Το σώμα και η σεξουαλικότητα σε εξίσωση με την ζωή
κατά τον Wilhelm Reich
(κηα αλάιπζε ηεο ςπρνιόγνπ Φσηεηλήο Λάδνπ)
ν Ράηρ καο θαιεί λα δνύκε ηνλ θόζκν κε κηα άιιε νπηηθή , όπνπ ην θπζηνινγηθό θαη ην πγηέο
νξίδνληαη κε βάζε ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθόηεηάο θαη ην θξηηήξην είλαη ην ίδην ην
άηνκν, αληηζεηηθά κε απηό πνπ πνιηηηζκηθά-θνηλσληθά ηείλεη λα καο θαζνξίζεη. Γειαδή ηελ
ληξνπή , ηελ απηνζπγθξάηεζε, ηελ αζηηθή εζηθή. Δλαληηώλεηαη δειαδή ε ζεσξία ηνπ Ράηρ ζε
ν,ηη νξίδεη θπζηνινγηθό θαη ζεκηηό ε εθάζηνηε θνηλσληθή δνκή ηνπ ζύγρξνλνπ δπηηθνύ θόζκνπ.
Κεξύζζεη ηνλ πόιεκν κεηαμύ αηόκνπ θαη θνηλσλίαο, θπζηνινγηθνύ θαη ζπκβαηηθνύ, ςέκαηνο
θαη αιήζεηαο , δηθαίνπ θαη αδίθνπ. Η ηθαλόηεηα γηα αγάπε θαζώο θαη ε έλλνηα ηεο
ηθαλνπνίεζεο έρεη ηελ θεληξηθή ζέζε ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θπζηνινγηθνύ, δειαδή ε
ηθαλόηεηα γηα αλεκπόδηζηε έθθξαζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άιιν, ζε
αληηπαξάζεζε κε ηελ απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο από ην άηνκν γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηνπο
θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηόρν έρνπλ αθξηβώο ην πάγσκα ηεο αγάπεο, ηεο θπζηνινγηθήο
ξνήο πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο. Απηέο νη “αλάγθεο” δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αηζζήζεσλ ζην ζώκα , πνπ ηαπηόρξνλα νδεγνύλ πξνο έλα εξσηηθό ζύληξνθν θαη πξνο
ηνπο άιινπο ζαλ πηζαλνύο ζπληξόθνπο θαη πξνο νπνηαδήπνηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Απηνύ
ηνπ ηύπνπ ν εξσηηζκόο ηαπηίδεηαη κε ηελ δσή. Δίλαη ε ίδηα ε δσή πνπ κηιάεη κέζα από απηή
ηελ αίζζεζε ζην ζώκα. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ ε δνινθνλία ηνπ
ρξηζηνύ: ηα γελλεηηθά όξγαλα δόζεθαλ ζηνλ άλζξσπν γηα λα δήζεη ζύκθσλα κε ηνλ ζετθό,
θπζηθό λόκν. Από ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη νη αόξαηεο αιπζίδεο καο, ε ππνθξηζία, ην
κίζνο γηα ηελ δσή, ε θπιαθή πνπ αηζζαλόκαζηε όηη ρηίδνπκε γύξσ καο απνμελώλνληάο καο
από ηελ δσή, ηελ θίλεζε, ηελ επηπρία, ηελ αιήζεηα.
Ο Ράηρ μεθίλεζε ζαλ ςπραλαιπηήο θαη καζεηήο ηνπ Φξόπλη θαη άξα εμνηθεηώζεθε κε ηελ
ζεσξεηηθό νπινζηάζην ηεο ςπραλάιπζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηεο
αηνκηθόηεηαο , ηελ ζύγθξνπζε κεηαμύ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ θαη ησλ
θνηλσληθώλ απαηηήζεσλ/πεξηνξηζκώλ, ηηο έλλνηεο ηνπ θπζηνινγηθνύ θαη ηνπ παζνινγηθνύ ζαλ
ζπλάξηεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ γηα ηθαλνπνίεζε θαη ζπλύπαξμε κε ηνπο άιινπο θαη ην
θνηλσληθό ζύλνιν. Αξγόηεξα δηαθνξνπνηήζεθε ζε ζεκαληηθά ζεκεία από απηέο ηηο έλλνηεο. Ο
άιινο ζηπινβάηεο ηεο ζθέςεο ηνπ είλαη ε θνκνπληζηηθή ζεσξία. Δπίζεο δηαθνξνπνηήζεθε θαη
απνρώξεζε από ην θνκκνπληζηηθό θόκκα ηεο Γεξκαλίαο ζην νπνίν ζπκκεηείρε. Όπσο είπε θαη
ν ίδηνο ...δελ κπνξνύζε νύηε λα δεη ην ςπρηθά παζνινγηθό πεξηνξηζκέλν ζην αηνκηθό επίπεδν,
νύηε κπνξνύζε λα παξαβιέςεη ην ςπρηθό όηαλ κηιάκε γηα ηεο πιηθέο ζπλζήθεο ηεο ύπαξμεο.
Αλάκεζα ινηπόλ ζε απηνύο ηνπο δπν ζηπινβάηεο δηέγξαςε κηα δηθή ηνπ πνξεία.
Ρηδνζπάζηεο, επαλαζηάηεο πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά. έβαιε ζην επίθεληξν ηα δηθά ηνπ
εξσηήκαηα θαη ηόικεζε λα αληηπαξαηεζεί κε όινπο θαη ηα πάληα πνπ δελ δέρνληαλ ηελ έλλνηα
ηεο εζηθήο , ηεο πγείαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο πγηνύο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο.
Απηό πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη θαζόξηζε ηελ κεζνδνινγία γξαθήο ηνπ ήηαλ κηα εζσηεξηθή
απαίηεζε γηα επηζηεκνληθόηεηα. Ήζειε λα κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ θάζε ζέζε ηνπ κε
αδηάζεηζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ηζηνξηθέο αλαιύζεηο , ελδειερή θξηηηθή ζηνπο άιινπο
ζεσξεηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ επηζηεκνληθό δηάινγν γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνλ
απαζρνινύζαλ. Παξόια απηά παξέκελε δηαηζζεηηθόο, δειαδή έδηλε πξνηεξαηόηεηα ζηηο ηδέεο

ηνπ θαη έπεηηα έςαρλε γηα ηηο απνδείμεηο. πάληα ηξνπνπνίεζε θάπνηα ηδέα ηνπ ιόγσ
εκπεηξηθώλ επξεκάησλ. Παξαηεξνύκε όηη εκκέλεη ζε ζέζεηο , δελ θνπξάδεηαη λα
επαλαιακβάλεη ηα ίδηα επηρεηξήκαηα γηα ηα ίδηα ζέκαηα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Δπίζεο
ραξαθηεξηζηηθό ηεο γξαθήο ηνπ είλαη ε επηζεηηθόηεηα, ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληόο ηνπ ζηα πεξηζζόηεξα γξαπηά ηνπ ηελ ππνδνρή ηεο δηθήο ηνπ ζεσξίαο, ηελ
πηθξία ηνπ γηα ηελ αδηθία πνπ ζεσξεί όηη ηνπ έγηλε κε ηελ κε απνδνρή ησλ απνδεδεηγκέλσλ
θαζεαπηόλ ζέζεώλ ηνπ γηα ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο
ςπραλάιπζεο ή γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε κε ηνλ λόκν ιόγσ ηεο ζεξαπείαο ηεο νξγόλεο θαη
ηνλ εγθιεηζκό ηνπ. Παξόια απηά ζεσξνύκε όηη απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην
εκπλεπζκέλα παξαδείγκαηα θξηηηθήο ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ
ζύγρξνλσλ δπηηθώλ θπξίσο θνηλσληώλ θαζώο θαη έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο αλαδεηεηέο ηεο
αηηίαο ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ/δπζαξέζθεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο γηα ηελ ηζνξξνπία/επηπρία.
Η ηδέα ηεο ζεκαζίαο ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο γηα ηνλ άλζξσπν απνδίδεηαη ζηνλ Φξόπλη πνπ
πξώηνο κίιεζε αθαδεκατθά γηα απηό ην ζέκα ζαλ λεπξνιόγνο/ςπρίαηξνο κέζα από έλα
ζπζηεκαηηθό έξγν πνπ βαζίδνληαλ θαηά ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ ζε παξαηεξήζεηο ζε αζζελείο ηνπ.
Η αθεηεξία ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ Φξόπλη λα θαηαιάβεη ηελ πεξίπησζε ηεο πζηεξίαο θαη ε
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζεξαπεύζεη ηηο αζζελείο ηνπ. Η πζηεξία απνηεινύζε κηα αλεμήγεηε
θαηάζηαζε γηα ηνπο λεπξνιόγνπο ηεο επνρήο , κε εμαίξεζε έλα γηαηξό ηνλ Broeuer πνπ καδί κε
ηελ δηάζεκε αζζελή ηνπ Anna O. αλαθάιπςαλ ηελ “νκηινύζα ζεξαπεία”. Με απηόλ
ζπλεξγάζηεθε ν Φξόπλη αλνίγνληαο ηνλ δξόκν γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ αζπλείδεησλ
επηζπκηώλ ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύγθξνπζε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ
απαγόξεπζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο από ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο, όπσο ην λα
αηζζαλζεί θαη λα εθθξάζεη θαλείο νηηδήπνηε εξσηηθό γηα έλα γνληό ή γηα ηνλ/ηελ ζύληξνθν
ελόο θίινπ. Η libido ελππάξρεη ζηνλ άλζξσπν θαηά ηελ γέλλεζή ηνπ. Η lηbido θαη ε ελόξκεζε
ηεο δσήο ηαπηίδνληαη. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη από ηνλ Φξόπλη κηα ζεσξία γηα ηελ δνκή ηνπ
“ςπρηθνύ νξγάλνπ' πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα κε θάπνηνπο ηξόπνπο λα ρεηξίδεηαη αθξηβώο απηή
ηελ ζύγθξνπζε κε ηηο εζσηεξηθέο αηζζήζεηο/αλάγθεο θαη ηνπο θνηλσληθνύο πεξηνξηζκνύο εληόο
ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ (ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε κηιάκε γηα ζπκπηώκαηα θαη παζνινγία). Σν
άηνκν δελ είλαη πηα έλα εληαίν ζύλνιν ζπλερνύο θαη νξγαλσκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Ο άλζξσπνο
πηα γίλεηαη δπν, ηξία κέξε. Τπάξρεη ην αζπλείδεην πνπ ειάρηζηα γλσξίδνπκε γηα ην
πεξηερόκελό ηνπ, αιιά κπνξνύκε λα πνύκε θάηη παξαπάλσ γηα ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Σν ζπλεηδεηό κέξνο κε ην νπνίν έρνπκε επαθή δελ είλαη ηα πάληα γηα ην ππνθείκελν, γηα ην
πεξηερόκελν ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θόζκνπ, αληίζεηα απνηειεί κόλν έλα κέξνπο ηνπ ηη ζπκβαίλεη
κέζα ηνπ.. Δθηόο από απηά όκσο, ππάξρεη θαη ε ελζσκάησζε ηνπ θνηλσληθνύ, ηνπ εμσηεξηθνύ
πνπ αληηπξνζσπεύεηαη πηα κέζα ζην ππνθείκελν ζπλδένληάο ην κε ην θνηλσληθό κε ηζρπξνύο
δεζκνύο. Σν άηνκν πηα δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο ζαλ θάηη έμσ από απηό ,
αιιά είλαη κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ δηαιόγνπ θαη θαίλεηαη απηό κε ηα δηιήκκαηα πνπ
θαιείηαη λα απαληήζεη, ηηο ελνρέο , ηελ αδπλακία λα ηεξήζεη απνθάζεηο. Ο άλζξσπνο κέζα από
απηό ην ζρήκα κπνξεί λα ζηξαθεί θαη ελάληηα ζηνλ εαπηό ηνπ θαη κάιηζηα κε πνιινύο
ηξόπνπο. Σν ζπλεηδεηό ηνπ κέξνο κπνξεί λα αληηπαιεύεη κόληκα ηηο αζπλείδεηεο επηζπκίεο ηνπ
αθήλνληάο ηεο αληθαλνπνίεηεο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα “αληεπηηεζνύλ” όηαλ ε έληαζε
πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί από ηελ θαηαπίεζή ηνπο ππεξβεί θάπνην πνζνηηθό όξην αλνρήο,
ζηεξώληαο από ην άηνκν ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ, έηζη όπσο εθδειώλνληαη κέζα από ηα ζπκπηώκαηα. Δπίζεο απηό πνπ ζεσξεί
ην άηνκν ζαλ ζπκθέξνλ ηνπ κπνξεί λα έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε απηό πνπ ζεσξεί όηη

νθείιεη λα θάλεη. Έηζη πξνθύπηεη ε αλάγθε ν άλζξσπνο λα ακπλζεί απέλαληη ζην άγρνο πνπ
πξνθαιείηαη από όισλ απηώλ ησλ εηδώλ ηηο ζπγθξνύζεηο θαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε
θάπνην ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν . Απηνί νη ηξόπνη θαζνξίδνπλ απηό πνύ νλνκάδεηαη
πξνζσπηθόηεηα/ραξαθηήξαο ηνπ θάζε αηόκνπ. Γηα παξάδεηγκα ν ςπραλαγθαζκόο , πνπ
πξνζπνηείηαη όηη έρεη κνλίκσο ηνλ έιεγρν, δηαιέγνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν πάληα ηελ
ζπλεηδεηή θαη θνηλσληθή πιεπξά ηεο ζύγθξνπζεο ή ε πζηεξία πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δξόκν
ηεο ζπγθίλεζεο , ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο εξσηηθήο έιμεο πξνζπαζεί λα μεγειάζεη ην
αζπλείδεην πξνζπνηνύκελε όηη παίξλεη ην δηθό ηνπ κέξνο ζηελ ζύγθξνπζε πνύ ηαιαλίδεη ην
άηνκν.
ην ύζηεξν έξγν ηνπ ν Φξόπλη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ ζε
αληηπαξάζεζε κε ην έλζηηθην ηεο δσήο ή ην ζεμνπαιηθό έλζηηθην ζε κηα πξνζπάζεηα λα
εμεγήζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ βιάπηνπλ ην ίδην ην άηνκν. Έηζη ε ζύγθξνπζε ζην ππνθείκελν
δελ βξίζθεηαη κόλν αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνλ εμσηεξηθό θόζκν ή ηελ αλαπαξαζηαηηθή
αληηπξνζώπεπζή ηνπο εληόο ηνπ, αιιά θαη αλάκεζα ζε δπν δπλάκεηο εζσηεξηθά, απηή πνπ
ηείλεη πξνο ηελ δσή θαη απηή πνπ ηείλεη πξνο ηελ θαηαζηξνθή.
Γηα ηνλ Φξόπλη ινηπόλ ε ζεμνπαιηθόηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπλδέεη ην ζώκα κε ηελ
αίζζεζε ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο θαη θπζηθά ηελ ζπκπεξηθνξά, είλαη ε libido, ε πνζόηεηα ηεο
ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δσή . Η ζεξαπεπηηθή πξόηαζε πνπ πξνθύπηεη από απηό είλαη ε
αλάδεημε ηεο ζύγθξνπζεο κέζσ ηνπ ιόγνπ, ώζηε λα γίλεη θαλεξή ζην άηνκν θαη κέζα από ην
“γλώζη ζε απηόλ” απηή ζα ράζεη ηελ ηζρύ ηεο ζαλ αζπλείδεηε αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
αηόκνπ.
Ο Ράηρ δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ Φξόπλη θαη ζε απηά ηα δπν ζεκεία. Γηα ηνλ Reich, ε
ζεμνπαιηθή ελόξκεζε είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ θηλεί ηνλ άλζξσπν βηνινγηθά θαη ςπρηθά.
Μεηνλνκάδεη ηελ libido ζε νξγόλε. Η δηθή ηνπ ελέξγεηα εδξάδεηαη ζην ζώκα. Δίλαη ππαξθηή
πιηθά, κπνξεί λα κεηξεζεί, λα παξαηεξεζεί θιπ. γηα ην ςπρηθό όξγαλν σζηόζν δελ ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε , δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε νξνινγία εθόζνλ δελ δηαρσξίδεηαη ε
θύζε ηεο κόλεο θαη κνλαδηθήο ελέξγεηαο ζηνλ άλζξσπν κεηαμύ ςπρηθνύ θαη βηνινγηθνύ. Άξα ε
ζεμνπαιηθόηεηα απνθηά ζηνλ Reich ηελ ηδηόηεηα ηεο κνλαδηθήο δύλακεο ζηνλ άλζξσπν πνπ
ηνλ ζπλδέεη κε ηελ δσή, πνπ ηνπ επηηξέπεη όρη κόλν λα αλαπαξάγεηαη, αιιά ην λα αηζζάλεηαη
δσληαλόο, λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο, λα ζθέθηεηαη θαζαξά, λα εξγάδεηαη. ε αληίζεζε κε
ηνλ Φξόπλη πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θαη λα κεηξήζεη απηήλ ηελ ελέξγεηα. Δλώ γηα ηνλ Φξόπλη
ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο παξακέλεη αζαθήο , γηα ηνλ Ράηρ απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε πιηθή
νληόηεηα πνπ ε ζπζζώξεπζήο ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα ηελ ςπρηθή θαη ηελ ζσκαηηθή
δπζιεηηνπξγία, ελώ ε εθθόξηηζή ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ αηόκνπ.
Γηα ηνλ Ράηρ νη θηλήζεηο ή ν εγθισβηζκόο ηεο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο ζην ζώκα ηαπηίδνληαη κε
ηα λνεηηθά ζρήκαηα ηνπ αηόκνπ ζε ςπρηθό επίπεδν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαζώο θαη ηελ
ηθαλόηεηα γηα αγάπε θαη εξγαζία. (θαη γηα ηνλ Φξόπλη ε ηθαλόηεηα γηα ζύλαςε ηθαλνπνηεηηθήο
ζρέζεο κε εξσηηθό ζύληξνθν θαη ε ηθαλόηεηα εξγαζίαο είλαη ζηνλ νξηζκό ηνπ θπζηνινγηθνύ).
Η θύξηα δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από απηό είλαη όηη θαη ζηνλ Φξόπλη θαη ζηα λεόηεξα ξεύκαηα
ηεο ςπραλάιπζεο κέζσ ησλ ελλνηώλ ηεο αλαπαξάζηαζεο , ηεο θαληαζίαο , ηεο ηθαλόηεηαο
αλαβνιήο θαη θπζηθά ν ιόγνο βάδνπλ ην άηνκν ζην επίθεληξν ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζύγθξνπζήο
ηνπ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ λεύξσζε ζαλ ηελ δηαδηθαζία άκπλαο ελάληηα ζηελ πγεία πνπ δίλεη ηνλ
ρξόλν ζην άηνκν λα αλαβάιεη ηελ ιύζε ηεο. ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ράηρ απηή ε παξάηαζε
ζεσξείηαη λα είλαη ην ίδην ην πξόβιεκα, ε ζπλαηζζεκαηηθή παλνύθια όπσο ηελ νλνκάδεη ν
ίδηνο. Γηα απηόλ ε ιύζε ηεο ζύγθξνπζεο έρεη δπν ηηκέο ηθαλνπνίεζε θαη πγεία ή παξαίηεζε θαη

αζζέλεηα. ηελ ζέζε δειαδή ηεο νκηινύζαο ζεξαπείαο βάδεη ηελ ηθαλόηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθή
ζεμνπαιηθή επαθή.
πλέπεηα απηήο ηεο ζεώξεζεο είλαη θαη ε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηεο
ςπραλάιπζεο πνπ έθεξε ν Ράηρ. Απηόο εηζήγαγε ηελ εξγαζία κε ην ζώκα θαηά ηελ ζπλεδξία.
Ιζρπξίζηεθε όηη ε αληηκεηώπηζε ηεο ζσξάθηζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο όπνπ
απηή εληνπίδεηαη έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία θαη απνηειέζκαηα κε ηελ ππεξλίθεζε ησλ ακπλώλ ζε
ςπρνινγηθό επίπεδν θαη κάιηζηα έιεγε όηη απηνί είλαη δπν ηζόηηκνη ζεξαπεπηηθνί δξόκνη
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαηά πεξίπησζε.
Η ηδέα ηεο ζύγθξνπζεο είλαη ην πεδίν πνπ θέξλεη ην εξώηεκα ηεο έληαμεο ή ππνηαγήο ηνπ
αηόκνπ ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ή αληίζεηα ηελ επαλαζηαηηθόηεηα. Δίλαη απηό πνπ ιέεη ν
ίδηνο ν Ράηρ όηη αλνίγεη ηελ ςπραλάιπζε ζηελ θνηλσληνινγία. Δίλαη ην εξώηεκα ηεο εζηθήο πνπ
θέξεη ε ςπραλάιπζε. Γειαδή πνηα είλαη ή ιύζε ζηελ ζύγθξνπζε ηνπ αηόκνπ πνπ πξνηείλεηαη
ηειηθά, ώζηε λα “ζεξαπεπηεί” ην άηνκν από ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηελ δπζαξέζθεηα.
Γέρεηαη βαζηθά ν Ράηρ ην ζρήκα ηεο ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο ελνξκήζεηο θαη ηνλ εμσηεξηθό
θόζκν, κε ηελ καηαίσζε πνπ επηθέξεη απηόο θαη ηελ εζσηεξηθή εζηθή ζαλ απηνάξλεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο, θαηά απηόλ δεπηεξνγελείο θαη αλεπηζύκεηε. Απνδίδεη ζηνλ Φξόπλη ηελ ζέζεο
όηη ε παξαίηεζε από ην έλζηηθην είλαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάδπζε ηνπ πνιηηηζκνύ.
(ηνπ παηξηαξρηθνύ ζεκεηώλεη ν Ράηρ) . Λύζε πνπ απνδίδεη ζηνλ Φξόπλη, ε εμηδαλίθεπζε ή
παξαίηεζε, (ηζρπξνπνίεζε ηνπ εγώ). Απηό γηα ηνλ ίδην κεηαθξάδεηαη ζε αληαιιαγή ηεο
ηθαλνπνίεζεο κε κηα λεύξσζε. Καηαγγέιιεη ινηπόλ ν Ράηρ ηελ ςπραλάιπζε γηα νπηζζνρώξεζε
από ηα ίδηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο πνπ ζα νδεγνύζαλ ζε κηα πξαγκαηηθή ζεμνπαιηθή
επαλάζηαζε πξνο ράξηλ κηαο ζπληεξεηηθήο ζηξνθήο ελ είδεη απνδνρήο ηνπ ςπραλαιπηηθνύ
πιαηζίνπ από ηνλ πεξίγπξν.
Η ιύζε πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο είλαη ε ίδηα ε ζεμνπαιηθή πξάμε. Η ηθαλόηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθή
ζεμνπαιηθή ζπλεύξεζε είλαη ε κνλαδηθή απάληεζε. Η κόλε παξαίηεζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη
είλαη από πξνεγνύκελα ζηάδηα ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ θαη θαηαιιειόηεξσλ.
Η απηνάξλεζε ινηπόλ γηα απηόλ δελ είλαη παξάγσγν ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ , αιιά
θαηαπίεζε από έμσ. Αλ εμαιεηθζεί απηό ην άιινζη νδεγεί ζε επαλάζηαζε, (απηή ε ιεηηνπξγία
ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Φξόπλη είλαη δηθή ηνπ εξκελεία). Με ηελ απόξξηςε ηνπ
ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ ν Ράηρ ελδπλακώλεη ηελ ζέζε ηνπ γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο δσήο, ην
κνλνπώιην ηεο.
Ο Ράηρ ζέηεη ην εξώηεκα ηεο πγείαο θαη ηεο παζνινγίαο ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ,
ηε ζρέζε ζώκαηνο θαη ςπρήο/ςπρνινγηθνύ , ην ζέκα ηεο αιήζεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη δίλεη
ζαθείο απαληήζεηο. Σνπνζεηεί ην ζώκα θαη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα ζην επίθεληξν, εθεπξίζθεη κηα
νλνκαζία γηα ηελ δσηηθή ελέξγεηα, ηελ εληνπίδεη , ηελ κειεηά θαη κε απηή ηελ νπηηθή εθνξκά
λα δώζεη ηηο απαληήζεηο ζε απηά ηα κεγάια εξσηήκαηα. Η ζεσξία ηνπ δελ είλαη κόλν κηα
ζεσξία γηα ηελ ςπρηθή πγεία, νύηε γηα ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, δηαηείλεηαη όηη
πξαγκαηεύεηαη ηελ νπζία ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ, ηελ αιήζεηα ηεο ύπαξμεο ζηελ βάζε ηεο. Όρη
αθαδεκατθά, αιιά πξαγκαηηθά θαη άκεζα.
Ση ζπληζηά ζεμνπαιηθόηεηα γηα ηνλ Ράηρ ?
Βάδεη ζην επίθεληξν ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία “θπζηνινγηθά” ζαλ γηαηξόο. Με αλαιπηηθέο
πεξηγξαθέο ζην βηβιίν ηνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαζκνύ πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία έληαζεο,
θόξηηζεο θαη εθθόξησζεο έηζη όπσο δεκηνπξγείηαη ζηα ζεμνπαιηθά όξγαλα θαηά ηελ

ζεμνπαιηθή επαθή. Η δπλαηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θεξζεί θπζηνινγηθά δελ θξίλεηαη από ηελ
ζηηγκή ηεο ζπλεύξεζεο κε ηνλ ζεμνπαιηθό ζύληξνθν, άιια θαη από ηελ πξνεγνύκελε
ηθαλόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα δηαρεηξίδεηαη νκαιά ηελ ξνή ηεο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο, ηελ
έιιεηςε ζσξάθηζεο, όπσο νλνκάδεη ηελ καθξνρξόληα αθακςία κπώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ξνή
ηεο ελέξγεηαο ζην ζώκα θαη ζεκείσλ έληαζεο. “ Η βηνινγηθή ελέξγεηα θπβεξλά ην ζσκαηηθό
θαη ην ςπρηθό”. Σαπηίδεη ηελ ςπρηθή πγεία κε ηελ ηθαλόηεηα αίζζεζεο ηνπ ζώκαηνο , ησλ
κελπκάησλ θαη ηεο ξνήο ηεο βηνθπζηθήο ελέξγεηαο κέζα ζην ζώκα.
Η θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, ηνπ επηηξέπεη λα κπνξεί λα ζπλεπξίζθεηαη
ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνλ άιιν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη έρεη θαη ηελ ηθαλόηεηα
λα θάλεη πγηείο ζρέζεηο όπνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ άιιν κε αγάπε. Η ηθαλόηεηα γηα εξγαζία είλαη
παξνύζα εθόζνλ ην άηνκν κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγηθό κε δσληαλό ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θόζκν.
Απηό είλαη βαζηθό επηρείξεκα γηαηί ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα ζηαζεί ρσξίο απηήλ ηελ
ηθαλόηεηα. Σν άηνκν κπνξεί λα απηνθαζνξίδεηαη, νδεγείηαη ζην λα πάξεη ηηο απνθάζεηο πνπ
είλαη θαηάιιειεο γηα ην ίδην, δελ κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί από ηνλ θόβν. Δθόζνλ ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζώκαηνο είλαη ζύκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο δσήο, ηόηε θαη ε ζθέςε ηνπ είλαη νξζνινγηθή. Σν
θπζηνινγηθό άηνκν έρεη θηάζεη ζην ζηόρν , ζηελ απηνξξύζκηζε.
Μεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ θαιύπηεη ηελ παζνινγία ηεο κε απνδνρήο ηνπ λόκνπ ηεο δσήο
όπσο εθθξάδεηαη από ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα.
Η ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε έλζηηθην θαη εζηθή, ην εγώ θαη ηνλ εμσηεξηθό θόζκν, δεκηνπξγεί
ζαλ ζύκπησκα απηό πνπ νλνκάδεη ζσξάθηζε. Σν άηνκν πνπ έηζη θαη αιιηώο δελ είλαη ελήκεξν
ηεο ζύγθξνπζεο απνκαθξύλεηαη νινέλα από ηελ απηνξξύζκηζε. Η ζσξάθηζε θαηεπζύλεηαη θαη
πξνο ηηο δπν θαηεπζύλζεηο. Σν άηνκν γίλεηαη ςπρξό απέλαληη ζηηο ελζηηθηηθέο αηζζήζεηο ηνπ
θαη παξάιιεια δελ κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε ηνπο άιινπο κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν, δελ κπνξεί λα
δώζεη θαη λα πάξεη επραξίζηεζε. Η ηθαλόηεηα γηα δσή ζπξξηθλώλεηαη.
Η ζσξάθηζε είλαη κηα έλλνηα πνπ ζύκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Ράηρ εθαξκόδεηαη θαη ζην
ζσκαηηθό θαη ζην ςπρηθό επίπεδν. Δίλαη ηαπηόρξνλα κπηθή, κε ηελ αθακςία ζπγθεθξηκέλσλ
κπώλ πνπ ζρεηίδνληαη θαλνληθά κε ηελ εθθόξηηζε ηεο ελέξγεηαο θαη ςπρηθή κε ηηο άκπλεο πνπ
αλαπηύζζεη ην άηνκν απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα νλνκαζηεί θαη
ςπραλαγθαζκόο.
Δθεί πνπ ε δσή είλαη κνλίκσο ζε θίλεζε , ε ζσξάθηζε παγώλεη θαη αθηλεηνπνηεί ην άηνκν θαη
ην ζώκα ηνπ. Δθεί πνπ ε δσή αγαπάεη θαη ζαλ ζπλέπεηα είλαη ειεύζεξε απέλαληη ζηηο εξσηηθέο
ζρέζεηο, ε ζσξάθηζε ξίρλεη ην άηνκν κε απιεζηία ζην λα θάλεη έξσηα ρσξίο ηθαλνπνίεζε.
Παξάγνληαο έηζη ηελ πνξλνγξαθία, ηνλ βηαζκό, ηελ ρεηξαγώγεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ άιινπ
θαη ηνλ ζαδηζκό. Σν γελεηήζην αγθάιηαζκα ζπκβαίλεη ιέεη ν Ράηρ θπζηθά όηαλ θαη νη δπν
ζύληξνθνη ην αηζζαλζνύλ ζαλ αλαγθαίν, δελ εθβηάδεηαη. Αληίζεηα ν ζσξαθηζκέλνο άλζξσπνο
δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη, δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα ζπληνληζηεί κε ηνλ άιιν. Ο νξγαζκόο
θπζηνινγηθά νδεγεί ζε απώιεηα ηεο αηνκηθόηεηαο θαη απηό ζπκβαίλεη ακνηβαία, αληίζεηα ε
ζσξάθηζε ζέιεη λα απνζπάζεη έλα νξγαζκό από ηνλ άιιν. Έηζη ε ζσξάθηζε ζηξέθεηαη ελάληηα
ζηελ δσή θαη ηελ κηζεί, απνηειεί ερζξό ηεο. Σελ κηζεί γηαηί ηελ λνζηαιγεί, γηαηί βιέπεη ηελ
δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δηθή ηεο αθακςία θαη ζηελ ειεύζεξε θίλεζε από ηελ άιιε. Σελ κηζεί
αθόκα γηαηί δελ κπνξεί λα ηελ έρεη , αηζζάλεηαη απνθιεηζκέλε. Σν κίζνο είλαη παξώλ θάζε
θνξά πνπ θάπνηνο ζπκίδεη αγάπε , αιιά δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αληίζηνηρε δίςα γηαηί
ην ίδην ην άηνκν πνπ κηζεί δελ κπνξεί λα ηελ πάξεη θαη όρη γηαηί δελ ηνπ δίλεηαη.
Όιε ε πεξηγξαθή ηεο αξξώζηηαο πνπ δηαηξέρεη ηνλ άλζξσπν όηαλ ε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα δελ
εθθξάδεηαη-βηώλεηαη θπζηνινγηθά ηελ νλνκάδεη ζπλαηζζεκαηηθή παλνύθια. Υξεζηκνπνηεί κηα

κεηαθνξά από ηελ ηαηξηθή γιώζζα, πεξηγξάθεη κε ηαηξηθνύο όξνπο ηελ θαηάζηαζε ηνπ
αλζξώπνπ. Η ηαηξηθή νξνινγία δίλεη ηελ ςεπδαίζζεζε, “ςεπδναζθάιεηα” ηνπ αληηθεηκεληθνύ.
Πεξηγξάθεη ζπκπηώκαηα , ςάρλεη ηηο αηηίεο θαη δηεξεπλά ην “πξνζδόθηκν δσήο” ηνπ αζζελή,
αθόκα θαη ην πσο κεηαδίδεηαη , εθόζνλ κηιάκε γηα κεηαδόζηκε αζζέλεηα΄.
Δίλαη ε απάληεζε ζην γηαηί ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα είλαη επηπρηζκέλνο, ή δηαθνξεηηθά,
ειεύζεξνο ή πγηείο. Δίλαη ε αηηία πνπ ηνλ θξαηάεη δέζκην ζηε θπιαθή ηνπ λα κε δεη, λα κελ
βηώλεη ηελ δσή άκεζα , αιιά κέζα από έλα παξαπέηαζκα. Σα δεζκά βξίζθνληαη κέζα ζηνλ
ίδην, ζηελ δνκή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ.
Δίλαη ε παγίδα όπσο ην νλνκάδεη, πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο κπήθε εθεί θαη γηα θάπνην ιόγν δελ
κπνξεί λα βξεη ηελ έμνδν από απηήλ. ν Ράηρ ινηπόλ αλαιακβάλεη λα αλαδεηήζεη ηελ έμνδν
θαζώο θαη ηνλ ιόγν πνπ δελ έρεη βξεζεί αθόκα από ηελ αλζξσπόηεηα θαη ηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο.
Η αλζξσπόηεηα θαηαζθεπάδεη ζεσξίεο θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα απνθεύγνληαο ζπζηεκαηηθά
ηελ ιύζε ζε απηήλ ηελ εξώηεζε. Όιεο νη ζεσξίεο θαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα πεξηθέξνληαη
γύξσ από ην εξώηεκα γηα λα ην ζπγθαιύςνπλ. Σα ζπλέδξηα ,ε εθπαίδεπζε, ε ηαηξηθή γπξλάλε
γύξσ από ην εξώηεκα απαγνξεύνληαο λα αγγηρηεί ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζέηνπλ. Γελ
κπνξνύλ όκσο λα απνθύγνπλ ην εξώηεκα γηαηί είλαη ζηελ βαζύηεξε θύζε ηνπ αλζξώπνπ λα
έιθεηαη από ην θπζηθό, όπσο είλαη ζηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ λα απνθεύγεη ηνλ πόλν. Η
βαζύηεξε αζπλείδεηε επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ είλαη πξνο ηελ δσή θαη ζην λα βγεη από ηελ
παγίδα.
Έηζη νη ζεζκνί θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ ζηνρεύνπλ πξνο ην λα δηαθνζκήζνπλ ηελ
παγίδα ή λα θάλεη ηελ δηαβίσζε κέζα ζε απηήλ πην άλεηε, αθόκα ππόζρνληαη αηώληα δσή κεηά
από απηήλ, αιιά ε εύξεζε ηεο εμόδνπ είλαη αδύλαηε. Γηαηί? Λόγν θόβνπ, ν άλζξσπνο πνπ έρεη
αξξσζηήζεη από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή παλνύθια δελ κπνξεί λα αληέμεη ην δσληαλό.
Οη άλζξσπνη ινηπόλ ςάρλνπλ ελαγσλίσο ηελ έμνδν, ελώ απηή είλαη εθεί θαη δπλεηηθά θαλεξή
ζε όινπο. Σνπο κηιάεη κέζα ζηα ζώκαηά ηνπο , θάζε θνξά πνπ δελ ιέλε ζε αγαπώ , θάζε θνξά
πνπ ςάρλνπλ κηα αηηία γηα λα ζπθνθαληήζνπλ θάπνηνλ πνπ μέξνπλ πσο είλαη αζώνο, θάζε
θνξά πνπ “μερλάλε “ θάηη ζεκαληηθό , θάζε θνξά πνπ ζπλσκνηνύλ ζε έλα ςέκα κε θάπνηνλ
άιιν, γλσξίδνληαο θαη νη δπν όηη μεγειάλε ηελ αιήζεηα πξνο ην παξώλ. Δθεί ινηπόλ εληνπίδεη ν
Ράηρ ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. ε απηό ην ζεκείν είλαη πνπ νη αληηθάζεηο ηεο δσήο
θιεηδώλνπλ ηελ θιεηδαξηά ηεο παγίδαο θαη ν πόλνο ηνπ αλζξώπνπ γηα απηό ηνλ ιπγίδεη θαη
γίλεηαη όιν θαη ρεηξόηεξα όζν πεξηκέλεη ηελ ιύζε από θάπνπ έμσ από απηόλ , αληί γηα λα θάλεη
απηό πνπ έρεη λα θάλεη ν ίδηνο ην απιό βήκα λα δερζεί ηνπο λόκνπο ηεο δσήο θαη λα απαξλεζεί
ηνπο λόκνπο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο, μεθηλώληαο από κηα κόλν ζηηγκή.
Σα παξαδείγκαηα πνπ θέξλεη γηα λα εμεγήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
παλνύθιαο είλαη πνιιά θαη δηαηξέρνπλ όιν ην έξγν ηνπ, όπσο θαη όιεο ηηο πιεπξέο ηεο
αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Ο γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα ζαλ ζεζκόο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ δηαηώληζε ηεο
παλνύθιαο , νη εγέηεο πνπ νδεγνύλ ζηελ ππνδνύισζε, ε θαηαδίθε ησλ ειεύζεξσλ αλζξώπσλ ,
ν θαζηζκόο.
ην βηβιίν ε δνινθνλία ηνπ ρξηζηνύ πεξηγξάθεη ην κίζνο απέλαληη ζηα πξόζσπα πνπ
“θέξνληαη κε θαινζύλε' , ελάληηα ζηελ δσή, ηνπ θαινύ ελ γέλεη, ηεο δσήο ηεο ίδηαο. Όια απηά
αληηπξνζσπεύνληαη ζην όλνκα ηνπ ρξηζηνύ, πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη ζαλ έλλνηα.
Λέεη ραξαθηεξηζηηθά, όηη ε δσή αλαπαξάγεηαη, απμάλεη θαη ζπληεξείηαη αηώληα, αληίζεηα ε
παλνύθια είλαη έλα αδηέμνδν, είλαη ζηείξα. Η παλνύθια δηαρσξίδεη ηελ ζξεζθεία από ηνλ
έξσηα, κεηαηξέπνληαο ζε αθεξεκέλε έλλνηα ηελ αγάπε, ηελ γλώζε ηνπ εαπηνύ, ηελ ειεπζεξία.
Ο κπζηηθηζκόο απηόο απνκαθξύλεη ην ζετθό πνπ είλαη ν έξσηαο θαη ε δσή από ηελ πξαγκαηηθή

ηνπ βίσζε ζε έλα ππεξπέξαλ απξνζπέιαζην. Αλάκεζα ζηελ δσή θαη ζηνλ άλζξσπν κπαίλεη
πιένλ έλαο θαζξέπηεο, κηα νκίριε , ε αίζζεζε ηνπ θόζκνπ γίλεηαη κέζα από έλα
αληηθαηνπηξηζκό. Η νπζία ηεο δελ κπνξεί λα αγγηρηεί, παξόηη είλαη πάληα εθεί. Απηό πνπ
εμσζείηαη ζην ππεξπέξαλ δελ είλαη ε ίδηα ε δσή βέβαηα , αιιά ε ίδηα ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ
λα δήζεη κε ακεζόηεηα. Η δνινθνλία ηνπ ρξηζηνύ (ηνπ δσληαλνύ, ηνπ θαινύ) γίλεηαη ζπλερώο
κέζα ζην ίδην ην άηνκν. Η απειπηζία ησλ αλζξώπσλ είλαη όηη πηζηεύνπλ , κέζσ απηήο ηεο
κπζηηθνπνίεζεο όηη δελ κπνξνύλ πνηέ λα είλαη έηζη, ειεύζεξνη. Σν ηξαγηθό είλαη όηη ν ρξηζηόο,
ε δσή είλαη βέβαηε όηη κπνξνύλ θαη πνηέ δελ ηνλ εγθαηαιείπνπλ.
Απέλαληη ζηελ αλππόθνξε γηα ηνλ ζσξαθηζκέλν άλζξσπν απιόηεηα ηεο δσήο ζηέθεηαη ε
εμνπζία ησλ δηθηαηόξσλ, ησλ δηεζηξακκέλσλ εγεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αθξηβώο απηήλ ηελ
αίζζεζε αδπλακίαο ησλ αλζξώπσλ γηα λα ηνπο πείζνπλ όηη ε δσή ηνπο δελ έρεη άιιν λόεκα
παξά κόλν ηελ ππνηαγή ζηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή εμνπζία θαη ζηα πεξηερόκελα πνπ ζέινπλ
απηνί λα δώζνπλ, κε ηελ επίθαζε όηη πξόθεηηαη γηα θάηη ζεκαληηθό θαη κεγαιύηεξν από ηνπο
ίδηνπο. πρ. λα πεζάλεηο γηα ηελ παηξίδα ή ε ππνρξέσζε λα δήζεηο ρξεσκέλνο.
Η ζεμνπαιηθή πξάμε έρεη ηελ ίδηα ηύρε όπσο θαη ε ηαπηόζεκε ηεο, ν ρξηζηόο. Η ζσξάθηζε
ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε επίζεο ζαλ απνκίκεζε ηνπ εαπηνύ ηεο. ηεξεκέλε από
ηελ ζεκαζία ηεο γίλεηαη έλα θαθέθηππν, θάηη βξώκηθν. Γελ είλαη πηα ζπληνληζκέλε κε ηελ δσή
, αιιά αληίζεηα ηείλεη ζηελ δνινθνλία ηεο αίζζεζεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε κηα παγσκέλε
αίζζεζε αληθαλνπνίεηνπ πνπ κνλίκσο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηεζεί κόλν κε κηα απαίηεζε λα
πάξεη θάηη από ηνλ άιιν. Η ζπλάληεζε κε ηνλ άιιν αθπξώλεηαη.
Σν “θαζηζηό” όπσο νλνκάδεη ηελ αθηλεζία ηεο ζσξάθηζεο, είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ αθίλεηνπ,
ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά. Αθόκα θαη αλ ηαμηδεύεη θαλείο είλαη αθίλεηνο, κεηαθέξεη παληνύ
ηελ αθακςία ηνπ , ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Πνιηηηζκνί νιόθιεξνη δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ
θαη λα αιιάμνπλ θάηη ζηελ δνκή ηνπο ιόγσ ηνπ βάξνπο αηώλσλ αθακςίαο.
Ο ζεζκόο ηνπ γάκνπ θηηαγκέλνο γηα λα εμππεξεηήζεη θαηαξρήλ ην νηθνλνκηθό ζύζηεκα, κε
ηα ζέκαηα ηεο θιεξνλνκηάο , ηίζεηαη θαηά ηεο εξσηηθήο ζπλύπαξμεο ησλ δπν αηόκσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε απηόλ. Καηά ζπλέπεηα παξάγεη ηελ δηαζηξνθή , ζηελ ζεμνπαιηθή πξαθηηθή
αλάκεζα ζην δεπγάξη θαη ηαπηόρξνλα νδεγεί ζε κηα εμσζπδπγηθή εξσηηθή δσή πνπ
αλαγθαζηηθά αληηβαίλεη ηελ αζηηθή εζηθή, αλαγθάδνληαο ην άηνκν λα εγθισβηζηεί αθόκα
πεξηζζόηεξν ζηελ ζύγθξνπζε κεηαμύ ηθαλνπνίεζεο θαη εζηθήο. Φπζηθά απηόο ν ζεζκόο
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ ζηα ζέκαηα ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο
ζεμνπαιηθόηεηάο ηνπο θαη ηα πξνζαλαηνιίδεη πξνο ηελ ππνβίβαζε ηεο θαη ηελ ππνθξηζία.
Ο θαζηζκόο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ κειέηεζε ν Ράηρ ππό ηελ νπηηθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
παλνύθιαο θαη ηαπηόρξνλα είλαη έλα πεδίν έξεπλαο πνπ επηρεηξεί λα ελνπνηήζεη ην αηνκηθό θαη
ην ζπιινγηθό κεζνδνινγηθά. Τπάξρεη απηό ην δίιεκκα θάζε θνξά ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο
κεηαμύ ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηνπ αηνκηθνύ ζαλ βαζηθό εξγαιείν πξνζέγγηζεο ησλ δηαθόξσλ
θαηλνκέλσλ. Λέεη όηη ν Υίηιεξ βξήθε ρώξν λα αλαπηπρζεί εθεί πνπ νη νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο
έηζη όπσο είραλ πεξηγξαθεί από ηνλ Μαξμ άθελαλ έλα θελό όπνπ αλάγθεο ( θαληαζηαθέοςπρνινγηθέο) ηνπ πιεζπζκνύ έκελαλ ρσξίο αληαπόθξηζε. Αιιηώο ην νλνκάδεη θαη βηνςπρηθό
θελό. Οη άλζξσπνη ινηπόλ ζέινπλ ηνλ θαζηζκό γηαηί αληαλαθιά ηελ ραξαθηεξνδνκή ηνπο.
Απηή είλαη ε ραξαθηεξνδνκή έηζη όπσο δηακνξθώλεηαη από ηελ δηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο
δηαπαηδαγώγεζεο. Γελ είλαη απηόο ν ππξήλαο ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζηελ βάζε ηνπ , ζηελ
βηνινγία ηνπ γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη πσο λα ηηο ηθαλνπνηήζεη, αιιά έλα επίζηξσκα πνπ
θαηαζθεπάζηεθε. αλ πνιηηηθή εθθξάδεη ηνλ ζαδηζκό θαη ηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία πνπ
ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηελ κεηξηαξρηθή ινγηθή πνπ είλαη ππέξ ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο

ηθαλνπνίεζεο. Ο θαζηζκόο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζαδηζκό, ηελ απηαξρηθόηεηα θαη ηελ απώιεηα ηεο
επζύλεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Δθπξνζσπεύεη γηα ην άηνκν πνπ ηνλ αθνινπζεί ηελ
αλώηεξε αξρή πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη, αληί γηα ηελ αξρή ηεο δσήο ηελ νπνία έρεη ράζεη.
Με ηελ θπιεηηθή ζεσξία πνπ ελζσκαηώλεη δηαηείλεηαη ηελ θαζαξόηεηα , θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ν
ζσξαθηζκέλνο άλζξσπνο εθόζνλ ν ίδηνο αηζζάλεηαη βξώκηθνο θαη καθξπά από ηελ αιήζεηα.
Σνπ ζπκίδεη ηέινο ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία κεγάισζε, ηνπ επηηξέπεη λα
επαλαιάβεη ηελ δνπιηθή ηαύηηζε κε ηνλ ςπραλαγθαζηηθό παηέξα. Έηζη ν θαζηζκόο είλαη ην
πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ βηνινγηθή δνκή ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπληεξεί ηελ
άξξσζηε ραξαθηεξνδνκή ηνπ.
Γελ ππάξρεη πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ λα εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία κηαο θνηλσλίαο. Αλ
ππήξρε ζα ήηαλ βέβαηα ζύκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο θπζηνινγηθήο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ ππνρξεώλνπλ ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
πιεζπζκνύ λα δεη κε πεξηνξηζκέλα κέζα ελώ απαηηεί ην κέγηζην ηεο εξγαηηθήο ηνπο δύλακεο
δελ απνηειεί επαξθή ιόγν γηα αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο , όπσο ήιπηδε ν καξμηζκόο γηαηί
δηαθνξεηηθά ε επαλάζηαζε ζα είρε ζπκβεί ήδε. Από ηελ άιιε πιεπξά ε αλάγθε γηα ειεπζεξία
επίζεο δελ κπνξεί λα πάξεη απηόλ ηνλ ξόιν γηαηί κέζα από ηελ δηάδνζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
παλνύθιαο νη άλζξσπνη πην πνιύ έρνπλ ηελ αλάγθε λα απνκαθξπλζνύλ από απηήλ παξά λα ηελ
δηεθδηθήζνπλ. Άξα γηα ηνλ Ράηρ θαη απηή κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηα
πνιηηηθά θηλήκαηα, είλαη ε ζηξνθή πξνο ην ππνθείκελν ζαλ θνξέα ηεο αιήζεηαο θαη ζαλ ην
κνλαδηθό θξηηήξην ηεο πγηνύο ζπλύπαξμεο κε ηνπο άιινπο ζε κηα θνηλσληθή δνκή. Η
επαλαζηαηηθή πξάμε δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθνινπζώληαο ην πξόγξακκα
θάπνηνπ θόκκαηνο ή έλαλ αξρεγό. Η επαλαζηαηηθή πξάμε είλαη ην άηνκν λα θηάζεη ζηελ
απηνξξύζκηζε κέζα από ηελ εμπγίαλζε ηεο ζεμνπαιηθόηεηάο ηνπ.
Η παλνύθια γηα ηνλ Ράηρ , πάληα ληθάεη ρξεζηκνπνηώληαο αζέκηηα κέζα, κε ην κίζνο πνπ κε
ιύζζα νξκάεη ελάληηα ζηελ αιήζεηα θαη ηελ δσή θαη ζπζηεκαηηθά ηελ ππνλνκεύεη, ελώ ζηόρνο
ηεο είλαη θπξηνιεθηηθά λα ηελ ζθνηώζεη. Η αιήζεηα θαη ε δσή από ηελ άιιε πιεπξά είλαη
αλίθαλε λα ακπλζεί ζε απηά ηα κέζα, ε δσή απιά ππάξρεη θαη ζεσξεί δεδνκέλν όηη θαη νη άιινη
ζα θάλνπλ ην ίδην. Γελ πξνζπαζεί λα επηβιεζεί, λα πείζεη, λα θαηαζηξέςεη. Δπίζεο αξλείηαη λα
πάξεη ηελ ζέζε ηνπ εγέηε θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζε ηεο παλνύθιαο γηα αζθάιεηα.
Απηά ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ θάλνπλ επάισηε ζηελ πνιύ έκπεηξε θαη ηθαλή γηα
θαηαζηξνθή αληίζεηε δύλακε , πνπ κπνξεί θαηά θαηξνύο λα δπζθεκήζεη ή λα ελζσκαηώζεη
ηνλ θνξέα ηεο αιήζεηαο ώζηε λα ηνλ απνδπλακώζεη θαη λα ηνπ πξνζδώζεη ηα δηθά ηεο
ραξαθηεξηζηηθά.
Απηό πνπ νλνκάδεη αληη-αιήζεηα ν Ράηρ είλαη κηα παξαπνηεκέλε αιήζεηα πνπ ηαπηόρξνλα
δηαηεξεί ην γόεηξν θαη ηελ δύλακε ηεο αιήζεηαο γηαηί απιά ηελ ζπκίδεη. Γηαηί όκσο ν
άλζξσπνο ζε αηώλεο ηζηνξίαο πξνηηκά ηελ αληη-αιήζεηα από ηελ αιήζεηα? Γηαηί απιά λα κελ
δέρεηαη λα δήζεη ηελ δσή θαη πξνηηκά λα ηελ πνιεκά κε θόζηνο ηελ ίδηα ηελ πγεία θαη ηελ
επηπρία ηνπ? Με άιια ιόγηα γηαηί ππάξρεη ην θαθό ζηνλ θόζκν. Ο άλζξσπνο γελληέηαη
ειεύζεξνο , κα δεη ζαλ ζθιάβνο, κε απηή ηελ δηαπίζησζε θαη παξαδνρή πνπ έρεη δαλεηζηεί από
ηνλ Ρνπζζώ μεθηλάεη απηήλ ηελ αλαδήηεζε ν ίδηνο. Η απάληεζε ηνπ Ράηρ είλαη ν θόβνο. Ο
θόβνο γηα απηό πνπ έρεη πξνδώζεη ήδε, πνπ έρεη απνιέζεη ελώ ην ιαρηαξά. Ση ηνλ έθαλε λα
θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν? Η αζζέλεηα πνπ νλνκάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή παλνύθια θαη πνπ
κεηαδίδεηαη από γεληά ζε γεληά, ν άλζξσπνο είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζηα πιαίζηά ηεο λα θνβάηαη
ηελ ειεπζεξία . Απηή ε αζζέλεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ δνκή ηνπ αλζξώπνπ, έηζη είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο ν άλζξσπνο. Γειώλεη όηη ηνλ απαζρνιεί πην πνιύ ην εξώηεκα ηεο εμόδνπ

από απηή ηελ θαηάζηαζε ηνπ εγθισβηζκνύ παξά λα βξεη ηελ αξρή ηεο αζζέλεηαο. Σν
πξνπαηνξηθό ακάξηεκα πνπ είλαη ην πξώην ζεκείν αλαθνξάο ζηα ζενινγηθά -θνζκνινγηθά
θείκελα ηνπ δείρλεη ηελ ιύζε. Σν ίδην ην ζεκείν εηζόδνπ ζηελ παγίδα , είλαη ινγηθά θαη ε
έμνδνο από απηήλ.

