κλπ.
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Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική σχέση
Παρανοειδής
- Άµεσες απόπειρες εκ µέρους του θεραπευτή για κλίµα ζεστασιάς και εµπιστοσύνης
θεωρούνται παραπλανητικές
- αποδοχή της έλλειψης εµπιστοσύνης και απόπειρα για απόδειξη αξιοπιστίας στο χρόνο
«πάρε το χρόνο σου και δες αν θέλεις να µε εµπιστευτείς»

Σχιζοειδής
- Η θεραπεία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην ανακάλυψη προβληµάτων και να αυξήσει την
αίσθηση ανεπάρκειας
- εντοπισµός πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων για παραµονή στη θεραπεία
- θεραπευτικό συµβόλαιο περιορισµένου χρόνου – δοκιµαστική περίοδος πριν οριστική
απόφαση

Σχιζότυπη
- Κατανόηση από πλευράς θεραπευτή βαρύτητας της ψυχοπαθολογίας.
- προσαρµογή ύφους θεραπείας
- ρεαλιστικοί στόχοι και προσδοκίες
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Αντικοινωνική
- Συµπεριφορές αυτό-ενίσχυσης: αναλυτικές πληροφορίες για παράνοµες πράξεις και επίδειξη
πληγών κλπ.
- Απόπειρες ελέγχου της συνεδρίας
- Σηµαντικό να αναπτυχθεί η κανονική θεραπευτική στάση: ζεστασιά, συνεργατικότητα,
καθοδήγηση, ενίσχυση κατανόηση

Οιστριονική
- Ρόλος σωτήρα,
- Ενσωµατώνουµε
πνίγουµε, π.χ.
την τάση για
την τάση για

γοητεία, κουραστική δραµατοποίηση.
τα δραµατικά στοιχεία στην ατζέντα της συνεδρίας – δεν τιµωρούµε, δεν
αναλυτικές καταγραφές συµβάντων αντί για ηµερολόγια
προφορική λεπτοµερή περιγραφή γεγονότων εβδοµάδας

- «∆ραµατικές» ασκήσεις (και οι δύο κρατάµε το µπουκαλάκι µε το αίµα και αυτό υπογραµµίζει
την κοινή µας προσπάθεια απέναντι στο πρόβληµα)
- Προσωποποίηση λογικής – παράλογης φωνής κατά τον έλεγχο των παραποιήσεων
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Ναρκισσιστική
- Έντονη επίκριση ή κολακεία
- Άρνηση επίδρασης θεραπευτή
- Αυτονόητο δικαίωµα: «Να γίνω καλά χωρίς να προσπαθήσω»
η ανάδειξη προβληµάτων µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα
η δυνατότητα σταδιακής επίλυσής τους δεν είναι αρκετή λύση στο πλαίσιο του αυτονόητου
δικαίωµατος
«ασκήσεις εστιασµού της προσοχής στο πλαίσιο προγράµµατος αυνανισµού»
- Προσφέρουµε συστηµατικά έπαινο και υποστήριξη (γνήσιο)
- Αντιµεταβιβαστικά:
Γοητεία: έχω έναν εξαιρετικό high status θεραπευόµενο
Απέχθεια: έχω έναν εντελώς αµοραλιστή θεραπευόµενο που φέρεται απαίσια

Εξαρτητική
-

Ερωτεύονται – προσοχή στη συµπεριφορά
Απόδοση ρόλου σωτήρα – παθητικότητα – θόλωση διαπροσωπικών και θεραπευτικών ορίων
Απόδοση ευθύνης στο θεραπευτή
Ευαίσθητοι στις αντιλαµβανόµενες απαιτήσεις και κριτική του θεραπευτή
Προσπάθειες κολακείας του θεραπευτή
Αναζήτηση ρόλου ιδανικού ασθενή
Ενίσχυση αυτονοµίας – αντιδρούν πολύ καλά σε σαφείς οδηγίες
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Αποφευκτική
- Φόβος απόρριψης
- Μη αποδοχή εκφράσεων ενδιαφέροντος από θεραπευτή – ρητή επανατροφοδότηση για το πόσο
πιστεύουν τα σχόλια του θεραπευτή
- Γνωστική – συναισθηµατική αποφυγή. Πολύ αργή πρόοδος – αποφυγή θεραπείας – ακύρωση
συνεδριών
- Γνωσιακά πειράµατα µέσα στη συνεδρία – διορθώνουµε τις αποφυγές και δείχνουµε ότι αυτό
που φοβόταν ότι θα συµβεί δε συνέβη.
- ∆εξιότητες

Ιδεοψυχαναγκαστική
- Η θεραπεία έχει περισσότερο τη µορφή µίας επαγγελµατικής συνάντησης και είναι εστιασµένη
γύρω από προβλήµατα
- Η θεραπευτική συµµαχία βασίζεται στο σεβασµό του θεραπευόµενου για τις ικανότητες του
θεραπευτή
- Να µη γίνεται απόπειρα για κοντινότερη σχέση νωρίς στη θεραπεία
- Ως προς την αντιµεταβίβαση:
µπορεί να θεωρηθούν βαρετοί, ότι εστιάζουν υπερβολικά στις λεπτοµέρειες, ότι κάνουν αργή
πρόοδο
πολύ πιθανό να υπάρξουν τυφλά σηµεία – οι υποκλινικές εκδηλώσεις της διαταραχής
σχετίζονται µε επιτυχία στο ∆υτικό πολιτισµό
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Παθητικο-επιθετική

- Έµφαση στο συνεργατικό εµπειρισµό
- Αποφυγή πρόκλησης γνωσιών πολύ γρήγορα ή πολύ έντοντα
- Να µη νιώθει ότι ο θεραπευτής επιβάλει τις αλλαγές – να µην έχει αίσθηση ότι γίνεται
απόπειρα ελέγχου

Καταθλιπτική

- Υπερβολική αρνητικότητα και απαισιοδοξία – πολύ χαµηλές προσδοκίες από τη θεραπεία –
µπορεί να έχει επίδραση στο θεραπευτικό αποτέλεσµα
- Πιθανόν να εκφράσουν αρνητικές πεποιθήσεις για τα οφέλη της θεραπείας, την καταλληλότητα
της θεραπείας ή τη δυνατότητα του θεραπευτή να βοηθήσει
- Τάση να παρερµηνεύουν σχόλια ως προσωπικά και µε αρνητικό περιεχόµενο.
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Αντίσταση: Μη-συµµόρφωση
Ο θεραπευόµενος, για συνειδητούς ή ασυνείδητους λόγους, προτιµά να διατηρήσει την υπάρχουσα
κατάστασή του (Beck, & Freeman, 1990).
Η άρση των αντιστάσεων αποτελεί σηµαντικό και δηµιουργικό µέρος της θεραπείας (Ellis, 1985).
Σηµαντικές πληφορόφορίες για τις υποβόσκουσες γνωσιακές δοµές - µπορεί να αναπλαισιωθεί και να
χησιµοποιηθεί και να αξιοποιηθεί προς όφελος της θεραπευτικής διαδικασίας.

Λόγοι που οδηγούν στη µη-συµµόρφωση
• Ο θεραπευόµενος µπορεί να µη διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συµµορφωθεί.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος να µην έχει ξαναµιλήσει ποτέ για τα βαθύτερα ζητήµατα που τον
απασχολούν· είναι λοιπόν αναµενόµενο να δυσκολευτεί να το κάνει στη συνεδρία. Κάποιος που ποτέ
δεν έχει προσεγγίσει ερωτικά κοπέλα, είναι αναµενόµενο, αν καθοριστεί ως δουλειά για το σπίτι να
τηλεφωνήσει σε µία κοπέλα για να βγουν ραντεβού, να µην το κάνει, γιατί απλώς δεν ξέρει πώς να
το κάνει!
• Ο θεραπευτής µπορεί να µη διαθέτει επαρκείς δεξιότητες. Υπάρχει περίπτωση ο θεραπευτής, λόγω
ποικίλων παραγόντων (π.χ. ελλιπής εµπειρία µε τη συγκεκριµένη διαγνωστική κατηγορία) να µη
διαθέτει επαρκείς δεξιότητες για την ανάπτυξη της συνεργασίας µε ένα συγκεκριµένο θεραπευόµενο.
• Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες µπορεί να παρεµποδίζουν την αλλαγή και να ενισχύουν τη
δυσλειτουργική συµπεριφορά. Συχνά τα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του θεραπευόµενου, µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο, µεταδίδουν το µήνυµα «Μην αλλάζεις». Μπορεί να τον ενθαρρύνουν να συνεχίζει τη
θεραπεία, αλλά να µην ευνοούν, ή ακόµα και να παρεµποδίζουν, τις αλλαγές που υπαγορεύονται από
αυτή.
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• Οι σκέψεις του θεραπευόµενου σχετικά µε την έκβαση της θεραπείας µπορεί να παρεµποδίσουν τη
συνεργασία. Αν ο θεραπευόµενος θεωρεί την επιτυχία της θεραπείας αδύνατη, είναι αναµενόµενο να
παρουσιάσει δυσκολίες συνεργασίας, αφού δεν µπορεί να πιστέψει ότι θα ωφεληθεί από τη
θεραπευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να εξηγήσει στο
θεραπευόµενο ότι οι αλλαγές θεωρούνται αποτέλεσµα πολύ µικρών βηµάτων προόδου και όχι µεγάλων
αλµάτων. Αν ορίζονται µικροί και πραγµατοποιήσιµοι στόχοι, οι οποίοι ικανοποιούν το
θεραπευόµενο, αν η θεραπευτική διαδικασία αξιολογείται συχνά, ώστε να εκτιµώνται τα θεραπευτικά
αποτελέσµατα και αν ο θεραπευτής διερευνά τις σχετικές γνωσίες και είναι υποστηρικτικός, η
δυσκολία αυτή µπορεί να αρθεί.
• Οι σκέψεις του θεραπευόµενου σχετικά µε τις επιπτώσεις της αλλαγής του στους άλλους µπορεί να
παρεµποδίσουν τη συνεργασία. Μπορεί ο θεραπευόµενος να φαντάζεται ότι, αν αλλάξει, θα προκληθούν
καταστροφικές συνέπειες στους άλλους ή ότι θα αλλάξει η γνώµη τους για αυτόν. Π.χ. αυτονοµία από
την πατρική οικογένεια.
• Η σκέψη του «αλλαγµένου εαυτού» µπορεί να φοβίζει το θεραπευόµενο. Μπορεί ο θεραπευόµενος να
προτιµάει την παρούσα άσχηµη, αλλά οικεία, κατάσταση, από το ενδεχόµενο της αλλαγής. Ο φόβος για
το καινούργιο και την αλλαγή µπορεί να παρεµποδίσουν τη συνεργασία. Ο θεραπευτής πρέπει να
ασχοληθεί εντατικά µε τη διαµόρφωση κινήτρων, πριν προχωρήσει στο κυρίως µέρος της θεραπείας.
• Μπορεί οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις του θεραπευτή να µοιάζουν µε τις δυσλειτουργικές
πεποιθήσεις του θεραπευόµενου. Το «τυφλό σηµείο» του θεραπευτή µπορεί να αποδειχθεί µοιραίο.
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• Η ελλιπής κατανόηση του γνωσιακού µοντέλου µπορεί να οδηγήσει σε µη-συνεργασία. Παρανοήσεις
σχετικά µε την προσέγγιση µπορεί να οδηγήσουν σε προβλήµατα συνεργασίας. Για παράδειγµα, ένας
θεραπευόµενος µε εµπειρία ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, αν ακολουθεί τον ελεύθερο συνειρµό κατά
τη θεραπεία του, µπορεί να φανεί µη-συνεργάσιµος (δε θα παρέχει τις απαιτούµενες για τη γνωσιακή
θεραπεία πληροφορίες), ενώ στην πραγµατικότητα η στάση του µπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχει
κατανοήσει επαρκώς τις αρχές και τους όρους της γνωσιακής θεραπείας.
• Μπορεί να υπάρχει δευτερογενές όφελος από τη διατήρηση της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς. Σε
πολλές περιπτώσεις, η δυσλειτουργική συµπεριφορά έχει κάποιες θετικές συνέπειες, οι οποίες
συντελούν στη διατήρησή της και παρεµποδίζουν την αλλαγή. Π.χ. Εξαρτητική συµπεριφορά «κρατάει»
το σύζυγο.
• Παρεµβάσεις σε ακατάλληλη στιγµή. Αν ο θεραπευτής βιαστεί να εκφράσει (χωρίς να έχει
συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδοµένα ή χωρίς να έχει διαµορφώσει την κατάλληλη θεραπευτική σχέση)
τις υποθέσεις του σχετικά µε το πρόβληµα του θεραπευόµενου ή να εφαρµόσει τεχνικές χωρίς να έχει
δηµιουργήσει το κατάλληλο έδαφος, είναι εξαιρετικά πιθανό ο θεραπευόµενος να µη συνεργαστεί.
• Ο θεραπευόµενος µπορεί να µην έχει κίνητρο για αλλαγή. Σε πολλές περιπτώσεις, η προσέλευση
για θεραπεία δεν αποτελεί απόφαση και επιλογή του θεραπευόµενου, ο οποίος δέχεται να εµπλακεί
στη διαδικασία, αλλά στην πραγµατικότητα δεν έχει κίνητρο για αλλαγή, µε αποτέλεσµα να
υπονοµεύει την πρόοδο και να µη συνεργάζεται.
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• Ο θεραπευόµενος µπορεί να έχει πεποιθήσεις που δεν επιτρέπουν τη συµµόρφωση στη θεραπεία. Το
βασικό πρόβληµα του θεραπευόµενου µπορεί να σχετίζεται µε πεποιθήσεις που υπονοµεύουν τη
συµµόρφωσή του. Για παράδειγµα, ένας θεραπευόµενος µε την πεποίθηση «Οι άλλοι είναι κακοί, δεν
πρέπει να τους εµπιστεύεσαι», γιατί να µην περιλάβει στους «άλλους» και το θεραπευτή του; Και,
εφόσον θεωρεί ότι ο θεραπευτής δεν είναι άξιος εµπιστοσύνης, δεν είναι δυνατό να συνεργαστεί
ικανοποιητικά µαζί του.
• Ο θεραπευόµενος µπορεί να έχει ελλιπή έλεγχο των παρορµήσεών του. Σε πολλές διαταραχές, ο
ελλιπής έλεγχος των παρορµήσεων δεν επιτρέπει στο θεραπευόµενο να συνεργαστεί ικανοποιητικά. Για
παράδειγµα, µπορεί να απαιτεί να εστιάζει η θεραπευτική συνεδρία σε ζητήµατα που προκύπτουν τη
δεδοµένη στιγµή και όχι σε γενικότερα ζητήµατα ποτ µπορεί να σχετίζονται µε τα προβλήµατα του
ατόµου. Σε ελλιπή έλεγχο της παρορµητικότητας µπορεί να οφείλεται και η ακύρωση συνεδριών, η
καθυστερηµένη άφιξη κλπ.
• Οι στόχοι της θεραπείας µπορεί να είναι µη ρεαλιστικοί ή ασαφείς. Όταν οι στόχοι της θεραπείας
είναι πολύ δυσπρόσιτοι, ανέφικτοι ή ασαφείς, ο θεραπευτής οφείλει να τους επαναπροσδιορίσει. Αν
ο θεραπευόµενος έχει βάλει ως στόχο να γίνει ένα τελείως διαφορετικό άτοµο από αυτό που είναι, η
θεραπεία είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Παροµοίως, αν ο θεραπευόµενος δε γνωρίζει σε τι
ακριβώς αποσκοπεί η θεραπευτική διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθεί σε αποτυχία.
• Ο θεραπευτής και ο θεραπευόµενος µπορεί να µην έχουν συµφωνήσει ως προς τους θεραπευτικούς
στόχους. Αν ο θεραπευόµενος δεν έχει συµφωνήσει σχετικά µε τους στόχους της θεραπείας, ο
θεραπευτής πρέπει να εµµείνει στο ζήτηµα συζητώντας τη λογική που διέπει τη θέση στόχων,
ζητώντας την ανατροφοδότηση και την άποψη του θεραπευόµενου και προβαίνοντας σε αλλαγές στη
σκοποθετική, ανάλογα µε τα δεδοµένα που προκύπτουν από το θεραπευόµενο.
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• Ο θεραπευτής ή ο θεραπευόµενος µπορεί να απογοητευθούν από την έλλειψη προόδου στη θεραπεία.
Σε µερικές περιπτώσεις η θεραπευτική πρόοδος επιτυγχάνεται µε πολύ αργό ρυθµό, γεγονός που
µπορεί να προκαλέσει απογοήτευση στο θεραπευόµενο ή και στο θεραπευτή. Είναι πολύ σηµαντικό, ο
θεραπευτής, όταν ξεκινάει µία θεραπεία η οποία αναµένεται να διαρκέσει πολύ, να ενηµερώνει τον
ασθενή σχετικά µε την αναµενόµενη διάρκεια και τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι θα
χρειαστεί αυτό το διάστηµα.
•
Ο θεραπευόµενος µπορεί να είναι αρνητικά προκατειληµµένος σχετικά µε την ψυχοθεραπεία και τις
ψυχικές διαταραχές. Σε πολλές περιπτώσεις, ο θεραπευόµενος θεωρεί τον εαυτό του «στιγµατισµένο»,
«ανίκανο» ή «τρελό», επειδή χρειάζεται να επισκεφθεί ειδικό ψυχικής υγείας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό να είναι αµυντικός και αρνητικός απέναντι στη θεραπευτική
διαδικασία.
• Η ακαµψία του θεραπευόµενου. Ο θεραπευόµενος δεν µπορεί να εγκαταλείψει τις γνωσίες που του
προσφέρουν ασφάλεια.
• Αντιδράσεις σε πρακτικούς περιορισµούς ή περιορισµούς του πλαισίου. Τόσο από το θεραπευτή, όσο
και από τον θεραπευόµενο.
•

Πολιτιστικοί παράγοντες. Που επηρεάζουν την κατανόηση της συµπεριφοράς από το θεραπευτή.
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