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Για την προσέγγιση ©PSP (Process-Stage-Praxis) 

Ένα κείµενο από τον εµπνευστή της προσέγγισης, 
                         ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα ΠΕΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Α. Γενική παρουσίαση της PSP και του Προγράµµατος. 
 Α1. Τι είναι η PSP 
 Α2. Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την PSP;
 Α3. Τα Λατινικά αρχικά της PSP
 Α5. Τι ΔΕΝ είναι η PSP
 Α6. Πιθανά οφέλη του συµµετέχοντα στο προτεινόµενο Πρόγραµµα

Β. Κάποια σηµεία της δοµής ενός Εισαγωγικού Βασικού Προγράµµατος στην PSP

Γ. Εµβαθύνοντας στη φύση της PSP
Γ1. Ο βασικός προσανατολισµός της PSP
Γ2. Οι ιδέες που πλαισιώνουν τη µεθοδολογία της PSP
Γ3. Ποιο είναι το θεωρητικό κοµµάτι της PSP 
Γ4. Για τις “ασκήσεις” (τα “πειράµατα”) στην PSP 
Γ5. Το “βίωµα” στην PSP
Γ6. Κίνηση, σώµα και σωµατική δουλειά στην PSP
______________________________________

Πατήστε εδώ για επιστροφή στη σελίδα της PSP 

Σύνδεσµοι για βίντεο και κείµενα ως ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σχετικά µε την PSP 

Ελληνικά:
**Η “άσκηση του ΜΟΤΙΒΟΥ” στην PSP:  {βίντεο σε 1ο πρόσωπο}
**Σειρά ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ για το τι είναι η PSP {βίντεο, χωρίς λόγια}

Αγγλικά: 
**The “MOTIF exercise” [text]: a coral concept in PSP (full description)
**The “SHARING” and the “MATRIX” variations of the “MOTIF exercise” [text] - (full descrip-
tion)
**The concept of the “PERSONAL FILM” [text]: another one of the coral ideas in PSP - (full 
description)
**A 6min INTRODUCTION to PSP {video in first person}

______________________________________

https://petrostheodorou.gr/gestalt-therapy-proseggisi-psp-process-stage-praxis/
https://petrostheodorou.gr/en-grthe-motif-exercise-in-psp-askisi-motivoy-stin-psp/
https://petrostheodorou.gr/ti-pspseira/
https://petrostheodorou.gr/en/the-motif-exercise-in-the-gestalt-therapy-perspective-and-the-psp-approach-a-potentially-useful-kinetic-experiment-on-awareness-enrichment-2/
https://petrostheodorou.gr/en/the-motif-exercise-in-the-gestalt-therapy-perspective-and-the-psp-approach-a-potentially-useful-kinetic-experiment-on-awareness-enrichment/
https://petrostheodorou.gr/en/the-concept-of-the-personal-film-in-the-psp-approach-based-on-coral-ideas-of-gestalt-therapy/
https://petrostheodorou.gr/en/en-grabout-psp-video-in-1st-person-tin-psp-vinteo-se-1o-prosopo/
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Α. Γενική παρουσίαση της ©PSP και του Προγράµµατος.

Α1. Τι είναι η PSP

Τα ευρύτερα πεδία στα οποία αναφέρεται ο όρος PSP, είναι αυτά όπου εργάζονται κατάλληλα εκπαιδευµένοι 
άνθρωποι, τους οποίους ας ονοµάσουµε εδώ µε τον γενικό όρο “συντονιστές” (πέρα από άλλους επί µέρους 
προσδιορισµούς του επαγγέλµατός τους, π.χ. συντονιστής οµάδων γονέων, οµάδων θεραπείας, οµάδων 
εκπαιδευτικών, εφήβων, κλπ). 

Οι συντονιστές αυτοί αναλαµβάνουν την ευθύνη να διαντιδρούν συστηµατικά (ο όρος που χρησιµοποιείται 
είναι “να δουλεύουν”) µε άλλους ανθρώπους: 
(α) σε φυσικό ή/και ψυχολογικό επίπεδο και 
(β) µε ένα ευρύ φάσµα στόχων (παροχή υποστήριξης, βοήθειας, µετάδοση εξειδικευµένης γνώσης και 
εµπειρίας που αναφέρεται σε διάφορα αντικείµενα κλπ). 

Στους στόχους τέτοιου είδους πλαισίων, συχνά πολύ σηµαντικό (ή και κυρίαρχο) στοιχείο  είναι το εξής: 
οι συµµετέχοντες, στους οποίους απευθύνονται οι παρεµβάσεις των συντονιστών, να αναπτύξουν την 
ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται αυτό που συµβαίνει άµεσα στην υποκειµενική φυσική και ψυχολογική 
πραγµατικότητα (“πώς νιώθω”, “τι σκέφτοµαι”, “πώς είµαι στο σώµα µου”, “τι µου δηµιουργεί αυτό που µόλις 
είδα ή άκουσα”, κλπ). 
Αυτή η ικανότητα περιγράφεται µε τον όρο “επίγνωση”. 

Η PSP είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο (µία συµπληρωµατική δεξιότητα)  που στοχεύει στην υποστήριξη 
της ανάπτυξης της επίγνωσης, σε πολλά είδη δουλειάς συντονιστών. 

Οπότε, η PSP ενισχύει, υποστηρίζει και εµπλουτίζει ευφάνταστα την εξερεύνηση του ρεύµατος της “εδώ και 
τώρα” ατοµικής εµπειρίας και τον εµπλουτισµό της επίγνωσής της, σε πολλά πλαίσια παρεµβάσεων που 
περιλαµβάνουν αυτήν την εξερεύνηση στους στόχους τους. 

Με άλλα λόγια, η PSP εµπλουτίζει την “παλέτα εργαλείων” του συντονιστή, ώστε οι συµµετέχοντες στους 
οποίους απευθύνει την παρέµβασή του, να αναπτύξουν περαιτέρω την ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται 
πολυεπίπεδα αυτό που συµβαίνει στην υποκειµενική φυσική και ψυχολογική τους πραγµατικότητα.

Η PSP χρησιµοποιεί: 
(α) την αλληλεπίδραση, 
(β) την εστίαση στο σώµα, 
(γ) τον αυτοσχεδιασµό και την αυτοσχεδιαστική κίνηση,  
(δ) τη δηµιουργική φαντασία.

Σήµερα, η PSP εµπίπτει στον γενικότερο ανθρωπιστικό χώρο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µία 
συστηµατική “προσέγγιση”, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη της επίγνωσης σύµφωνα µε µία ευρύτερη 
ανθρωπιστική αντίληψη.
Η PSP µπορεί να θεωρηθεί “προσέγγιση” γιατί, όπως προϋποθέτει η λέξη, η PSP: τείνει προς κάποιο 
ορισµένο στόχο, ενώ επίσης διαθέτει συγκεκριµένες αρχές, µέσα και κατάλληλα δοµηµένες ακολουθίες 
ενεργειών.

Η προσέγγιση PSP περιλαµβάνει:
(α) θεωρία - “φιλοσοφία” (αρχές, κεντρικές ιδέες),
(β) πράξη, η οποία είναι αποτέλεσµα συνδυασµού των θεωρητικών - φιλοσοφικών ιδεών και της µεθοδολογίας 
της. 
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Α2. Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την PSP; 

Η PSP µπορεί εν δυνάµει να φανεί, µε πολλούς τρόπους, λιγότερο ή περισσότερο χρήσιµη σε πάρα πολλούς 
χώρους: στην ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία, την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, τη συµβουλευτική, 
την εκπαίδευση σε πολλά πεδία και µε διάφορα αντικείµενα, τον χώρο της εργασίας και τους Οργανισµούς, την 
τέχνη, τις κοινωνικές παρεµβάσεις σε διάφορα πλαίσια κλπ. 

Ωστόσο, η PSP, σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία κάποιου συντονιστή ο 
οποίος δουλεύει στους παραπάνω χώρους και την ενσωµατώνει κατά βούληση στον τρόπο δουλειάς του - µόνο 
εµπλουτίζει και υποστηρίζει τη δουλειά του, ως µία επιπρόσθετη ικανότητα µε πολλές δυνατότητες εφαρµογής. 
Η PSP απλώς διευρύνει την “παλέτα” των ήδη αποκτηθέντων εργαλείων και δεξιοτήτων συντονιστών αυτών 
των χώρων και δεν υποκαθιστά κανενός είδους επαγγελµατική εκπαίδευση.

Επιπλέον, όταν κάποιος µαθαίνει να χρησιµοποιεί την PSP, δεν σηµαίνει ότι αποκτά: 
(α) οποιονδήποτε επαγγελµατικό τίτλο (“ψυχολόγου”,”ψυχοθεραπευτή”, “συµβούλου”, “εµψυχωτή” κλπ),
(β) το δικαίωµα να εργαστεί επαγγελµατικά ως συντονιστής σε κάποιο πλαίσιο που περιλαµβάνει 

παρεµβάσεις σε άλλους ανθρώπους, υπερπηδώντας τα προβλεπόµενα στάδια εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο.  

Η PSP, είναι απλώς ένα εργαλείο που παρέχει κάποιες νέες, επιπλέον δυνατότητες και προοπτικές, σε όποιον 
είναι ήδη εκπαιδευµένος ή βρίσκεται σε διαδικασία εκπαίδευσης για να δουλεύει συντονίζοντας 
παρεµβάσεις σε άλλους ανθρώπους.

Η PSP λειτουργεί σε δύο επίπεδα: 
(α) σε αυτό των εφαρµογών της σε διάφορα πεδία (το “πώς” χρησιµοποιείται η PSP ανάλογα µε το “πού” 

χρησιµοποιείται),
(β) σε αυτό της εκπαίδευσης στη θεωρία και την πράξη της.

Υπογραµµίζεται πως τα εργαλεία που περιλαµβάνει η PSP υποστηρίζουν και δεν αλλοιώνουν τους στόχους 
της εκάστοτε εφαρµογής στην οποία χρησιµοποιείται η PSP. 
Αν, για παράδειγµα, η PSP χρησιµοποιηθεί από έναν συντονιστή µιας οµάδας γονέων, αυτό δεν επηρεάζει 
διόλου τους στόχους της οµάδας. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει τίποτε µε το οποίο θα έπρεπε να είναι ήδη εξοικειωµένοι οι συµµετέχοντες σε µία 
εφαρµογή, στην οποία χρησιµοποιείται από τον συντονιστή της, µε οποιονδήποτε τρόπο, η PSP. 
Αντίθετα, ο συντονιστής που περιλαµβάνει στον συντονισµό του οποιοδήποτε στοιχείο της PSP, οφείλει να 
γνωρίζει πολύ καλά και στη θεωρία και στην πράξη τι, πότε, γιατί και πώς κάνει ό,τι και αν κάνει µε την PSP.

Α3. Τα Λατινικά αρχικά της PSP 

*** Η λέξη “Process” (το αρχικό “P”), που σηµαίνει “διαδικασία”, παραπέµπει στην ιδέα της διαρκούς 
κίνησης, της σχέσης, της εξορισµού αυτοσχεδιαζόµενης αλλαγής κάθε συστατικού του σύµπαντος.

Λέµε “αυτοσχεδιαζόµενης”, διότι η φυσική σήµερα τείνει στην άποψη ότι κάθε βήµα οποιασδήποτε µεταβολής 
προκύπτει από το αµέσως προηγούµενο, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται έµµεσα µε όλα τα προηγούµενα βήµατα 
της µεταβολής. 

*** Η λέξη “Stage” (το αρχικό “S”), που σηµαίνει “σκηνή, αναφέρεται σε ένα σχεσιακό “πεδίο”, σε ό,τι 
συµβαίνει ανάµεσά µας όταν αλληλεπιδρούµε. 
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Ασφαλώς, στην PSP, η “σκηνή” νοείται πέρα από τη συνήθη συσχέτισή της µε το θέατρο (στο θέατρο, η σκηνή 
είναι απλώς  ένας γεωγραφικά οριοθετηµένος χώρος στον οποίο εξελίσσονται καλλιτεχνικά δρώµενα).

Στην PSP, η “σκηνή” σηµαίνει κάτι άλλο και, συγκεκριµένα, απλώς ένα “πεδίο” αλληλεπιδράσεων.  

*** Μπορούµε να δούµε τη λέξη “Praxis” (“πράξη”- το τελευταίο “P”), ως ένα είδος δυναµικής 
“γέφυρας” ανάµεσα στη “διαδικασία” (“Process”) και το “πεδίο” (“Stage”). 

Η “πράξη”, στην PSP είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού της θεωρίας και της µεθοδολογίας της.  
Σηµειώνεται ότι η λέξη “Praxis”, στην PSP συνιστά και µία αναφορά στην Αριστοτελική φιλοσοφία, στην 
οποία είναι η “πράξη” που παράγει την υποκειµενική πραγµατικότητα.

Α4. Σε ποιους απευθύνονται τα Βασικά Εισαγωγικά στην PSP Προγράµµατα    

Γενικότερα, όλα τα Βασικά Εισαγωγικά στην PSP Προγράµµατα, απευθύνονται σε επαγγελµατίες ή 
σπουδαστές συντονιστές, των οποίων η επαγγελµατική πράξη περιλαµβάνει (ή θα περιλαµβάνει) δουλειά µε 
τη διαδικασία και την επίγνωση. 
Για κάποιον που επιθυµεί να γνωρίσει την PSP, δεν προϋποτίθεται καµία προηγούµενη σχετική εµπειρία.
Οπότε, το συγκεκριµένο Πρόγραµµα απευθύνεται σε: 

(Α4α) Επαγγελµατίες ή σπουδαστές ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας (κλινικής ή µη) και συµβουλευτικής, που 
επιθυµούν:
...να αναπτύξουν περαιτέρω τη δική τους επίγνωση, 
...να καλλιεργήσουν ακόµη περισσότερο κάποιες δεξιότητες που ήδη διαθέτουν ή αποκτούν, 
...να εξοικειωθούν µε επιπλέον συµπληρωµατικά εργαλεία, που εν δυνάµει θα εµπλουτίζουν ό,τι ήδη κάνουν ή 
εκπαιδεύονται να κάνουν.

(Α4β) Επαγγελµατίες ή σπουδαστές επαγγελµατικών πεδίων στα οποία εµπλέκονται ή θα εµπλακούν µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε άλλους ανθρώπους σε οποιοδήποτε πλαίσιο: 
σύµβουλοι (“advisors”), “προπονητές” (“coaches”), άνθρωποι σε διευθυντική ή συντονιστική θέση (π.χ. 
διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων), άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορα πλαίσια παροχής βοήθειας, 
γνώσης, υπηρεσίας κοκ. 
Έτσι, η εκπαίδευση στην PSP µπορεί να ενδιαφέρει οποιονδήποτε κινείται στον εργασιακό χώρο και τους 
Οργανισµούς, την εκπαίδευση, την τέχνη, καθώς και σε χώρους σχετικούς µε αυτογνωσία και προσωπική 
ανάπτυξη, µε παιδιά, µε έφηβους, µε ηλικιωµένους, µε την εµψύχωση, µε οµάδες εποπτείας, µε 
εκπαίδευση εκπαιδευτών άλλων οµάδων, µε πολλά πλαίσια αποκατάστασης και κοινωνικών 
παρεµβάσεων, µε πληθυσµούς που έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ανάγκες κλπ.

(Α4γ) Κάποιον που ασχολείται µε τις παραστατικές τέχνες και ιδιαίτερα µε το Playback Θέατρο και επιθυµεί 
να εµβαθύνει ή να ανανεώσει την προοπτική του. Επίσης, σε αυτόν που ξεκινά να γνωρίζει κάποια από αυτές 
τις τέχνες, και επιθυµεί να εισαχθεί σε αυτές µε µια γερά θεµελιωµένη φιλοσοφία και µία ισχυρή βάση 
εµπειρίας.  

(Α4δ) Κάποιον που απλά επιθυµεί να διευρύνει τα όρια της προσωπικής του µόρφωσης και εµπειρίας ή να 
αναπτύξει την επίγνωσή του, δουλεύοντας µε τον εαυτό του σε µία ασφαλή βάση ενσώµατης 
αυτοσχεδιαστικής διάδρασης µε τους άλλους. 

(Α4ε) Κάποιον που επιθυµεί για οποιονδήποτε δικό του προσωπικό λόγο να γνωρίσει θεωρητικά και 
έµπρακτα βασικές αρχές του ανθρωπιστικού χώρου και κάποιων κεντρικών θεωρητικών σηµείων της 
θεραπείας προοπτικής Gestalt, άσχετα από την ψυχοθεραπευτική τους εφαρµογή.
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 Α5. Τι ΔΕΝ είναι η PSP 

Η PSP:

...δεν αποτελεί κάποιο αυτόνοµο ή συµβουλευτική σύστηµα ψυχοθεραπείας και ούτε συνιστά κάποια πρόταση 
αυτού του είδους, 
...δεν είναι κάποιο σύστηµα σωµατικής ψυχοθεραπείας,
...ούτε κάποιας µορφής θεραπεία ή ψυχοθεραπεία µέσω τέχνης, 
...δεν είναι κάποια “παραλλαγή” της θεραπείας Gestalt 
...δεν είναι µια θεωρία θεάτρου και δραµατουργίας, 
...δεν είναι ταυτόσηµη, ως προσέγγιση, στη δοµή, τη µεθοδολογία και τους στόχους της, µε τη 
δραµατοθεραπεία, τη χοροθεραπεία, τη µουσικοθεραπεία, το ψυχόδραµα, την εµψύχωση και το θεατρικό 
παιχνίδι, 
...ούτε συνιστά µία παραλλαγή του Playback Θεάτρου (µία ξεχωριστή µορφή σκηνικού αυτοσχεδιασµού που 
δηµιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970 από τον Jonathan Fox και τους συνεργάτες του), παρόλο τον σηµαντικό 
ρόλο που το Playback έπαιξε στη δηµιουργία της.

 Α6. Πιθανά οφέλη του συµµετέχοντα στο προτεινόµενο Πρόγραµµα

(Α6α) Διάφορες όψεις της δικής του “προσωπικής ανάπτυξης”:
...περαιτέρω ενίσχυση της προσωπικής του επίγνωσης, 
...εξοικείωση µε το δικό του σώµα και κίνηση, 
...σηµαντική ενίσχυση της δηµιουργικότητας και της αυθεντικότητας  σε ό,τι κάνει στο επαγγελµατικό του 
πεδίο,
...σφαιρική µόρφωση σχετικά µε τις ιδέες και τις αρχές του ανθρωπιστικού χώρου.  

(Α6β) Αφοµοίωση “εργαλείων” χρήσιµων ώστε αυτοί µε τους οποίους δουλεύει να: 
...εµπλουτίζουν το “εύρος” της επίγνωσής τους ολιστικά (σε επίπεδο νόησης,  συναισθήµατος, αισθήσεων),
...αναπτύσσουν και να εκφράζουν το δυναµικό τους (αυτό που µπορούµε να “γινόµαστε” καθώς 
αλληλεπιδρούµε ζωντανά µε τους άλλους στην απειρία των καταστάσεων της ζωής), 
...ευαισθητοποιούνται στο πώς χτίζονται ζωντανά, από στιγµή σε στιγµή, οι σχέσεις τους µε τους άλλους.

(Α6γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων εν δυνάµει χρήσιµων για να ενσωµατώνεται µε µοναδικούς 
τρόπους η συλλογική και προσωπική δουλειά σε οµαδικά πλαίσια.
Το αποτέλεσµα είναι:
ενόσω όλη η οµάδα, ως ένας πλήρης οργανισµός, είναι ενεργή, ταυτόχρονα,
το κάθε µέλος, δουλεύει επίσης σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτός ο τρόπος ενσωµάτωσης συλλογικής και προσωπικής δουλειάς, ο οποίος βασίζεται στην όλη “λογική” 
της PSP, είναι ένα από τα πιο ισχυρά σηµεία της και συχνά τα αποτελέσµατά του ξαφνιάζουν µε το βάθος και 
τη δύναµή τους.
Ειδικότερα, όταν αυτές οι ιδέες της PSP, σχετικά µε τη διαδικασία µιας οµάδας εφαρµοστούν κατάλληλα:

..... Η οµάδα σφύζει από ζωντάνια, αναπτύσσει το ρυθµό και την “αναπνοή” της, ξεπερνώντας αυθόρµητα 
εµπόδια και διακοπές της διαδικασίας της.
..... Η ενσυναίσθηση αναπτύσσεται γρήγορα και σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε και τα πιο διστακτικά µέλη 
υποστηρίζονται πολύ από την ολότητα της “οµάδας – οργανισµού”. 
..... Τα µέλη της οµάδας κινητοποιούνται ώστε να εξερευνήσουν τη δυναµική µε την οποία σχετίζονται καθώς 
και τα προσωπικά θέµατα, τα οποία επιθυµούν να δουλέψουν (εάν πρόκειται για ψυχοθεραπευτική οµάδα).
..... Υποστηρίζεται µε ξεχωριστούς τρόπους το ξεπέρασµα πιθανών “βραχυκυκλωµάτων” της οµάδας σε 
οποιαδήποτε φάση της ζωής της.



6

..... Το πεδίο της οµάδας αναπτύσσεται γρήγορα και αποτελεσµατικά· αυτό συµβαίνει ήδη από το εισαγωγικό 
άνοιγµα µιας οµάδας, όπου απλά συστήνονται οι συµµετέχοντες, επίσης κατά τα διάφορα λεγόµενα 
“ζεστάµατα” (βιωµατικές ασκήσεις για να ανακινηθεί το υλικό και τα θέµατα των συµµετεχόντων), όπως και 
στα διάφορα µοιράσµατα των µελών της.
.....  Έχοντας ειδικά κατά νου αυτόνοµες συναντήσεις µικρής διάρκειας, όπως ενός Σαββατοκύριακου, ο 
περιορισµένος χρόνος της ζωής της οµάδας αξιοποιείται κατά µέγιστο δυνατόν – ακριβώς γιατί η οµάδα 
δουλεύει τόσο σε ένα συλλογικό επίπεδο ως ένας “οργανισµός” όσο και σε ένα ατοµικό, προσωπικό για το 
κάθε µέλος της.

(Α6δ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων που εκπηγάζουν από το όλο”πνεύµα” της PSP, ώστε άµεσα, “στη στιγµή”, 
µε την κινητοποίηση της δηµιουργικής φαντασίας, να είναι σε θέση να επινοεί “ασκήσεις” (“πειράµατα”), 
µέσω των οποίων υποστηρίζονται άµεσα οι αναδυόµενες ζωντανά ανάγκες της οµάδας και των µελών της και 
προχωρεί στους στόχους της.  

(Α6ε) Εξάσκηση του συντονιστή στον αδρύ προ-σχεδιασµό της δοµής κάποιας επερχόµενης δράσης του 
στην επαγγελµατική του πράξη.  
Συγκεκριµένα, η εξοικείωση µε την PSP είναι ένα έντονο ερέθισµα της δηµιουργικής φαντασίας, την οποία ο 
εκπαιδευόµενος εξασκείται να χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο και πιο ευέλικτα σε αυτήν τη φάση του προ-
σχεδιασµού οποιασδήποτε δράσης του µε οποιοδήποτε θέµα. 
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Β. Κάποια σηµεία της δοµής ενός Εισαγωγικού Βασικού Προγράµµατος 
στην PSP   

(Β1) Το Πρόγραµµα αυτό δεν αποσκοπεί στο να εφοδιάσει κάποιον µε έτοιµα εργαλεία που θα 
χρησιµοποιούνται παθητικά σαν τυφλοσούρτης, αλλά στόχος τους είναι µάλλον να τον εισάγουν στην όλη 
“λογική” του τρόπου δουλειάς της PSP µε την επίγνωση.   
 
(Β2) Το Πρόγραµµα αρθρώνεται σύµφωνα µε τη δοµή που διαµορφώνεται ανάλογα µε τους στόχους κάθε 
υλοποίησής του.  
Σε περίπτωση απουσίας θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί το κενό - εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι 
απώλειες που σηµαίνει η απουσία, είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευόµενου.

(Β3) Το Πρόγραµµα εξελίσσεται στη βάση µιας οµάδας βιωµατικής εκπαίδευσης (µε συµµετοχή και 
αλληλεπίδραση των εκπαιδευόµενων) και όχι ως µία τάξη. 
Εκτός από τα βιωµατικά του µέρη, περιλαµβάνει µέρη εναλλασσόµενων ζωνών θεωρίας και πράξης σχετικά µε 
όλες τις όψεις της PSP, µέσω: 
...παρουσιάσεων, επιδείξεων, ανακεφαλαιώσεων,
...συζητήσεων και µοιράσµατος της εµπειρίας των συµµετεχόντων, 
...ειδικά σχεδιασµένων κινητικών, σωµατικών και αυτοσχεδιαστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 
συµµετεχόντων, 
...πολλών τρόπων πρακτικής, στη βάση “ασκήσεων επί χάρτου” (τόσο προσοµοιώσεων εφαρµογών της PSP 
όσο και ενδεικτικών εφαρµογών σε τοµείς στους οποίους οι συµµετέχοντες απασχολούνται επαγγελµατικά), 
...περαιτέρω επεξεργασίας της εφαρµογής κάποιων ιδεών της PSP που ενδιαφέρουν άµεσα τους 
συµµετέχοντες, για την επαγγελµατική τους ζωή. 

(Β4) Το Πρόγραµµα προβλέπει, όποτε χρειάζονται, κατάλληλα δοµηµένες και σύντοµες παρεµβάσεις σε 
επίπεδο της εκπαιδευτικής οµάδας, ώστε να καλυφθεί ένα βασικό “αξίωµα”, το οποίο ισχύει σε κάθε είδους 
προσέγγιση που ασχολείται µε το σώµα: 
αν ως συντονιστής ασχολούµαι µε σωµατική δουλειά η οποία σχετίζεται µε τη διαδικασία και την επίγνωση, πολύ 
γρήγορα θα συναντήσω τους δικούς µου τρόπους να σχετίζοµαι µε το σώµα µου και θα κληθώ, ως συντονιστής, 
να διαχειριστώ ό,τι συνεπάγονται αυτοί οι τρόποι.  
Οπότε, κανείς δεν µπορεί να διανοηθεί να χρησιµοποιήσει οτιδήποτε από την PSP, αν δεν είναι εξοικειωµένος 
σε κάποιο θεµελιακό επίπεδο µε το δικό του σώµα (και τα θέµατά του µε το σώµα του) και αν δεν έχει 
αναπτύξει ως έναν βαθµό τη δική του επίγνωση.
Με άλλα λόγια, όποιος πρόκειται να χρησιµοποιήσει την PSP, οφείλει να µπορεί ο ίδιος να κάνει όσα θα 
ζητήσει, αργότερα, από άλλους να κάνουν, χρησιµοποιώντας την PSP.   

(Β5) Κατά την εγγραφή στο Πρόγραµµα, ο εκπαιδευόµενος αποδέχεται την περίπτωση να του ζητηθεί να 
εγκαταλείψει το Πρόγραµµα, εφόσον αναδυθούν σηµαντικά προσωπικά θέµατα που τον εµποδίζουν να 
συνεχίσει την εκπαίδευση. 
Ο λόγος προσθήκης αυτής της παραγράφου, είναι ότι η εκπαιδευτική οµάδα στην PSP είναι µεν βιωµατική, 
αλλά δεν είναι οµάδα θεραπείας. 
Αν και φροντίζονται σαφώς οι εκπαιδευόµενοι σε ό,τι πιθανόν ανακινείται κατά την εκπαίδευσή τους, τυχόν 
βαθιά και ακραία προβληµατικά προσωπικά θέµατα δεν µπορούν να δουλευτούν στο πλαίσιο αυτής της 
εκπαίδευσης. 

(Β6) Όλα όσα αφορούν τη φύση και τα στάδια της βιωµατικής αυτής εκπαίδευσης διευκρινίζονται στην πρώτη 
συνάντηση της οµάδας.
Εάν είναι σκόπιµο,, υπάρχουν και πιθανές σύντοµες ατοµικές συνεντεύξεις (ανάλογα µε τον χώρο από τον 
οποίο προέρχεται ο κάθε υποψήφιος και τα κίνητρά του).
Στη φάση προετοιµασίας, οποιοσδήποτε υποψήφιος το επιθυµεί, µπορεί να ενηµερώνεται και να συζητά για το 
Πρόγραµµα µε τον Πέτρο Θεοδώρου, είτε ατοµικά είτε σε µικρές οµάδες περισσότερων υποψηφίων.
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(Β7) Η δέσµευση του κάθε συµµετέχοντα αφορά σε ολόκληρο το Πρόγραµµα.

(Β8) Κάποια σηµεία της θεωρητικής - φιλοσοφικής βάσης της PSP καλύπτονται από βιβλίο του Πέτρου 
Θεοδώρου ευρύτερης θεµατολογίας, στο οποίο περιλαµβάνονται τα στοιχεία αυτής της βάσης. 
Η πράξη της PSP, αξιωµατικά, δεν µπορεί να περιγραφεί γραπτά. 
Οπότε, ο κάθε εκπαιδευόµενος είναι υπεύθυνος για τις σχετικές σηµειώσεις του.
Εφόσον συµφωνεί η οµάδα, η κάθε συνάντηση θα βιντεοσκοπείται κατόπιν ενυπόγραφης συναίνεσης του κάθε 
εκπαιδευόµενου, και το βίντεο θα είναι διαθέσιµο στους εκπαιδευόµενους µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις και 
δεσµεύσεις.

(Β9) Η “ύλη” της PSP στη θεωρητική - φιλοσοφική της βάση, είναι διαρθρωµένη σε θεµατικές περιοχές 
(“modules”), που κατανέµονται στις συναντήσεις της οµάδας.
Ωστόσο, η εκπαίδευση σε όλα της τα επίπεδα, προσαρµόζεται διαρκώς στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και 
στον τρόπο εξέλιξης της οµάδας τους. 
Το ίδιο ισχύει, κατόπιν βέβαια συµφωνίας, για τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
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Γ. Εµβαθύνοντας στη φύση της PSP    

Γ1. Ο βασικός προσανατολισµός της PSP 

Στις µέρες µας, συχνά οι φρενήρεις ρυθµοί της ζωής οδηγούν σε απο-ευαισθητοποίηση (“νέκρωση” των 
αναγκών µας) και διανοητικοποίηση (υπερλειτουργία του νου και της λογικής), µε αποτέλεσµα την 
αποµάκρυνση (“αποξένωση”) από την ίδια την άµεση εµπειρία και τη ζωή µας (µε άλλα λόγια, σε ελαττωµένη 
επίγνωση). 

Σε πολλές από τις σηµερινές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, η δουλειά µε τον εµπλουτισµό της επίγνωσης είναι 
µία στήριξη για να είµαστε αυθεντικά παρόντες στα άµεσα γεγονότα της ίδιας µας της ζωής. 
Η PSP έρχεται ως µία επιπρόσθετη δεξιότητα, ως ένα µέσον επιπλέον υποστήριξης αυτού του γενικού 
προσανατολισµού. 

Το ξεχωριστό σηµείο της PSP είναι το εξής:
Σε πολλές προσεγγίσεις που περιλαµβάνουν στους στόχους τους την ενίσχυση της επίγνωσης, η δουλειά µε το 
σώµα νοείται κυρίως ως ένας τρόπος να στρέφοµαι “µέσα” στο σώµα µου, να νιώθω τα όσα συµβαίνουν 
“εκεί µέσα”.  

Με την PSP επιχειρούµε να προσθέσουµε ένα ακόµα βήµα.
Επιχειρούµε να φέρουµε τη σωµατική δουλειά σε ένα άµεσο και ζωντανό αλληλεπιδραστικό επίπεδο, 
διευρύνοντας έτσι την ατοµική σωµατική επίγνωση σε σχεσιακή επίγνωση.

Το αποτέλεσµα είναι ότι, όταν η PSP εφαρµόζεται σε σε οµαδικά πλαίσια, γίνεται εφικτή η δυνατότητα να 
ενσωµατωθεί µε µοναδικούς τρόπους το συλλογικό και προσωπικό επίπεδο της δουλειάς: 
ενώ ολόκληρη η οµάδα, ως ένας ενιαίος “οργανισµός”, είναι ενεργή, ταυτοχρόνως, ο κάθε συµµετέχων 
δουλεύει επίσης σε προσωπικό επίπεδο.  
(Διευκρινίζεται ότι η PSP έχει εφαρµογές και σε πλαίσια ατοµικής δουλειάς, που όµως δεν ενδιαφέρουν τη 
συγκεκριµένη συνοπτική παρουσίαση). 
   
Αυτή η ενσωµάτωση του οµαδικού µε το προσωπικό επίπεδο δουλειάς στο ενιαίο πλαίσιο του “οργανισµού - 
οµάδα”,  συνιστά ένα από τα πιο ισχυρά σηµεία οποιασδήποτε χρήσης της PSP.
 

Γ2. Οι ιδέες που πλαισιώνουν τη µεθοδολογία της PSP 

Στην πράξη της PSP, η µεθοδολογία της βασίζεται σε κάποιες ιδέες.

Σήµερα, µέσω µιας ολοένα εξελισσόµενης “συνάντησης” ενός φιλοσοφικού ρεύµατος που λέγεται 
“φαινοµενολογία” και των νευροεπιστηµών, µάθαµε πολλά µερικά εξαιρετικά σηµαντικά γνωρίσµατα της 
ανθρώπινης εµπειρίας· αυτά τα γνωρίσµατα είναι καθοριστικοί “αρµοί” του εννοιολογικού - θεωρητικού 
σκελετού και της µεθοδολογίας  της PSP.  

(Γ2-α) Η εµπειρία µας είναι ένα ολιστικό φαινόµενο στο οποίο ενέχονται σωµατικά, συναισθηµατικά και 
νοητικά στοιχεία, καθώς αλληλεπιδρούµε µε τον κόσµο και ερµηνεύουµε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 

(Γ2-β) Η εµπειρία µας συµβαίνει αυστηρά στο “εδώ και τώρα” - οπότε, κυριολεκτικά “αυτοσχεδιάζεται” 
από στιγµή σε στιγµή, µέσα από αδιανόητα σύνθετες συνεργασίες νου και σώµατος.  
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(Γ2-γ) Με το συνεχές της εµπειρίας µας χτίζουµε την αυτοσυναίσθησή µας και την προσωπική µας 
πραγµατικότητα: κατασκευάζουµε ένα ψυχολογικό νόηµα σχετικά µε το ποιοι είµαστε και τι κάνουµε - 
σχετικά µε το τι σηµαίνει για τον καθένα µας το “είµαι µέσα στον κόσµο”. 
Αυτό το ψυχολογικό νόηµα δεν συντίθεται µόνο σε νοητικό (γνωστικό) επίπεδο αλλά εξίσου και σε 
“συναισθηµατικό” (εννοώντας διαφόρων ειδών και διαβαθµίσεων συγκινησιακές διεργασίες και διεγέρσεις).

(Γ2δ) Το σώµα πλέον αναγνωρίζεται ως ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας των διαδικασιών που αναφέρονται 
στη σύνθεση της εµπειρίας µας και ειδικά στο θεµελιώδες συγκινησιακό της νόηµα. Ειδικότερα, το σώµα:

...Είναι η κύρια πηγή της βασικής αίσθησης “πρώτου προσώπου” σε οτιδήποτε κάνουµε: σε ό,τι βιώνω, 
“ξέρω” πως είµαι “εγώ” το υποκείµενο, ο “ιδιοκτήτης” της εµπειρίας µου.

...Είναι η κύρια πηγή µη συνειδητών βιωµατικών στοιχείων που γεννιούνται άµεσα, καθώς ρέει 
οποιαδήποτε εµπειρία µας· για την ακρίβεια, το µεγαλύτερο µέρος των βιωµάτων µας συνίσταται σε επίπεδο 
µικροδοµής από τέτοια θεµελιώδη, µη λεκτικά και µη συνειδητά στοιχεία,  τα οποία επιδρούν καθοριστικά σε 
ό,τι τελικά καταλαβαίνουµε και νιώθουµε.

...“Συνοµιλεί” αδιάκοπα µε άλλα σώµατα, µε µη συνειδητούς και µη λεκτικούς τρόπους, καθώς 
συνδηµιουργούµε την εµπειρία µας κατά τις συναντήσεις µας. Διαθέτουµε ειδικά συστήµατα νευρώνων και 
άλλων µηχανισµών, τα οποία συνήθως λέγονται “κατοπτρικά συστήµατα”. 

...Αυτά τα συστήµατα, σε κάθε περίσταση, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της σιωπηλής 
“ενσώµατης” επικοινωνίας µας (η λέξη “ενσώµατη”, σε όλο αυτό το κείµενο χρησιµοποιείται απλώς για να 
δηλώσει τη συµµετοχή του σώµατός µας). 

...Επίσης, αυτά τα συστήµατα έχουν καθοριστικό ρόλο για το αµοιβαίο χτίσιµο ενός ειδικού και 
ψυχολογικά αισθητού χώρου “ανάµεσά” µας, σε οποιαδήποτε συνάντησή µας.

...Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενσυναίσθηση είναι ενσώµατη και γιατί, οι αλληλεπιδράσεις µας δεν 
ενέχουν µόνο το νου µας αλλά αναπόφευκτα και τη φυσική µας υπόσταση, ακόµα και όταν καθόλου δεν 
αγγιζόµαστε: η σχεσιακή µας “σκηνή” είναι πάντοτε ένα ενσώµατο πεδίο στο “εδώ και τώρα” µας.

Αυτά και πολλά άλλα σηµεία συνθέτουν τη µεθοδολογική βάση της PSP, µε τις αλληλεπιδραστικές, ενσώµατες 
και αυτοσχεδιαστικές όψεις της “πράξης” της.
Αυτές οι όψεις της PSP στηρίζουν την ιδέα µιας προσέγγισης η οποία δεν αναφέρεται µόνο στην ατοµική 
σωµατική επίγνωση, αλλά επίσης στη ζωντανή, άµεση, “σχεσιακή” επίγνωση. 

Γ3. Ποιο είναι το θεωρητικό κοµµάτι της PSP

Η PSP βασίζεται φιλοσοφικά - θεωρητικά σε µία ευρύτερη υπαρξιακή - σχεσιακή αντίληψη του κόσµου και, 
παράλληλα, χρησιµοποιεί στη µεθοδολογία της την αυτοσχεδιαστική, ενσώµατη αλληλεπίδραση και τις 
εγγενείς δηµιουργικές µας ικανότητες. 

Ο δε συνδυασµός τους παράγει µια συγκεκριµένη “πράξη” η οποία είναι η διαδικασία µε την οποία ζωντανεύει 
η θεωρία καθώς δρουν, πράττουν, αυτοί που την εφαρµόζουν. 

Έτσι, όσον αφορά τη θεωρία της PSP αποτελείται από 3 µεγάλους θεωρητικούς κορµούς που έχουν να κάνουν 
µε τις ακόλουθες περιοχές:
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(Γ3-α) Τέσσερις έννοιες που αφορούν αποκλειστικά την PSP.
Οι έννοιες αυτές επινοήθηκαν ειδικά για να γεφυρώνουν τη θεωρία της PSP µε την πράξη στις διάφορες 

εφαρµογές της, και είναι: 
...το “προσωπικό φιλµ”, 
...το “µοτίβο”, 
...η “σωµατική πρόθεση”, 
...ένα ευέλικτο “µοντέλο” σύνθεσης “κινητικών σχεδιασµάτων” (ή: “ασκήσεων” - “πειραµάτων”), για τις 

εφαρµογές της PSP - το µοντέλο αυτό ονοµάζεται “1000+1 ασκήσεις για την αυτοσχεδιαστική ενσώµατη 
αλληλεπίδραση”. 

(Γ3-β) Βασικές υπαρξιακές ιδέες και θεµελιώδεις φιλοσοφικές αρχές στα θεµέλια του θεωρητικού και 
φιλοσοφικού οικοδοµήµατος της ψυχοθεραπείας Gestalt.  

... Το οικοδόµηµα αυτό είναι ένα πολύ πλούσιο αµάλγαµα εννοιών. Ένα σπουδαίο γνώρισµά του είναι το 
εξής: αν και αρχικά σχηµατίστηκε συνδυάζοντας ιδέες και αρχές  προερχόµενες από πολλούς χώρους, 
εξελίχτηκε έτσι ώστε σήµερα, να µπορεί να υπερβεί τα αρχικά ψυχοθεραπευτικά του πλαίσια. 

...Έτσι, το σύνολο των ιδεών και αρχών του θεωρητικού κορµού της ψυχοθεραπείας Gestalt, δεν είναι 
αξιοποιήσιµο µόνο στον ψυχοθεραπευτικό χώρο αλλά και σε άλλα πεδία, στα οποία άνθρωποι συναντιούνται 
και αλληλεπιδρούν (εκπαίδευση, εργασία, οικογένεια, κάθε είδους σχέσεις, κοινωνικές δοµές και πολλούς 
άλλους τοµείς ανθρώπινης διάδρασης). 

...Οπότε, κατά µία έννοια, κάποιες ιδέες της θεωρίας αυτής της προσέγγισης, µπορούν πλέον να γίνουν ένας 
συγκεκριµένος τρόπος (ανάµεσα σε τόσους άλλους), να βλέπουµε τα πράγµατα, τον κόσµο, την προσωπική 
πραγµατικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και όσα συµβαίνουν όταν αλληλεπιδρούµε µεταξύ µας. 

...Η PSP “δανείζεται” και µεταβολίζει ένα µεγάλο µέρος ένα µεγάλο µέρος του θεωρητικού της κορµού ιδέες 
από τον θεωρητικό κορµό της  θεραπείας Gestalt, πέρα από την ψυχοθεραπευτική τους εφαρµογή - 
άλλωστε, η PSP µπορεί να λειτουργήσει σε πολλά πεδία και όχι µόνο στο ψυχοθεραπευτικό. 

(Γ3-γ) Πρόσφατες εξελίξεις στη νευροφυσιολογία και τη φαινοµενολογία.
Αυτές οι εξελίξεις έχουν να κάνουν: 
...µε το πώς χτίζεται η ανθρώπινη εµπειρία σε επίπεδο τόσο µικροδοµής όσο και µακροδοµής, 
...µε την αυτοσχεδιαστική σύνθεση του “νοήµατος” οποιασδήποτε εµπειρίας µας,  
...µε τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουµε τη χρονικότητα και δηµιουργούµε την αίσθηση του “εαυτού”,  
...µε τη σηµασία των ενσώµατων διαδικασιών µας σε ό,τι και αν βιώνουµε, είτε µόνοι είτε αλληλεπιδρώντας 

ζωντανά και άµεσα µε άλλους. 

(Γ3-δ) Επιγραµµατικά και µόνο, κάποιες επί µέρους θεωρητικές περιοχές που προκύπτουν από τους δύο 
τελευταίους  θεωρητικούς κορµούς της PSP, είναι οι εξής:

... Αλληλεπιδρώντας στον ενσώµατο πεδίο· το συνεχές της “επίγνωσης” (ζώνες, επίπεδα και η σχέση τους µε τη 
συνείδηση)· ο υπαρξιακός διάλογος· το “συντακτικό” των διαδικασιών της επαφής· η φύση και η “παράδοξη 
θεωρία” της αλλαγής· ο “σχεσιακός εαυτός”· ο “µέσος τρόπος” της εµπειρίας µας·  αντιθέτων· αρχές της 
“φαινοµενολογικής θεωρίας πεδίου” και της “φαινοµενολογικής µεθόδου”.

… Το “σώµα αντικείµενο” και το “βιωµένο σώµα”· χρονικότητα και µικροδοµή της ανθρώπινης εµπειρίας και η 
ενσώµατη βάση τους· χρόνος-εγκέφαλος-συναισθήµατα.

… Χτίζοντας το “νόηµα”: η συνειδητή και µη “ατζέντα” της εµπειρίας.
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… Η αυτοσχεδιαστική υφή της φυσικής πραγµατικότητας, της ζωής και της εµπειρίας· διεγείροντας τις τεράστιες 
δυνατότητες της  δηµιουργικής φαντασίας· η “αυτο-οργάνωση” και η “εντροπία” στη φύση, στη ζωή, στη ροή της 
εµπειρίας και στις αλληλεπιδράσεις µας.

... Η πολυφωνική, πολυρυθµική και πολυχρονική φύση της εµπειρίας· πώς οι “µονάδες” της εµπειρίας µας 
συναρθρώνονται και “αναδιπλώνονται” στον εαυτό τους για να σχηµατίσουν τις µεγάλες αλυσίδες των σύνθετων 
βιωµάτων µας· πώς συνεργάζονται η µικροδοµή και η µακροδοµή της εµπειρίας µας για να παράγουν την 
αίσθηση του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. 

... Λεκτική και µη λεκτική αφήγηση· δια-υποκειµενικότητα, ο “ενδιάµεσος χώρος”, η ενσώµατη ενσυναίσθηση κλπ.

Γ4. Για τις “ασκήσεις” (τα “πειράµατα”) στην PSP  

Η PSP δεν είναι µία συλλογή συγκεκριµένων “τεχνικών”, αλλά µία προσέγγιση που αναφέρεται στη δουλειά 
µε την επίγνωση. 

Ωστόσο, ένα έντονο χαρακτηριστικό όλου του τρόπου σκέψης στην PSP είναι ένας πρωτότυπος τρόπος 
σύνθεσης και χρήσης “κινητικών σχεδιασµάτων”, τα οποία αναφέρονται στην ενσώµατη αλληλεπίδραση και 
τα οποία µπορούν να ονοµαστούν “ασκήσεις” ή “πειράµατα”.  
Αυτός ο τρόπος σύνθεσης αντιστοιχεί στο ευέλικτο µοντέλο για το οποίο µιλήσαµε παρουσιάζοντας τις 
θεωρητικές περιοχές της PSP (“1000+1 ασκήσεις για την αυτοσχεδιαστική ενσώµατη αλληλεπίδραση” Γ3α).   

Η “πρώτη ύλη” από την οποία παράγονται τα “κινητικά σχεδιάσµατα” της PSP µέσω αυτού του µοντέλου, 
µπορεί:

...(α) να δηµιουργείται αυτούσια, 

...(β) να προέρχεται από οποιονδήποτε χώρο που χρησιµοποιεί βιωµατική αλληλεπίδραση (θέατρο, χορό, 
ψυχόδραµα, εµψύχωση, παιχνίδι, κοκ). 

...(γ) να είναι αποτέλεσµα “έµπνευσης” λόγω οποιουδήποτε ερεθίσµατος: ένας ήχος, µια µουσική, ένα 
συµβάν στο δρόµο, µια φωτογραφία, ένας στίχος, µία γραµµή κάποιας εφηµερίδας, ένα πρόσωπο, µια φωνή, 
ένα χρώµα, µια µικρή στιγµή, µια σκηνή ενός κινηµατογραφικού έργου - κυριολεκτικά οτιδήποτε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως πηγή έµπνευσης που διεγείρει τη δηµιουργική φαντασία για να συνθέσει κάποιος “κινητικά 
σχεδιάσµατα” στην PSP.

Οπότε, δεν µιλούµε για δέκα, είκοσι, εκατό συγκεκριµένες και έτοιµες ασκήσεις µε προκαθορισµένο σχήµα και 
χρήση. Ουσιαστικά, αυτό που συµβαίνει σχετικά µε την πράξη της PSP, είναι πως κάποιος που έχει 
αφοµοιώσει ο ίδιος θεωρητικά και βιωµατικά την PSP, δηµιουργεί µόνος του τα εργαλεία που εκάστοτε του 
χρειάζονται, αναλόγως µε το τι θέλει να κάνει µε την PSP στην εφαρµογή στην οποία τη χρησιµοποιεί. 

Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται πως η PSP, σε οποιαδήποτε εφαρµογή της, δεν προτείνει ειδικές “έτοιµες” 
ασκήσεις για να προσεγγίσει τους στόχους της. 
Δηλαδή, το επίπεδο εφαρµογών (πράξης) της PSP δεν προ-υπάρχει, αλλά µάλλον παίρνει αυτήν ή την άλλη 
µορφή, καθώς δηµιουργείται µέσα από έναν συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, αναλόγως µε τους εκάστοτε 
στόχους και πλαίσιο εφαρµογής.
  
Ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, 
ότι έχουµε διαφορετικές περιπτώσεις οµάδων: µία µε παιδιά, µία άλλη µε στελέχη επιχειρήσεων, µια οµάδα 
θεραπείας, µια οµάδα εκπαιδευόµενων στον χορό, το θέατρο, ή το Playback, µια οµάδα εκπαιδευόµενων στην 
ψυχοθεραπεία. 
Στον συντονισµό κάθε µιας από αυτές τις οµάδες, µπορούν θαυµάσια να επινοηθούν και να χρησιµοποιηθούν 
ασκήσεις από τον χώρο της PSP, αρκεί να “σµιλευτούν” κατάλληλα, ανάλογα µε τις ανάγκες και το πλαίσιο 
λειτουργίας της κάθε οµάδας. 
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Επιπλέον, ακόµα και µία άσκηση PSP, µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα και να χρησιµοποιηθεί η ίδια σε όλες 
αυτές τις οµάδες, µε διαφορετικό κάθε φορά στόχο και δοµή.  

Έτσι, στην οµάδα θεραπείας, ας πούµε ότι η “χ” άσκηση PSP διαµορφώνεται µόνο για το αρχικό άνοιγµα της 
οµάδας, και µετά η οµάδα εξελίσσεται µε την όποια διαδικασία της. 

Στα στελέχη επιχειρήσεων, παραλλάσσεται δοµικά, έτσι που να συµβάλλει στην εξερεύνηση των σχέσεών τους - 
εάν υποθέσουµε ότι αυτός είναι ο στόχος της εφαρµογής. 

Στα παιδιά, η ίδια άσκηση, αλλιώς διαµορφωµένη, βοηθά τη συν-δηµιουργία και τη µεταξύ τους επαφή - εάν 
υποθέσουµε ότι αυτός είναι ο στόχος της εφαρµογής. 

Ενώ, στους ηθοποιούς, πάντα κατάλληλα διαµορφωµένη, µπορεί να φανεί χρήσιµη για να εξερευνήσουν και να 
αναπτύξουν κάποια δεξιότητα που τους χρειάζεται στην τέχνη τους (ας πούµε η “απεύθυνση” της δράσης τους 
στο κοινό, το πώς στέκονται και αλληλεπιδρούν επί σκηνής κλπ). ακόµη και στην εκπαίδευσή τους. 

Τέλος, οι εκπαιδευόµενοι στην ψυχοθεραπεία µπορεί να δουλέψουν µε κάποια παραλλαγή της ίδιας άσκησης 
οποιοδήποτε θέµα της εκπαίδευσής τους (την “ευθύνη”, τον σεβασµό των ορίων κλπ).   

Ή, ακόµη, στις ίδιες οµάδες, χωρίς να γίνει καµία απολύτως άσκηση PSP, ο συντονιστής µπορεί να 
χρησιµοποιήσει σιωπηλά, για τον ίδιο, στοιχεία της ευρύτερης PSP “οπτικής” µόνο και µόνο για να εµπλουτίσει 
σε πολλά σηµεία µε στιγµιαίες διαµεσολαβήσεις, ενσώµατα στηριγµένες, όσο, όπου και όπως αυτός θέλει, τον 
συνολικό τρόπο που συντονίζει την οµάδα ή για να διαχειριστεί µία άµεσα εµφανιζόµενη ανάγκη. 

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυµίζεται πως η PSP, οι ιδέες και οι ασκήσεις της, δεν είναι αφεαυτών κάποιο 
σύστηµα ψυχοθεραπείας, εκπαίδευσης ή κοινωνικής παρέµβασης. 
Είναι απλώς επιπρόσθετα εργαλεία συµπληρωµατικής χρήσης σε άλλα συστήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν 
δουλειά µε τη διαδικασία και την επίγνωση. 

Γ5. Το “βίωµα” στην PSP 

Εφόσον η PSP έχει στον πυρήνα της την αλληλεπίδραση, ας εµβαθύνουµε κάπως στη σηµασία αυτού του 
προσανατολισµού. 

“Αλληλεπιδρώ” σηµαίνει ότι δοκιµάζω να “κάνω” κάτι επειδή αποκρίνοµαι σε κάτι άλλο που συµβαίνει. 
Οπότε, η αλληλεπίδραση, είναι πάντα µία εξελισσόµενη σχέση. 
Δεν µπορεί να είναι απλώς µία αφηρηµένη σύλληψη του νου, µία θεωρία ή σκέψη. 
Είναι πάντα “πράξη” - δηλαδή ένα διαρκές “γίγνεσθαι”. 
Κι ακόµη, τα πράγµατα του φυσικού κόσµου, δεν είναι µόνο αδρανείς δοµές αλλά, επίσης, εξελισσόµενες 
διαδικασίες σχέσεων των επί µέρους στοιχείων που τα αποτελούν.
  
Ας πούµε, το ρήµα “βλέπω” αντιστοιχεί σε µία εξελισσόµενη διαδικασία και όχι σε κάποια στιγµιαία σύλληψη 
ενός οπτικού ειδώλου. 
Είναι µία πράξη µέσω της οποίας σχετίζοµαι µε αυτό που βλέπω. 
Άρα το “βλέπω”, ως σχέση, πράξη, αλληλεπίδραση, διαφέρει από αυτό το οποίο βλέπω (το αντικείµενο, το 
ουσιαστικό). 

Αυτή η ιδέα (που άλλωστε κυριαρχεί στην προοπτική Gestalt), σηµαίνει ότι δεν ενδιαφερόµαστε µόνο για το 
γνωστικό σχήµα που αποκτά η εµπειρία στο νου µας, αλλά επίσης (και κυρίως) για την “πράξη”, το “πώς”, τον 
τρόπο µε τον οποίο τα γεγονότα της ζωής “µεταποιούνται” σε προσωπική εµπειρία.
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Σε αυτόν ακριβώς τον φιλοσοφικό προσανατολισµό, βρίσκεται και ολόκληρη η “βιωµατική” απόχρωση της PSP.
Στην PSP, “βιώνω” είναι η αδιάκοπα εξελισσόµενη διαδικασία της ίδιας της ζωής. 
Είναι να συµµετέχω ζωντανά στη ζωή αντί να σκέφτοµαι απλώς “περί” της ζωής. 
Είναι να ανα-δηµιουργώ µε ευθύνη τον εαυτό µου ξανά και ξανά καθώς κυλά η ζωή µου, µέσω της “πράξης” 
κατά το κύλισµά της. 

Γ6. Κίνηση, σώµα και σωµατική δουλειά στην PSP 

Σε όλες τις εφαρµογές της PSP, µερικές ιδιαίτερα σηµαντικές όψεις, είναι: (1) η δουλειά µε την κίνηση και τη 
ζωντανή αλληλεπίδραση, (2) η δουλειά µε σωµατικές στάσεις και (3) γενικότερα, η σωµατική µας διάσταση.

(Γ6-α) Η διαδραστική κίνηση στην PSP
“Διαδικασία” σηµαίνει αλλαγή και η αλλαγή αναπόφευκτα φέρνει τα πράγµατα σε νέες θέσεις και σχέσεις 
µεταξύ τους, ενώ οι νέες θέσεις και σχέσεις επιφέρουν νέες αλλαγές κοκ.

Έτσι, στην PSP κινούµαστε στον χώρο· κινούµαστε πολύ και συχνά αλληλεπιδρώντας, για να παράγουµε µέσω 
των αλληλεπιδράσεών µας νέα σχέδια σχέσεων και περαιτέρω αλλαγές, τόσο στις προσωπικές όσο και στις 
κοινές µας διαδικασίες – κάτι που οδηγεί στον εµπλουτισµό της επίγνωσης.
Μπορούµε ίσως να κατανοήσουµε καλύτερα αυτό το σηµείο αν σταθούµε για λίγο στον ακόλουθο τρόπο 
σκέψης.

Οι καθηµερινές συνηθισµένες στάσεις, χειρονοµίες, εκφράσεις, κινήσεις, διαδράσεις, συµπεριφορές, είναι 
µάλλον περιορισµένες και σχετικά αυτοµατοποιηµένες, φτιάχνοντας έναν κάπως περιορισµένο ζωτικό χώρο, 
ως προς το ώς βιώνουµε ψυχολογικά το σώµα µας.
Το στενό αυτό ενεργειακό µας “αυγό” συνήθως επιτρέπει µία επίσης περιορισµένη γκάµα συλλογικά 
“αποδεκτών” κινήσεων, στάσεων και µία λίγο πολύ στερεότυπη αίσθηση του σώµατός µας.

Μια τέτοια περιορισµένη συµµετοχή της φυσικής µας διάστασης στην εµπειρία µας, τη φτωχαίνει συνολικά. 
“Συµπιέζει” τα βιώµατά µας στα νοητικά µας όρια, καθιστώντας τα έτσι νοητικές αφαιρέσεις αυτού που 
έµπρακτα βιώνουµε. 
Οπότε, οι περιορισµοί της συνηθισµένης αποδεκτής σωµατικότητάς µας, συµβάλλουν στο να είµαστε κάπως 
“απόντες” από την άµεση εµπειρία µας, στο να µην “βουτάµε” σε ό,τι συµβαίνει την κάθε στιγµή. 

Αν τώρα έρθουµε στην ενσώµατη διαδραστική δουλειά µε την PSP, δρώντας και αλληλεπιδρώντας, 
δηµιουργούνται νέα σωµατικά µηνύµατα, διαφορετικά από τα συνηθισµένα της καθηµερινότητας.
Αυτό συµβαίνει γιατί, καθώς κινούµαστε, νέα αγγεία, τένοντες και µυϊκές δεσµίδες συστέλλονται και 
διαστέλλονται.
Παράλληλα, η εστίαση στην δρώσα φυσική µας διάσταση εµποδίζει το νου να υπερδιογκώσει τη λειτουργία 
του – κάτι που θα περιόριζε σηµαντικά τα υπόλοιπα επίπεδα της εµπειρίας µας: συγκίνηση/συναισθήµατα και 
αισθήσεις.

Οπότε, καθότι είµαστε όντα ολιστικά, αυτά τα νέα σωµατικά µηνύµατα επιδρούν σε όλη µας την ύπαρξη και 
πυροδοτούν νέα συναισθήµατα, νέες αντιλήψεις της φυσικής µας υπόστασης, καθώς και νέες σκέψεις, 
εµπλουτίζοντας την εµπειρία µας και οξύνοντας όλο το φάσµα της επίγνωσής µας.
Ταυτόχρονα, καθώς η κίνηση στην PSP είναι αυτοσχεδιαστική (ωστόσο όχι “χορός” ή τυχαία κίνηση για την 
κίνηση), στηρίζει τον αυθορµητισµό, την αυθεντικότητα και την ολότητα της παρουσίας στην παρούσα στιγµή µας.

Έτσι, οι πολλαπλοί αυτοί κύκλοι ανατροφοδότησης ανάµεσα σε όλες τις όψεις της επίγνωσης συµβάλλουν στο 
να είµαστε πληρέστερα ο ζων στο “τώρα” εαυτός µας.

Με αυτόν τον τρόπο, πιθανά εκδηλώνουµε και λανθάνουσες όψεις µας, που ούτε καν φανταζόµασταν ότι 
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υπήρχαν – πάντα ανάλογα µε το βασικό πλαίσιο της δράσης της οποίας τους στόχους υποστηρίζει 
συµπληρωµατικά η PSP. 

(Γ6-β) Σωµατικές στάσεις και “σωµατικά γλυπτά”.
“Παγώνοντας” σε θέσεις που δεν χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή και χτίζοντας “αγάλµατα” µε το δικό 
µας σώµα ή το σώµα των άλλων, είναι ένα πολύ ισχυρός τρόπος της PSP να αναπτύσσουµε επίγνωση σε 
προσωπικό και σχεσιακό επίπεδο.

Αυτός ο σωµατικός προσανατολισµός της PSP παρέχει δυνατότητες για πολύ βαθιές και πλούσιες ανταλλαγές 
συνειδητών και µη µηνυµάτων, υποστηρίζοντας έτσι µε ένα µοναδικό τρόπο τη γρήγορη και αυθεντική 
ανάπτυξη του ενσώµατου πεδίου, το οποίο αναδύεται σε κάθε δουλειά που σχετίζεται µε τη διαδικασία και την 
επίγνωση.

Η µεγάλη σηµασία της κατάλληλης χρήσης των σωµατικών γλυπτών, βασίζεται στην ιδέα ότι η επίγνωση 
όσων συµβαίνουν στην παρούσα στιγµή µου καθώς αλληλεπιδρώ µε το περιβάλλον, οργανώνει  την αυθεντική 
δράση µου στην επόµενη στιγµή µου. 
Κι αυτό, γιατί στη φιλοσοφική βάση της PSP (ένα σηµαντικό µέρος της οποίας είναι το φιλοσοφικό ρεύµα της 
φαινοµενολογίας), υπάρχει η ιδέα πως κάθε αλλαγή σε µια διαδικασία εξαρτάται µεν από όλα τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν στην αλυσίδα των γεγονότων που συνιστούν τη διαδικασία, ωστόσο, "αναδύεται" από το αµέσως 
προηγούµενο βήµα στην αλυσίδα. 
Το τι θα κάνω τη στιγµή Δ εξαρτάται από το Α, το Β, το Γ, όµως αναδύεται άµεσα από αυτό που προηγήθηκε 
στη στιγµή Γ.
Οπότε, η επίγνωση του τώρα µου, κατά τη στιγµή Δ, επιτρέπει την αυθεντική οργάνωση της "πρόθεσής" µου 
για τη δράση µου στην επόµενη στιγµή Ε.  

Στην PSP χρησιµοποιούµε τις σωµατικές στάσεις και τα σωµατικά γλυπτά για να αναπτύξουµε την επίγνωση 
της παρούσας στιγµής της εµπειρίας µας καθώς αλληλεπιδρούµε και σχετιζόµαστε µε τον κόσµο - και έτσι να 
επιτρέπουµε να οργανώνεται αυθεντικά η “προθετικότητά” µας (σε τι τείνει να εστιαστεί η πράξη µας) κατά 
την επόµενη στιγµή.

Αυτός ο εµπλουτισµός της επίγνωσης είναι πολύτιµος όταν µε οποιονδήποτε τρόπο δουλεύουµε µε τον εαυτό 
µας και την προσωπική µας ανάπτυξη,  γιατί συµβάλλει στο να κατανοήσουµε τι επιδρά, τι στηρίζει και τι 
αναστέλλει την πράξη µας και την αυθεντική σύνθεση της εµπειρίας µας.

Η συγκεκριµένη προσέγγιση στην PSP βασίζεται σε σύγχρονες αντιλήψεις που δηµιουργήθηκαν από τη 
συνεργασία πολλών πεδίων γνώσης, σχετικά µε σωµατικά και µη συνειδητά στοιχεία στη µικροδοµή του 
βιωµατικού µας ρεύµατος (βλ. την ενότητα για τις ιδέες που πλαισιώνουν τη µεθοδολογία της PSP).

(Γ6-γ) Η σηµασία της σωµατικής µας διάστασης στις ασκήσεις της PSP.
Λέγοντας “σώµα” στην PSP, δεν εννοούµε µόνο τις αισθήσεις ή τη µετατόπιση στον φυσικό χώρο, ούτε κάποια 
πρόταση σωµατικής θεραπείας, ή ότι κάποιος παίζει θέατρο και ρόλους ή µπαίνει σε καταστάσεις έκστασης και 
σωµατικού διαλογισµού. Εννοούµε ότι:

…Εστιάζουµε στην ενσώµατη όψη της εµπειρίας και της κάθε είδους σχεσιακής δυναµικής ανάµεσά µας.

… Το δρων σώµα είναι η “φωνή” µε την οποία τόσο αντιλαµβανόµαστε όσο και εκφράζουµε την 
αυτοσυναίσθησή µας. Ή, αλλιώς, εννοούµε ότι, µέσα από το πώς νιώθουµε το σώµα µας (µέσα από το πως 
νιώθουµε “στο” σώµα µας), αισθανόµαστε και επικοινωνούµε µεταξύ µας όλες τις όψεις της ανθρώπινης 
εµπειρίας: τις αισθητηριακές, τις συναισθηµατικές/συγκινησιακές, τις νοητικές.

… Η σωµατική µας διάσταση δεν βιώνεται µόνο στο επίπεδο του πώς “είµαι στο σώµα µου”, αλλά και 
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στο επίπεδο του πώς συνδηµιουργούµε ενεργά τις ούτως ή άλλως αυτοσχεδιαστικές αλληλεπιδράσεις µας µε 
τους άλλους.
Ή, αλλιώς, στην PSP, το άτοµο δεν παραµένει εστιασµένο στον “έσω” σωµατικό του κόσµο αλλά εξίσου 
στρέφεται δυναµικά προς το υποκειµενικά αισθητό “έξω”, συνδηµιουργώντας, εν τω γεννάσθε και σωµατικά, 
εµπειρία “µαζί” µε τους άλλους.

… Τονίζεται πως σε ό,τι αφορά το σώµα στην PSP, δεν είναι το ίδιο το σώµα αυτοσκοπός. Οι τρόποι 
µε τους οποίους εµπλέκεται το σώµα στην PSP, αποσκοπούν στον εµπλουτισµό όλων των µορφών επίγνωσης: 
σωµατικής, νοητικής, συναισθηµατικής.
Οπότε, από τη στιγµή που η σωµατικότητά µας είναι αδιαχώριστη από το νου και το συναίσθηµά µας, αυτό 
που κάνουµε στην PSP µέσω του σώµατος, είναι η ανάπτυξη της συνολικής επίγνωσης της εµπειρίας µας, σε 
όλα τα επίπεδά της (σώµα, νους, συναίσθηµα).

Με άλλα λόγια, η PSP ΔΕΝ είναι µία παραλλαγή καλής γυµναστικής ή εκφραστικού ελεύθερου χορού (χωρίς 
διόλου να υποτιµούµε αυτές τις δράσεις) και ΔΕΝ αποσκοπεί στην αύξηση της ευεξίας µέσω των ενδορφινών.
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