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WINDHORSE: ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 

 Michael Herrick, Anne Marie DiGiacomo, Scott Welsch 

 

 

Το πρόγραμμα  Windhorse (Άλογο του ανέμου) ιδρύθηκε το 1981 στο Μπάουλντερ του 

Κολοράντο από τον Έντουαρτ Πότβολ και μια ομάδα αποφοίτων του μεταπτυχιακού της 

Διαλογιστικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Ναρόπα
1
. 

 Ο Πότβολ είχε εργαστεί στο παρελθόν ως ψυχίατρος σε ιδρύματα όπως τα  Chestnut Lodge  

και Austen Riggs. Επίσης είχε αρχίσει να μελετά βουδιστικές πρακτικές διαλογισμού και 

υπήρξε μαθητής του  γιόγκι Τρούνκπα. Προσπαθούσαν από κοινού να αναπτύξουν έναν υγιή 

και συναισθητικό τρόπο για να φροντίζουν ανθρώπους, που ζουν σε ακραίες πνευματικές 

καταστάσεις. Ο Πότβολ και η ομάδα του είχαν την πεποίθηση ότι η σύνδεση δυτικής και 

ανατολικής ψυχολογίας θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους στη συνδιαλλαγή με 

ανθρώπους, οι οποίοι πιέζονται σοβαρά εξαιτίας ασυνήθιστων συνθηκών ζωής. 

 Αυτή η πρώιμη ομάδα διαλογιστικών θεραπευτών συγκρότησαν την Ψυχολογική 

Υπηρεσία Μάιτρι (Maitri Psychological Service, MPS), που ήταν και η πρώτη θεραπευτική 

κοινότητα του Αλόγου του Ανέμου ( Μάιτρι σημαίνει στα σανσκριτικά την αγαπητική 

εξισορρόπηση, μια απεριόριστη φιλικότητα). Το βασικό καθήκον της ΜPS ήταν να 

φροντίζουν με ενσυναίσθηση πρόσωπα που ζούσαν στα σπίτια τους ή την κοινότητα. 

 Το 1987 ο Πότβολ άφησε την MPS. Συγκεντρώθηκε στη συγγραφή του βιβλίου του 

«το ξελόγιασμα της τρέλας» (Seduction of Madness, 1990). Σ’ αυτό το βιβλίο παρουσιάζει 

την κατανόησή του για την ανάπτυξη των ψυχώσεων και περιγράφει το δρόμο προς την ίαση 
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 To πανεπιστήμιο Ναρόπα ιδρύθηκε το 1974 από τον Γιόγκι  Τρούνκπα Ρινπός., κορυφαία μορφή του 

βουδισμού και του της θιβετιανής παράδοςη του Καγιού και Νγίγκμα. Η Σχολή δημιουργήθηκε  στο 

Πανεπιστήμιο  της Ναλάντα, το οποίο διακρίνεται για τη σύνδεσή του με την δυτική διανόηση και την 

διαίσθηση ταυτόχρονα. 



και την υγεία. Το βιβλίο δημοσιεύτηκε ανανεωμένο το 2003 με τον τίτλο « Recovering Sanity 

(Ανάρρωση και Υγεία)». 

 Οι δύο συνιδρυτές Τζέφρεϋ και Μόλλυ Φορτούνα  μετακόμισαν το 1991 στο Χάλιφαξ 

της Νέας Σκωτίας και ίδρυσαν εκεί ομάδες των Αλόγων του Ανέμου. Μεταξύ άλλων 

συνεργάστηκαν με την Κόνυ Πάκαρτ, μια δραστήρια εκπρόσωπο του κινήματος των 

συγγενών, για να μπορέσει το μοντέλο να εγκαθιδρυθεί στη Νέα Αγγλία. Στη ίδια εποχή το  

Windhorse επανιδρύθηκε στο Μπάουλντερ με την ονομασία «Κοινοτικές υπηρεσίες το άλογο 

του ανέμου». Σήμερα είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για την περιοχή  Μπάουλντερ-

Ντένβερ. 

 Αν έρθει κάποιος στο Άλογο, γίνεται συμφωνία για παραμονή διάρκειας 6 μηνών έως 

και έναν χρόνο. Η θεραπευτική υποστήριξη εξαρτάται από τα εκάστοτε πρόσωπα.  Όμως 

επειδή η  ομάδα του Αλόγου δεν προσφέρει κάλυψη 24 ωρών, τα άτομα είναι κατά κανόνα σε 

θέση να περάσουν μόνα τους αρκετές ώρες τη μέρα. Η θεραπευτική υποστήριξη μπορεί να 

ενταθεί σε περιόδους κρίσεων ή σε περίπτωση ανάγκης. Η υπηρεσία του Αλόγου 

χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τους χρήστες της, αν όμως κάποιος το ζητήσει είναι δυνατό να 

καλυφθεί ένα μέρος από τα ταμεία υγείας. Πληροφορίες για τις συνθήκες εισαγωγής και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του  Windhorse. 

 Εκτός από τις οργανώσεις Windhorse στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο  Χανς Κάουφμαν 

δημιούργησε μια ανάλογη οργάνωση στη Βιέννη το 1995.  Ο Κάουφμαν συνάντησε τον 

Πότβολ το 1986 και εντυπωσιάστηκε τόσο από την κατανόησή του για την ψύχωση, όσο και 

από τη φροντίδα που πρόσφερε το πρόγραμμα. 

 Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις παρακάτω θεματικές: σύντομη παρουσίαση του 

μοντέλου περί ψύχωσης του Πότβολ, βασικές αρχές της δουλειάς του Windhorse, και η 

θεραπευτική και διαλογιστική πρακτική του Windhorse.
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 Λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ μια υποκειμενική αναφορά εμπειρίας 

με το Windhorse ενός πελάτη του προγράμματος. Μπορεί κανείς να τη βρει στο διαδίκτυο κάτω από 
τη διεύθυνση: www.windhorseassociates.org. 



 

 

Το μοντέλο εργασίας με την ψύχωση 

 

Στο βιβλίο του «από άλλους κόσμους» ο Πότβολ ανέπτυξε ένα μοντέλο για μια καλύτερη 

κατανόηση της δημιουργίας και εξέλιξης των ψυχώσεων. Περιγράφει συγκεκριμένες αιτίες 

και προϋποθέσεις, που ενεργοποιούν μια τέτοια διαδικασία και μπορούν να οδηγήσουν στην 

τρέλα. Αυτό το συνδυασμό τον ονομάζει «κοκταίηλ». 

 Το «κοκταίηλ» αποτελείται από οριακές συνθήκες, πρόθεση, δραστηριότητα, χημικές 

ουσίες και πνευματική αφαίρεση. Κατά κανόνα αυτοί οι πέντε παράγοντες συνεργάζονται με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην έκλυση μιας ψύχωσης» ( Podvoll 2004, 235). 

 Περιγράφουμε με συντομία το καθένα από τα στοιχεία αυτού του κοκταίηλ. 

 Οριακές συνθήκες: σχετίζονται με την έντονη πίεση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

και με άλυτα διλήμματα, που απειλούν το αίσθημα της  σιγουριάς και της συγκρότησης του 

εαυτού ενός προσώπου. Στην προσπάθεια να γλιτώσει από μια παντοδύναμη κατάσταση 

εξαναγκασμού, μπορεί κανείς να ξεφύγει δραπετεύοντας στον κόσμο της μαγείας και της 

Εξουσίας.  Στην απελπισμένη προσπάθεια εξεύρεσης μιας λύσης σ΄αυτό που μοιάζει άλυτο, 

τον διαπερνά μια ριζική αυτομεταμόρφωση. 

 

 Πρόθεση: μ’ αυτό εννοούμε την ισχυρή φιλοδοξία να διακόψει κανείς τις καθημερινές 

απαιτήσεις, ευθύνες και περιορισμούς της ζωής και να επιτύχει μια κατάσταση δύναμης και 

ελευθερίας πέρα από τη γήινη κούραση. 

 Δραστηριότητα: η έννοια αυτή σχετίζεται με την ισχυρή προσπάθεια της 

αυτομεταμόρφωσης, ώστε να υπερβεί κανείς μια προσωπική συνθήκη εξαναγκασμού.  Αυτό 

απαιτεί την ανάληψη πρακτικών, που αποσυγχρονίζουν σώμα και πνεύμα ή τα διαχωρίζουν 

μεταξύ τους – και έτσι τα αποκόπτουν από το περιβάλλον. 



 Η ουσία αναφέρεται στην κατανάλωση συγκεκριμένων ουσιών, που αλλάζουν την 

κατάσταση της συνείδησης και υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτομεταμόρφωσης. Σ’ αυτές 

τις ουσίες ανήκουν μεταξύ άλλων το αλκοόλ, η μαριχουάνα, τα παραισθησιογόνα και οι 

αμφεταμίνες. Αποσυγχρονίζουν σώμα και πνεύμα και εντείνουν την εμπειρία μιας ενδιάμεσης 

μεταβατικής κατάστασης δύναμης και ελευθερίας, η οποία απέχει πολύ από όλους τους 

περιορισμούς μιας πραγματικότητας σε συνθήκη νηφαλιότητας. 

 Ο όρος πνευματική αφαίρεση ονομάζει την κατάσταση, η οποία είναι συνέπεια  της 

σύνδεσης αποσυγχρονιστικών πρακτικών με ουσίες και οδηγεί στην πορεία σε μια πιο μόνιμη 

απομάκρυνση-αποσύνδεση. Στο βαθμό που ένα πρόσωπο στρέφει όλο και περισσότερο την 

προσοχή του σε έναν «άλλον κόσμο», χάνει τη σχέση με το άμεσο περιβάλλον, άλλους 

ανθρώπους και τελικά με τις ανάγκες του ίδιου του τού σώματος. Το πνεύμα συγκεντρώνεται 

υπερβολικά στην φαντασίωση. 

 Αν λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους πέντε παράγοντες ανοίγεται μια νέα πρόσβαση 

προς την επίγνωση πρώιμων σημείων μιας αναπτυσσόμενης ψύχωσης, ώστε σε ιδανική 

περίπτωση να καταστήσουμε εφικτή μια υποστήριξη, που θα εμποδίσει μια πιθανή 

καταστροφή. 

 Από μια συμβατική ιατρική οπτική ένα πρόσωπο που υποφέρει από ψύχωση είναι το 

θύμα μιας παθολογικής ψυχικής κατάστασης, μ΄ άλλα λόγια μιας «εγκεφαλικής νόσου». 

Άλλες οπτικές τοποθετούν αλλού την παθολογία, για παράδειγμα στο σύστημα της 

οικογένειας ή στο πολιτισμικό περιβάλλον. Παρόλο που το μοντέλο του Πότβολ δεν αρνείται 

αυτούς τους πιθανούς παράγοντες επιρροής, εφιστά την προσοχή στον ενεργητικό ρόλο που 

παίζει ένα άτομο στην ανάπτυξη μιας ψύχωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι δεν είναι απλά θύματα. Η οπτική του γωνία τους δίνει τη δυνατότητα να 

συμβάλουν ενεργητικά στην διαδικασία της προσωπικής τους θεραπείας. Παρόλο που 

αναγνωρίζουμε όλες τις τοξικές και τραυματικές συνθήκες, που συμβάλλουν στην ανάδυση 

ακραίων πνευματικών καταστάσεων, ενισχύουμε επίσης την ικανότητα των ατόμων, να 



αναλαμβάνουν ευθύνη για τις προσωπικές τους εμπειρίες και τρόπους συμπεριφοράς, καθώς 

και για την προσωπική τους θεραπεία. 

 Λαμβάνοντας υπόψη μας όλους αυτούς του παράγοντες στόχος του  Windhorse είναι 

να δημιουργήσει ένα προστατευτικό, θεραπευτικό περιβάλλον, όπου καταστάσεις 

συμβιβασμών χάνουν την επιρροή τους και χρησιμοποιούνται πρακτικές για τον συγχρονισμό 

σώματος, πνεύματος και περιβάλλοντος. Πρέπει να είναι δυνατόν να αφήσει κανείς στην 

άκρη εξαρτησιογόνες ουσίες, για να αρχίσουν να φαίνεται και πάλι θελκτική μια  

φυσιολογική ζωή και μια πλήρης παρουσία στην κοινότητα. 

 

 

 

Αρχές του  Windhorse. 

 

 

Θεμέλιο της πρότασης του Windhorse είναι η εμπιστοσύνη, ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει μια 

εσωτερική υγεία και ευφυΐα, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περιπτώσεις δυσκολιών 

ή προκλήσεων. 

 «Μέσα από την εγκατάλειψη του ελέγχου ανακαλύπτουμε μια πηγή ενέργειας που 

υπάρχει χωρίς προϋποθέσεις, και είναι πάντα προσβάσιμη εντελώς ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες. Είναι η ενέργεια του θεμελιώδους Καλού. Αυτή η ενέργεια που αναπαύεται στον 

εαυτό της ονομάζεται «άλογο του ανέμου». Η έννοια του «ανέμου» δηλώνει ότι η ενέργεια 

του Καλού υπάρχει σε αφθονία και είναι λαμπερή. Κάποιες φορές μπορεί να ακτινοβολεί 

δυνατά στη ζωή. Συγχρόνως όμως μπορεί κανείς να ιππεύσει πάνω στη δύναμη του Καλού 

και γι’ αυτό ορίζεται αυτή η δύναμη και από την έννοια του Αλόγου. Η ετοιμότητα να δεχτεί 

κανείς μέσα του τη δύναμη της βασικής Καλοσύνης και να την καταδεικνύει άφοβα και 

απέναντι σε άλλους – αυτή είναι η ανακάλυψη του Αλόγου του Ανέμου.» (Trungpa 1996) 



 Η ενέργεια του Αλόγου του Ανέμου είναι μάλιστα διαθέσιμη, ακόμα και εν μέσω 

βαρύτατων ασθενειών και απελπισίας. Ακόμα και σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων 

σωματικών ή γνωστικών αναπηριών μπορούμε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση, να 

βρούμε νόημα και σκοπό, ακόμα και  να βιώσουμε χαρά. Εξαιτίας της ενέργειας του Αλόγου 

του Ανέμου κανείς δεν είναι χαμένος και καμιά κατάσταση χωρίς προοπτική. 

 

 

Η ίαση είναι εφικτή 

 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε πρόσωπο κατέχει εσωτερική υγεία και ευφυΐα και γι’ αυτό 

πιστεύουμε ότι η ίαση είναι εφικτή. Σε ένα  θετικό περιβάλλον, με πειθαρχία και επαρκή 

χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες, κάνουμε την εμπειρία ότι η ίαση είναι 

πιθανή.  Αυτή η «ίαση» πρέπει κατά τη γνώμη μας να οριστεί καταρχήν από το πρόσωπο, που 

προσπαθεί να την επιτύχει. Εμείς έχουμε μια πολύ πλατιά εικόνα για την ίαση. Είναι 

συνδεδεμένη με τη δημιουργία μια ικανοποιητικής ζωής με νόημα, στην οποία οι ανάγκες μας 

είναι ικανοποιημένες και το δυναμικό μας από πολλές απόψεις σε εξέλιξη. Αυτοί οι τέσσερις 

παράγοντες αποτελούν το «πλήρες πρόσωπο», όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

 

Το πλήρες πρόσωπο 

 

Για να υιοθετήσουμε μια συνολική, κατανοητική και χαλαρή πρόσβαση σε ακραίες 

πνευματικές εμπειρίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις παρακάτω τρεις βασικές διαστάσεις 

κάθε προσώπου: τη φυσική, τη διαπροσωπική, την ψυχολογική και την περιβαλλοντική 

διάσταση. Στο Άλογο του Ανέμου τις ονομάζουμε Σώμα, Λόγο, Πνεύμα και Περιβάλλον. 

(Αυτές οι τέσσερις διαστάσεις αντιστοιχούν επίσης στα «τέσσερα τετράγωνα», όπως αυτά 

περιγράφονται από τον αμερικανό φιλόσοφο Κεν Γουίλμπερ στο βιβλίο του «Ολιστική 



Ψυχολογία» (2000)). Σε αντίθεση με πιο απλοποιητικές θέσεις, που περιορίζονται στη μία ή 

την άλλη διάσταση, αυτή η συνολική προοπτική εμπεριέχει και τις τέσσερις. Είναι έκφραση 

ενός φωτεινού πνεύματος. Θεωρούμε τις ψυχώσεις και άλλες ακραίες πνευματικές εμπειρίες 

αποτέλεσμα μιας διαταραγμένης ισορροπίας στο εσωτερικό, αλλά και στην αλληλεπίδραση 

αυτών των τεσσάρων διαστάσεων. Ο δρόμος προς την ίαση προσπαθεί να φέρει αυτή την 

ισορροπία μετακινώντας τις διαστάσεις προς το μέσον. 

 Είμαστε αντίθετοι όχι μόνο απέναντι στον κυρίαρχο βιοϊατρικό λόγο, ο οποίος βλέπει 

την ψύχωση απλά σαν εγκεφαλική νόσο, αλλά και απέναντι σε θεωρίες, που 

υπεραπλουστεύουν τα πράγματα αποδίδοντας τις αιτίες του ψυχικού πόνου σε ψυχολογικούς, 

διαπροσωπικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ενώ ο καθένας απ’ αυτούς υπερασπίζεται 

τις δικές του «αληθινές αιτίες», το Άλογο του Ανέμου είναι πεπεισμένο ότι η καθεμιά από 

αυτές τις θεωρήσεις συμβάλλει στην κατανόηση και θεραπεία του προβλήματος, αλλά από 

μόνη της είναι ανεπαρκής. Μια ολιστική προσέγγιση πρέπει να συνυφάνει και τις τέσσερις 

διαστάσεις με τέτοιον τρόπο, που να είναι συντονισμένη ακριβώς με τις ακριβείς ανάγκες και 

ικανότητες του κάθε ατόμου. 

 

 

Στοχαστική-διαλογιστική συνείδηση 

 

Μια ολιστική πρόσβαση στο πρόσωπο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε εκείνον που 

φροντίζουμε συνολικά, διαπιστώνουμε ότι κι αυτό ακόμα το πλαίσιο είναι περιορισμένο, 

γιατί δεν αποδίδει ακόμα το ρόλο του φροντιστή. Το Άλογο του Ανέμου ιδρύθηκε από 

ανθρώπους που έκαναν διαλογισμό, και καταρχήν ερευνούσαν τον ίδιο τους τον εαυτό και τη 

δική τους ζωή, γιατί η αυτογνωσία είναι η βάση για να μπορέσει κανείς να προσφέρει σε 

οποιονδήποτε άλλον κάτι χρήσιμο.  Αυτή είναι η κεντρική πρόσβαση του Αλόγου του 

Ανέμου. Μέσω αναστοχαστικών πρακτικών, ειδικά μέσω διαλογισμού, γνωρίζουμε ότι ο 



σπόρος της ψύχωσης βρίσκεται μέσα στον καθένα μας και η τρέλα είναι μια υπόθεση 

ποσοτικών αναλογιών.  Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που το ζουν, πρέπει 

να ερευνούμε με συνέχεια και συνέπεια τους εαυτούς μας και να καλλιεργήσουμε το 

δυναμικό που διαθέτουμε σε εμπαθική κατανόηση και ενσυναίσθηση. 

 

Ιδρυματική Συνείδηση 

 

Για τους περισσότερους ανθρώπους η ψύχωση είναι μια ακραία απειλητική εμπειρία. Μπορεί 

να αισθανθεί κανείς ότι ολόκληρη η εσωτερική ζωή και η ύπαρξή του ρισκάρεται. Ο φόβος 

είναι μια φυσιολογική αντίδραση για ανθρώπους που βιώνουν ψυχωσικές καταστάσεις, αλλά 

και για τους ανθρώπους που τους συναντούν. Ένα μεγάλο μέρος  της ιστορίας της 

ψυχιατρικής μοιάζει να είναι μια σειρά τρομαγμένων προσπαθειών ελέγχου άλλων ανθρώπων 

και υποταγής τους μέσα από ψυχοφάρμακα, ηλεκτροσόκ, καθηλώσεις ή απομόνωση (βλ. 

Whitaker 2002). ΄Ισως αυτές οι μέθοδοι να προέρχονται από καλές προθέσεις. Ο Έντουαρτ 

Πότβολ περιέγραψε αυτή τη διαδικασία της άσκησης εξουσίας με στόχο τον έλεγχο των 

άμεσα εμπλεκομένων ως «ιδρυματική συνείδηση» (Podvoll 2004, σ. 95-104).  Το Άλογο του 

Ανέμου η πράξη της ιδρυματικής συνείδησης στρέφει την προσοχή μας στον πειρασμό που 

διατρέχουμε να ασκήσουμε εξουσία σε άλλους ανθρώπους, για να τους ελέγξουμε εξαιτίας 

των προσωπικών μας φόβων. Σ’ αυτό η δική μας αντίθετη στρατηγική είναι να 

καλλιεργήσουμε καταρχήν σχέσεις ενσυναίσθησης και φροντίδας, ηα δημιουργήσουμε ένα 

ασφαλές και θεραπευτικό περιβάλλον, για να μειώσουμε το φόβο και το χάος ακραίων 

πνευματικών εμπειριών. 

 

 

Νησίδες νηφαλιότητας 

 



Ο Πότβολ εισηγήθηκε την έννοια «νησίδες νηφαλιότητας», η οποία αναφέρεται στις στιγμές 

πνευματικής υγείας, οι οποίες αναδεικνύονται ακόμα και εν μέσω εξαιρετικής έντασης. Ενώ 

εμείς καταγράφουμε τις δύσκολες καταστάσεις και την σύγχυση, κοιτούμε προς κάθε 

έκφραση θάρρους, νηφαλιότητας, συναισθηματικής συμμετοχής και αυτεπίγνωσης. Αν δεν 

έχουμε την απαραίτητη προσοχή θα μπορούσαμε πιθανόν να χάσουμε τις στιγμές κατά τις 

οποίες το πρόσωπο ξυπνά από ένα ψυχωσικό όνειρο και ξαναβρίσκει τις αισθήσεις του. 

Αυτές οι στιγμές μπορούν να είναι εύθραστες και φευγαλέες.  Πρέπει να αναγνωριστούν και 

να καλλιεργηθούν, γιατί δημιουργούν τα αποφασιστικά σημεία, που οδηγούν στην ίαση. 

Αναπτύξαμε την πρακτική της βασικής φροντίδας, που περιγράφεται  στη συνέχεια, για να 

αναγνωρίζουμε αυτές τις νησίδες νηφαλιότητας, να μπορούμε να τις αξιοποιούμε και να 

βοηθούμε, στην πορεία της θεραπείας, να σταθεροποιηθούν. 

 

 

 

Αμοιβαία μάθηση 

 

Μια κεντρική οπτική στη δουλειά μας στο Άλογο του Ανέμου είναι η παραδοχή ότι, 

ανεξάρτητα από τους ρόλους που αναλαμβάνουν προσωπικό και πελάτες, «όλοι είναι κατά 

βάση άνθρωποι» ( Harry Stack Sullivan). Όλοι μας βρισκόμαστε σε μια πορεία εξέλιξης, 

ωρίμανσης και μάθησης. Δεν προσφέρουμε απλώς το άχαρο πρόσωπο μιας θεραπείας, αλλά 

ταυτόχρονα δουλεύουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Με τα λόγια της Λίλα Γουάτσον, 

δασκάλας και ακτιβίστριας των αμπορίτζινες στην Αυστραλία: 

 «Αν ήρθατε εδώ για να με βοηθήσετε, τότε χάνετε το χρόνο σας. Αν ήρθατε, γιατί η 

προσωπική σας απελευθέρωση συνδέεται με τη δική μου, τότε ελάτε να συνεργαστούμε». 

 Είμαστε πεπεισμένοι ότι η στάση της αμοιβαίας μάθησης είναι ο αντίποδας της 

έπαρσης, η οποία τρέφει και την ιδρυματική συνείδηση. 



 

 

 

Η θεραπεία προκύπτει μέσα από αυθεντικές σχέσεις 

 

Αντί να θεωρούμε τους συνεργάτες του Αλόγου του Ανέμου ως πρόσωπα που επιφέρουν 

αλλαγές στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά των πελατών, ξεκινούμε από την ιδέα ότι οι 

αλλαγές αναγκαστικά δεν μπορούν να προκύψουν παρά μόνο μέσα από αυθεντικές σχέσεις.  

Με τα λόγια του Λόρεν Μόσερ, τονίζουμε το «είμαστε εκεί», αντί το «κάνουμε σε κάποιον 

κάτι». Σίγουρα όλες οι επαγγελματικές σχέσεις προϋποθέτουν ορατά όρια, αλλά εμείς 

διατηρούμε αυτήν την εγρήγορση, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που ο 

Πότβολ ονόμασε «το δίλημμα της θεραπευτικής φιλίας» (οπ.π., σ. 365). Μ’ αυτόν τον τρόπο 

αναφερόταν στο πρόβλημα ότι πρόκειται για μια πληρωμένη, στοχοθετημένη και χρονικά 

περιορισμένη φιλία, η οποία κρύβει επιπλέον τον κίνδυνο ανάπτυξης ανεξέλεγκτων 

συναισθημάτων στη φάση της βασικής φροντίδας. Ουσιαστικά αυτό απαιτεί να 

εμπλεκόμαστε συνολικά ως άνθρωποι, για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις 

απαιτήσεις της υπαρξιακής συγγένειας. Επειδή η απουσία υγιών σχέσεων είναι συχνά η αιτία  

ακραίων πνευματικών εμπειριών, πιστεύουμε ότι οι αυθεντικές σχέσεις είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία που μπορούμε να προσφέρουμε. 

 

Νοικοκυριό 

 

Μια ολιστική πρόσβαση στο πρόσωπο αναγνωρίζει τη σημασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό 

θεωρούμε ότι ο χώρος πρέπει  να είναι διαρρυθμισμένος κατά τις επιθυμίες των πελατών για 

να νιώθουν ευχάριστα. Κάθε πρόσωπο ζει στο δικό του διαμέρισμα, το οποίο μοιράζεται με 

κάποιον αμειβόμενο συγκάτοικο. Αποφεύγεται οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει στο 



διαμέρισμα το χαρακτήρα ιδρύματος ή θεσμού. Η προσοχή κατευθύνεται το να 

διαμορφωθούν διαμερίσματα, που είναι ασφαλή, λειτουργικά και όμορφα, καθώς και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενοίκων. 

 

Κοινότητα 

 

Το Άλογο του Ανέμου είναι μια θεραπευτική κοινότητα. Ξεκινούμε από το δεδομένο ότι οι 

ίαση δεν προκύπτει μόνο μέσα από προσωπικές σχέσεις, αλλά μέσα από ένα αίσθημα ανήκειν 

σε μια μεγαλύτερη κοινότητα. Η κοινότητα του Αλόγου του Ανέμου συμπεριλαμβάνει 

πελάτες, συνεργάτες και τις οικογένειες και των δυο. Μέσα από συστηματικές κοινωνικές 

ευκαιρίες και γιορτές δημιουργούμε για όλους τη δυνατότητα να συναντηθούν. Προσπάθειες 

κοινωνικής προσέγγισης μέσω του Αλόγου του Ανέμου είναι επίσης σημαντικές για το λόγο 

ότι τα άτομα μένουν στα δικά τους διαμερίσματα στην πόλη. Η βασική φροντίδα γίνεται 

κυρίως εκεί και όχι σε κάποιο γραφείο. 

Θεραπευτικές πρακτικές του Αλόγου του Ανέμου 

 

Βασική φροντίδα 

 

Οι αρχές του Αλόγου του Ανέμου παίρνουν τη βασική τους μορφή στην κεντρική πρακτική 

της βασικής φροντίδας. Υπάρχουν δέκα δεξιότητες της βασικής φροντίδας που είναι 

αναγκαίες για να υπάρχει η απαραίτητη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Αυτές οι ικανότητες 

συμπεριλαμβάνουν: το να είσαι κει, να αφήνεις τον εαυτό σου στον άλλον, να τον πηγαίνεις 

στο σπίτι, να τον παίρνεις μαζί όπου πας, να τον καταγράφεις ως παρουσία στη ζωή σου, να 

του ενεργοποιείς την ενέργεια, να αναλαμβάνεις ευθύνη, αν ανακαλύπτεις τη φιλία και την 

αμοιβαία μάθηση (οπ.π.,σ. 326-373). Ο Τζέφρευ Φορτούνα περιέγραψε αυτές τις αρχές σε 

ένα εσωτερικό έγγραφο του Αλόγου: 



 «Η βασική φροντίδα είναι θεμελιώδης, γιατί δουλεύει με την βασική συνθήκη: τον 

συγχρονισμό του σώματος, του πνεύματος και του περιβάλλοντος. Οι απλές δραστηριότητες 

της καθημερινότητας ξυπνούν την προσοχή και ακονίζουν την αντίληψη. Η εξάσκηση της 

βασικής φροντίδας κατευθύνεται στο να οδηγήσει την πρόθεση του θεραπευτή στο να συν-

αισθάνεται και να βοηθά και να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες ενός προσώπου κατά τη 

διαδικασία της ίασης. Θεωρούμε την ψύχωση ως μια βαριά διαταραχή στην ισορροπία του 

συστήματος σώματος, πνεύματος και περιβάλλοντος, η  οποία αποκόπτει ένα πρόσωπο από 

τα λειτουργικά σημεία σύνδεσης της καθημερινής ζωής. Η προσεκτική δουλειά της βασικής 

φροντίδας φέρνει το πνεύμα του θεραπευτή και του θεραπευόμενου πίσω «στο σπίτι» του 

σώματος και του άμεσου περιβάλλοντος». 

 

 

Οι ομάδες εργασίας του Αλόγου του Ανέμου 

 

Κάθε μέλος της ομάδας και στην πορεία και οι ίδιοι οι πελάτες, προσφέρουν βασική 

φροντίδα. Κατά βάση η θεραπευτική δουλειά είναι κοινή, γιατί ο πελάτης είναι ένα ισότιμο 

μέλος της ομάδας. Ο ρόλος των πελατών συνίσταται στο να ενημερώνουν τους θεραπευτές 

τους για τις ανάγκες τους και τις ευχές τους. Στη συνέχεια εκφράζουν το ποιες πρακτικές 

έχουν νόημα γι’ αυτούς και πότε μέλη του προσωπικού λειτουργούν περισσότερο σαν 

εκνευρισμό και λιγότερο σαν υποστήριξη. 

 Αν κάποιο πρόσωπο έχει μια ισχυρή ανάγκη για υποστήριξη καλούνται τα εξής 

άτομα: ο Συγκάτοικος γίνεται η άγκυρα μέσα στο νοικοκυριό του Αλόγου, ζει με τον πελάτη 

στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας και στρέφει την προσοχή του στις ανάγκες του πελάτη 

σε σχέση με το περιβάλλον.  Ο Επικεφαλής της ομάδας, ουσιαστικά ο οργανωτικός νους της 

ομάδας, ο οποίος συντονίζει τα προγράμματα και επιτηρεί το κοινόβιο του σπιτιού. Ο 

εντατικός ψυχοθεραπευτής βρίσκεται σε στενή σχέση με τον επικεφαλής. Στρέφει την 



προσοχή του στην συνοχή και «πνεύμα της ομάδας» και συναντιέται 2 ως τρεις φορές τη 

βδομάδα  με τον πελάτη για ατομική θεραπεία. Ο φροντιστής ευημερίας  συνεργάζεται με τον 

πελάτη πάνω στη συνολική κατάσταση υγείας του, τον υποστηρίζει σε θέματα δίαιτας, 

σωματικής άσκησης, ύπνου και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ ψυχιάτρου, πελάτη και 

ψυχοθεραπευτή όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή.  Ο σύμβουλος της ομάδας και ο 

σύμβουλος με ψυχιατρική εμπειρία συναντιούνται με τον πελάτη μία ή δύο φορές την 

εβδομάδα για τη βασική φροντίδα. 

 

  Οι προσωπικές εμπειρίες των πρώην πελατών καταδεικνύουν ότι η ίαση είναι εφικτή. 

Όσο μειώνεται η ανάγκη για υποστήριξη, μειώνεται και η ομάδα. Με το χρόνο μπορεί να 

γίνει ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως θεραπευτής-μέντορας. Αυτό το καθήκον 

μπορεί να αναληφθεί από έναν σύμβουλο ομάδας ή έναν σύμβουλο με ψυχιατρική εμπειρία. 

 Το άλογο του ανέμου δουλεύει επίσης στο χώρο της κατάχρηση ουσιών. Ο σύμβουλος 

εξαρτήσεων είναι κατά κανόνα ένας θεραπευτής από την ομάδα, που έχει εικόνα αυτού του 

τομέα. Η παραδοχή του Αλόγου, ότι η ίαση είναι εφικτή, συμπεριλαμβάνει τους πελάτες, τις 

οικογένειές τους και του επαγγελματίες. Σ΄ αυτή τη βάση υπάρχει ο ρόλος ενός  συντονιστή 

οικογενειών. Ένας θεραπευτής υποστηρίζει εδώ τα μέλη της οικογένειας μέσω συστηματικής 

τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας, συνεδριών και εβδομαδιαίες ομάδες υποστήριξης. Οι 

βασικές αρχές της δουλειάς με οικογένειες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.windhorseassociates.org.  

 

 

 

 

 

 

http://www.windhorseassociates.org/


Διαλογιστικές πρακτικές στο Άλογο του Ανέμου 

 

Οι διαλογιστικές πρακτικές του προγράμματος προέρχονται από το διαλογισμό του σεβασμού 

και της προστασίας. Αυτή η πρακτική δουλεύει με τον συγχρονισμό σώματος, πνεύματος και 

περιβάλλοντος σαν μια μορφή του καθημερινής παρουσίας στη ζωή του άλλου. 

 

 Στο πλαίσιο της θεραπείας αυτή θεμελιώδης πρακτική είναι αποφασιστική για την 

θεραπευτική καθημερινότητα των πελατών, των μελών της οικογένειας και των συνεργατών. 

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι: στιγμή σιωπής, ομαδικός διαλογισμός, πρακτική 

του εκπέμπειν και λαμβάνειν, εποπτεία σώματος-πνεύματος-λόγου και ο δρόμος του 

συμβουλίου. 

 Στιγμή σιωπής είναι η πρακτική με τη οποία επικεντρωνόμαστε με σεβασμό στη 

στιγμή και αφήνουμε πίσω μας την απώλεια των σκέψεων, ώστε να συναντήσουμε καθαρά 

και ανοιχτά μια κατάσταση. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά στην αρχή και το τέλος όλων των 

συνεδριών και των συνελεύσεων. 

 Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνεργάτες εφαρμόζουν και στην προσωπική τους 

ζωή διαλογισμό, η ομαδική διαλογιστική πρακτική υποστηρίζει τον καθένα τους στην 

ενδυνάμωση της προστατευτικής προσήλωσης ως βάσης για τη θεραπευτική τους δουλειά. 

Αυτή η τεχνική είναι κεντρική στον ομαδικό διαλογισμό. Εστιάζει την προσοχή στην 

αναπνοή, το σώμα, το λόγο και το πνεύμα, ώστε όλ΄ αυτά να συγχρονιστούν. 

 Με την πρακτική του εκπέμπειν και λαμβάνειν ή του να βάλω τον εαυτό μου στη θέση 

του άλλου καλλιεργείται η ικανότητα της ενσυναίσθησης. Αυτό οδηγεί στο να αφήνουμε να 

μπαίνει μέσα μας με την εισπνοή ο πόνος των άλλων όπως ακριβώς και ο δικός μας, για να το 

ξαναβγάλουμε πάλι έξω με τις εκπνοές, ό,τι είναι αναγκαίο για να μειωθεί ο πόνος. Αυτή η 

πρακτική είναι βασική για την επαφή μας με τους πελάτες. Είναι επιπλέον μέρος της 

ομαδικής διαλογιστικής τεχνικής.  



 Η εποπτεία σώματος-λόγου-πνεύματος είναι αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής 

διαδικασίας εποπτειών στο Άλογο του Ανέμου. Κύρια πρόθεση αυτής της θεωρίας είναι να 

μειώσει την τάση των θεραπευτών να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να κρίνουν τη διαδικασία 

μέσω της οποίας περνάει ο πελάτης. Και ταυτόχρονα ενισχύεται η εμπειρία του να βάζεις τον 

εαυτό σου στη θέση του άλλου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Το άλογο του Ανέμου άρχισε πριν από 25 περίπου χρόνια να εργάζεται με ανθρώπους στα 

σπίτια και τις γειτονιές τους πιστεύοντας ότι η ίαση είναι εφικτή. Διαπιστώνουμε ότι 

ουσιαστική σημασία έχει η συνολική πρόσβαση στο πρόσωπο. Στη συνέχεια η προσήλωση 

και η διαλογιστική πρακτική ετοιμάζει το έδαφος για τη δουλειά και την ίαση. Στην 

προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους μ’ αυτόν τον τρόπο, 

έχουμε μάθει ότι όλοι μας είμαστε καταρχήν άνθρωποι. Το αποτέλεσμα είναι μια ξεκάθαρη 

και στέρεα δέσμευση για φροντίδα με σεβασμό και συναίσθημα, η οποία αναγνωρίζει και 

υποστηρίζει την υγεία, η οποία κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο.  Εκατοντάδες θαρραλέοι 

άνθρωποι έχουν διαβεί μέχρι στιγμής με επιτυχία αυτόν τον δρόμο της ίασης. Τους 

σεβόμαστε και είμαστε συγχρόνως ευγνώμονες  για το πώς μεταμόρφωσαν για πάντα μ’ 

αυτόν τον τρόπο τις ζωές τους και τις δικές μας. 

 

 

 

Adressen: Windhorse Integrative Mental Health, 211 North Street, Suite 1, Northampton, MA 

01060, USA, Website www.windhorseimh.org, www.naropa.edu, Tel. +1 (413) 586-0207 ext. 

333 / Windhorse Gesellschaft, Zeltgasse 8/5, 1080 Wien, Österreich, Tel. +43 (0)1 4080706, 

Handy +43 (0)650 4080706, Website www.windhorse.at / Windhorse Frankenthal, 



Donnersbergstr. 19, 67277 Frankenthal, Deutschland, Tel. +49 (0)6233 326033, Website 

www.windhorse.de 

 

Angesichts des beschränkten Raums konnten wir nicht den subjektiven Erfahrungsbericht 

eines Windhorse-Klienten in dieses Kapitel integrieren. Er ist online verfügbar unter 

www.windhorseimh.org/index.php?id=69 

 


