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Sigmund FREUD 

 

 

La Négation 

 

 

 

La manière dont nos malades 

présentent leurs associations au cours du 

traitement psychanalytique nous fournit 

l’occasion de quelques observations 

intéressantes. Il arrive qu’un malade nous 

dise: «Vous allez penser maintenant que 

je vais vous dire quelque chose 

d’offensant, mais je n’en ai réellement 

pas l’intention.» Nous saisissons qu’il 

s’agit du refus, par projection, d’une 

association qui vient de surgir. Ou bien il 

nous dit: «Vous vous demandez qui peut 

être cette personne du rêve. Ce n’est pas 

ma mère.» Nous corrigeons: c’est donc sa 

mère. Nous prenons la liberté, dans notre 

interprétation, de faire abstraction de la 

 

Σίγκμουντ ΦΡΟΪΝΤ 

 

 

Η Άρνηση 

 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς 

μας παρουσιάζουν τους συνειρμούς 

τους κατά τη διάρκεια της 

ψυχαναλυτικής διαδικασίας, μας δίνει 

την ευκαιρία να κάνουμε μερικές 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Συμβαίνει 

ένας ασθενής να μας πει: «Θα σκεφτείτε 

τώρα ότι θέλω να σας πω κάτι 

προσβλητικό, αλλά πραγματικά δεν έχω 

τέτοια πρόθεση.» Αντιλαμβανόμαστε ότι 

πρόκειται για άρνηση ενός συνειρμού 

που μόλις αναδύθηκε μέσω προβολής. Ή 

επίσης, μας λέει: «Θα ρωτήσετε ποιο 

ήταν αυτό το πρόσωπο στο όνειρο. Δεν 

είναι η μητέρα μου.» Διορθώνουμε: άρα, 

είναι η μητέρα του. Δράττουμε την 
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négation et de n’envisager que le 

contenu pur de l’association. C’est 

comme si le patient avait dit: «Cette 

personne du rêve m’a rappelé ma mère, 

mais il ne me plaît point d’accepter cette 

association.» 

 

 

 

Il est quelquefois facile d’obtenir 

l’éclaircissement qu’on souhaite sur le 

refoulé inconscient. On interroge: «Quelle 

est la chose qui vous paraît la plus 

invraisemblable dans cette situation? 

Qu’est-ce qui, selon vous, était alors le 

plus éloigné de votre pensée?» Si le 

malade tombe dans le piège et désigne 

ce à quoi il peut croire le moins, il avoue 

presque toujours le fait important. Il y a 

souvent un joli pendant de cette 

expérience chez le névrosé obsessionnel 

auquel on a déjà fait comprendre la 

signification des symptômes. «J’ai une 

nouvelle idée obsessionnelle. J’ai tout de 

suite pensé qu’elle pourrait signifier telle 

chose. Mais non, cela ne peut pas être 

vrai, autrement je n’en aurais pas eu 

l’idée.» Ce qu’il rejette, à l’aide de ce 

ελευθερία κατά την ερμηνεία, να 

αφαιρέσουμε την άρνηση και να 

εξάγουμε το καθαρό περιεχόμενο αυτού 

που του ήρθε στο μυαλό. Είναι σαν ο 

ασθενής να είχε πει: «Αυτό το πρόσωπο 

στο όνειρο μου θύμισε τη μητέρα μου, 

αλλά δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο 

να δεχτώ αυτό το συνειρμό.» 

 

Μερικές φορές, είναι πολύ εύκολο να 

πετύχουμε την επιθυμητή αποσαφήνιση 

του ασυνείδητου απωθημένου. Ρωτάμε: 

«Ποιο είναι αυτό που σας φαίνεται το 

πιο απίθανο απ’ όλα σ’ αυτή την 

περίσταση; Κατά τη γνώμη σας, τι ήταν 

το πιο μακρινό στη σκέψη σας;» Αν ο 

ασθενής πέσει στην παγίδα και 

περιγράφει αυτό που πιστεύει λιγότερο 

πιθανό, ομολογεί σχεδόν πάντα το 

σημαντικό γεγονός. Υπάρχει συχνά μια 

ωραία αντίφαση αυτής της εμπειρίας 

στον ιδεοληπτικό νευρωτικό, τον οποίο 

έχουμε ήδη κάνει να κατανοήσει τη 

σημασία των συμπτωμάτων.  «Έχω μια 

νέα ιδεοληπτική ιδέα. Αμέσως σκέφτηκα 

ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, 

αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν αλήθεια, 

αλλιώς δεν θα είχα αυτή την ιδέα.» αυτό 
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raisonnement que la cure lui a suggéré, 

est naturellement la signification véritable 

de l’idée obsessionnelle. 

 

 

Un contenu de représentation ou 

d’idée refoulé peut donc devenir 

conscient à la condition qu’on puisse le 

nier. La négation est une manière de 

connaître le refoulé, ce qui revient à dire 

qu’elle est déjà, au fond une sorte de 

suppression du refoulement, mais qu’elle 

ne signifie certes pas encore une 

acceptation du refoulé. On voit comment 

la fonction intellectuelle se sépare ici du 

processus affectif. À l’aide de la négation 

il n’y a qu’un des effets du processus de 

refoulement qu’on puisse faire 

rétrograder, celui qui veut que le contenu 

de la représentation n’atteigne pas la 

conscience. Il en résulte une sorte 

d’acceptation intellectuelle du refoulé, 

tandis que l’effet essentiel du 

refoulement persiste. Nous obtenons au 

cours de l’analyse une autre modification 

très importante, et assez déconcertante, 

de la même situation. Nous réussissons 

même à vaincre la négation et à imposer 

που απορρίπτει, με τη βοήθεια αυτού 

του συλλογισμού που η θεραπεία του 

έχει υποβάλλει, είναι φυσικά η αληθινή 

σημασία της ιδεοληπτικής ιδέας.  

 

Ένα περιεχόμενο αναπαράστασης ή 

απωθημένης ιδέας μπορεί λοιπόν να 

γίνει συνειδητή, υπό την προϋπόθεση να 

την αρνηθούμε.  Η άρνηση είναι ένας 

τρόπος να γνωρίσουμε το απωθημένο, 

πράγμα που θέλει να πει ότι είναι κατά 

βάθος ένα είδος κατάργησης της 

απώθησης, αλλά ότι δεν σημαίνει 

βεβαίως ακόμα αποδοχή του 

απωθημένου. Βλέπουμε πώς η 

διανοητική λειτουργία διαχωρίζεται από 

τη συναισθηματική διεργασία.  Με τη 

βοήθεια της άρνησης, μόνο μια από τις 

επιπτώσεις της διεργασίας της 

απώθησης μπορούμε να κάνουμε να 

υποβαθμιστεί, εκείνη που συνίσταται 

στο να μην φτάσει στη συνείδηση το 

περιεχόμενο της αναπαράστασης. Εξ’ 

αυτού προκύπτει ένα είδος διανοητικής 

αποδοχής του απωθημένου, ενώ η 

ουσιαστική επίπτωση της απώθησης 

επιμένει. Κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης, πετυχαίνουμε μια άλλη πολύ 



[7] 

la pleine acceptation intellectuelle du 

refoulé… le processus du refoulement 

lui-même n’en est pourtant pas encore 

supprimé. 

 

 

 

 

Le jugement intellectuel ayant 

comme tâche d’affirmer ou de nier des 

contenus d’idées, les remarques 

précédentes nous ont amenés à l’origine 

psychologique de cette fonction. Nier 

quelque chose par le jugement signifie au 

fond : Voilà quelque chose que j’aimerais 

refouler. La condamnation d’un fait est le 

substitut intellectuel du refoulement, le 

« non » qu’implique cette condamnation 

est un de ses signes, un certificat 

d’origine comme le « Made in Germany » 

par exemple. Au moyen du symbole de la 

négation la pensée se libère des 

restrictions du refoulement et s’enrichit 

de contenus indispensables à son activité. 

 

 

 

 

σημαντική και αρκετά ασυνήθιστη 

τροποποίηση της ίδιας κατάστασης. 

Πετυχαίνουμε μάλιστα να νικήσουμε την 

άρνηση και να πετύχουμε την πλήρη 

διανοητική αποδοχή του απωθημένου… 

ωστόσο, η διεργασία της ίδιας της 

απώθησης δεν έχει ακόμα αρθεί. 

 

Εφόσον είναι έργο της διανοητικής 

λειτουργίας της κρίσης να επιβεβαιώσει 

ή να αρνηθεί το περιεχόμενο των ιδεών, 

οι προηγούμενες παρατηρήσεις μας 

οδήγησαν στην ψυχολογική ρίζα αυτής 

της λειτουργίας. Η άρνηση κάποιου 

πράγματος μέσω της κρίσης κατά βάθος 

σημαίνει: Ορίστε κάτι που θα ήθελα 

πολύ να απωθήσω. Η καταγγελία ενός 

γεγονότος είναι το διανοητικό 

υποκατάστατο της απώθησης, το «όχι» 

αυτής της καταγγελίας είναι μια από τις 

ενδείξεις της, ένα πιστοποιητικό 

προέλευσης, όπως το «Made in 

Germany», για παράδειγμα. Μέσω του 

συμβόλου της άρνησης, η σκέψη 

απελευθερώνεται από τους 

περιορισμούς της απώθησης και 

εμπλουτίζεται με περιεχόμενα 

απαραίτητα για τη δραστηριότητά της. 
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Deux tâches principales incombent au 

jugement. Son rôle est d’accorder ou de 

nier à une chose telle propriété, 

d’admettre ou de contester l’existence 

d’une représentation dans la réalité. La 

propriété sur laquelle il faut se prononcer 

pourrait, primitivement, avoir été bonne 

ou mauvaise, utile ou nuisible. Ce qui 

revient à dire dans le langage des 

premières tendances pulsionnelles 

orales : je veux manger ceci ou je veux le 

cracher, et dans une transposition plus 

large : je veux introduire ceci en moi ou 

l’exclure hors de moi. Donc : Qu’il soit en 

moi ou hors de moi. Le moi-plaisir 

primitif, comme il a été montré ailleurs, 

désire introjecter tout ce qui est bon, et 

rejeter tout ce qui est mauvais. Ce qui est 

mauvais, ce qui est étranger au Moi, ce 

qui est hors de lui, lui est d’abord 

identique. 

 

 

 

 

L’autre décision que doit prendre la 

fonction du jugement, celle de l’existence 

 

Δυο βασικές ενέργειες εξαρτώνται 

από την κρίση. Ο ρόλος της είναι να 

αποδώσει ή να αρνηθεί μια ιδιότητα σε 

κάποιο πράγμα, να παραδεχθεί ή να 

αμφισβητήσει την ύπαρξη μιας 

αναπαράστασης μέσα στην 

πραγματικότητα. Η ιδιότητα για την 

οποία οφείλει να αποφασίσει, μπορεί 

στη βάση της να είναι καλή ή κακή, 

χρήσιμη ή βλαβερή. Αν εκφραστούμε 

στη γλώσσα των πρώτων ενορμητικών 

τάσεων, των στοματικών:  αυτό θέλω 

να το φάω ή θέλω να το φτύσω και σε 

μια ευρύτερη απόδοση: αυτό θέλω να 

το εισάγω εντός μου, ή να το αποκλείσω 

εκτός μου. Συνεπώς: πρέπει να είναι 

εντός μου ή εκτός μου. Το πρωταρχικό 

εγώ-ευχαρίστηση, όπως το έδειξα 

κάπου αλλού, επιθυμεί να εσωτερικεύσει 

ό,τι είναι καλό και να απορρίψει ό,τι 

είναι κακό. Αυτό που είναι κακό, αυτό 

που είναι ξένο στο Εγώ, αυτό βρίσκεται 

εκτός του, του είναι καταρχήν 

ταυτόσημο. 

 

Η άλλη απόφαση που οφείλει να 

πάρει η λειτουργία της κρίσης, εκείνη 
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réelle d’une chose représentée, traduit 

l’intérêt du moi-réel définitif qui provient 

du moi-plaisir primitif (examen de la 

réalité). Il ne s’agit maintenant plus de 

savoir si le moi doit ou ne doit pas 

accueillir telle perception (un objet), mais 

si telle de ses représentations peut 

également se retrouver par la perception, 

c’est-à-dire dans la réalité. Il s’agit ici 

encore, comme on peut le constater, 

d’une question de dehors et de dedans. Le 

non-réel, l’uniquement représenté, le 

subjectif, n’est qu’en dedans, l’autre, le 

réel, existe aussi dans le dehors.  

 

 

 

 

 

 

L’expérience nous a appris qu’il n’est 

pas seulement important de savoir si une 

chose (objet de satisfaction) possède la 

« bonne » propriété, qu’elle mérite par 

conséquent d’être acceptée, mais qu’il 

importe aussi de savoir si cette chose 

existe dans le monde extérieur, de façon 

qu’on puisse s’en emparer s’il en est 

της πραγματικής ύπαρξης ενός 

αναπαριστώμενου πράγματος, 

ερμηνεύει το ενδιαφέρον του οριστικού 

εγώ-πραγματικό που προέρχεται από 

το πρωταρχικό εγώ-ευχαρίστηση 

(έλεγχος της πραγματικότητας). Δεν 

πρόκειται πλέον για το να μάθουμε εάν 

το εγώ οφείλει ή δεν οφείλει να γίνει 

αποδεκτή μια τέτοια αντίληψη (ένα 

αντικείμενο), αλλά εάν μια τέτοια 

αναπαράστασή της μπορεί εξίσου να 

επανευρεθεί μέσω της αντίληψης, 

δηλαδή στην πραγματικότητα. Όπως 

μπορούμε να διαπιστώσουμε, εδώ 

πρόκειται πάλι για το ζήτημα  του εκτός 

και του εντός. Το μη-πραγματικό, το 

μόνο αναπαριστώμενο, το υποκειμενικό, 

βρίσκεται εντός, ενώ το άλλο, το 

πραγματικό, βρίσκεται εκτός. 

  

Η εμπειρία μας έμαθε ότι δεν είναι 

σημαντικό να ξέρουμε μόνο εάν κάτι 

(αντικείμενο ικανοποίησης) κατέχει την 

«καλή» ιδιότητα, και αξίζει συνεπώς να 

γίνει αποδεκτό, αλλά ότι μας ενδιαφέρει 

επίσης να ξέρουμε αν αυτό το πράγμα 

υπάρχει στον εξωτερικό κόσμο, με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να 



[10] 

besoin. Pour comprendre cette évolution, 

il faut se rappeler que toutes les 

représentations proviennent des 

perceptions, qu’elles en sont les 

reproductions. Originellement donc, 

l’existence de la représentation est déjà 

un gage de la réalité de ce qui est 

représenté.  

 

 

L’opposition entre le subjectif et 

l’objectif n’existe par conséquent pas dès 

le début. Ce qui lui permet de s’établir, 

c’est le fait que la pensée possède la 

faculté d’actualiser telle perception en la 

reproduisant par la représentation, sans 

que la réalité implique encore 

nécessairement l’objet. Le premier but et 

le plus immédiat de l’examen de la réalité 

n’est pas de trouver dans la perception 

réelle un objet correspondant à ce qui est 

représenté, mais de le retrouver, de 

s’assurer qu’il existe encore. 

 

 

 

 

 

απαντήσει στην ανάγκη. Για να 

κατανοήσουμε αυτή την εξέλιξη, πρέπει 

να θυμηθούμε ότι όλες οι 

αναπαραστάσεις προέρχονται από 

αντιλήψεις και είναι οι αναπαραγωγές 

τους. Κατά βάση, λοιπόν, η ύπαρξη της 

αναπαράστασης είναι ήδη μια εγγύηση 

της πραγματικότητας αυτού που 

αναπαριστάται.  

 

Η αντίθεση μεταξύ υποκειμενικού 

και αντικειμενικού συνεπώς δεν υπάρχει 

εκ των προτέρων. Αυτό που της 

επιτρέπει να συγκροτηθεί, είναι το 

γεγονός ότι η σκέψη κατέχει την 

δεξιότητα να καταστήσει εκ νέου 

παρούσα μια τέτοια αντίληψη 

αναπαράγοντάς την μέσω της 

αναπαράστασης, χωρίς η 

πραγματικότητα να περιλαμβάνει 

αναγκαστικά ακόμα το αντικείμενο. Ο 

πρώτος και πιο άμεσος στόχος του 

ελέγχου της πραγματικότητας δεν είναι 

να βρει στην πραγματική αντίληψη ένα 

αντικείμενο που να αντιστοιχεί σ’ αυτό 

που είναι αναπαριστώμενο, αλλά να το 

επανεύρει, να εξασφαλίσει ότι υπάρχει 

ακόμα. 
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Une autre chose qui contribue à 

opposer le subjectif et l’objectif est due à 

une autre vertu de la faculté de penser. 

La reproduction de la perception dans la 

représentation n’est pas toujours sa 

reproduction fidèle ; elle peut être 

modifiée par des omissions ou changée 

par la fusion d’éléments divers. Il 

appartient à l’examen de la réalité de 

contrôler jusqu’où vont ces déformations. 

Mais on s’aperçoit qu’on ne se livre à cet 

examen de la réalité que parce que des 

objets qui, autrefois, avaient été cause de 

réelles satisfactions, ont été perdus. 

 

 

 

 

 

 

Le jugement est l’action intellectuelle 

qui décide du choix de l’action motrice, 

qui met fin à la stase de la pensée et qui 

conduit de la pensée à l’action. Je me suis 

déjà expliqué ailleurs, également, sur la 

stase de la pensée. Il faut y voir comme 

action d’essai, un tâtonnement de la 

faculté motrice nécessitant peu d’efforts 

Ένα άλλο πράγμα που συμβάλλει 

στην αντίθεση υποκειμενικού και 

αντικειμενικού οφείλεται σε μια άλλη 

ικανότητα της δεξιότητας της σκέψης. Η 

αναπαραγωγή της αντίληψης μέσα στην 

αναπαράσταση δεν είναι πάντα η πιστή  

αναπαραγωγή της∙ μπορεί να 

τροποποιηθεί μέσα από παραλείψεις ή 

να καταστεί άλλη μέσα από τη 

συνένωση διαφορετικών στοιχείων. 

Ανήκει στον έλεγχο της 

πραγματικότητας να ελέγξει μέχρι ποιού 

σημείου εκτείνονται αυτές οι 

παραμορφώσεις. Ωστόσο, διακρίνουμε 

ότι παραδινόμαστε σ’ αυτό τον έλεγχο 

της πραγματικότητας, επειδή τα 

αντικείμενα που άλλοτε είχαν γίνει αιτία 

για πραγματικές ικανοποιήσεις, τώρα 

έχουν απολεσθεί. 

 

Η κρίση είναι η διανοητική 

δραστηριότητα που αποφασίζει για την 

επιλογή της κινητικής δραστηριότητας, 

που βάζει τέρμα στη στάση της σκέψης 

και οδηγεί από τη σκέψη στην πράξη. 

Ήδη έχω μιλήσει αλλού, επίσης, για τη 

στάση της σκέψης. Πρέπει να θεωρηθεί 

ως πράξη δοκιμασίας, μια ψιλάφιση της 



[12] 

de déversement. Réfléchissons : Où le 

moi avait-il déjà exercé un pareil 

tâtonnement, où avait-il appris la 

technique qu’il emploie maintenant dans 

les processus de la pensée ? Cela s’est 

passé à la limite sensorielle de l’appareil 

psychique, dans les perceptions des sens. 

À notre avis, la perception n’est pas un 

processus purement passif, car le moi 

envoie périodiquement au système de 

perception de petites quantités 

d’investissement, au moyen desquelles il 

goûte les excitations extérieures, pour se 

retirer après chaque tâtonnement. 

 

 

 

 

L’étude du jugement nous montre 

peut-être pour la première fois comment 

une fonction intellectuelle peut naître du 

jeu des tendances pulsionnelles 

primaires. Le jugement est l’évolution 

appropriée de cette absorption dans le 

moi et de ce rejet hors du moi dont nous 

avons parlé, et qui est réglée par le 

principe du plaisir. Sa polarité semble 

correspondre à l’opposition des deux 

κινητικής δεξιότητας που απαιτεί λίγη 

προσπάθεια εκφόρτισης. Ας 

συλλογιστούμε: πού το εγώ έχει ήδη 

ασκήσει μια τέτοια ψηλάφηση, πού είχε 

μάθει την τεχνική που χρησιμοποιεί 

τώρα στις διεργασίες της σκέψης; Αυτό 

συνέβη στις αισθητηριακές απολήξεις 

του ψυχικού οργάνου, στην αντίληψη 

των αισθήσεων. Κατά τη γνώμη μας, η 

αντίληψη δεν είναι μια καθαρά 

παθητική διεργασία, διότι το εγώ 

στέλνει περιοδικά στο αντιληπτικό 

σύστημα μικρές ποσότητες επένδυσης, 

μέσω των οποίων δοκιμάζει τους 

εξωτερικούς ερεθισμούς, ώστε να 

αποσυρθεί εκ νέου μετά από κάθε 

ψηλάφηση. 

 

Η μελέτη της κρίσης μας δείχνει ίσως 

για πρώτη φορά πώς μια διανοητική 

λειτουργία μπορεί να γεννηθεί από το 

παιχνίδι των πρωταρχικών 

ενορμητικών τάσεων. Η κρίση είναι η 

ταιριαστή εξέλιξη αυτής της 

απορρόφησης μέσα στο εγώ και αυτής 

της απόρριψης έξω απ’ το εγώ, για την 

οποία μιλήσαμε και η οποία ρυθμίζεται 

από την αρχή της ευχαρίστησης. Η 
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groupes pulsionnels que nous avons 

admis. L’affirmation — comme substitut 

de l’absorption — appartient à l’Eros, la 

négation — substitut du rejet — 

appartient à l’instinct de destruction. Le 

plaisir général de nier, le « négativisme » 

de maints malades atteints de psychose, 

doit probablement être considéré comme 

un indice de la désintrication pulsionnelle 

par suppression des composantes 

libidinales. Mais le fonctionnement du 

jugement n’est rendu possible que par le 

fait que la création du symbole de la 

négation a permis à la pensée un premier 

degré d’indépendance vis-à-vis des 

résultats du refoulement, et, par 

conséquent, l’a rendue également 

indépendante du principe du plaisir. 

 

 

 

 

 

Cette conception de la négation est 

entièrement confirmée par le fait que, 

dans l’analyse, il n’existe aucun « non » 

provenant de l’inconscient, et que 

l’acceptation du contenu de l’inconscient 

πολικότητά του φαίνεται να αντιστοιχεί 

στην αντίθεση των δυο ενορμητικών 

ομάδων που έχουμε αποδεχθεί. Η 

κατάφαση – ως υποκατάστατο της 

απορρόφησης – ανήκει στον Έρως, η 

άρνηση – υποκατάστατο της απόρριψης 

– ανήκει στο ένστικτο της καταστροφής. 

Η γενική ευχαρίστηση της άρνησης, ο 

«αρνητισμός» πολλών ασθενών που 

πάσχουν από ψύχωση, πρέπει πιθανώς 

να θεωρείται ως ένδειξη της 

απελευθέρωση των ενορμήσεων μέσω 

της κατάργησης των λιβιδινιακών 

συστατικών. Ωστόσο, η λειτουργία της 

κρίσης δεν καθίσταται δυνατή παρά 

μόνο εκ του γεγονότος ότι η δημιουργία 

του συμβόλου της άρνησης επέτρεψε 

στη σκέψη ένα πρώτο βαθμό 

ανεξαρτησίας αναφορικά με τις 

επιπτώσεις της απώθησης και συνεπώς, 

καθίσταται επίσης ανεξάρτητη της 

αρχής της ευχαρίστησης. 

 

Αυτή η σύλληψη της άρνησης 

επιβεβαιώνεται πλήρως από το γεγονός 

ότι, στην ανάλυση, δεν υπάρχει κανένα 

«όχι» που να έρχεται από το ασυνείδητο 

και ότι η αποδοχή του περιεχομένου 



[14] 

de la part du moi s’exprime par une 

formule négative. Il n’est aucune preuve 

plus péremptoire du succès de la mise en 

lumière de l’inconscient que lorsque 

l’analysé réagit par la phrase : Je n’ai pas 

pensé à cela ; ou bien : Je n’y ai jamais 

pensé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του ασυνειδήτου εκ μέρους του εγώ 

εκφράζεται με μια αρνητική διατύπωση. 

Δεν υπάρχει πιο δυνατή απόδειξη της 

επιτυχίας της ανακάλυψης του 

ασυνειδήτου, από τη τη στιγμή που ο 

αναλυόμενος αντιδρά με τη φράση: 

Αυτό δεν το σκέφτηκα∙ ή μάλλον: Αυτό 

δεν το σκέφτηκα ποτέ. 
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