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1

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ

Όπως προαναφέρθηκε, θεωρούμε δεδομένο ότι ο οργανισμός 

του εμβρύου μπορεί να δέχεται, να επεξεργάζεται και να κατα-

γράφει πληροφορίες από το περιβάλλον από μία περίοδο της 

εγκυμοσύνης και μετά. Θέλω να τονίσω ότι αν και πολύ νωρίς 

κατά την διάρκεια της κύησης ο οργανισμός του εμβρύου έχει 

την ικανότητα να προσλαμβάνει και να καταγράφει εμπειρίες, 

εν τούτοις, ο ακριβής προσδιορισμός της χρονικής στιγμής 

κατά την οποία το έμβρυο αποκτά αυτήν την ιδιότητα εντός της 

μήτρας πρέπει να γίνει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής 

μελέτης, η οποία εκφεύγει εντελώς του σκοπού του παρόντος 

δοκιμίου. Οι καταγεγραμμένες εμπειρίες που έχουν μεγάλη 

σημασία για την συγκεκριμένη ανάλυση είναι οι μνήμες της 

σωματικής βίας που ασκήθηκε στο έμβρυο από το περιβάλλον 

της μήτρας. Η κυριότερη μορφή τέτοιας βίας είναι αυτή που 

ασκείται στο έμβρυο κατά την διαδικασία εξόδου του από την 

μήτρα, δηλαδή κατά την διάρκεια της γέννησής του. 
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Το έμβρυο για να γεννηθεί φυσιολογικά, πρέπει να περάσει 

μέσα από τρία στενά του σώματος της μητέρας. Αυτό το πέρα-

σμα του εμβρύου γίνεται με πάρα πολλές, ασυνεχείς κινήσεις 

που τις προκαλούν είτε ακούσιες συσπάσεις της μήτρας, είτε 

τράβηγμα από ένα τρίτο πρόσωπο από έξω, είτε ίσως και από 

αντανακλαστικές κινήσεις του ίδιου του εμβρύου. Κάθε μία 

τέτοια κίνηση εξόδου είναι μία εξαιρετικά έντονη καταπόνηση 

που επιβάλλεται στο σώμα του εμβρύου. Ίσως μία συνειδητή 

κατάσταση, που μπορεί κάπως να προσεγγίσει συναισθηματικά 

αυτήν την διαδικασία, είναι η μακροχρόνια προσπάθεια ενός 

ενήλικα να περάσει μέσα από ένα πολύ τραχύ και εξαιρετικά 

στενό σε σχέση με τις διαστάσεις του αγωγό, μήκους πάρα πολ-

λών χιλιομέτρων.

Οι κινήσεις εξόδου του εμβρύου αρχίζουν πολλές ημέρες, 
μάλλον πολλές εβδομάδες, πριν από την «συμβατική» έναρξη 
της διαδικασίας της γέννησης, αυτήν που φαινομενικά διαρ-
κεί μερικές ώρες. Στο μέλλον θα χρησιμοποιώ την λέξη γέν-

νηση, για όλη αυτήν την εξαιρετικά καταπονητική διαδικασία 

εξόδου, η οποία αρχίζει μέσα στην μήτρα πρακτικά την στιγμή 

που ενεργοποιούνται αυτόματα οι μηχανισμοί αποχωρισμού 

των δύο οργανισμών, μέχρι και την στιγμή που το νεογνό παίρ-

νει την πρώτη ανάσα. Η ακριβής μορφή της καταπόνησης που 

υφίσταται το έμβρυο κατά την διαδικασία γέννησης του επηρε-

άζεται σε μεγάλο βαθμό από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το 

στάδιο της γέννησης και τις εκάστοτε ιδιομορφίες του τοκετού. 

Εν τούτοις, για σαφήνεια στις μελλοντικές αναφορές, θα περι-

γραφούν μερικές τέτοιες σωματικές καταπονήσεις, οι οποίες 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σε λίαν σημαντικό βαθμό.
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Από ένα αρχικό στάδιο της γέννησης και μετά το καθορι-

στικό εμπόδιο στην έξοδο του εμβρύου είναι το σφήνωμα της 

κεφαλής και των ώμων του (τουλάχιστον όταν το έμβρυο βγαί-

νει με το κεφάλι· σε αντίθετες περιπτώσεις, μπορεί να σφηνώ-

νονται και άλλα τμήματα του σώματος του) σε ένα από τα τρία 

στενά του σώματος της μητέρας. Για το πέρασμα μέσα από 

αυτά επιβάλλεται μηχανιστικά στο σώμα του βρέφους μία εξαι-

ρετικά έντονη πίεση, η οποία δημιουργεί την εξής περίπου 

καταπόνηση: το κεφάλι του εμβρύου τεντώνεται πολύ βίαια 
προς τα πάνω και εμπρός ή προς τα πάνω και πίσω, αυτό το 
τέντωμα δημιουργεί ένα πολύ βίαιο τράβηγμα του λαιμού 
προς το να βγει από τους ώμους και όλη αυτή η εκτατική τάση 

του κεφαλιού και του λαιμού μεταβιβάζεται κατ’ αρχήν στον 

αυχένα, εν συνεχεία δε στην υπόλοιπη σπονδυλική στήλη και 

τα εσωτερικά όργανα. Ταυτόχρονα, ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-

ΠΟΥ, ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΣΥΣΠΩΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ. Όταν ένας ενήλικας επαναβιώνει σε όλη την δυνατή 
ένταση μία τέτοια μνήμη, τα συναισθήματα που έχει είναι ότι οι 

κρόταφοι «πάνε να εκραγούν», τα μάτια πάνε να πεταχθούν 

από τις κόγχες τους, το μυαλό θολώνει, και ότι οι μυς του λαι-

μού, του προσώπου και της βάσης των ώμων, εξ αιτίας της 

μεγάλης καταπόνησης, «ασφαλώς θα σπάσουν».

Κάθε μία «προσπάθεια» για έξοδο προκαλεί στο έμβρυο και 

μία τέτοια ή ανάλογη εντατική κατάσταση, που διαρκεί για 

μερικά δευτερόλεπτα και επιβάλλεται βαθμιαία: στην αρχή το 
μέγεθος της καταπόνησης είναι μικρό, στην συνέχεια πολύ 
γρήγορα αυξάνει, για να φθάσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα 
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σε ένα εξαιρετικά βίαιο μέγιστο, μετά το οποίο η καταπόνηση 
σταματά. Αυτή η σύντομη αλληλουχία γεγονότων αναγνωρίζε-

ται από τον μεταγεννητικό άνθρωπο συναισθηματικά και υπο-
συνείδητα σαν μία ενότητα, την οποία θα αποκαλώ «μία κίνηση 

εξόδου». Για την αντίστοιχη καταγεγραμμένη στον μεταγεννη-

τικό εγκέφαλο εμπειρία θα χρησιμοποιώ όρους σαν: «μία 

μνήμη−γέννησης» ή «μνήμη−εξόδου» κλπ. 

Η κάθε μία από τις κινήσεις εξόδου συνοδεύεται από μερικές 

δευτερεύουσες εντάσεις σε πολλά μέρη του σώματος. Π.χ. 

παρατηρήθηκαν αρκετά συχνά:

Τα πόδια και τα χέρια σε κάθε σχεδόν κίνηση εξόδου κάνουν 

αντανακλαστικές σπασμωδικές κινήσεις που συνοδεύονται από 

ισχυρές συσπάσεις των αντίστοιχων μυών. Ιδιαίτερα προς τα 

τελευταία στάδια της γέννησης, οι βραχίονες κολλούν βίαια στο 

σώμα και τα δάκτυλα των χεριών, οι παλάμες και οι πήχεις 

έρχονται σε βίαιη επαφή με άλλες επιφάνειες του σώματος του 

ίδιου του εμβρύου ή της μητέρας. Επιπλέον, τα δάκτυλα κάνουν 

«αυτόνομες» σπασμωδικές έντονες κινήσεις και οι παλάμες, 

αντανακλαστικά, πιέζονται έντονα προς τα μέσα ώστε να σχη-

ματίσουν σχεδόν ορθή γωνία με την κερκίδα. Τα δάκτυλα των 

ποδιών συσπώνται, ενώ εμφανίζεται σαφώς ένα βίαιο τέντωμα 

των ποδιών — μία καταπόνηση που δημιουργεί κάτι που ο μετα-

γεννητικός άνθρωπος θα χαρακτήριζε «έντονες κράμπες στους 

μηρούς και τις γάμπες» ή και «επώδυνη καταπονητική αιμά-

τωση των κάτω άκρων». Υπάρχει περίπτωση ότι αυτό το δυνατό 

τέντωμα των κάτω άκρων οφείλεται και σε μία αντανακλαστική 
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κίνηση του εμβρύου για να ωθήσει το σώμα του προς τα έξω, 

σπρώχνοντας με τα πόδια τα τοιχώματα της μήτρας.

Προς τα τελευταία στάδια της γέννησης, όταν υπάρχει ανο-

ξία ή/και όταν το τέντωμα της κεφαλής και του τράχηλου είναι 

πολύ βίαιο και η συγκέντρωση του αίματος στο κεφάλι υπερβο-

λικά υψηλή, δημιουργούνται εναλλάξ αρκετά ισχυρές συσπά-

σεις και διατάσεις του σφιγκτήρα του πρωκτού.

Στον μεταγεννητικό άνθρωπο αυτή η καταπόνηση αναγνω-

ρίζεται συναισθηματικά σαν βιαία εισχώρηση τραχέος αντικει-

μένου στο έντερο.

Πάλι προς το τέλος της γέννησης, όταν μεγάλο τμήμα του 

σώματος του εμβρύου έχει σφηνώσει σε κάποιο από τα στενά, 

δημιουργείται το συναίσθημα, σε γλωσσική περιγραφή ενή-

λικα, ότι «κόβεται η νευρική επικοινωνία με τα κάτω άκρα», ότι 

«κόβονται τα γόνατα».

Κατά την διάρκεια της γέννησης, παράλληλα με τις πολύ 
 βίαιες κινήσεις εξόδου, το βρέφος εκτελεί μηχανιστικά έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό «αναπνευστικών» σπασμών. Δηλαδή, 

φαίνεται πως κάποια στιγμή, αρκετές μάλλον εβδομάδες πριν 

από την έναρξη της συμβατικής διαδικασίας γέννησης, ενεργο-
ποιείται αντανακλαστικά στον οργανισμό του ανθρώπου−
εμβρύου ένας μηχανισμός που του επιβάλει επανειλημμένα 
έναν βιαιότατο σπασμό. Χρησιμοποίησα γι’ αυτόν το όνομα 

«αναπνευστικός σπασμός» γιατί είναι πολύ πιθανό ότι η αντα-

νακλαστική αυτή κίνηση επαναλαμβάνεται με σκοπό την 

εισπνοή αέρα η οποία, εφόσον αποτυγχάνει, προκαλεί αντανα-
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κλαστικά έναν βιαιότατο σπασμό στομάχου, που είναι κατ’ 

ουσίαν ένας βιαιότατος εμετός. Η άποψη αυτή ενισχύεται και 

από το ότι οι σπασμοί αυτοί σταματούν μετά την πρώτη ανάσα 

του νεογέννητου. Η περιγραφή ενός τέτοιου σπασμού δίνεται 

αμέσως παρακάτω, βασιζόμενη σε παρατήρηση ενηλίκων:

Αυτή η εμπειρία αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο 

γίνεται μία έντονη σωματική σύσπαση: Το στέρνο πιέζεται προς 

τα μέσα και επάνω, συμπιέζοντας τα πλευρά και τον θώρακα. 

Τα μάτια ωθούνται έξω από τις κόγχες και το μυαλό θολώνει. 

Καθώς η αποφασιστική εισπνοή αέρα δεν πραγματοποιείται, τα 

τοιχώματα του φάρυγγα γδέρνονται όπως στην μεταγεννητική 

κατάσταση του ρόγχου ή του ροχαλητού, και δημιουργείται 

συναίσθημα ασφυξίας. Οι μυς των ποδιών και των χεριών 

κάνουν σπασμωδικές συσπάσεις.

Αυτό το στάδιο της σωματικής σύσπασης διαρκεί ελάχιστα 

δευτερόλεπτα και μετά ακολουθεί, σαν φυσιολογική συνέπεια, 

ένας βίαιος σπασμός στομάχου, ο οποίος, στην μεταγεννητική 

πλήρη επαναβίωση, μπορεί να συνοδεύεται από πολύ βίαιη 

εκβολή αερίων ή/και υγρών. Για έναν ενήλικα, αυτό το δεύ-

τερο στάδιο είναι πρακτικά ένας ισχυρότατος εμετός.

Αυτή η σειρά καταπονήσεων διάρκειας μερικών δευτερολέ-

πτων η κάθε μία, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ, με μικρές 

διαφοροποιήσεις στην μορφή της καταπόνησης από το ένα στά-

διο της γέννησης στο άλλο. Φαίνεται πως είναι πολύ κοινό οι 

κινήσεις εξόδου και οι αναπνευστικοί σπασμοί να επαναλαμβά-

νονται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΕ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ Η 
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ΚΑΘΕ ΜΙΑ, με μικρή διαφορά στην μορφή της καταπόνησης, 

στην δια δικασία για να βγει και να αναπνεύσει το έμβρυο. 

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αναπνευστι-

κός σπασμός επανελήφθη περισσότερο από διακόσιες πενήντα 

χιλιάδες φορές.

 Κατά την γέννηση το έμβρυο υφίσταται και μεγάλη καρ-

διακή καταπόνηση: έντονες αρρυθμίες ακολουθούνται από 

μεγάλη αύξηση της έντασης και του αριθμού των καρδιακών 

παλμών και αντίστροφα, υποκειμενικά ισχυρές και επώδυνες 

καρδιακές συστολές μπορεί να εναλλάσσονται με εξ’ ίσου επώ-

δυνες και βίαιες διαστολές, πολλές χιλιάδες φορές κατά την 

προσπάθεια εξόδου. Είναι προφανές ότι αυτή η καρδιακή κατα-

πόνηση είναι φυσιολογική συνέπεια της μεγάλης μυϊκής−μηχα-

νιστικής προσπάθειας του εμβρύου να βγει και να αναπνεύσει. 

Επίσης, ο εξαιρετικά μεγάλος βαθμός καταπόνησης του μυο-

καρδίου καταδεικνύεται από τον συγκλονιστικά μεγάλο βαθμό 

αιμάτωσης της κεφαλής και του άνω μέρους του κορμού.

Οι πολύ βίαιες κινήσεις εξόδου, οι έντονες καρδιακές συσπά-

σεις και μερικοί αναπνευστικοί σπασμοί συμβάλλουν στο να 

δημιουργούν το συναίσθημα ότι τα άκρα των χεριών και των 

ποδιών είναι (πολύ) παγωμένα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-

ΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Α) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Α ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ, σύμφωνα και με την 
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υπόθεση 2. Όπως προαναφέρθηκε, γι’ αυτά τα καταγραμμένα 

γεγονότα θα χρησιμοποιώ και τον όρο «μνήμες−γέννησης». 

ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΩΘΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΒΙΩΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ.

Ας υποτεθεί προς στιγμή ότι υπάρχει αφορμή που ωθεί τον 

άνθρωπο να βιώσει το περιεχόμενο μίας μνήμης−γέννησης, 
π.χ. ενός αναπνευστικού σπασμού ή μίας κίνησης εξόδου. Αν 

κανένας μηχανισμός του υποσυνείδητου νευρικού συστήματος 

δεν ήταν ενάντιος σε αυτήν την ώθηση, τότε το περιεχόμενο 
της συγκεκριμένης μνήμης θα εκδηλωνόταν στους αντί-
στοιχους μυς (θα επαναβιωνόταν) ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ. 
Κάτι τέτοιο, σε συνηθισμένες καταστάσεις, δεν συμβαίνει γιατί 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΙ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑ-

ΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ (ΕΠΑΝΑ) 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ. Εξ αιτίας αυτού, όταν 

ο άνθρωπος μεταγεννητικά ωθείται να επαναβιώσει πλήρως 

το περιεχόμενο μίας μνήμης−γέννησης, το αποτέλεσμα είναι 

μία ενδιάμεση κατάσταση: Εκδηλώνεται στο σώμα μόνο ένα 

(πολύ) μικρό μέρος της γεννητικής έντασης από αυτήν που 

μπορεί συνολικά να επιβάλει η συγκεκριμένη μνήμη, ενώ το 
μεγάλο μέρος της γεννητικής σωματικής καταπόνησης που 
αυτή περιέχει δεν βγαίνει στην συναισθηματική επιφάνεια. 
Ο βαθμός στον οποίο εκδηλώνεται το περιεχόμενο της οποιασ-

δήποτε μνήμης−γέννησης κάτω από τα εκάστοτε κατάλληλα 

ερεθίσματα, εξαρτάται σημαντικά και από την ευαισθησία του 
συγκεκριμένου ανθρώπου.

Αν ο άνθρωπος ωθηθεί να επαναβιώσει ταυτόχρονα το πε -
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ριεχόμενο πολλών μνημών−γέννησης, τότε οι (μικρές) εντάσεις 

που μεμονωμένα επιβάλλει στους μυς κάθε μία από αυτές τις 

μνήμες επιπροστίθενται1. Αν, δηλαδή, πολλές μνήμες−γέννησης 

μπορούν να επιβάλουν παραπλήσια καταπόνηση σε έναν μυ και 

ο άνθρωπος ωθηθεί μηχανιστικά να επαναβιώσει ένα υποσύ-

νολο αυτών των μνημών, τότε γίνεται στο συγκεκριμένο μυ ένα 
είδος επαλληλίας της έντασης που επιβάλλει σε αυτόν η κάθε 
μία μνήμη−γέννησης ξεχωριστά, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩ-

ΝΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ-

ΠΟΝΗΣΗΣ. Πάλι ΔΕΝ εκδηλώνεται παρά ένα πολύ μικρό μέρος 

της συνολικής καταπόνησης που μπορούν να επιβάλουν στο 

σώμα οι μνήμες−γέννησης που ο άνθρωπος ωθείται να βιώ σει, 

αλλά, εν τούτοις, αυτή η καταπόνηση μπορεί συχνά να γίνει 

υποκειμενικά πολύ βίαιη και ιδιαιτέρως επώδυνη. Όσο περισ-

σότερες μνήμες−γέννησης ωθείται να επαναβιώσει ο άνθρωπος 

κάτω από ένα κατάλληλο ερέθισμα και όσο μεγαλύτερη η ευαι-

σθησία του, τόσο περισσότερο επιβάλλεται η γεννητική ένταση 

στους αντίστοιχους μυς και οστά του σώματος. Για μία τέτοια 

μεταγεννητική εκδήλωση της γεννητικής καταπόνησης θα χρη-

σιμοποιώ και τον όρο «μερική μαζική επαναβίωση των μνη-
μών−γέννησης»2. Τονίζεται ιδιαιτέρως εμφατικά ότι καμία με -

ρική μαζική επαναβίωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε εξάλειψη 

του περιεχομένου των αντιστοίχων μνημών γέννησης. Είναι 

πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ερεθίσματα που ωθούν σε επα-

ναβίωση πολλών μνημών−γέννησης χωρίς να προκαλούν εμφά-

νιση αντίστοιχης γεννητικής καταπόνησης στο σώμα.

1  Μάλλον μη γραμμικά
2  Μαζική: = πολλών μνημών μαζί
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Η αγωνία και το άγχος είναι καταστάσεις που έχουν την 
φυσικοχημική ιδιότητα να ωθούν τον άνθρωπο στην επανα-
βίωση των μνημών−γέννησης προκαλώντας μερική μαζική 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ εκδήλωση του περιεχομένου των μνημών αυτών. 
Με βάση την προηγούμενη ανάλυση θα διατυπωθεί ότι:

ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΒΙΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ.

Μερικά παραδείγματα:

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αγωνίας είναι το (έντονο) 

σφίξιμο στο στομάχι μαζί με τάση για εμμετό (ή/και πολλά 

όξινα αέρια και υγρά, τάση για κουλούριασμα από τον πόνο 

στο στομάχι και τα συναφή). Αυτή η καταπόνηση είναι μερική 
και μαζική επαναβίωση των αναπνευστικών σπασμών που 
είχε συνέχεια ο άνθρωπος−έμβρυο κατά την έξοδο από την 
μήτρα. Το ερέθισμα που προκαλεί αγωνία ωθεί τον άνθρωπο 

στην επαναβίωση και μερικών καταγεγραμμένων αναπνευστι-

κών σπασμών. Όμως, Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΟΚΡΑ-

ΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση στους μυς του 

στομάχου ενός τμήματος της αντίστοιχης καταπόνησης, την 
έκκριση υγρών κλπ. Ιδιαίτερα, η τάση για εμμετό είναι η αρχή 

του δεύτερου σταδίου του αναπνευστικού σπασμού, την οποία 

επιβάλλουν ταυτόχρονα στο σώμα πολλές αντίστοιχες μνήμες−

γέννησης. Όσο περισσότερες μνήμες γεννητικών αναπνευστι-

κών σπασμών ωθείται κάποια στιγμή να επαναβιώσει ο μετα-
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γεννητικός άνθρωπος κατά την αγωνία ή το άγχος, τόσο καθο-

ριστικά περισσότερο εκδηλώνεται σε αυτόν αυτή η «νεύρωση» 

στομάχου.

Αντίστοιχα, το «πλάκωμα στο στήθος» και το συναίσθημα 

ασφυξίας στην αγωνία είναι ταυτόχρονη εκδήλωση ενός πολύ 
μικρού τμήματος του πρώτου σταδίου (του σταδίου της 
σύσπασης) πολλών αναπνευστικών σπασμών. Αυτή η μερική 

και μαζική επαναβίωση «των χιλιάδων προσπαθειών για 

εισπνοή αέρα του εμβρύου» προκαλεί μεταγεννητικά, στην 

αγωνία ή το άγχος, την αναπνευστική δυσκολία και δυσφορία, 

τον κόμπο στο λαιμό, το θόλωμα του μυαλού και άλλα συναφή 

(«She’s the one that I adore, Queen of my silent suffocation», 

Lauri).

Ο νευρικός πονοκέφαλος, η έντονη πίεση και ο πόνος στους 

κροτάφους, στην αγωνία ή το άγχος, οφείλονται στο ότι τεί-
νουν, στο μεταγεννητικό άνθρωπο, σε μία στιγμή να εκδηλω-
θούν ταυτόχρονα πολλές μνήμες κινήσεων εξόδου, κατά την 

διάρκεια των οποίων η καταπόνηση των μυών και των οστών 

της κροταφικής χώρας ήταν πολύ έντονη και η συγκέντρωση 
του αίματος στο κεφάλι εξαιρετικά υψηλή. 

Σε μερική μαζική επαναβίωση αντίστοιχων καταπονήσεων 

που περιέχονται στις μνήμες των κινήσεων εξόδου από την 

μήτρα, οφείλονται και η γενική ένταση στο σώμα κατά την 
αγωνία, το «λύσιμο των γονάτων», ο πόνος στα κόκκαλα και 
τα συναφή. Ειδικώτερα, το «λύσιμο των γονάτων» οφείλεται 

στην μερική μαζική επαναβίωση συνήθως χιλιάδων μνημών 

γέννησης με το εξής περιεχόμενο: το κεφάλι διογκώνεται τρο-
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μερά από την μεγάλη συσσώρευση αίματος υπό πίεση, καθώς 

και ο λαιμός και οι ώμοι. Ταυτόχρονα, η οσφυϊκή χώρα συμπι-

έζεται ισχυρά, μάλλον από πίεση που της ασκεί άλλο στενό της 

διό δου. Τότε, αντανακλαστικά, προκαλείται ολική απώλεια της 

αισθήσεως των κάτω άκρων και ειδικώτερα των γονάτων. Ο 

μεταγεννητικός άνθρωπος μπορεί να τύχει να βιώσει ανάλογο 

συναίσθημα, όταν είναι καθισμένος για πολλή ώρα σε θέση που 

να εμποδίζει την ομαλή ροή αίματος στα πόδια και μετά προ-

σπαθεί να σηκωθεί.

Οι νευρικές κινήσεις (τα τικ) οφείλονται στην ίδια αιτία. 

Λόγω κάποιου ερεθίσματος, που μπορεί να είναι μία πιο μόνιμη 

εσωτερική δομή, ο άνθρωπος ωθείται να επαναβιώσει πλήρως 

το περιεχόμενο πολλών κινήσεων εξόδου. Η πλήρης επανα-

βίωση εμποδίζεται από άλλους ισχυρούς υποσυνείδητους μηχα-

νισμούς με αποτέλεσμα την εκδήλωση ενός πολύ μικρού τμή-

ματος διαφόρων γεννητικών εντάσεων, που είναι ακριβώς τα 
τικ. Δηλαδή, οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι νευ-

ρικές αθέλητες κινήσεις δεν είναι ένα δευτερογενές σύνδρομο 

του ψυχολογικού προβλήματος, αλλά είναι μία σε ελάχιστο 
βαθμό εκδήλωση του προβλήματος αυτού καθ’ εαυτού. Σε 
αυτήν την κατηγορία υπάγονται το τρεμόπαιγμα των ματιών, 

οι σπασμωδικές ακούσιες κινήσεις του λαιμού και των ώμων, οι 

αθέλητοι μορφασμοί−συσπάσεις του προσώπου, τα τινάγματα 

του κεφαλιού, οι ασυναίσθητες νευρικές κινήσεις των χεριών 

και των ποδιών και άλλα σχετικά. Είναι ευνόητο, με βάση τις 

προηγούμενες αναλύσεις, ότι τα τικ εκδηλώνονται πολύ πιο 

έντονα τις στιγμές της αγωνίας.
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