Το σαδοµαζοχιστικό σεξ είναι αναµφισβήτητα µία από τις ελάχιστα κατανοητές και πιο
δαιµονοποιηµένες µορφές συναινετικής σεξουαλικότητας. Πόσο ικανοί είµαστε να
προσφέρουµε θεραπεία στους κινκ1 πελάτες µας µε ηθικό τρόπο, όταν υπάρχει τόσο λίγη
επίγνωση της κινκ εµπειρίας;
Κινκ στη θεραπεία
Από τη Su Connan
Μετάφραση: Ιωάννα Ματτέ
Υπάρχουν πολλοί κινκ άνθρωποι εκεί έξω. Μία Αµερικανική µελέτη αναφέρει ότι “14 τοις
εκατό των αντρών και 11 τοις εκατό των γυναικών είχαν… προσωπικές εµπειρίες µε τον
σαδοµαζοχισµό”1 και περαιτέρω µελέτες αποκαλύπτουν πολύ µεγαλύτερη συχνότητα
φαντασιώσεων BDSM2 (δέσιµο και τιµωρία, κυριαρχία και υποταγή, σαδισµός και
µαζοχισµός). Πολλοί από εµάς αισθανόµαστε άνετα µε την κινκ σεξουαλικότητά µας και τη
συναρπαστική σεξουαλική ζωή µας, αλλά µερικοί από εµάς αισθανόµαστε ντροπή, ενοχή ή
σύγχυση γύρω από τις επιθυµίες µας. Παρ’ όλα αυτά, δυσκολευόµαστε να βρούµε ένα
ψυχοθεραπευτή/τρια µε τον/την οποίο/α µπορούµε να νιώθουµε άνετα. Δεδοµένου ότι οι
θεραπευτές/τριες που προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ως κινκ είναι σπάνιοι/ες, αυτό που
χρειαζόµαστε είναι κάποιον/α που δε θα µας κρίνει ή δε θα πανικοβληθεί εάν αποκαλύψουµε
την κινκ ταυτότητα ή πρακτικές µας.
Ο σεξουαλικός σαδισµός και µαζοχισµός θεωρούνται παρεκκλίσεις, χαρακτηρίζονται ως
παθολογίες και επί του παρόντος περιλαµβάνονται στο DSM-IV (Διαγνωστικό και Στατιστικό
Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών) και το ICD-10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόµηση
Ασθενειών) ως παραφιλίες. “ Όπως η οµοφυλοφιλία πριν από 20 χρόνια, το σαδοµαζοχιστικό
σεξ θεωρείται, µαζί µε τον βιασµό και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ως ξεχωριστή
σεξουαλική παθολογία που χρειάζεται εξήγηση, αγωγή και θεραπεία”.2 Ωστόσο, είναι
ενθαρρυντικό ότι πρόσφατες έρευνες έχουν στραφεί στην BDSM κοινότητα σε µία
προσπάθεια να κατανοήσουν το νόηµα που έχει για εκείνους που ενσωµατώνουν BDSM
πρακτικές στη σεξουαλική τους ζωή ή που βιώνουν το BDSM ως αναπόσπαστο µέρος της
σεξουαλικότητάς τους.
Ως θεραπευτές, είναι αναγκαίο να αναστοχαζόµαστε τις προσωπικές µας αξίες και
πεποιθήσεις περί σεξουαλικότητας και πώς αυτές επηρεάζονται από την κουλτούρα και την
πολιτική ή θρησκευτική κληρονοµιά µας. Πρέπει να είµαστε ενήµεροι για το πώς τα
θεραπευτικά µας µοντέλα προσεγγίζουν το θέµα της σεξουαλικότητας και να είµαστε έτοιµοι
να αµφισβητήσουµε αυτούς που παθολογικοποιούν την BDSM σεξουαλική έκφραση. Το
κλειδί για να δουλεύουµε ηθικά µε αυτή την ποικιλόµορφη κοινότητα είναι η κατανόηση του
κόσµου του κινκ και της σηµασίας που έχει για όσους ασκούν BDSM πρακτικές.
Αυξάνοντας την επίγνωση του BDSM
Το BDSM είναι ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών, οι οποίες γενικά
περιλαµβάνουν τη χρήση και την ανταλλαγή ισχύος σε µία σεξουαλικοποιηµένη σχέση.
“Informed Consent” 3 (www.informedconsent.co.uk), η κυρίαρχη ιστοσελίδα για το BDSM
στο Ηνωµένο Βασίλειο, ορίζει το BDSM ως “όρο – οµπρέλα”. Εγώ χρησιµοποιώ τον όρο
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Η Αγγλική λέξη “kink” µεταφράζεται στα Ελληνικά ως “διεστραµµένος”, “ανώµαλος”, “ιδιοτροπία”,
“εκκεντρισµός” ή – στην καλύτερη περίπτωση - “αντισυµβατικός”. Η απόδοση τόσο αρνητικών
νοηµάτων στη λέξη κινκ είναι ωστόσο παραπλανητική, οπότε για τους σκοπούς της µετάφρασης του
άρθρου αυτού, η λέξη κινκ θα χρησιµοποιηθεί ως έχει (χωρίς µετάφραση).
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BDSM = bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism.
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Informed Consent = επιγνώσει συναίνεση
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“συµµετέχων σε BDSM” ή “ΣΜ4” για να περιγράψω αυτούς που ορίζουν το BDSM ως τρόπο
ζωής ή ως δραστηριότητα, και τον όρο “κινκ” για να περιγράψω τόσο τις BDSM πρακτικές,
όσο και αυτούς που τις εξασκούν.
Πολλές από τις λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν κινκ δραστηριότητες
αναφέρονται στη συχνά πολύ θεατρική φύση τους: µπορεί να λάβουν χώρα ως µέρος µίας
“σκηνής” ή σε ένα µπουντρούµι⋅ οι συµµετέχοντες ή οι παίκτες που αυτο – προσδιορίζονται
ως κυρίαρχοι/ες αναφέρονται στον εαυτό τους ως “dom/me”5, “αφέντης/αφέντρα” ή “από
πάνω”⋅ οι παίκτες που υποτάσσονται χρησιµοποιούν τις λέξεις “υπό”, “από κάτω” ή
“σκλάβος”. Αυτοί που απολαµβάνουν και τους δύο ρόλους χρησιµοποιούν τον όρο
“διακόπτης”. Η χρήση µίας λέξης ασφαλείας εξασφαλίζει τη σωµατική και συναισθηµατική
ασφάλεια τόσο των υποτακτικών όσο και των κυριαρχικών. Τα άτοµα κινκ αναφέρονται στο
µη – κινκ σεξ ως “βανίλια”.
Αυτό το άρθρο είναι απόσπασµα µίας µελέτης που έγραψα στα πλαίσια του Πιστοποιητικού
Εκπαίδευσης για θεραπεία µε πελάτες από Σεξουαλικές Μειοψηφίες στο Pink Therapy 6 και
µετά από την προσωπική µου εµπειρία περί επίγνωσης της σεξουαλικής ποικιλοµορφίας κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσής µου ως ψυχοθεραπεύτρια. Αντιδρώντας στην έλλειψη γνώσης
των συµφοιτητών/τριών µου περί σεξουαλικής ποικιλοµορφίας και στην οµοιογενή,
ετεροφυλόφιλη φύση της οµάδας µας, αποκάλυψα την κινκ ταυτότητά µου. Αναρωτήθηκα
πώς αυτοί/ες οι εκπαιδευόµενοι/ες θεραπευτές/τριες θα ανταποκρίνονταν σε εµένα, αν εγώ (ή
κάποιος σαν εµένα) εµφανιζόταν στο γραφείο τους κατά τα επόµενα χρόνια. Ευτυχώς η
αποκάλυψή µου δεν αντιµετωπίστηκε µε απροκάλυπτη έκφραση εχθρότητας ή απόρριψης. Η
επικρατούσα αντίδραση από όσους/ες ήταν πρόθυµοι/ες να καταπιαστούν µε αυτή τη νέα
πρόκληση ήταν µία φιλική στάση περιέργειας, αν και ένιωσα ότι οι συµφοιτητές/τριές µου
αντιλαµβάνονταν τη σεξουαλικότητά µου ως εξωτική. Η εµπειρία αυτή µε οδήγησε στο να
αναρωτηθώ πόσο δυνατό είναι να προσφέρουµε θεραπεία µε ηθικό τρόπο σε οµάδες
σεξουαλικών µειονοτήτων, όταν η εκπαίδευσή µας παρέχεται από µία τέτοια προσέγγιση
ετεροκανονικότητας και ειδικότερα όταν υπάρχει τόσο λίγη επίγνωση των κινκ εµπειριών.
Το να βρει κανείς ένα θεραπευτή µε επίγνωση του κινκ απαιτεί αφοσίωση. Η γνώση της γκέι
ή της κινκ κοινότητας είναι χρήσιµη. Για ένα άτοµο που µπορεί να βιώνει εσωτερική
σύγκρουση και άγχος για τις σεξουαλικές του/της επιθυµίες και πρακτικές, το να ψάξει για
ένα θεραπευτή/τρια που θα έχει γνώσεις περί του θέµατος και δε θα κατακρίνει, δεν είναι
ασήµαντος άθλος. Οι πελάτες που αδυνατούν να βρουν ένα κατάλληλο/η θεραπευτή/τρια,
µπορεί να αισθανθούν την ανάγκη να “δοκιµάσουν” τον/την θεραπευτή/τριά τους σε µια
προσπάθεια αξιολόγησης της στάσης τους απέναντι στις BDSM πρακτικές. Αυτό µπορεί να
είναι ένα επικίνδυνο και δαπανηρό εγχείρηµα, ειδικά για κάποιον/α που βιώνει εσωτερική
σύγκρουση γύρω από τις σεξουαλικές επιθυµίες ή πρακτικές του/της, και µπορεί να οδηγήσει
τον/την υποψήφιο/α πελάτη/ισσα στο να παίρνει µυστικά ή (µάλλον λιγότερο πιθανό)
ανοικτά συνέντευξη από τον/την θεραπευτή/τρια.
Η προσωπική µου εµπειρία το επιβεβαιώνει. Σε µία προσπάθεια να µειώσω το κόστος σε
συναισθηµατική δαπάνη, χρόνο και χρήµατα, συνέταξα µία σειρά ερωτήσεων συνέντευξης,
τις οποίες έθετα όταν προσέγγιζα κάθε πιθανό θεραπευτή/τρια µέσω τηλεφώνου. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα κάποιους/ες µάλλον ανήσυχους/ες θεραπευτές/τριες, οι οποίοι/ες, προς τιµήν
τους, χειρίστηκαν την όλη εµπειρία γενικά µε χιούµορ.
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ΣΜ = σαδοµαζοχιστές

5 Από

την Αγγλική λέξη dominant = κυριαρχικός.
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Pink Therapy είναι ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισµός στο Ηνωµένο Βασίλειο για
ψυχοθεραπεία και εκπαιδευτική κατάρτιση που ειδικεύεται στη ψυχοθεραπεία µε άτοµα από ένα ευρύ
φάσµα ποικιλοµορφίας φύλου και σεξουαλικότητας.
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Ασφαλές, υγιές και συναινετικό
Οι Moser και Kleinplatz3 προειδοποιούν όσους προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα των
συµµετεχόντων σε BDSM: τα ατοµικά νοήµατα, ελπίδες και επιθυµίες του κάθε
συµµετέχοντος θα είναι µοναδικά και προφανώς παρόµοιες συµπεριφορές µπορεί να έχουν
εντελώς διαφορετικά νοήµατα, καθώς ο καθένας επιδιώκει διαφορετικές εµπειρίες. Επίσης,
ακόµη και το ίδιο άτοµο σε παρόµοιες σκηνές µπορεί, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, να
επιθυµεί και να πετύχει ένα ποικίλο φάσµα συναισθηµάτων και αισθήσεων.
Οι άνθρωποι συχνά καταπιάνονται µε το θέµα του πόνου και µπορεί να µην κατανοήσουν την
πλήρη έννοια της συναίνεσης. Η συναίνεση είναι θεµελιώδους σηµασίας για τον
σαδοµαζοχισµό – χωρίς συναίνεση είναι κακοποίηση. Μία σύνθετη σκηνή συνήθως έπεται
από µία περίοδο συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του τι είναι
εκτός ορίων – αυτό που ερεθίζει ένα άτοµο µπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσµα για ένα
άλλο. Το σύνθηµα “ασφαλές, υγιές και συναινετικό” αντιτίθεται στην υπόθεση ότι το κινκ
είναι επικίνδυνο και τρελό. Δίνει έµφαση στο ότι, ακόµη και όταν κάποιοι “παίζουν σκληρά”,
υπάρχει η δέσµευση για την αποφυγή πραγµατικής βλάβης και τα άτοµα δεν παίζουν όταν
είναι θυµωµένα ή δε βρίσκονται σε θέση να διατηρήσουν τα όρια και να αξιολογήσουν τους
κινδύνους. Υπάρχει µία συνεχιζόµενη συζήτηση εντός της κοινότητας BDSM σχετικά µε το
ζήτηµα του κινδύνου, µε κάποιους να υποστηρίζουν το “συναινετικό κινκ µε επίγνωση των
κινδύνων” ως απάντηση στο “ασφαλές, υγιές και συναινετικό”, ούτως ώστε να
αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα, και ως απόρριψη της
κατασκευασµένης συνεχούς ανάγκης να “αποδεικνύουν” την (καλή) ψυχική τους υγεία.4
Ισχύς και υπερβατικότητα, δέσιµο και ταπείνωση
Με την υιοθέτηση ρόλων κυριαρχίας και υποταγής, αναπαρίσταται ένα σκόπιµο και
προσωρινό τελετουργικό και παιχνίδι δύναµης. Η Easton το περιγράφει ως την παροχή ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος για την παροχή και τη λήψη έντονων σωµατικών και
συναισθηµατικών εµπειριών – την ευκαιρία να παίξουν το επαναστατηµένο παιδί, να
βιώσουν ένα φάσµα συναισθηµάτων ή να απελευθερωθούν από τις καθηµερινές
υποχρεώσεις.5 Διάφοροι ερευνητές έχουν εντοπίσει την επίτευξη µίας µορφής
υπερβατικότητας µέσω BDSM πρακτικών. 6 Ο Bridoux αναφέρει ένα απόσπασµα στο οποίο
ένα κινκ άτοµο περιγράφει τη σαδοµαζοχιστική σεξουαλική επαφή ως ένα “ άνοιγµα, το
οποίο είναι συχνά το κλειδί για µία πραγµατικά βαθιά και προσωπική ψυχο – σαδο –
σεξουαλική εµπειρία που ανοίγει τον ψυχισµό µε τρόπους µε τους οποίους δεν είναι “φυσικό”
να λειτουργεί”.7
Η πράξη του να δέσεις και του να δεθείς είναι ένα σηµαντικό µοτίβο στο BDSM και
κουβαλάει πολλά και σύνθετα νοήµατα. Μπορεί να εµπεριέχει µία πράξη τόσο διακριτικά
περιοριστική όσο το να δέσει κανείς τους αντίχειρες του άλλου, µέχρι τη χρήση σχοινιών για
να δέσει χειροπόδαρα ή ακόµη και να κρεµάσει τον/την σύντοφό του/της. Το να διατάξει
απλά το άλλο άτοµο να µην κινείται µπορεί να έχει ισχυρά αποτελέσµατα, εφόσον βασίζεται
στην προθυµία του υποτακτικού να υπακούσει, τις συνέπειες της ανυπακοής και την ευκαιρία
να βιώσει τον ενθουσιασµό της “τιµωρίας”.
“Αυτό που είναι απόλυτα ταπεινωτικό για ένα άτοµο δεν είναι καθόλου ταπεινωτικό για ένα
άλλο”3, µε το οποίο οι Moser και Kleinplatz καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι αυτό είναι µία
από τις πιο δύσκολες πτυχές του κινκ παιχνιδιού για να περιγράψει κανείς. Το να ονοµάζεται
κάποιος/α “σκλάβος/α”⋅ να αναγκάζεται να φοράει συγκεκριµένα ενδύµατα ή να
χρησιµοποιείται ως υποπόδιο σε ένα κλαµπ όπου λαµβάνουν χώρα BDSM “σκηνές” µπορεί
να παρέχουν µία νύξη ή τα σενάρια, σύµφωνα µε τα οποία το υποτακτικό άτοµο µπορεί να
βιώσει ικανοποιητική ταπείνωση, αλλά προσφέρουν λίγες εξηγήσεις ως προς το γιατί ένα
άτοµο βρίσκει ικανοποίηση σε τέτοιες εµπειρίες. Ωστόσο, οι Moser και Kleinplatz
υποστηρίζουν ότι καθώς συγκεκριµένες δραστηριότητες χάνουν την πολιτισµικά
απαγορευµένη (κατακριτέα) θέση τους (π.χ. η πεολειξία και αιδοιολειξία), χάνουν και τη
δύναµη “να παρέχουν µία συγκεκριµένη συναισθηµατική κατάσταση”, πράγµα το οποίο
προσφέρει κάποιες ενδείξεις για την κατανόηση αυτής της πτυχής του BDSM.
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Πόνος, χαρά, χιούµορ και δηµιουργικότητα
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να κατανοήσουµε και να έχουµε ενσυναίσθηση για τα άτοµα
που συµµετέχουν στην πρόκληση και αποδοχή πόνου, όµως ο κίνδυνος και ο πόνος
εγκρίνονται πολιτισµικά στον κόσµο του αθλητισµού και στην επιδίωξη της οµορφιάς. Ο
πόνος που βιώνεται κατα τη διάρκεια σαδοµαζοχιστικών σκηνών είναι καθορισµένος από το
συγκεκριµένο πλαίσιο. Είναι απίθανο ένας σαδοµαζοχιστής να απολαύσει επίπονες εµπειρίες
έξω από µία σκηνή BDSM. Μελέτες έχουν δείξει ότι το σώµα, αντιδρώντας στον πόνο,
απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες δηµιουργούν µία “φυσική έκσταση” και αυξάνουν την
ανοχή στον πόνο. Αυτή η “έκσταση” µπορεί να είναι χρήσιµη στο να κατανοήσουµε γιατί οι
σαδοµαζοχιστικές πρακτικές είναι ανεκτές. Παρ’ όλα αυτά, οι διηγήσεις των σαδοµαζοχιστών
δεν είναι πάντα σε συµφωνία µε αυτή τη θεωρία, 8 ούτε η θεωρία αυτή µπορεί να απαντήσει
πλήρως στα ερωτήµατα που µπορεί να έχει ένας/µία θεραπευτής/τρια όταν δουλεύει µε
πελάτες. Επίσης, δε βοηθάει στην κατανόηση του νοήµατος του πόνου για το άτοµο.9 Ένας
συµµετέχων σε έρευνα είπε: “Είναι λες και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι, επειδή είµαι
µαζοχιστής, πρέπει να απολαµβάνω να πηγαίνω στον οδοντίατρο… είναι παράξενο.”10
Ενώ είναι προφανές στους ακαδηµαϊκούς ερευνητές ότι το BDSM προσφέρει στους
συµµετέχοντες µία έντονη εµπειρία, αυτό που συχνά αγνοείται στην ανάλυσή τους είναι η
εκτίµηση της απόλαυσης της καθαρής δηµιουργικότητας που είναι µέρος του παιχνιδιού
ρόλων και των σκηνών. Σε συνδυασµό µε αυτό υπάρχει και η εφευρετικότητα που πηγάζει
από την οικεία γνώση του/της συντρόφου κάποιου/ας και του τι παράγει τα επιθυµητά
συναισθήµατα και εµπειρίες. Μπορεί να υπάρχει µία αναγνώριση του παραλόγου και µερικές
φορές µία σκηνή µπαίνει σε “παύση” για να αναπροσαρµοστούν τα ρούχα ή να τεθούν υπό
έλεγχο γέλια.
Σαδοµαζοχισµός και ο νόµος
Αν και δεν είναι παράνοµο να είναι κανείς ΣΜ, υπάρχουν δραστηριότητες που µπορεί να
θέσουν το άτοµο σε διαµάχη µε το νόµο. Είναι ενδιαφέρον ότι, µετά την περιβόητη υπόθεση
“κλειδί” (Κράτος εναντίον Brown), στην οποία µία οµάδα οµοφυλόφιλων ανδρών
φυλακίστηκαν για τη συναινετική συµµετοχή τους σε σαδοµαζοχιστικές πρακτικές, έγινε
αναθεώρηση µίας προηγούµενης υπόθεσης, “Κράτος εναντίον Wilson”. Η υπόθεση αυτή
αφορούσε την πυροσφράγιση µίας γυναίκας από τον σύζυγό της (κατόπιν δικού της
αιτήµατος). Ο Bridoux αναφέρει ότι η Βουλή των Λόρδων7 έκρινε ότι “δεν είναι ένοχοι” και
το ανακήρυξε ως “µία αυστηρά προσωπική υπόθεση: οι συναινετικές δραστηριότητες µεταξύ
συζύγων, στα πλαίσια της ιδιωτικότητας της συζυγικής τους στέγης, δεν είναι, κατά την
κρίση µας, ένα κατάλληλο θέµα που χρήζει ποινικής έρευνας, πόσο µάλλον ποινικής δίωξης”.
7

Αυτές οι φαινοµενικά αντιφατικές αποφάσεις απεικονίζουν τις διαφορετικές θέσεις που
προβλέπονται για διαφορετικές οµάδες, την επιβεβαίωση των προνοµίων των
ετεροφυλοφίλων και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η κοινωνία όταν ο πόνος και τα
τραύµατα συνδέονται µε τη σεξουαλική ικανοποίηση. Η Sissons αναφέρει ότι τέτοιες
περιπτώσεις “έχουν εγείρει δύο αλληλένδετα θέµατα: αν οι συναινετικές σαδοµαζοχιστικές
αλληλεπιδράσεις αποτελούν επιθέσεις και αν ένα άτοµο µπορεί νόµιµα να συναινέσει σε
επίθεση”.11
Η ακαδηµαϊκή προοπτική
Το BDSM είναι αναµφισβήτητα µία από τις λιγότερο κατανοητές και πιο δαιµονοποιηµένες
µορφές συναινετικής σεξουαλικότητας – και αυτές οι πεποιθήσεις µεταφέρονται στη
θεραπευτική κοινότητα.12 Μία από τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αµφισβήτηση της
ψυχαναλυτικής θεωρίας ως προς τη σύνδεση του BDSM µε την ψυχοπαθολογία, βρίσκεται
στα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί, εφόσον αυτοί που έχουν µελετηθεί πιο συχνά είναι οι
δράστες σεξουαλικών αδικηµάτων. Σε µία καταδικαστική αξιολόγηση της Αγγλικής
αναλυτικής προοπτικής, η Denman αναφέρει: “ Ο τόνος της συζήτησης µε τους αναλυτές
είναι τόσο αµείλικτα εχθρικός, περιφρονητικός και υποτιµητικός, ώστε όλη η σεξουαλική ζωή
7
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και οι άλλοι τοµείς της ζωής του ασθενούς προδικάζονται αµέσως ως απελπιστικά
παθολογικοί και µολυσµένοι.”8
Μία εναλλακτική προσέγγιση για την εξέταση του σαδοµαζοχισµού προσφέρεται από τη
Denman µέσω της κατασκευής του “υπερβατικού” σεξ (αυτό που προκαλεί κοινωνική
αποδοκιµασία ή δικαστικές κυρώσεις) και του “καταναγκαστικού” σεξ (αυτό στο οποίο δεν
έχει συναινέσει ο ένας/µία συµµετέχων/ουσα). Η Denman δηλώνει: “Η σύνδεση των
διαστροφών µε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές είναι σηµαντική για τους ψυχαναλυτικούς
θεωρητικούς, επειδή βοηθά στο να καθιερώσει ότι το υπερβατικό σεξ είναι παθολογικό.”8
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα αίτια του ενδιαφέροντος κάποιου/ας στο BDSM. Ανάµεσα στις
θεωρίες περιλαµβάνεται ο “χάρτης παραφιλικής αγάπης” του Money, µέσω του οποίου
προτείνει τον διαχωρισµό της στοργικής αγάπης από τον ερωτικό πόθο8 και ένα ιστορικό
παιδικής κακοποίησης, αν και αυτά δεν επιβεβαιώνονται από έρευνες. Οι Barker, Iantaffi και
Gupta αµφισβητούν τον µύθο της παιδικής κακοποίησης ως πιθανή αιτία του ενδιαφέροντος
στο BDSM και τη διαιώνιση των µύθων αυτών εντός της θεραπευτικής κοινότητας.12
Υποδεικνύοντας µία ενοποιηµένη εµπειρία αυτού που ο Money περιγράφει ως “στοργική
αγάπη και ερωτική επιθυµία” και αντιτιθέµενη µε αυτό τον τρόπο στη θέση του, η Denman
γράφει: “O Thompson (1994)13 αναφέρει ότι οι συµµετέχοντες κάνουν ετεροφυλόφιλο σεξ
πολύ πιο συχνά από ό,τι κάνουν σαδοµαζοχιστικό σεξ και ότι συνδυάζουν ελεύθερα αυτές τις
δύο µορφές σεξουαλικής έκφρασης”.14
Κλινικά ζητήµατα και η σηµασία τους στην εκπαίδευση και την πρακτική
Συχνά συναντάµε στάσεις και συµπεριφορές στους πελάτες µας που µας δοκιµάζουν ως
άτοµα και ως θεραπευτές και η διαχείριση των αντιδράσεών µας, καθώς και το να
δουλέψουµε µε αυτές τις προκλήσεις, είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της δουλειάς µας.
Εξερευνώντας πού η δική µας εµπειρία µε τη δική µας σεξουαλικότητα διασταυρώνεται µε το
BDSM, µεταφέρουµε αυτή τη δέσµευση στο επόµενο επίπεδο.
Με την υιοθέτηση µίας µη – παθολογικοποιητικής προσέγγισης, είναι σηµαντικό να
παραµείνουµε σε εγρήγορση όσον αφορά την πιθανότητα κακοποίησης. Η έρευνα των
Kolmes, Stock και Moser καταδεικνύει ότι “οι θεραπευτές/τριες αναγνωρίζουν τους
κινδύνους που πηγάζουν από την παραδοχή ότι όλοι οι BDSM πελάτες είναι υγιείς, δίνοντας
έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης θεραπευτών που µπορούν να αναγνωρίσουν την
πολυπλοκότητα και την παρουσία τόσο της κακοποίησης όσο και του BDSM σε κάποιες
τέτοιες σχέσεις”.15 Μερικές χρήσιµες ερωτήσεις για να έχει κατά νου ο/η θεραπευτής/τρια
είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε ποιό βαθµό οι πελάτες λαµβάνουν υπόψη τα όρια και τις ανάγκες τους;
Βιώνουν κάποια συµπεριφορά τους ως αυτοκαταστροφική;
Τι ξέρεις για το τι κάνουν οι πελάτες για να βεβαιωθούν ότι οι BDSM πρακτικές τους
είναι ασφαλείς;
Βιώνουν τη συµπεριφορά αυτή ως ευεργετική ή ως µειωτική;
Τι “κάνει” αυτή η συµπεριφορά στους πελάτες;
Από τι µπορεί να απελευθερώσει τους πελάτες;
Η δυσφορία τους περιορίζεται σε ή συνδέεται µε συγκεκριµένες πρακτικές, σκηνές ή
λέξεις;
Τι απολαµβάνουν και σε τι δίνουν αξία στην κινκ σχέση τους;
Όταν σκέφτεσαι να εκφράσεις τις ανησυχίες σου, εξέτασε ποιό µέρος των πρακτικών
αυτών είναι το κοµµάτι που δε νιώθεις ότι είναι “εντάξει”.16

Όταν δουλέυουµε µε θέµατα BDSM πρακτικών, είτε ο/η θεραπευτής/τρια είναι κινκ ή όχι,
είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν στοιχεία της συµπεριφοράς ή προτιµήσεις του/της πελάτη/
ισσας που ίσως προκαλέσουν την έντονη αντίδραση του/της θεραπευτή/τριας. Η Nichols
αναφέρεται στον όρο “squicked”, έτσι όπως χρησιµοποιείται από την BDSM κοινότητα, για
να περιγράψει “µία ισχυρή αρνητική συναισθηµατική αντίδραση απέναντι σε µία
δραστηριότητα, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι, κατ’ ακρίβεια, δεν “κρίνεις” την δραστηριότητα
ως “λάθος” ή “κακή”. 17
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Η Nichols προτείνει ότι αυτά τα συναισθήµατα µπορούν να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες
για τον/την θεραπευτή/τρια σχετικά µε τις πτυχές της δικής τους σεξουαλικότητας που µπορεί
να είναι “καταπιεσµένες ή αποκηρυγµένες” και προσφέρει ένα µοντέλο για την επεξεργασία
τέτοιων συναισθηµάτων.
Εξετάζοντας την ανάγκη οι θεραπευτές/τριες να αντιµετωπίσουν τις προσωπικές τους
αντιδράσεις απέναντι στο BDSM, οι Barker et al. προσκαλούν τους/τις θεραπευτές/τριες να
καταπιαστούν µε την “ευρύτερη έννοια” του “αναστοχασµού”: “Η εσωτερικά στραµµένη
περιέργεια, γύρω από τις δικές µας πεποιθήσεις, ιστορίες, συναισθήµατα και σκέψεις…”
Έτσι, ο/η θεραπευτής/τρια µπορεί να αποφύγει την καθήλωσή του/της σε “µία συγκεκριµένη
ιστορία ή την ερµηνεία του νοήµατος της”.12 Με αυτό τον τρόπο, δε χρειάζεται να
αισθανόµαστε άνετα µε κάθε κινκ πρακτική, αλλά θα δουλεύουµε γνωρίζοντας τα δικά µας
επίπεδα άνεσης και δυσφορίας.
Οι Kolmes et al διεξήγαγαν µία έρευνα γύρω από την εµπειρία των BDSM πελατών στην
ψυχοθεραπεία. Βάσει των πληροφοριών που συνέλεξαν, έκαναν εισηγήσεις για τη δηµιουργία
ενός συνόλου κατευθυντήριων γραµµών για τα άτοµα που δουλεύουν µε αυτή την οµάδα
πελατών. Μερικά από τα θέµατα που προέκυψαν, συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών που
αναφέρθηκαν από τους/τις (λιγοστούς/ες) θεραπευτές/τριες που ανταποκρίθηκαν, ήταν:15
Ευεργετικά:
• Ο/Η θεραπευτής/τρια είναι δεκτικός/η στο να διαβάσει και να µάθει για το BDSM
• Εµφανίζεται άνετος/η να µιλάει για BDSM
• Είναι σε θέση να θέτει ερωτήσεις σχετικά µε το BDSM
• Βοηθάει τον/την πελάτη/ισσα να ξεπεράσει τη σχετική ντροπή και το στίγµα
• Φιλελεύθερη αντιµετώπιση και αποδοχή
• Δεν περιµένει να παρέχει ο/η πελάτης/ισσα όλη τη σχετική εκπαίδευση (περί του
θέµατος)
• Κατανόηση και προώθηση του “ασφαλούς, υγιούς και συναινετικού” BDSM
• Είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαφορά µεταξύ κακοποίησης και BDSM
• Ο/Η θεραπευτής/τρια εξασκεί και ταυτίζεται µε τον BDSM τρόπο ζωής
• Η ικανότητα εκτίµησης της πολυπλοκότητας του BDSM παιχνιδιού
• Κατανόηση του ότι ορισµένοι/ες πελάτες/ισσες ενδέχεται να χρειάζονται βοήθεια για
να εξερευνήσουν και να διαπιστώσουν κατά πόσο χρησιµοποιούν το BDSM µε
θετικό τρόπο
Επιβλαβή:
• Ο/Η θεραπευτής/τρια δεν κατανοεί ότι το BDSM προϋποθέτει συναίνεση
• Θεραπευτές/τριες µε γνώσεις περί κινκ που δε διαθέτουν κατάλληλα όρια
• Υποθέσεις από µέρους του/της θεραπευτή/τριας ότι οι υποτακτικοί είναι
αυτοκαταστροφικά άτοµα και ενεργούν βάσει ιστορικού κακοποίησης
• Θεραπευτές/τριες που εγκαταλείπουν BDSM πελάτες/ισσες
• Θεραπευτές/τριες που προσπαθούν να “διορθώσουν” τον/την πελάτη/ισσα βάσει
µόνο του ενδιαφέροντός τους στο BDSM
• Ο/Η θεραπευτής/τρια σπάζει τη συµφωνία εµπιστευτικότητας (απόρρητο), επειδή
υποθέτει ότι άλλα άτοµα βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω BDSM δραστηριοτήτων
• Η υπόθεση ότι το ενδιαφέρον στο BDSM “προκλήθηκε” από κακοποίηση στο
παρελθόν
• Η προσδοκία να διδάξει ο/η πελάτης/ισσα τον/την θεραπευτή/τρια
• Το λάγνο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής του/της πελάτη/ισσας
• Οι θεραπευτές/τριες που εξευτελίζουν ή κατακρίνουν τους/τις πελάτες/ισσές τους
• Οι θεραπευτές/τριες που συµµορφώνονται µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που
προσφέρουν παθολογικές εξηγήσεις για το ενδιαφέρον στο BDSM
Τα επιχειρήµατα για την κατάρτιση περί σεξουαλικότητας
Η έρευνα των Kolmes et al αποκάλυψε ότι το να είναι απλά κανείς πρόθυµος να εργαστεί µε
κινκ άτοµα ή να είναι µέρος της κινκ κοινότητας δεν είναι επαρκές για να εξασφαλίσει ότι οι
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θεραπευτές/τριες που δουλεύουν µε κινκ πελάτες/ισσες µπορούν να εργάζονται µε ασφάλεια
και ηθικά. Η περιγραφή της εµπειρίας µίας συµµετέχουσας στην έρευνα αυτή, µε µία κινκ
θεραπεύτρια, η οποία “φαινόταν να ενδιαφέρεται περισσότερο στο να µοιραστεί ιστορίες
σχετικά µε ευχάριστα Σ/Μ πράγµατα πού είχαµε κάνει και οι δύο, παρά να συµπεριφέρεται
ως η θεραπεύτριά µου”, είναι ανησυχητική.15
Ο Davies αναφέρεται στην αντιµετώπιση θεµάτων σεξουαλικότητας στα προγράµµατα
εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία στο άρθρο του “Όχι µπροστά στους φοιτητές” για το
περιοδικό Therapy Today 8. Υποστηρίζει ότι, “η στάση του “έχω ένα φίλο που είναι γκέι” δεν
είναι στην πραγµατικότητα µία επαρκής προϋπόθεση για να διασφαλίσει κανείς ότι θα είναι
σε θέση να προσφέρει µία ολοκληρωµένη θεραπεία σε πελάτες/ισσες σεξουαλικών
µειονοτήτων. Ούτε είναι, όπως συχνά συµβαίνει, το να είσαι µέλος µία σεξουαλικής
µειονότητας.”18
Ένα ισχυρό εργαλείο, για να δουλέψει κανείς µε τις υποθέσεις των φοιτητών γύρω από το
BDSM, έχει αναπτυχθεί από την Barker. Τα µέλη µίας οµάδας παρακολουθούν µία σειρά από
“σκηνές” και καλούνται να εξετάσουν ποιές, ενδεχοµένως, ανησυχίες µπορεί να έχουν. Η
πλειοψηφία των σκηνών έχουν ληφθεί από πολιτισµικά αποδεκτές δραστηριότητες (πάρτυ
εργένηδων, αποτρίχωση της ηβικής περιοχής, µία βόλτα στον κινηµατογράφο), ενώ ένας
µικρός αριθµός είναι πραγµατικές σκηνές σαδοµαζοχισµού που προέρχονται από την έρευνά
της. Η Barker παρατηρεί ότι “αυτές (οι τελευταίες) δεν επιλέγονται σχεδόν ποτέ ως
προβληµατικές σκηνές”. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει “τους/τις φοιτητές/τριες και τους/τις
εκπαιδευόµενους/ες να αναλογιστούν κριτικά τα υπάρχοντα γνωστικά τους σχήµατα, πριν
επιλέξουν άλλες εναλλακτικές που βρίσκονται στη διάθεσή τους”.19
Συµπέρασµα
Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ακαδηµαϊκοί και οι ερευνητές αποµακρύνουν την προσοχή τους
όλο και περισσότερο από την παθολογικοποίηση και την στρέφουν προς τις κοινότητες
BDSM. Αυτό προσφέρει µία νέα προοπτική στη διερεύνηση των εµπειριών και των
νοηµάτων που έχουν για τα BDSM άτοµα, που µπορεί να εµπλουτίσει το θεραπευτικό έργο
στους χώρους παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών. Περισσότεροι/ες θεραπευτές/τριες
µπορούν να είναι σε θέση να προσφέρουν µη-παθολογοποιητική και ηθική θεραπεία στα
µέλη της κινκ κοινότητας, µε στήριγµα τη γνώση, την προθυµία να εξετάσουν και να
αναλογιστούν τις προσωπικές τους αξίες και τα θεραπευτικά τους µοντέλα και διατηρώντας
µία στάση διαφάνειας και δεκτικότητας προς τις εµπειρίες και τα νοήµατα των άλλων. Όπως
µου είπε πρόσφατα ένας πελάτης, “είναι υπέροχο, µπορώ να φέρω όλο τον εαυτό µου εδώ”.
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Η Su Connan είναι προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια σε ιδιωτικό γραφείο µε µερική
απασχόληση στο Νοτιοανατολικό Λονδίνο και εργάζεται επίσης σε ένα οργανισµό για άτοµα
µε µαθησιακές δυσκολίες στο Βόρειο Λονδίνο. Είναι απόφοιτος της ειδικής εκπαίδευσης του
Pink Therapy στη Ψυχοθεραπεία µε άτοµα Ποικιλοµορφίας Φύλου και Σεξουαλικότητας και
διδάσκει το εισαγωγικό µάθηµα για την Κατανόηση του BDSM/Κινκ στο πρόγραµµα
“Πιστοποιητικό στις Εναλλακτικές Μορφές Σεξουαλικότητας”.
Email: su@suconnancounselling.co.uk
Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε αρχικά στο Therapy Today, Vol 21, (6) Ιουλίου 2010 και µπορεί
να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:
http://www.therapytoday.net/article/show/1984/
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Λονδίνο και δουλεύει µε ενήλικο γενικό πληθυσµό και στον τοµέα της οικογενειακής βίας.
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