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Δέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθεραπείας από τη κλινική
εμπειρία του Ίρβιν Γιάλομ. Δέκα ανθρώπινες σχέσεις δέκα θεραπευτικές περιπέτειες. Σ' αυτή τη σπάνια
περιγραφή του αφοσιωμένου θεραπευτή την ώρα της
δουλειάς του, ένας δάσκαλος της ψυχιατρικής έρχεται
ανοιχτά αντιμέτωπος όχι μόνο με τα δικά του
συναισθήματα και σφάλματα αλλά και με την
αβεβαιότητα που υπάρχει στην καρδιά της θεραπευτικής
σχέσης.
Ο Γιάλομ στρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους
ασθενείς όσο και στον εαυτό του. Περιγράφει και
μελετά τη διαδικασία της εξερεύνησης, τη διαδικασία
της συμμετοχής μέσα στην ψυχοθεραπεία και για τα δύο
μέρη. Μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις επιτυχίες
του, αλλά και -ακόμα πιο συναρπαστικό- τις αγωνίες
του, τους περιορισμούς και τις αποτυχίες του στην κοινή
του πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας και της
ίασης με τον καθέναν από τους δέκα πρωταγωνιστές των
ιστοριών του. Οι σαγηνευτικές αυτές ιστορίες
προχωρούν πέρα απ' την ψυχοθεραπεία και μιλούν για
την ανθρώπινη μοίρα με όλη της τη σπαρακτική
παραδοξότητα. Και σ' αυτές ο Ίρβιν Γιάλομ επιτυγχάνει
ένα πάθος κι ένα χιούμορ αντάξιο του ίδιου του
Τσέχοφ.
"Ο δήμιος του έρωτα", ο ίδιος ο θεραπευτής, είναι ο
ενδέκατος θεραπευόμενος σ' αυτές τις δέκα
ψυχοθεραπευτικές ιστορίες. "Ο δήμιος του έρωτα"
πρωτοδημοσιεύτηκε το 1990 και είναι το πρώτο βιβλίο
του Ίρβιν Γιάλομ όπου ο διάσημος ψυχοθεραπευτής,
μετά τα παγκοσμίως γνωστά επιστημονικά του βιβλία,
επιχειρεί να αφηγηθεί λογοτεχνικά ιστορίες
ψυχοθεραπείας. Παραμένει μέχρι σήμερα σημείο
αναφοράς στο λογοτεχνικό του έργο.

Πηγή: https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/translatedliterature/o-dimios-toy-erota/prod230977/

Ταινία που προτείνεται: Σκηνές από ένα γάμο (Scenes of a Marriage)
Υπόθεση ταινίας: Η ταινία αποτελείται από 6 μέρη, το
καθένα από τα οποία περιγράφει τη ζωή και τη σχέση ενός
ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας εικοσαετίας. Ο Γιόχαν
('Ερλαντ Γιόζεφσον) είναι καθηγητής πανεπιστημίου και η
Μαριάννα (Λιβ Ούλμαν) είναι δικηγόρος με εξειδίκευση
στα διαζύγια. Έχουν πετυχημένες καριέρες και ευημερία,
και φαίνεται να έχουν και τον τέλειο γάμο.
Μια μέρα όμως καταλαβαίνουν ότι κάτι τους διαφεύγει.
Ένα βράδυ υποδέχονται ένα φιλικό ζευγάρι που βρίσκεται
στα πρόθυρα του διαζυγίου που σαν να τους δείχνει τη
μελλοντική προοπτική τους.
Κούραση, ψέματα, εγωισμός και τελικά απιστία οδηγούν
τη φαινομενικά ευτυχή οικογένεια στο διαζύγιο. Αλλά
πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν
ο ένας χωρίς τον άλλο και έτσι ο χωρισμός τους
απρόσμενα αναζωογονεί την αγάπη τους.
Στη τελευταία σκηνή της ταινίας βλέπουμε τη Μαριάννα
και τον Γιόχαν, ξαναπαντρεμένους και τους δύο,
χρησιμοποιώντας την απουσία των συζύγων τους να
συναντιούνται κρυφά στο εξοχικό των φίλων.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Scenes_from_a_Marriage

