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Η ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΝΟΗΣΗ: Πώς οι σχέσεις και ο εγκέφαλος
αλληλεπιδρούν για να διαπλάσουνε αυτό που είµαστε
Πρόσφατες πρόοδοι στην έρευνα του εγκεφάλου και στην έρευνα για την
προσκόλληση (attachment) τώρα επιβεβαιώνουν ότι για να σχετιστεί ένας γονιός
αποτελεσµατικά το νήπιό του/της, και να δηµιουργήσει έτσι µια σχέση ασφαλούς
προσκόλλησης στο µυαλό /την οπτική για τον κόσµο του παιδιού, ο γονέας
πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχει σε "σύντονη επικοινωνία" (contingent
communication = ευαίσθητη στην, εξαρτώµενη από την / ανάλογη µε την
ανάδραση) µε το παιδί --- που σηµαίνει ότι η απάντηση του γονέα στο νήπιο
εξαρτάται από την επικοινωνία του νηπίου προς το γονέα και έπειτα η απάντηση
του νηπίου εξαρτάται από
τις απαντήσεις του γονέα και έπειτα του γονέα εξαρτώνται από του νηπίου,
κ.λπ., κ.λπ....
Στην ανεπαρκή εξάσκηση του γονεϊκού ρόλου (όπως και της θεραπείας) η
επικοινωνία και η ανταπόκριση είναι µη-ευαίσθητες/σύντονες, όπως στην
αντιµετώπιση ένός νηπίου µε έναν βασισµένο στους κανόνες, στη λογική, µη
εστιασµένο στο εδώ-και-τώρα, µη-συναισθηµατικό, άκαµπτο τρόπο ή όπως όταν
ένας θεραπευτής ανταποκρίνεται σε έναν πελάτη µε έναν παρόµοιο: διανοητικό ή
θεωρητικό, βασισµένο στους κανόνες τρόπο, ο οποίος θα περιελάµβανε την
επικοινωνία για και την αντίδραση του θεραπευτή σε έντυπα που συµπληρώνει ο
πελάτης µε έναν µηχανικό ή προγραµµατισµένο εκ των πρότερων ή βασισµένο
στους κανόνες τρόπο µάλλον, παρά µε ένα ευαίσθητο στον πελάτη και στο εδώκαι-τώρα τρόπο.
(Παρεπιπτόντως: η "ενεργητική ακρόαση" δεν είναι στο ίδιο γήπεδο µε την
"ευαίσθητη επικοινωνία." Κανένα "σύστηµα" ή ‘τεχνική’ επικοινωνίας ∆ΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ να είναι "ευαίσθητη επικοινωνία," απ’ ότι καταλαβαίνω ότι σηµαίνει
αυτός ο όρος.)
Η πιο εκπληκτική πτυχή του µηνύµατος του ∆ρ Siegel για την πρόσφατη έρευνα
για τον εγκέφαλο είναι ότι ενώ το γενετικό σχεδιάγραµµα του εγκεφάλου είναι
παρόν
στη γέννηση και καθορίζεται σίγουρα από τα γονίδιά µας, το πώς ο εγκέφαλος
και η νόησή (mind) µου, και ο εγκέφαλος και η νόησή σας, και οι εγκέφαλοι και
η νόηση των παιδιών µας, και των πελατών µας, αναπτύχθηκαν εξαρτήθηκε
και εξαρτάται από τις ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ των ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΑΣ/ΤΟΥΣ.

Πιστεύει, και αναφέρεται σχολαστικά στην έρευνα για να υποστηρίξει την
πεποίθησή του ότι η αποτελεσµατική θεραπεία περιλαµβάνει πραγµατικές
αλλαγές στον εγκέφαλο του πελάτη (και του θεραπευτή επίσης), εάν υπάρχει
αληθινά ευαίσθητη επικοινωνία.

Τα αποσπάσµατα είναι όλα από το κεφάλαιο 3 του βιβλίου THE DEVELOPING
MIND.
1. "Η προσκόλληση" είναι ένα εγγενές σύστηµα στον εγκέφαλο που εξελίσσεται
µε τρόπους που επιρρεάζουν και οργανώνουν κινητήριες, συναισθηµατικές, και
µνηµονικές διαδικασίες σχετικά µε τα σηµαντικά πρόσωπα που παρέχουνε
φροντίδα στο νεογνό.
Το σύστηµα προσκόλλησης κινητοποιεί ένα νήπιο να αναζητήσει την εγγύτητα
στους γονείς (και σε άλλους βασικούς φροντιστές του) και να καθιερώσει
επικοινωνία µαζί τους. Στο πιό βασικό εξελικτικό επίπεδο, αυτό το
συµπεριφορικό σύστηµα βελτιώνει τις πιθανότητες για την επιβίωση του νηπίου.
Στο επίπεδο της νόησης, η προσκόλληση καθιερώνει µια διαπροσωπική σχέση
που βοηθά τον ανώριµο εγκέφαλο (του παιδιού) να χρησιµοποιήσει τις ώριµες
λειτουργίες του εγκεφάλου του γονέα για να οργανώσει τις δικές του
διαδικασίες.
Οι συναισθηµατικές συναλλαγές της ασφαλούς προσκόλλησης περιλαµβάνουν
τις συναισθηµατικά ευαίσθητες απαντήσεις ενός γονέα στα σήµατα ενός παιδιού,
τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν για να ενισχύσουν τις θετικές
συναισθηµατικές καταστάσεις του παιδιού και για να ρυθµίσουν τις αρνητικές.
Ειδικότερα, η βοήθεια που µπορούν να δώσουν οι γονείς στη µείωση άβολων
συναισθηµάτων, όπως ο φόβος, η ανησυχία, ή η θλίψη, επιτρέπει στα παιδιά για
να ανακουφιστούνε και παρέχει ένα λιµάνι ασφάλειας όταν είναι αναστατωµένα.
Οι επαναλαµβανόµενες τέτοιες εµπειρίες κωδικοποιούνται στην υπολανθάνουσα
µνήµη ως προσδοκίες και έπειτα ως νοητικά πρότυπα ή σχήµατα προσκόλλησης,
τα οποία χρησιµεύουν για να βοηθήσουν το παιδί να αισθανθεί µια εσωτερική
αίσθηση αυτού που ο John Bowlby ονόµασε µια "ασφαλή βάση" στον κόσµο."
(Σελίδα 67).
"Το σύστηµα προσκόλλησης εξυπηρετεί πολλαπλές λειτουργίες. Για ένα
νήπιο,
η ενεργοποίηση του συστήµατος προσκόλλησης περιλαµβάνει την
αναζήτηση της εγγύτητας. Η αναζήτηση εγγύτητας επιτρέπει σε ένα νήπιο για
να προστατευθεί από βλάβες, πείνα, δυσµενείς αλλαγές θερµοκρασίας,
καταστροφές, επιθέσεις από άλλους, και αποχωρισµούς από την οµάδα
/οικογένεια.

Για αυτούς τους λόγους, το σύστηµα προσκόλλησης είναι ιδιαίτερα απαντητικό
σε ενδείξεις κινδύνου. Η εσωτερική εµπειρία ενός ενεργοποιηµένου συστήµατος
προσκόλλησης συνδέεται λοιπόν συχνά µε την αίσθηση της ανησυχίας ή του
φόβου και µπορεί να αρχίσει από εκφοβιστικές εµπειρίας διαφόρων ειδών, καθώς
επίσης και από µια απειλή αποχωρισµού από το πρόσωπο προσκόλλησης
(τον/την ενήλικα).
Οι "σχέσεις προσκόλλησης εξυπηρετούν έτσι µια ζωτικής σηµασίας λειτουργία
στο ότι παρέχουν στο νήπιο προστασία από πολλών ειδών κινδύνους. Αυτές
οι σχέσεις είναι κρίσιµες στην οργάνωση όχι µόνο της τρέχουσας εµπειρίας,
αλλά
και στη νευρωνική ωρίµανση του αναπτυσσόµενου εγκεφάλου.
Με άλλα λόγια, αυτές οι προεξέχουσες συναισθηµατικές σχέσεις έχουν µια
άµεση επίδραση στην ανάπτυξη περιοχών της νοητικής λειτουργίας που
χρησιµεύουν ως τα εννοιολογικά αγκυροβόλια µας: µνήµη, αφήγηση,
συναίσθηµα, αναπαράσταση, και καταστάσεις της νόησης. Με αυτό τον τρόπο,
οι σχέσεις προσκόλλησης µπορεί να χρησιµεύσουν για να δηµιουργήσουν το
κεντρικό θεµέλιο από το οποίο αναπτύσσεται η νόηση.
Η ανασφαλής προσκόλληση µπορεί να αποτελέσει ένα
σηµαντικό παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Η ασφαλής
προσκόλληση, αντίθετα, εµφανίζεται να παρέχει µια µορφή συναισθηµατικής
ανθεκτικότητας.
"Αν και η συµπεριφορά προσκόλλησης φαίνεται πρώτιστα στα παιδιά,
οι ενήλικες συνεχίζουν να εκδηλώνουν προσκόλληση καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής. Ειδικά σε περιόδους πίεσης, ένας ενήλικος θα ελέγξει που βρίσκονται
µερικά
επιλεγµένα "πρόσωπα προσκόλλησης" και θα τα αναζητήσει ως πηγές
ανακούφισης, συµβουλών, και δύναµης. Για τους ενηλίκους, τέτοια πρόσωπα
προσκόλλησης µπορούν να είναι µέντορες, στενοί φίλοι, ή ερωτικοί σύντροφοι."
(σελίδα 68)

3. "Μια γυναίκα 31 ετών κάθεται ήσυχα στην καρέκλα του γραφείου του
θεραπευτή της. Φαίνεται µπερδεµένη καθώς ο θεραπευτής της επαναλαµβάνει
την
ερώτησή του: "Πώς ήταν η επίσκεψή σας στη µητέρα σας το προηγούµενο
Σαββατοκύριακο;"
∆αγκώνει το χείλος της, κοιτάζει αλλού, και ατενίζει προς το πάτωµα, µην
λέγοντας τίποτα. Ανασηκώνεται και καλύπτει τα µάτια µε το βραχίονά της.
Η αναπνοή της γίνεται γρηγορότερη και ρηχή. Χτυπά νευρικά το πόδι της στο
πάτωµα. Σιωπή. Η καρδιά του θεραπευτή αρχίζει να επιταχύνει. Βρίσκει τον
εαυτό του να κοιτάζει κάτω στο πάτωµα και αντιλαµβάνεται το χτύπηµα του
δικού του ποδιού. Η κατάσταση του µυαλού του θεραπευτή αποκαλύπτεται µε µη
λεκτικά σήµατα: η έκφραση του προσώπου του, το βλέµµα του, οι σωµατικές του

κινήσεις, ο τόνος της φωνής του, και ο συγχρονισµός των λεκτικών σηµάτων του
(εάν είναι γρήγορος, αργός, σε απάντηση σε άλλα σχόλια, ή κάτι άλλο).
Η φωνή του έχει χαµηλή ένταση, και λέει αργά, "Ω, ... ήταν ένα σκληρό
Σαββατοκύριακο." Το κεφάλι του το αισθάνεται σαν να είναι έτοιµο να εκραγεί.
"ΦΡΙΚΤΟ!" αναφωνεί ξαφνικά η γυναίκα.
Η πίεση στο κεφάλι του θερπευτή διαλύεται µε µια αίσθηση ανακούφισης.
Οι µύες στο πρόσωπό του αρχίζουν να χαλαρώνουν από την κουρασµένη,
σφιγγµένη κατάστασή τους όπως χαλαρώνουν επίσης και οι δικοί της. Το σώµα
της ασθενούς γίνεται λιγότερο τσιτωµένο. "Φρικτό. ..." γογγύζει τώρα, µε
δάκρυα στα µάτια της.
Όπως δείχνουνε αυτός ο θεραπευτής και η ασθενής, το να συµµετέχουνε σε
άµεση επικοινωνία είναι περισσότερο από το απλά να καταλαβαίνουνε ή ακόµα
να αντιλαµβάνονται τα σήµατα - λεκτικά και µη λεκτικά – που στέλνονται
µεταξύ δύο ανθρώπων. Για "πλήρη" συναισθηµατική επικοινωνία, ένα άτοµο
πρέπει να επιτρέψει στην κατάσταση του µυαλού του να επηρεαστεί από αυτή
του άλλου. Σε αυτό το παράδειγµα, η ευαισθησία του θεραπευτή στην
αλληλουχία σηµάτων της ασθενούς επέτρεψε στην κατάσταση του µυαλού του
να ευθυγραµµιστεί µε αυτή της ασθενούς.
Η αίσθηση ότι το κεφάλι του είναι "έτοιµο να έκραγεί", ακολουθούµενη από την
απελευθέρωση της πίεσης, επιδεικνύει πώς οι µεταπτώσεις του ασθενή
από την παραζάλη στην οργή και στη θλίψη βιώνονται από το θεραπευτή. Αυτή
η µετατόπιση στη δική του κατάσταση µπορεί να είναι µέρος της εσωτερικής
διαδικασίας που τον κάνει ενήµερο για τα συχνά λεπτά και γρήγορα µη λεκτικά
σήµατα που του έστειλε η ασθενής µε αυτόν τον άµεσο τρόπο συναισθηµατικής
επικοινωνίας.
Η ευθυγράµµιση της κατάστασης του θεραπευτή (µε αυτή της ασθενούς), του
επιτρέπει να έχει µια εµπειρία όσο το δυνατόν πιό κοντά στο αυτό που είναι ο
υποκειµενικός κόσµος της σε εκείνη την στιγµή. Η ευαισθησία στα σήµατα
επιτρέπει την εσωτερική απάντηση του θεραπευτή στην δική του κατάσταση, η
οποία του επιτρέπει την συνειδητοποίηση αυτών των αντιλήψεων του για την
εµπειρία του ασθενή. Εκτός από να παρέχει σηµαντικές εµπειρικές πληροφορίες
για το θεραπευτή, µια τέτοια ευθυγράµµιση επιτρέπει µια µη λεκτική µορφή
επικοινωνίας προς την ασθενή ότι "γίνεται κατανοητή" µε την βαθύτερη έννοια.
Η κατάστασή της επηρεάζει άµεσα την δική του: "νιώθει ότι την αισθάνθηκε"
ένα άλλο πρόσωπο. Αυτή η εναρµόνιση των καταστάσεων αποτελεί τη µη
λεκτική βάση της συνεργατικής, ευαίσθητης επικοινωνίας. Η ικανότητα να
επιτευχθεί αυτή η εναρµονισµένη µορφή επικοινωνίας, που µερικές φορές
αποκαλείται "συγκινησιακή εναρµόνιση", εξαρτάται από την ευαισθησία του
ατόµου στα σήµατα.
Η γονική ευαισθησία στα σήµατα είναι η ουσία των ασφαλών προσκολλήσεων
και µπορεί να µας ενηµερώσει για το πώς "η ύπαρξη" δύο ανθρώπων - του ενός
µε τον άλλον, επιτρέπει τη συναισθηµατική επικοινωνία και να καθιερωθεί µια

αίσθηση σύνδεσης σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε αυτές τις συναλλαγές, ο
εγκέφαλος ενός ατόµου και αυτός του άλλου επηρεάζουν ο ένας τον άλλον σε
µια µορφή "συν-ρύθµισης."
"Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τα αναπτυξιακά στοιχεία από την έρευνα της
προσκόλλησης που δείχνουν τη σηµασία αυτής της συν-ρύθµιστικής
ευαίσθητης επικοινωνίας και την εναρµόνιση των καταστάσεων της νόησης στις
σχέσεις ασφαλούς προσκόλλησης. Αυτό είναι ο θεµελιώδης τρόπος µε τον οποίο
ο η δραστηριότητα του εγκεφάλου ενός ατόµου επηρεάζει άµεσα τη
δραστηριότητα του άλλου. Η συνεργατική επικοινωνία επιτρέπει στις νοήσεις
"να συνδεθούνε" η µια µε την άλλη. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,
τέτοιες ανθρώπινες συνδέσεις επιτρέπουν τη δηµιουργία εγκεφαλικών
συνδέσεων που είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της ικανότητας ενός
παιδιού για αυτορύθµιση. Οι µελέτες αποκαλύπτουν ότι τέτοιες εµπειρίες
σχέσεων στηρίζονται σε πρότυπα επικοινωνίας.
Θα αναθεωρήσουµε το πως αναπτύσσεται η νόηση του νηπίου µέσα σε αυτές τις
συναισθηµατικές σχέσεις, προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι βασισµένες στην
έρευνα απόψεις για το ποιές µορφές διαπροσωπικής εµπειρίας διευκολύνουν
την ανάπτυξη της ψυχολογικής ανθεκτικότητας και συναισθηµατικής ευηµερίας.
"Ένα απαραίτητο µήνυµα είναι ότι η αναπτυσσόµενη νόηση χρησιµοποιεί
τις καταστάσεις ενός προσώπου προσκόλλησης προκειµένου να βοηθηθεί να
οργανώσει τη λειτουργία των δικών της καταστάσεων. Η στιγµιαία
ευθυγράµµιση των καταστάσεων εξαρτάται από τη γονική ευαισθησία στα
σήµατα του παιδιού και επιτρέπει στη νόηση του παιδιού και να αυτορυθµιστεί
στο παρόν και να αναπτύξει ρυθµιστικές ικανότητες που µπορεί να
χρησιµοποιηθούνε στο µέλλον.
Η ευαισθησία στα σήµατα και η εναρµόνιση µεταξύ του παιδιού και του γονέα, ή
µεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, περιλαµβάνει τη εναλλασόµενη
ευθυγράµµιση των καταστάσεων των νοήσεών τους. Καθώς οι καταστάσεις του
µυαλού δύο ατόµων
έρχοννται σε ευθυγράµµιση, µπορεί να εµφανιστεί µια µορφή αυτού που
µπορούµε να αποκαλέσουµε "αντήχηση ψυχικών καταστάσεων", στην οποία η
κατάσταση κάθε προσώπου και επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτή του άλλου.
Υπάρχουν στιγµές στις οποίες οι άνθρωποι χρειάζονται επίσης να είναι µόνοι και
όχι σε ευθυγράµµιση (µε κάποιον άλλον)· ένας εναρµονισµένος ‘άλλος’
ξέρει πότε να " υπαναχωρήσει" και να σταµατήσει τη διαδικασία της
ευθυγράµµισης. Οι οικείες σχέσεις περιλαµβάνουν αυτόν τον κυκλικό χορό της
εναρµονισµένης επικοινωνίας, στην οποία υπάρχουν εναλλασσόµενες στιγµές
της σύνδεσης - ευθυγράµµισης και αποµάκρυνσης - αυτονοµίας.
Στη ρίζα µιας τέτοιας εναρµόνισης βρίσκεται η ικανότητα να διαβάζει κάποιος τα
σήµατα (συχνά µη λεκτικά) που δείχνουν την ανάγκη κάποιου άλλου για
δέσµευση ή την αποδέσµευση.
"Όπως θα δούµε, οι καταστάσεις της νόησης εµπλέκουνε διάφορες πτυχές

της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η ροή της ενέργειας και των πληροφοριών
είναι και οι δύο θεµελιώδη συστατικά µιας κατάστασης της νόησης. Με αυτό τον
τρόπο, η εναρµονισµένη επικοινωνία περιλαµβάνει την αντήχηση ενέργειας και
πληροφοριών. Για το µη λεκτικό νήπιο, αυτή η οικεία, συνεργατική επικοινωνία
γίνεται χωρίς λέξεις. Αυτή η ανάγκη για µη λεκτική εναρµόνιση επιµένει καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής.
Μέσα στις (όλων των ειδών) σχέσεις ενηλίκων, οι λέξεις µπορούν να φτάσουν να
εξουσιάζουν τη µορφή των πληροφοριών που µοιράζονται, και αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε µια διαφορετική µορφή αναπαραστατικής αντήχησης.
Μια τέτοια λεκτική ανταλλαγή µπορεί να βιωθεί ως αρκετά κενή εάν είναι
στερηµένη από τις πιο πρωταρχικές πτυχές των εσωτερικών καταστάσεων κάθε
ανθρώπου. Οι µελέτες για την προσκόλληση στα νήπια µας υπενθυµίζουνε την
κρίσιµη σπουδαιότητα της µη λεκτικής επικοινωνίας σε όλες τις µορφές των
ανθρωπίνων σχέσεων." (σελίδες 69-71)

4. Μακροχρόνιες έρευνες για τη προσκόλληση προτείνουν ότι ορισµένες πρώιµες
εµπειρίες σχέσεων προωθούνε τη συναισθηµατική ευηµερία, την κοινωνική
επάρκεια,
τη γνωστική λειτουργία, και την ανθεκτικότητα µπροστά στην αντιξοότητα.
Εντούτοις, επειδή η ανάπτυξη είναι µια διαδικασία, τα µεγαλύτερα παιδιά, οι
έφηβοι, και οι ενήλικες µπορούν να είναι σε θέση να συνεχίζουνε να ωριµάζουνε
και να αλλάζουνε παρά τις µη ιδανικές πρώιµες εµπειρίες της ζωής τους.
" Η ανασφαλής προσκόλληση δεν είναι ισοδύναµη µε τη ψυχι(ατρ)κή
διαταραχή,
αλλά µάλλον δηµιουργεί έναν κίνδυνο ψυχολογικής και κοινωνικής
δυσλειτουργίας." (Σελίδα 84)

5. " Η υγιής εναρµόνιση εποµένως περιλαµβάνει την ευαισθησία του γονέα
τα σήµατα του παιδιού και τη συνεργατική, ευαίσθητη επικοινωνία που
προκαλεί αυτό που έχει περιγραφεί παραπάνω ως "αντήχηση" µεταξύ
των καταστάσεων της νόησης δύο ανθρώπων: την αµοιβαία επιρροή της
κατάστασης κάθε ανθρώπου σε αυτή του άλλου.
Μια τέτοια εναρµόνιση περιλαµβάνει την αποδέσµευση στις στιγµές που δεν
αναζητείται η ευθυγράµµιση και την επανασύνδεση όταν και τα δύο άτοµα είναι
δεκτικά στην σύνδεση (των καταστάσεων των νοήσεών τους). Οι καταστάσεις
που ευθυγραµµίζονται είναι πράγµατι ψυχοβιολογικές καταστάσεις της
δραστηριότητας του εγκεφάλου. Κάθε άτοµο εµπλέκεται σε µια αµοιβαία συνρύθµιση των
αντηχούντων καταστάσεων.

"Σε πολλών ειδών συναισθηµατικές σχέσεις–που συµπεριλαµβάνουν
τις ερωτικές σχέσεις, τις στενές φιλίες, την ψυχοθεραπεία, και τη σχέση
σπουδαστή/δάσκαλου - µπορεί να είναι παρούσες πτυχές της προσκόλλησης στις
οποίες υπάρχουνε τα βασικά στοιχεία της επιδίωξης της εγγύτητας, της
χρησιµοποίησης του άλλου ως ένα ασφαλές λιµάνι για να βοηθήσει να
ανακουφιστεί κάποιος όταν είναι αναστατωµένος, και της εσωτερίκευσης του
άλλου προσώπου ως µια νοητική εικόνα που παρέχει την αίσθηση µιας ασφαλούς
βάσης.
Αυτές οι κατοπινές µορφές προσκόλλησης µπορούν να καθιερωθούνε µε τον ίδιο
τρόπο, ο οποίος επιτρέπει να αναπτύσσεται µια ασφαλής προσκόλληση στην
παιδική ηλικία. Για τις πρώτες δύο, "συµµετρικές" µορφές σχέσεων - φιλία και
έρωτας-κάθε µέλος της δυάδας καταδεικνύει συνεπή, προβλέψιµη, ευαίσθητη,
διορατική, και αποτελεσµατική επικοινωνία.
Στην σχέση θεραπευτή-ασθενή και δασκάλου-σπουδαστή – οι οποίες όπως οι
σχέσεις γονέων-παιδιών, είναι "ασύµµετρες'- η ευαισθησία στα σήµατα είναι
πρωτεύουσα ευθύνη του πρώτου ατόµου, το οποίο χρησιµεύει ως η µοναδική
"φιγούρα προσκόλλησης " που παρέχει ένα ασφαλές λιµάνι και µια ασφαλής
βάση για το δεύτερο.
Η ικανότητα ενός ατόµου να σκεφθεί (ή να αντανακλάσει ή αναστοχαστεί)
σχετικά µε τη διανοητική κατάσταση ενός άλλου προσώπου µπορεί να είναι ένα
απαραίτητο συστατικό σε πολλές µορφές στενών, συναισθηµατικά σηµαντικών
σχέσεων. Αυτή η αντανάκλαση σχετικά µε τη διανοητική κατάσταση είναι
περισσότερο από µια εννοιολογική ικανότητα· επιτρέπει στις νοήσεις δύο
ατόµων να εισέλθουνε σε µια µορφή αντήχησης στην οποία κάθε ένας µπορεί
"να αισθανθεί ότι τον νιώθει" ο άλλος.
Αυτή η έντονη και οικεία µορφή σύνδεσης φανερώνεται και στις λέξεις και στις
µη λεκτικές πτυχές της επικοινωνίας: εκφράσεις του προσώπου, βλεµατική
επαφή, τόνος της φωνής, σωµατικές κινήσεις, και συγχρονισµός των
απαντήσεων. Αυτοί οι τύποι επικοινωνίας είναι που αποκαλύπτουν την
εναρµόνιση των καταστάσεων της νόησης.
. .. .. . Στο πιό βασικό επίπεδο, εποµένως, οι ασφαλείς προσκολλήσεις και στην
παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή καθιερώνονται από δύο άτοµα που
µοιράζονται µια µη λεκτική εστίαση στην ροή ενέργειας (συναισθηµατικές
καταστάσεις) και
µια λεκτική εστίαση στις πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών
(αναπαραστατικές
διαδικασίες της µνήµης και της αφήγησης) της νοητικής ζωής. Το θέµα της
νόησης
έχει σηµασία για τις ασφαλείς προσκολλήσεις." (σελίδες 88-89)

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε το βιβλίο
του Daniel J. Siegel ‘THE DEVELOPING MIND’ στα αγγλικά,
Κάνετε αναζήτηση στο http://www.amazon.com µε τις µε τις παραπάνω
υπογραµµισµένες λέξεις-κλειδιά.

∆ανιήλ ∆ανιλόπουλος
επιλογή, προσαρµογή και µετάφραση

