Η συμπεριφορά του νευρωσικού
Ο Adler, θεωρεί πως "το πρόβλημα της απόστασης" είναι εξέχουσας σημασίας για
την ερμηνεία της συμπεριφοράς του "νευρωσικού". Ο νευρωσικός, από την άποψη
της ατομικής ψυχολογίας, τείνει σταθερά να διατηρεί μια απόσταση ανάμεσα στον
εαυτό του και τα προβλήματά του, ανάμεσα στον εαυτό του και τις αποφάσεις που
πρέπει να πάρει, ανάμεσα στον εαυτό του και τις πράξεις που πρέπει να κάνει. Αυτή
η απόσταση παίρνει τη μορφή συμπτωμάτων, όπως σωματικοί πόνοι και άρνηση
συγκινήσεων. Η τελετουργία ενός ψυχαναγκαστικού ατόμου, κατά τον Αndler, μπορεί
να είναι η παρεμβολή απόστασης ανάμεσα στον εαυτό του και τα συναισθήματά του.
Σ' αυτή την απόσταση περιλαμβάνονται μια φαινομενολογία της απόστασης και μια
φαινομενολογία της προδοσίας.
Π.χ, η οικογένεια δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στον εαυτό της και τον έξω κόσμο
καθώς και απόσταση ανάμεσα στα μέλη της. Υπάρχει, επίσης, μια φυσική απόσταση
ασφαλείας, ας πούμε, και μια κοινωνική απόσταση που υποστηρίζεται
ποικιλοτρόπως από τις κοινωνικές συμβάσεις που παρατηρούνται στις διάφορες
εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Ο Adler μιλάει για τους διάφορους βαθμούς
έντασης με την οποία ο ασθενής εκφράζει τον "αποχωρισμό του απο τον κόσμο και
την πραγματικότητα" και διαιρεί αυτή την απόσταση στις εξής τέσσερις κατηγορίες:
1. Την κίνηση παλλινδρόμησης (που σε ευρεία κλίμακα περιλαμβάνει την
αυτοκτονία και την αγοροφοβία, το άγχος και τη νευρική ανορεξία, την
αμνησία και τον εθισμό στα ναρκωτικά)
2. Τη στάση (που περιλαμβάνει τις προστατευτικές συμπεριφορές, όπως η
αϋπνία, η ανικανότητα κ.λ.π. που εμποδίζουν το υποκείμενο να προχωρήσει
πολύ μακριά)
3. Τις ψυχαναγκαστικές αμφιβολίες και "την απομάκρυνση και επιστροφή ιδεών
ή πράξεων" (εδώ ο Andler περιλαμβάνει την υπερβολική έμφαση των
δυσκολιών, τη νοσηρή σχολαστικότητα, το γύρισμα πίσω, τις αργοπορίες
κ.α.)
4. Τη δημιουργία εμποδίων.
Ο Adler γράφει:
"Η ζωή του νευρωσικού, δεδομένης της καταπιεσμένης αντίσρασης του προς τη
κοινωνία, εκτυλίσσεται κυρίως μέσα στον οικογενειακό κύκλο. Όταν ο ασθενής βρεθεί
στο μεγάλο κύκλο της κοινωνίας, εκδηλώνει μια παλλίνδρομη κίνηση προς τον
οικογενειακό κύκλο"
Από το βιβλίο του Α.Carotenuto "Αγάπη και προδοσία".

