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ΕIΣAΓΩΓH

ΜΕΡΙΚΑ ΛOΓIA ΓIA TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ

Tι Eίναι Το Βιβλίο αυτό;

Tο βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο  στην σειρά,  
Προσφορά από την “ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN ANΘPΩΠINH APMONIA” 

Που είναι µια συνεργασία Φιλανθρωπικών και µη κερδοσκοπικών Σωµατείων, πνευµατικών κέντρων, µαζί
µε µια επιτροπή Πνευµατικών Ανθρώπων, Γιατρών, Ψυχολόγων και Ψυχίατρων. 

Tο βιβλίο αυτό είναι µια προσπάθεια ενηµέρωσης  σχετικά µε το πως µπορούµε όλοι να φροντίζουµε για τη
συναισθηµατική, τη νοητική, την οικογενειακή, την κοινωνική και την  πνευµατική µας υγεία και αρµονία.

Είναι µια σειρά από ξεχωριστά µονοσέλιδα φυλλάδια που έχουν σκοπό να δώσουν στον αναγνώστη
περιληπτικές,  βασικές και ουσιαστικές πληροφορίες για το τι µπορεί να κάνει ο ίδιος για να βελτιώσει τη
ζωή του δηµιουργώντας σχέσεις αγάπης µε τους άλλους και τον εαυτό του.

Στον πρώτο τόµο τα άρθρα αυτά ήταν σχετικά µε την υγεία, την πρόληψη ασθενειών, τις σχέσεις, την
επικοινωνία, την εργασία και γενικά οδηγίες γα την ζωή.

Σε αυτό το δεύτερο τόµο τα άρθρα είναι σχετικά µε την αγάπη και την συγχώρεση από όλες τις πλευρές.

Ποιός  το έχει Γράψει;  

H πλειοψηφία των άρθρων προέρχεται  από µεµονωµένους ειδικούς-επιστήµονες,  που τα έχουν
προσφέρει µέσω του ιντερνέτ.

Άλλα  άρθρα είναι γραµµένα από µια οµάδα γιατρών, ψυχίατρων και πνευµατικών ανθρώπων και
δασκάλων εδώ στην Ελλάδα που µας συµπαραστέκονται  σε αυτή την προσφορά. 

Μερικά άρθρα είναι από τον Ρόµπερτ Ηλία Nατζέµυ, συγγραφέα 21 βιβλίων στην Ελλάδα.  

Γιατί είναι τόσο φτηνό, ακόµα και δωρεάν σε µερικές περιπτώσεις;

Είναι πολύ σηµαντικό για µας να φτάσουν αυτές  οι τόσο σηµαντικές και χρήσιµες έννοιες και αλήθειες
στα χέρια όσο το δυνατόν περισσότερων  Eλλήνων αναγνωστών. 

Έτσι διαθέτουµε το βιβλίο περίπου στο κόστος,  σε ατοµικές περιπτώσεις,   και το χαρίζουµε σε
οργανώσεις, πνευµατικά κέντρα, εταιρίες, καταστήµατα και γιατρούς που δέχονται να βοηθήσουν  το έργο
αυτό,  µε τη διάδοση όλων αυτών των πολύτιµων πληροφοριών σε άλλους,  κάνοντας φωτοτυπίες από τα
φυλλάδια και µοιράζοντας τα σε πελάτες, υπάλληλους, συναδέλφους, ασθενείς και οποιουσδήποτε  άλλους
που µπορούν να το εκτιµήσουν. Έχουµε χαρίσει χιλιάδες βιβλία από το πρώτο τόµο.

H κάθε οργάνωση, εταιρία, πνευµατικό κέντρο, κατάστηµα ή γιατρός µπορεί να βάλει την σφραγίδα του
σε ένα ειδικό σηµείο που υπάρχει σε κάθε φυλλάδιο πριν το κάνει φωτοτυπία ώστε να ξέρουν οι
παραλήπτες ότι είναι µια δική του προσφορά προς τους άλλους.

Οργανώσεις και εταιρίες µπορούν επίσης να παραγγείλουν µια ποσότητα βιβλίων σε τιµή κόστους και να
το χαρίζουν στους µαθητές, υπάλληλους  ή πελάτες τους σαν δώρο (ίσως τα Xριστούγεννα ή σε κάποια
επέτειο). Άλλοι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κάνουν επίσης το ίδιο. Στην περίπτωση του πρώτου τόµου, µια
«οργάνωση γονέων»  διέθεσε  400 βιβλία και µια Σχολή Χορού δώρισε  800 κοµµάτια. 

Aτοµικά, µπορεί ο καθένας να φωτοτυπήσει όσες σελίδες θέλει και να τις δώσει στην οικογένεια του, σε
φίλους και σε συνεργάτες. Mπορούν, επίσης, να πάρουν ένα βιβλίο δωρεάν για να το δώσουν σε κάποια
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εταιρία, πνευµατικό κέντρο, κατάστηµα ή ιατρείο.

Μπορείτε να συµµετέχετε κι εσείς

Aν  θέλετε να στηρίξετε το έργο αυτό µε µια οικονοµική προσφορά, µπορείτε να την δηλώσετε στον κ.
Θεόδωρο Iγνατιαδη 210 6428984, δηλώνοντας αν θέλετε η προσφορά σας να διατεθεί για έκδοση νέων
βιβλίων ή να διατεθεί απευθείας για την συµπαράσταση απόρων οικογενειών. Eίναι δυνατή η
αποστολή απόδειξης για την εφορία

Γιατί τα περιθώρια είναι στενά στο έξω µέρος της σελίδας;  

Tο  βιβλίο έχει σελιδοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν ανοίγετε το βιβλίο για να το φωτοτυπήσετε,  η
σελίδα να βγαίνει ολόκληρη στην φωτοτυπία, µε όσο γίνεται λιγότερες µαύρες γραµµές και σκιές.
Μπορείτε επίσης να κόψετε τη σελίδα και να κάνετε µια καθαρή και σωστή φωτοτυπία.  

Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στην αναπαραγωγή των κείµενων; 
Όλα τα κείµενα µπορείτε ελεύθερα να τα αναπαράγετε και να τα αξιοποιήσετε µε οποιονδήποτε τρόπο µε
δύο προϋποθέσεις : 
1. Nα µην το κάνετε µε σκοπό το κέρδος.  
2. Nα αναπαράγετε όλη τη σελίδα, µαζί µε όλα τα στοιχεία σχετικά µε την πηγή προέλευσης τους.

Μπορώ να τα δώσω σε κάποια εφηµερίδα ή περιοδικό;

Nαι, µπορείτε µε την προϋπόθεση ότι το κείµενο θα το αναπαράγουν και αυτοί χωρίς αλλαγές και πάντα
µε τις σχετικές  αναφορές στην πηγή προέλευσης  του. Επίσης,  µπορούν εφηµερίδες και περιοδικά και
οποίος άλλος θέλει, να βρει τα ίδια κείµενα και ακόµα περισσότερα στο ίντερνετ στο:
http://www.HolisticHarmony.com/greek/arthra-periodika2/index.asp
Mε τον τρόπο αυτό µπορείτε να κατεβάσετε τα άρθρα που θέλετε σε ηλεκτρονική µορφή για την
διευκόλυνση σας.  

Πως µπορώ να παραγγείλω µια ποσότητα του βιβλίου σε τιµή κόστους ή να έχω ένα αντίτυπο
δωρεάν για κάποια οργάνωση ή κατάστηµα που έχει σκοπό να προωθήσει τις πληροφορίες αυτές;
e-mail  στο armoniki@holisticharmony.com ή 
στο 210 6818220 ή 21ο 6818151.

Πως µπορώ να µάθω περισσότερα για τα θέµατα αυτά;

1. Αρχικά  από τον πνευµατικό, τον δάσκαλο ή τον ψυχολόγο σας.

2. Eπίσης, σε κάθε άρθρο υπάρχουν στο τέλος, έχει περισσότερες  πληροφορίες και καθοδήγηση για το
συγκεκριµένο θέµα. 

3. Για άλλες πληροφορίες & συµπαράσταση: 
στα τηλέφωνα 210 6818220 ή 21ο 6818151.
e-mail  στο armoniki@holisticharmony.com
http://www.HolisticHarmony.com/greek/arthra-periodika/index.asp

ΠPOΣOXH:

Σχετικά µε τις ιατρικές γνώσεις ή άλλες συµβουλές που δίδονται στο βιβλίο αυτό, πριν τις εφαρµόσετε,
συµβουλευθείτε τον ψυχολόγο, πνευµατικό, οδηγό ή γιατρό σας. 

NA EIΣTE ΠANTA KAΛA
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Η αγάπη είναι µια λέξη που χρησιµοποιείται πάρα πολύ
και µπορεί να σηµαίνει πολλά διαφορετικά συναισθή-
µατα και νοητικές καταστάσεις, από τη λαγνεία και την
επιθυµία µέχρι την ανιδιοτελή θεϊκή αγάπη. Πριν συζη-
τήσουµε γι’ αυτά τα ποικίλα επίπεδα έλξης και καταστά-
σεων ενότητας, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τι είναι η
αγάπη και γιατί είναι τόσο σπουδαία για µας.

Όλοι  µας θέλουµε  να µας αγαπούν

Όλοι µας θέλουµε να µας αγαπούν – και αν γίνεται -
χωρίς όρους. Έχουµε την ανάγκη να νιώθουµε ότι οι άλλοι
άνθρωποι µας δέχονται, µας σέβονται, µας θαυµάζουν
και µας αγαπούν. Όταν νιώθουµε ότι οι άλλοι δε µας αγα-
πούν ή δε µας σέβονται, νιώθουµε πόνο, απόρριψη και
χάνουµε την αυτοεκτίµησή µας, που µπορεί να οδηγήσει
σε ανασφάλεια και φόβο. Με άλλα λόγια, είµαστε δυστυ-
χισµένοι.
Βαθιά µέσα στον πυρήνα της ύπαρξής µας έχουµε εξίσου
την ανάγκη να νιώθουµε εµείς αγάπη για τους άλλους.
Όταν δε βιώνουµε αγάπη για τους άλλους, δε νιώθουµε
σύνδεσµο µαζί τους. Νιώθουµε αποχωρισµένοι, µόνοι,
αποξενωµένοι και µερικές φορές φοβισµένοι.

Η αγάπη µάς ευθυγραµµίζει µε τον ανώτερο εαυτό µας

Η αγάπη µπορεί να ξεκινήσει σαν αίσθηση έλξης, αλλά
τελικά γίνεται µια κατάσταση συνταύτισης και ενότητας.
Στο συναισθηµατικό επίπεδο είναι η βάση για θετική και
υγιή ανταλλαγή ενέργειας στους ανθρώπους όπως και σε
όντα κάθε είδους. Όταν µας αγαπούν ή εµείς νιώθουµε
αγάπη, βιώνουµε µια σύνδεση ενέργειας που µας χαλα-
ρώνει, µας αναζωογονεί, µας επιβεβαιώνει και µας θερα-
πεύει, επιτρέποντας µεγαλύτερη πρόσβαση στην
αληθινή, πνευµατική και µεγαλοπρεπή εσωτερική µας ον-
τότητα.

Η αγάπη αναδεικνύει τις σπουδαιότερες και υψηλότερες
πλευρές της ύπαρξής µας. Δηµιουργεί συµπόνια, κατα-
νόηση, συγχώρεση, ανιδιοτέλεια, θάρρος, υγιή αυτοθυ-
σία βασισµένη στην αγάπη και, τελικά, µας βοηθάει να
υπερβούµε τους νοητικούς και συναισθηµατικούς περιο-
ρισµούς µας, επιτρέποντάς µας να ξεπεράσουµε τους
προγραµµατισµούς και το φόβο. Τέλος, η αγάπη µάς απε-
λευθερώνει από την άγνοια και επιτρέπει να βιώνουµε
τον αληθινό πνευµατικό εαυτό µας.
Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι ο θυµός ούτε το µίσος,
αλλά η άγνοια και ο φόβος. Αν εξετάσουµε τις στιγµές
που χάνουµε την αγάπη µας, θα βρούµε ότι σ’ αυτές τις
στιγµές ελεγχόµαστε από την προσκόλληση και το φόβο.
Θα εξετάσουµε αυτό το θέµα αργότερα.

Γιατί η αγάπη επιδρά µ’ αυτόν τον τρόπο πάνω µας

Μια εξήγηση είναι ότι, στην πραγµατικότητα, δεν είµα-
στε αυτά τα σώµατα αλλά αθάνατες ψυχές, οι οποίες προ-
σωρινά ταυτίζονται µε αυτά τα σώµατα, για να
αναπτύξουµε και να τελειοποιήσουµε την ικανότητά µας
να εκφράζουµε τη θεϊκή µας φύση, ενώ είµαστε εστια-
σµένοι και εκφραζόµαστε µέσα από τα σώµατά µας. Η
αληθινή µας φύση είναι αγάπη, ειρήνη, σοφία, ανιδιοτέ-
λεια και όλες οι άλλες ανώτερες ανθρώπινες ιδιότητες.
Θεωρούµε αυτές τις αξίες σηµαντικές και απόλυτες,
επειδή στην πραγµατικότητα είναι η αληθινή εσώτερη
φύση µας. Ζητάµε να βιώσουµε την αγάπη, επειδή αυτό
µας θυµίζει την αληθινή εσωτερική φύση µας, η οποία
είναι αγάπη. Αναζητούµε την ειρήνη και δε µας αρέσει το
αντίθετό της, επειδή στην πραγµατικότητα είµαστε ει-
ρήνη – µέσα µας. Θεωρούµε τη δικαιοσύνη και την ισό-
τητα απόλυτες αξίες, επειδή εκφράζουν την ανώτερη
φύση µας. Η ανώτερη φύση µας είναι ήδη πραγµατικό-
τητα µέσα στον πυρήνα της ύπαρξης µας, αλλά όχι ακόµα
στο νου µας, τα λόγια, τα αισθήµατα ή τις πράξεις µας.

Αναζητούµε την αγάπη, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την
ενότητα, επειδή στην πραγµατικότητα είµαστε όλα αυτά.
Αναζητούµε τον εαυτό µας.

Τι Είναι η Αγάπη

Η αγάπη δεν είναι κάτι που έρχεται µε την εξάσκηση,
αλλά µάλλον απελευθερώνεται από µέσα µας. Δε µαθαί-
νουµε να αγαπάµε, αλλά θυµόµαστε την αγάπη. Δεν
υπάρχει ανάγκη να προσπαθούµε να αγαπάµε, µόνο να
αποµακρύνουµε το φόβο, την προσκόλληση και την
άγνοια, που µας εµποδίζουν να βιώνουµε την αγάπη, που
ήδη υπάρχει µέσα µας.
Αν νιώσουµε έτσι την αγάπη, απελευθερωνόµαστε από τα
συναισθήµατα έπαρσης ή ενοχής, όταν µπορούµε ή δεν
µπορούµε να αγαπάµε. Όταν αγαπάµε, δεν αξίζουµε πε-
ρισσότερο ούτε µας αγαπάει ο Θεός περισσότερο, απ’ ό,τι
όταν δεν αγαπάµε. Δεν είναι θέµα καλού / κακού, αλλά
µάλλον άγνοιας / σοφίας. Είναι θέµα υποδούλωσης στο
φόβο και στους προγραµµατισµούς ή απελευθέρωσης
από τις ψεύτικες αντιλήψεις και το φόβο.
Η πραγµατική ελευθερία δεν είναι να µπορούµε να κά-
νουµε ό,τι θέλουµε κάθε στιγµή ώστε να έχουµε αυτά που
επιθυµούµε για να είµαστε ευτυχισµένοι. Η πραγµατική
ελευθερία δεν είναι να αναγκάζεις τους άλλους να κάνουν
αυτά που εσύ θέλεις για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες
σου. Η πραγµατική ελευθερία είναι η ελευθερία να είµα-
στε ευτυχισµένοι και να νιώθουµε αγάπη άσχετα µε το τι
συµβαίνει και µε το τι κάνουν οι άλλοι.
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Δεν υπάρχει ανάγκη να προσπαθούµε να
αγαπάµε, µόνο να αποµακρύνουµε το φόβο,
την προσκόλληση και την άγνοια, που µας εµ-
ποδίζουν να βιώνουµε την αγάπη, που ήδη
υπάρχει µέσα µας.

Η πραγµατική ελευθερία είναι η ελευθερία να
είµαστε ευτυχισµένοι και να νιώθουµε αγάπη
άσχετα µε το τι συµβαίνει και µε το τι κάνουν
οι άλλοι.
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Θα συζητήσουµε σε λίγο πώς να δηµιουργήσουµε την κα-
τάσταση εσωτερικής ασφάλειας, αυτοεκτίµησης και
ελευθερίας, ώστε να µπορούµε να αγαπάµε σε κάθε πε-
ρίπτωση.

Πώς να περιγράψουµε την αγάπη;

Το να περιγράψουµε την αγάπη σηµαίνει ότι την περιο-
ρίζουµε. Όπως δεν µπορούµε να δούµε τον άνεµο, δεν
µπορούµε να δούµε και την αγάπη, αλλά αντιλαµβανό-
µαστε τα αποτελέσµατά της. Ποιες θα µπορούσαν να
είναι κάποιες ιδιότητες ή ενδείξεις της αγάπης;
(Το να αγαπάµε τον εαυτό µας είναι προϋπόθεση του να
αγαπάµε τους άλλους. Καθώς διαβάζετε τις ακόλουθες
ιδιότητες ή ενδείξεις της αγάπης, ίσως να θέλετε να ελέγ-
χετε νοητικά αν η αγάπη για τον εαυτό σας ευθυγραµµί-
ζεται µε αυτές τις πλευρές της αγάπης).
Μία πλευρά της αγάπης είναι ότι νιώθουµε χαρά, ειρήνη
και ευγνωµοσύνη απλώς µε το να σκεφτόµαστε ή να ερ-
χόµαστε σε επαφή µε αυτούς που αγαπάµε. Η παρουσία
τους µας δίνει ευτυχία. Στα πρώτα στάδια της πνευµατι-
κής µας εξέλιξης, αυτό συµβαίνει συνήθως όταν οι άλλοι
συµπεριφέρονται µε τρόπους που ικανοποιούν τις ανάγ-
κες µας. Καθώς εξελισσόµαστε, η αγάπη µας είναι πιο
αγνή και ανεξάρτητη από αυτό που εκείνοι κάνουν.
Η αγάπη και η κατανόηση αυξάνουν η µία την άλλη. Η
κατανόηση βοηθάει την αγάπη να παραµένει σταθερή,
ακόµα κι όταν οι άλλοι δεν είναι τόσο τέλειοι όσο θα θέ-
λαµε να είναι. Η αγάπη µάς επιτρέπει να έχουµε µεγαλύ-
τερη κατανόηση και υποµονή γι’ αυτούς που αγαπάµε.
Όταν αγαπάµε, σεβόµαστε τις ανάγκες των άλλων, τους
φόβους, τις αδυναµίες, τη δύναµη, τις αρετές και τις ιδιό-
τητές τους.

Η αυτοθυσία από αγάπη είναι εντελώς διαφορετική από
την αυτοθυσία που βασίζεται στο φόβο. Σ’ αυτή τη δεύ-
τερη περίπτωση, θυσιάζουµε τις ανάγκες µας ή τα δι-
καιώµατά µας, επειδή φοβόµαστε τη σύγκρουση ή την
απόρριψη ή επειδή φοβόµαστε να µη χαλάσουµε την ει-
κόνα µας του «καλού ανθρώπου». Όταν θυσιάζουµε µε
αγάπη, κάνουµε µια συνειδητή επιλογή να αφήσουµε
κάτι που έχουµε ανάγκη για να βοηθήσουµε τους άλλους.
Δεν υπάρχει πόνος, δεν προσδοκούµε ανταλλάγµατα, δεν
κρατάµε λογαριασµούς και ισοζύγια. Το ξεχνάµε αµέσως.
Η εµπειρία της αγάπης είναι η ανταµοιβή µας και δε χρει-
άζεται καµιά άλλη.
Παρόλο που η αγάπη είναι εσωτερική κατάσταση, συχνά
υπάρχει η ανάγκη να εκφράζεται µε πράξεις. Δεν είναι
δυνατό να φανταστούµε ότι αγαπάµε κάποιον και δεν τον
βοηθάµε όταν έχει ανάγκη. Η έµπρακτη έκφραση της
αγάπης µερικές φορές σηµαίνει να διαισθάνεσαι τι χρει-
άζονται οι άλλοι, ακόµη κι όταν οι ίδιοι δεν µπορούν να
εκφράσουν τις ανάγκες τους.
Η αγάπη επιτρέπει την αλήθεια. Η αγάπη απαιτεί αλή-
θεια και ακεραιότητα. Όταν οι άλλοι δε µας λένε την αλή-
θεια, συνήθως νιώθουµε ότι δε µας αγαπάνε. (Στην

πραγµατικότητα, µπορεί να µας αγαπάνε αλλά να φο-
βούνται να µας πουν την αλήθεια). Όταν εµείς αγαπάµε
κάποιον, είναι φυσικό να θέλουµε να είµαστε αληθινοί
απέναντί του.
Το ίδιο ισχύει και στο να τηρούµε τις συµφωνίες που κά-
νουµε. Όταν οι άλλοι δεν σέβονται τις συµφωνίες που κά-
ναµε µαζί, φυσικά νιώθουµε ότι δε µας αγαπάνε. (Και
πάλι, µπορεί να µας αγαπάνε αλλά να ελέγχονται από
επιθυµίες, φόβους και προσκολλήσεις που δεν τους αφή-
νουν να είναι συνεπείς στις συµφωνίες που κάνουν). Δεν
µπορούµε να τελειοποιήσουµε την αγάπη µας για τους
άλλους µέχρι να καταφέρουµε να τηρούµε το λόγο που
τους δίνουµε.

Η αγάπη δηµιουργεί αισθήµατα ενότητας και ειρήνης. Οι
εντάσεις µας βασίζονται στην ψευδαίσθηση της ξεχωρι-
στότητας και στην ανικανότητά µας να νιώθουµε φυσικά
και χαλαρά µε τους άλλους. Η αγάπη διαλύει αυτές τις
καταστάσεις και ανακαλύπτουµε ότι µπορούµε να µοι-
ραζόµαστε και να εκφράζουµε πλευρές της ύπαρξής µας
που φοβόµασταν να δουν οι άλλοι. Είναι σηµαντικό να
µπορούµε να µοιραζόµαστε µε τουλάχιστον έναν άλλο
άνθρωπο όλες τις πλευρές του εαυτού µας. Αυτό µας επι-
τρέπει να νιώθουµε τόσο αξία όσο και ασφάλεια.
Όταν αγαπάµε κάποιον, θέλουµε να είναι υγιής, ευτυχι-
σµένος και επιτυχηµένος. Χαιρόµαστε µε την πρόοδό του
στη ζωή και τις επιτυχίες του. Δε νιώθουµε ζήλια ή πόνο,
ακόµα κι όταν µας ξεπερνάει. Τον ενθαρρύνουµε να προ-
χωρήσει στη ζωή και να ανθίσει και δεν τον ανταγωνιζό-
µαστε ούτε τον εµποδίζουµε.
Θέλουµε οι άλλοι να είναι ευτυχισµένοι µε τους τρόπους
που οι ίδιοι καθοδηγούνται. Η αληθινή αγάπη δε φοβά-
ται, όταν οι άλλοι βρίσκουν την ευτυχία ή λύσεις σε καί-
ρια ζητήµατα της ζωής µε τη βοήθεια άλλων ανθρώπων
και όχι τη δική µας. Δε νιώθουµε την ανάγκη να είµαστε
εµείς η πηγή της ευτυχίας τους ή της προόδου τους. Θέ-
λουµε απλώς να είναι καλά.
Η αγάπη επιτρέπει στους άλλους να αντιλαµβάνονται την
πραγµατικότητα µε το δικό τους µοναδικό τρόπο και δεν
απαιτούµε να συµφωνούν µαζί µας. Έχουµε την ανάγκη
να συµφωνούν οι άλλοι µαζί µας, όταν νιώθουµε ανα-
σφάλεια για το δικό µας τρόπο αντίληψης και για την
αξία µας.
Η αγάπη δεν απαιτεί να µας υπακούν οι άλλοι ή να ζουν
όπως εµείς πιστεύουµε. Τους αγαπάµε ανεξάρτητα από
το αν µας δίνουν αυτό που χρειαζόµαστε ή θέλουµε και
ανεξάρτητα από το αν ο τρόπος ζωής τους συµπίπτει µε
τις δικές µας προσδοκίες ή ανάγκες.
Η αγάπη µας δίνει τη δύναµη να συγχωρούµε τους άλ-
λους για τα λάθη και τις αδυναµίες τους. Τους βλέπουµε
σαν ψυχές στη διαδικασία της εξέλιξης και έτσι είµαστε
ελεύθεροι να τους αγαπάµε, ακόµη κι όταν δε συµφω-
νούµε µε τις πράξεις τους ή τις επιλογές τους.

Σηµείωση: Η αγάπη µερικές φορές απαιτεί να κάνουµε
τη διάκριση ανάµεσα στον άλλο και στη συµπεριφορά ή
τις πράξεις του. Σ’ αυτή την περίπτωση, αγάπη δε σηµαί-
νει ότι επιτρέπουµε στον άλλο να κάνει οτιδήποτε του
αρέσει, όταν αυτό είναι άδικο, ανήθικο ή δείχνει έλλειψη
σεβασµού. Χρειάζεται, τελικά, να αναπτύξουµε την ικα-
νότητα να αγαπάµε ενώ ταυτόχρονα διαπραγµατευόµα-
στε ή ακόµα και απαιτούµε αλλαγές στη συµπεριφορά.
Συνεχίζουµε να τους αγαπάµε, ακόµα κι αν χρειάζεται να
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Όταν αγαπάµε κάποιον, θέλουµε να είναι
υγιής, ευτυχισµένος και επιτυχηµένος. Χαι-
ρόµαστε µε την πρόοδό του στη ζωή και τις
επιτυχίες του.
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τους αντιµετωπίσουµε για την έλλειψη ευσυνειδησίας ή
δικαιοσύνης. Αυτό µπορεί µερικές φορές να σηµαίνει να
εφαρµόσουµε φυσικές ή λογικές συνέπειες, αν οι ίδιοι δεν
µπορούν να ευθυγραµµιστούν µε την εσωτερική τους συ-
νείδηση. Σ’ όλη αυτή τη διαδικασία, συνεχίζουµε να βιώ-
νουµε την αγάπη µας γι’ αυτούς.

Η τέλεια αγάπη µπορεί να συγχωρεί και τη χειρότερη αν-
θρώπινη συµπεριφορά, ακριβώς όπως ο Χριστός ζήτησε
να συγχωρεθούν εκείνοι που τον σκότωσαν «ου γαρ οί-
δασι τι ποιούσι».

Η αγάπη είναι η πηγή µεγαλύτερης δηµιουργικότητας και
ανθρώπινων έργων σ’ όλο τον κόσµο. Η αγάπη για τους
άλλους µάς εµπνέει να αντιλαµβανόµαστε και να εκδη-
λώνουµε τρόπους που βοηθούν τους ανθρώπους να ζή-
σουν µε περισσότερη ευτυχία και πληρότητα. Η αγάπη
δηµιουργεί ανιδιοτελείς πράξεις και έργα.

Ο πόνος της µοναξιάς και η χαρά της αγάπης

Είναι προφανές ότι χρειαζόµαστε να βιώνουµε την αγάπη.
Όταν αυτό δε γίνεται, υποφέρουµε, νιώθουµε µόνοι, απο-
κοµµένοι συναισθηµατικά και ενεργειακά από τους άλ-
λους ανθρώπους και τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που
φοβόµαστε την απόρριψη όσο και το θάνατο. Η µοναξιά
είναι ίδια µε το θάνατο. Δε συνδεόµαστε µε τους ανθρώ-
πους και τη ζωή. Πιστεύουµε πως αν οι άλλοι δε µας απο-
δέχονται, είµαστε µόνοι, και αυτό δεν το αντέχουµε. Αν
ψάξουµε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτο-
κτονούν, θα βρούµε ότι ένιωθαν µόνοι. Ακόµη κι αν οι
άλλοι γύρω τους τούς αγαπούσαν, εκείνοι δεν µπορούσαν
να βιώσουν αυτό το σύνδεσµο της αγάπης.

Σηµείωση: Πρέπει να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα στο
να είµαστε µόνοι και στο να νιώθουµε µοναξιά. Κάποιος
µπορεί να έχει γύρω του εκατοντάδες ανθρώπους που τον
αγαπούν και τον θαυµάζουν και όµως να νιώθει µοναξιά.
Ένας άλλος µπορεί να ζει µόνος σε µια σπηλιά και να νιώ-
θει ενότητα µε όλους τους ανθρώπους και όλη τη δηµι-
ουργία. Έτσι, η µοναξιά δεν έχει να κάνει µε το πόσους
ανθρώπους έχουµε γύρω µας, αλλά µε την ικανότητά µας
να συνδεόµαστε µαζί τους. Δεν έχει σηµασία αν αυτοί µε
τους οποίους συνδεόµαστε είναι σωµατικά κοντά µας ή
µακριά µας ή ακόµα και αν έχουν περάσει στα πνευµα-
τικά βασίλεια. Βιώνουµε το σύνδεσµό µας µαζί τους όπου
κι αν βρίσκονται.

Όταν δεν παίρνουµε την αγάπη που χρειαζόµαστε ή όταν
φοβόµαστε να δεχθούµε αγάπη επειδή αυτό το έχουµε
ταυτίσει µε κάποιο κίνδυνο, τότε επιλέγουµε να µη βιώ-
νουµε αυτό το σύνδεσµο – όσο κι αν οι άλλοι µας αγαπάνε
και µας σέβονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να ψά-
ξουµε να γεµίσουµε αυτό το κενό µε άλλους τρόπους,
όπως υπερβολικό φαγητό, αλκοόλ, ναρκωτικά, εργασιο-
µανία, συσσωρεύοντας πλούτο ή περιουσία, όντας εστια-

σµένοι σε αισθησιακές απολαύσεις και δραστηριότητες.
Ίσως ακόµη και να «χαθούµε» στην υπηρεσία των άλλων
– ελπίζοντας ότι έτσι θα µας αγαπήσουν.
Το κενό της µοναξιάς είναι αβάσταχτο, επειδή στην πραγ-
µατικότητα είναι το αντίθετο της αλήθειας. Οι συγκινη-
σιακές µας καταστάσεις επηρεάζονται από το βαθµό στον
οποίο εµείς οι ίδιοι πιστεύουµε και δρούµε σε συµφωνία
µε τον εσώτερο εαυτό µας και το ύψιστο πεπρωµένο µας.
Η µοναξιά πονάει, επειδή στην πραγµατικότητα είναι χω-
ρισµός από τον αληθινό εσωτερικό εαυτό µας. Ο θυµός
είναι επώδυνος, επειδή είναι το αντίθετο αυτού που είµα-
στε. Ο φόβος είναι οδυνηρός και πλαστός επειδή είναι η
άρνηση αυτού που πραγµατικά είµαστε.
Η µοναξιά, ο θυµός και ο φόβος γεννιούνται από την ψευ-
δαίσθηση ότι είµαστε ξέχωροι και ευάλωτοι απέναντι
στους άλλους και την ίδια τη ζωή. Είναι σοφό που βιώ-
νουµε αυτές τις συγκινήσεις ως δυσάρεστες, επειδή αυτό
µας δίνει το κίνητρο να αποµακρυνθούµε απ’ αυτές τις κα-
ταστάσεις προς την ενότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που
αισθανόµαστε τόσο καλά, όταν νιώθουµε αγάπη, ενότητα,
ειρήνη και όταν είµαστε αποδεκτοί και ασφαλείς.
Η ανθρώπινη φύση είναι προγραµµατισµένη να νιώθει
την ξεχωριστότητα οδυνηρή και την ενότητα ευχάριστη.
Αυτό προετοιµάζει το σκηνικό για την εξέλιξή µας και την
κίνησή µας προς µια πραγµατικότητα περισσότερης αγά-
πης.
Το κενό µέσα µας γεννιέται από την έλλειψη επαφής µε
την εσωτερική ανώτερη φύση µας και τον αληθινό εαυτό
µας. Ποθούµε την αληθινή µας φύση, που είναι θεϊκή. Ο
αληθινός εαυτός µας είναι η µία, οικουµενική συνειδητό-
τητα, η οποία είναι, επίσης, ο αληθινός εαυτός όλων των
όντων και όλης της δηµιουργίας. Ποτέ δε θα λύσουµε το
πρόβληµα του κενού µέσα µας, µέχρι να ξαναενωθούµε
µε τον αληθινό, θείο εαυτό µας.

Τρεις τρόποι εκπλήρωσης της ανάγκης για αγάπη

Ας φανταστούµε πως έχουµε ένα χώρο στο κέντρο της
καρδιάς που πρέπει να γεµίσει µε συναισθήµατα αγάπης
και ενότητας, ώστε να είµαστε γαλήνιοι, ευτυχισµένοι και
υγιείς. Χρειαζόµαστε αυτός ο χώρος να γεµίσει µε την
ενέργεια της αγάπης – αλλιώς υποφέρουµε.
Μπορούµε να γεµίσουµε αυτό το χώρο µε τρεις τρόπους:
Να κάνουµε τους άλλους να µας αγαπάνε.
Να αγαπάµε εµείς τους άλλους όπως είναι σ’ αυτό το στά-
διο της εξελικτικής τους πορείας.
Να αγαπάµε τον εαυτό µας όπως είµαστε σ’ αυτό το στά-
διο της εξελικτικής µας πορείας.
Ο πρώτος τρόπος που προσπαθούµε να γεµίσουµε το εσω-
τερικό µας κενό είναι κάνοντας τους άλλους να µας αγα-
πούν – κατά προτίµηση όπως είµαστε. Συχνά είµαστε
διατεθειµένοι να κάνουµε διάφορες αλλαγές στον εαυτό
µας και στη ζωή µας, ελπίζοντας ότι έτσι οι άλλοι θα µας
αγαπούν περισσότερο. Καταπιέζουµε συναισθήµατα,
ανάγκες και δραστηριότητες µε την ελπίδα ότι θα µας
αποδεχθούν. Προσπαθούµε να κάνουµε πράγµατα που
ελπίζουµε πως θα κάνουν τους άλλους να µας χρειάζονται
και ίσως να µας αγαπούν.

Σηµείωση: Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο να
κάνουµε κάτι για τους άλλους από αγάπη και στο να κά-
νουµε το ίδιο πράγµα ελπίζοντας πως θα µας αγαπήσουν.
Ξοδεύουµε χρόνο, χρήµατα και ενέργεια για να αλλά-
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Η αγάπη επιτρέπει την αλήθεια. Η αγάπη
απαιτεί αλήθεια και ακεραιότητα. Όταν οι
άλλοι δε µας λένε την αλήθεια, συνήθως νιώ-
θουµε ότι δε µας αγαπάνε.
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ξουµε την εµφάνισή µας µε την ελπίδα πως θα γίνουµε
πιο ελκυστικοί. Δυσφορούµε για το σωµατικό µας βάρος,
όχι τόσο για την υγεία µας όσο για την εµφάνισή µας
στους άλλους. Προσπαθούµε να συσσωρεύουµε χρήµατα
και υλικά αγαθά, πιστεύοντας πως οι άλλοι θα θέλουν να
είναι µαζί µας γι’ αυτούς τους λόγους. Όλοι µας αναζη-
τούµε τρόπους να είµαστε ελκυστικοί, επιθυµητοί και
αγαπητοί από τους άλλους. Μεταστρέφουµε την αλήθεια
και συχνά λέµε ψέµατα για να κρατήσουµε τους άλλους
κοντά µας.
Το πρόβληµα είναι ότι, εστιάζοντας στην εξωτερική µας
εµφάνιση και αλλάζοντας τον εαυτό µας για να ευχαρι-
στήσουµε τους άλλους, σπάνια πετυχαίνουµε την αγάπη
που χρειαζόµαστε. Οι άλλοι αντιλαµβάνονται υποσυνεί-
δητα τα ιδιοτελή µας κίνητρα και συχνά δεν ανταποκρί-
νονται µε τον τρόπο που εµείς θέλουµε. Τότε νιώθουµε
ακόµη µεγαλύτερο πόνο, επειδή, ενώ κάναµε τόσα για να
µας αγαπούν, δεν παίρνουµε αυτό που χρειαζόµαστε. Δε
θα λύσουµε το πρόβληµα προσπαθώντας να κάνουµε
τους άλλους να µας αγαπήσουν.

Οι λύσεις για να πάρουµε αγάπη είναι:

Να αγαπάµε τους άλλους όπως είναι.
Να αγαπάµε τον εαυτό µας όπως είναι, ώστε να µη χρει-
αζόµαστε επιβεβαίωση από άλλους.
Υπάρχουν µερικά εµπόδια στην πραγµατοποίηση αυτών
των λύσεων.
Βασικά, µπορούµε να αγαπήσουµε τους άλλους σταθερά
και βαθιά, µόνο όταν έχουµε σχέση αγάπης µε τον εαυτό
µας. Αλλιώς, πολύ εύκολα χάνουµε την αγάπη µας για
τους άλλους, όταν συµπεριφέρονται µε τρόπους που απει-
λούν την αίσθηση της αξίας µας, της ασφάλειας και της
ελευθερίας µας. Όταν συµπεριφέρονται µε τρόπους που
είµαστε προγραµµατισµένοι να φοβόµαστε, χάνουµε την
αγάπη µας και νιώθουµε πόνο, αδικία, πίκρα, θυµό,
ακόµα και µίσος και εκδικητικότητα. Όλα αυτά, επειδή
δεν έχουµε εσωτερικά συναισθήµατα αξίας, ασφάλειας
και ελευθερίας.
Ο Χριστός µάς παρότρυνε να αγαπάµε τους άλλους όπως
αγαπάµε τον εαυτό µας. Δεν είπε: αγάπα τους άλλους και
όχι τον εαυτό σου, ούτε: αγάπα τον εαυτό σου και όχι τους
άλλους. Η πραγµατικότητα είναι ότι µπορούµε να αγα-
πάµε, να αποδεχόµαστε, να κατανοούµε και να συγχω-
ρούµε τους άλλους, µόνο στο βαθµό που αγαπάµε,
αποδεχόµαστε, κατανοούµε και συγχωρούµε τον εαυτό
µας. Το αντίστροφο επίσης ισχύει. Μπορούµε να έχουµε

µόνο τόση κατανόηση και αγάπη για τον εαυτό µας, όση
έχουµε για τους άλλους. Η αγάπη για τον εαυτό µας και η
αγάπη για τους άλλους είναι αλληλένδετες.
Σηµείωση: Υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται να αποδέ-
χονται πιο εύκολα τον εαυτό τους και άλλοι που φαίνεται
να αποδέχονται πιο εύκολα τους άλλους, λόγω ορισµένων
παιδικών εµπειριών ή στοιχείων του χαρακτήρα τους.
Όµως, στο κέντρο της ύπαρξής τους, η αγάπη για τον
εαυτό τους και η αγάπη για τους άλλους είναι αλληλένδε-
τες.

Ας επαναλάβουµε δύο βασικές έννοιες για το τι
είναι αγάπη και πώς την πραγµατοποιούµε.

Δε χρειάζεται να µάθουµε να αγαπάµε. Είµαστε αγάπη
στο κέντρο της ύπαρξής µας. Όταν απελευθερωθούµε
από τις προσκολλήσεις, την εξάρτηση και το φόβο, τότε
φυσικά και χωρίς προσπάθεια βιώνουµε αγάπη για όλους
– συµπεριλαµβανοµένων του εαυτού µας και εκείνων
που, ίσως, επεδίωξαν να µας βλάψουν.

Χρειάζεται να καθαρίσουµε αυτή τη διαδικασία από κάθε
λογής συναισθήµατα έπαρσης, ενοχής και κατωτερότη-
τας ή ανωτερότητας. Δεν αξίζουµε περισσότερη ή λιγό-
τερη αγάπη και σεβασµό, επειδή πετύχαµε ή αποτύχαµε
σ’ αυτή τη διαδικασία. Το να πραγµατώσουµε την αγάπη
σαν το κέντρο της ύπαρξής µας είναι απλά ο ύψιστος προ-
ορισµός της εξέλιξής µας. Απελευθερώνοντας τον εαυτό
µας από αρνητικά συναισθήµατα και καταστάσεις, θα εί-
µαστε απλώς πιο ελεύθεροι, πιο ευτυχισµένοι και πιο ευ-
θυγραµµισµένοι µε τον αληθινό µας εαυτό και το σύµπαν.
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του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ
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Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο να κά-
νουµε κάτι για τους άλλους από αγάπη και
στο να κάνουµε το ίδιο πράγµα ελπίζοντας
πως θα µας αγαπήσουν.

Τους αγαπάµε ανεξάρτητα από το αν µας δί-
νουν αυτό που χρειαζόµαστε ή θέλουµε και
ανεξάρτητα από το αν ο τρόπος ζωής τους
συµπίπτει µε τις δικές µας προσδοκίες ή
ανάγκες.

Αγάπη είναι το πιο ωραίο πράγµα στον κόσµο. 
Δηλαδή η µέγαλη συµπάθεια που νιώθει το ένα φίλο για το άλλο (έλξη) που οδηγεί στον έρωτα.
Υπάρχει και η Αγάπη των µελών της οικογένειας µας που είναι δυνατή και κρατάει αιώνια.

Γ. Θεοφανόπουλος, Δ. Καρυδιάς, 13
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Λέγεται στις µυστικιστικές παραδόσεις ότι ο Θεός
είναι Αγάπη. Οι ψυχές καθώς είναι ένα µέρος του
Θεού, µια πνοή του Θεού, µια σταγόνα από τον
Ωκεανό της Θεότητας, είναι και αυτές Αγάπη και ο
Δρόµος που οδηγεί στο Θεό είναι ο δρόµος της Αγά-
πης.  

Λέγεται ακόµα ότι, οι ιδιότητες της ψυχής που είναι
“αγάπη”, “δύναµη”, “σοφία” και “συνειδητότητα”,
είναι η ίδια η ψυχή και η ψυχή είναι οι ιδιότητές της,
όπως τα χρώµατα της ίριδος είναι το φως και το φως
είναι τα χρώµατα της ίριδας. 

Έτσι, επειδή ό άνθρωπος κατά κύριο λόγο είναι µια
ενσαρκωµένη ψυχή, εξ ορισµού είναι καλός και έχει
µέσα του έµφυτη την αγάπη. Όµως ο Δηµιουργός
έκρινε ότι αυτή η ψυχή προκειµένου να λειτουργή-
σει και να φέρει σε πέρας τη δουλειά που έχει να
κάνει στα τρία χαµηλότερα επίπεδα της Θεϊκής Δη-
µιουργίας, χρειάζεται ένα εργαλείο επικοινωνίας µε
τους κόσµους αυτούς και γι’αυτό της έδωσε το νου.
Ο νους όπως ένα ραδιόφωνο συντονίζεται και λει-
τουργεί στα µακρά, τα µεσαία και τα βραχέα, έτσι
και αυτός έχει τη δυνατότητα να συντονίζεται µε
τους τρεις κατώτερους κόσµους. Ο νους από τη
φύση του είναι ένα νεκρό εργαλείο. Δε σκέπτεται
και δεν έχει την ικανότητα της επαγωγής. Όπως ένα
κοµπιούτερ δεν είναι παρά ένα µεταλλικό κουτί µε
σύρµατα που για να λειτουργήσει χρειάζεται ρεύµα,
έτσι και αυτό το τέλειο κοµπιούτερ, ο νους, χρειάζε-
ται για να ενεργοποιηθεί, τη ζωοδόχο επαφή της
ψυχής. Χρειάζεται η ψυχή να του δώσει τη συνειδη-
τότητά της. 

Όµως, όταν ο νους ενεργοποιηθεί από την ψυχή, αρ-
χίζει να δρα ανεξέλεγκτος και προσπαθεί να τραβή-
ξει και την ψυχή στα δικά του χαµηλά
ενδιαφέροντα, στη δική του σφαίρα επιρροής που
είναι οι κατώτεροι κόσµοι. Έτσι δηµιουργείται µία
διελκυστίνδα κατά την οποία, η συνειδητότητα του
ανθρώπου, άλλοτε λειτουργεί από το επίπεδο της
ψυχής και άλλοτε από το επίπεδο του νου. 
Όταν η συνειδητότητα του ανθρώπου λειτουργεί
από το επίπεδο του νου, ο άνθρωπος φροντίζει τις
δουλειές του, την υγεία του, την ασφάλειά του, την
επιβεβαίωσή του και γενικά την καθηµερινότητά
του. Κάνει το κάθε τι για να εκπληρώσει τις επιθυ-
µίες του Αστρικού του σώµατος. Να αποκτήσει δύ-

ναµη και υλικά αγαθά και να διατηρήσει το κάθε τι
στο οποίο έχει προσκόλληση
Όταν η συνειδητότητά του ανθρώπου λειτουργεί
από το επίπεδο της ψυχής, ο άνθρωπος αναπτύσσει
όλο και περισσότερο τη διάθεση, να δίνει, να µοιρά-
ζεται, να βοηθάει το συνάνθρωπο, να  συµµετέχει
στις αγωνίες του και συγχρόνως νιώθει την ανάγκη
να πλησιάσει το Θεό.

Έτσι ο άνθρωπος όταν  η συνειδητότητά του λει-
τουργεί από το επίπεδο της ψυχής µοιράζει την
Αγάπη που είναι έµφυτη ιδιότητα της ψυχής του και
όταν η συνειδητότητά του λειτουργεί από το επίπεδο
του νου αναπτύσσει την αγάπη και την προσκόλ-
ληση στα αντικείµενα που επιθυµεί το Αστρικό του
σώµα.
Έτσι λοιπόν για την έννοια της αγάπης υπάρχουν
δύο παράµετροι. Η “αγάπη”  και η “Αγάπη”. 

Όταν λέµε αγάπη, εννοούµε. «προσκόλληση σε αν-
θρώπους, ζώα ή υλικά αντικείµενα που µας δηµι-
ουργεί την επιθυµία της αποκλειστικής
κτητικότητάς τους». Έχουµε αγάπη για τους γονείς
µας, για τους φίλους µας, για το σκύλο ή το άλογό
µας, για το σπίτι και τον κήπο µας, για τη συλλογή
των γραµµατοσήµων µας κλπ. Σε όλα αυτά που αγα-
πάµε δίνουµε συνέχεια την προσοχή µας, και το
χρόνο µας. Η συντροφιά τους και η ενασχόλησή µας
µε αυτούς και µε αυτά, µάς δίνει χαρά και ευτυχία.
Θέλουµε να είναι δικά µας και κανείς να µη µας χω-
ρίσει από αυτά.

Η κατώτερη µορφή αυτής της αγάπης είναι η αγάπη
µεταξύ ερωτικών συντρόφων και η ανώτερη είναι η
αγάπη της µητέρας για το παιδί της. Αυτή η αγάπη
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να ελαττωθεί ή
ακόµα να γίνει και µίσος ή µπορεί να µεταφερθεί σε
κάτι άλλο. Μπορεί να µισήσουµε κάποιον που πρό-
δωσε τα συναισθήµατά µας – έναν ερωτικό σύν-
τροφο ή ένα φίλο. Μπορεί µια µάνα να σκοτώσει το
παιδί της ή να το αποκληρώσει ή µπορεί να πουλή-
σουµε τη συλλογή των γραµµατοσήµων µας για να
αγοράσουµε ένα ωραίο αυτοκίνητο στο οποίο µπο-
ρεί επίσης να έχουµε πολλή αγάπη και προσκόλ-
ληση. Αυτή η αγάπη είναι στην ουσία αγάπη για τον
εαυτό µας. Για να αισθανόµαστε εµείς ωραία και να
είµαστε χαρούµενοι, ευτυχισµένοι και ασφαλείς.

Αντίθετα την Αγάπη, χαρακτηρίζει ευσπλαχνία,
προσφορά και θυσία. (Ευσπλαχνία ο Πατέρας –
προσφορά και θυσία ο Υιός). Αυτή είναι η µυστικι-
στική Αγάπη για την οποία µας µιλούν οι µύστες οι

Ο Ορισµός της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 02

Λέγεται ακόµα ότι, οι ιδιότητες της ψυχής
που είναι “αγάπη”, “δύναµη”, “σοφία” και
“συνειδητότητα”, είναι η ίδια η ψυχή και η
ψυχή είναι οι ιδιότητές της, όπως τα χρώµατα
της ίριδος είναι το φως και το φως είναι τα
χρώµατα της ίριδας. 

«Η Αγάπη δεν είναι εµπόρευµα ή κάτι
που µπορεί κανείς µε κάποιο τρόπο να
αποκτήσει. Η Αγάπη είναι ένα δώρο του
Θεού...
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άγιοι και οι πνευµατικοί δάσκαλοι. Δεν είναι αγάπη
για τον εαυτό µας, είναι οικουµενική Αγάπη. Αγάπη
που δεν έχει όρια και σκαµπανεβάσµατα. 

Γι’ αυτή την Αγάπη, τη µυστικιστική αγάπη µίλησε
ο Ιησούς  και σε αυτή την Αγάπη στήριξε τη Διδα-
σκαλία Του. Ήταν η έµπρακτη Αγάπη που την επι-
βεβαίωσε  µε την προσφορά και τη θυσία Του και
είναι ο κολοφώνας της αγάπης, η Αγάπη του Θεαν-
θρώπου για τους µαθητές Του. Από αυτή την Αγάπη
διακατεχόµενος, προσεύχεται ο Ιησούς στο Χεί-
µαρρο των Κέδρων προς  τον Πατέρα του, για τους
µαθητές του και Του λέει « Πάτερ, εγώ  περί αυτών
παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσµου, αλλά
περί εκείνων τους οποίους συ µοι έδωκας. ….. Πάτερ
άγιε, φύλαξον αυτούς εν τω ονόµατί σου δια να είναι
έν καθώς ηµείς….. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία
σου……Πάτερ άγιε εκείνους τους οποίους µοι έδω-
κας, θέλω όπου είµαι εγώ να είναι και εκείνοι µετ΄
εµού». 

Γι αυτή τη µυστικιστική αγάπη δίνει το µέτρο ο Ιη-
σούς όταν λέει στους µαθητές του «…. Μεγαλυτέραν

ταύτης αγάπη δεν έχει ουδείς, του να βάλει την
ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων του….. Σεις είσθε οι
φίλοι µου…». 

Και το εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι, πώς µπο-
ρούµε και εµείς να αποκτήσουµε αυτή την Αγάπη; Η
απάντηση έρχεται πάλι µέσα από τις διδασκαλίες
των µεγάλων πνευµατικών Διδασκάλων που λένε:
«Η Αγάπη δεν είναι εµπόρευµα ή κάτι που µπορεί
κανείς µε κάποιο τρόπο να αποκτήσει. 

Η Αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού, που το δίνει σε
εκείνους που στρέφουν την προσοχή τους προς
Αυτόν και συγχρόνως προς το συνάνθρωπό τους και
προς όλη τη Θεϊκή Δηµιουργία και που ακόµα µε την
προσευχή τους, Του ζητούν να τους δείξει το Δρόµο
που οδηγεί κοντά Του». Τότε, επειδή ο µοναδικός
Δρόµος είναι η Αγάπη, ο Πατέρας µε τη Χάρη Του,
θα µας οδηγήσει στα πόδια του Υιού που είναι η
Πηγή της αγάπης και που από το ξεχείλισµά της
µπορούµε και εµείς να πάρουµε.- 
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Tou  Γαβριήλ Σιµονέτου
Συντονιστής της Επιστήµης της Πνευµατικότητας.”

Χαλκιδόνος 3, Αµπελόκηποι.
210 6820796,  6932233989

Όταν η συνειδητότητά του ανθρώπου λει-
τουργεί από το επίπεδο της ψυχής, ο άνθρω-
πος αναπτύσσει όλο και περισσότερο τη
διάθεση, να δίνει, να µοιράζεται, να βοηθάει
το συνάνθρωπο, να  συµµετέχει στις αγωνίες
του και συγχρόνως νιώθει την ανάγκη να πλη-
σιάσει το Θεό.

ΣΚΕΨΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ;
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1ο επίπεδο Σέξ, εγωϊστικό. Επιζητεί ο άνθρωπος τη
δική του ικανοποίηση.

Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο νοη-
τικής εξέλιξης και δεν επικοινωνεί καθόλου µε το δυνα-
µισµό της ψυχής νιώθει ανασφαλής, κατέχεται από
φοβίες διαφόρων ειδών και µέσα από τις σχέσεις του προ-
σπαθεί να διεκδικήσει ενδιαφέρον, να καλύψει τις ανάγ-
κες του για υλική ασφάλεια, αναγνώριση, επιβεβαίωση,
δύναµη και καλοπέραση αγνοώντας και αδιαφορώντας
για το αν θα προκαλέσει πόνο ή δυσαρµονία στους γύρω
του.    

Η δύναµη της προσωπικότητας, του κατώτερου εγώ,  εµ-
ποδίζει την ψυχή να οδηγηθεί προς την τελειότητα και το
κάλλος, όπου είναι η πραγµατική φύση του έρωτα και της
αγάπης γιατί βρίσκεται προσκολληµένη στην επίδραση
της ύλης και του ορθολογισµού.

Στόχος του κατώτερου εγώ είναι να  χρησιµοποιεί τους
ερωτικούς συντρόφους µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο ώστε να
έλκει ενέργεια από τους άλλους για να ισχυροποιεί την
προσωπικότητά του.

Μη δυνάµενος να δει ο νους του ανθρώπου την αλήθεια,
τον παρηγορεί προσφέροντάς του την ψευδαίσθηση του
ενθουσιασµού(έρωτα) και τις χαµηλές σεξουαλικές απο-
λαύσεις για να αντλήσει φαινοµενική κάλυψη των ανα-
σφαλειών και των αναγκών του.

Λέµε χαµηλές σεξουαλικές απολαύσεις, διότι µέσα από
αυτές η ανθρώπινη καρδιά και ψυχή δεν κερδίζουν τί-
ποτε, τουναντίον νιώθουν συχνά µεγάλες απογοητεύσεις,
συναισθηµατικό κενό,  και µεγάλη απώλεια ενέργειας
επειδή ακριβώς δεν κοινωνεί η ψυχή µε τον νου του αν-
θρώπου αλλά τα κίνητρα των απωθηµένων, για τούτο τον
λόγο ώστε αρκετές φορές αταλήγουν σε εξάντληση του
νευρικού συστήµατος, ψυχολογικές και σωµατικές ασθέ-
νειες λόγω δηµιουργίας πολλών απωθηµένων.

2Ο επίπεδο,  Έρωτας, αµοιβαία έλξη και  αγάπη δεν
επιδιώκει  µόνον την δική της ευτυχία αλλά και την ευτυ-
χία του συντρόφου.

Σ΄αυτό το στάδιο ο νούς του ανθρώπου µέσα από τον
πόνο και την εµπειρία έχει εξελιχθεί περισσότερο και αρ-
χίζει να επικοινωνεί µε τα κανάλια της ψυχής.
Αρχίζει να ωριµάζει η δύναµη της αγάπης, οπότε µπαίνει

στη διαδικασία να ανοίξει την καρδιά του, να νιώθει την
ανάγκη να µοιράζεται τη γνώση, την εµπειρία, τα όποια
υλικά ή πνευµατικά αγαθά  διαθέτει.

Τότε η ψυχή ενεργοποιεί µέσα από το θεό έρωτα τις δυ-
νάµεις εκείνες που θα έλξουν µια άλλη ψυχή που θα γίνει
το κατάλληλο σκεύος για να εναποθέσει το σπόρο της και
να δηµιουργήσει το φυσικό ή πνευµατικό της παράγωγο. 

Η Αγάπη στη συνέχεια θα σχηµατίσει µία συνεχή σύν-
δεση µε τις δύο ψυχές, θα τις εξαγνίσει σταδιακά και θα
δηµιουργήσει µία πόλωση που θα διατηρήσει τη σχέση.     
Η ένωσή τους ξεπερνάει όλα τα εγωϊστικά εµπόδια ανα-
πτύσσοντας και καλλιεργώντας τον αλληλοσεβασµό, την
αλληλοεκτίµηση, την αποδοχή και την κατανόηση.     

Πολλές φορές όµως η κυοφορούσα αγάπη ψυχή, κατα-
σκευάζει από ανάγκη λύτρωσης ένα σκεύος(σύντροφο)
που του ωραιοποιεί το σώµα και τα ψυχικά χαρακτηρι-
στικά ώστε να αισθανθεί ότι πρόκειται περί του τέλειου
συντρόφου.
Έρχεται όµως το πλήρωµα του χρόνου για να πάρει το
µάθηµα ο άνθρωπος και συνειδητοποιεί την προβολή  των
δικών του  αρετών που εναπόθεσε στο ακατάλληλο ταίρι
και τότε έρχεται µεγάλος πόνος,  απογοήτευση και τελικά
χωρισµός.

«Η δύναµη της ζωής σε ζυµώνει ώσπου να γίνεις απαλός
για του Θεού τον Άγιο δείπνο…»

3Ο επίπεδο, αγάπη ανιδιοτελής, σκέφτεται την ευτυ-
χία του αγαπηµένου!

Ανθρώπινες υπάρξεις που έφτασαν στην τελειότητα και
τους προσφέρεται από την δηµιουργία η µεγαλύτερη ευ-
λογία, η ανεύρεση και ένωση µε το  έτερο τους ήµισυ
(Αδελφά πνεύµατα).

Συµµετέχει το σώµα, η ψυχή και το πνεύµα τους για να
είναι ολοκληρωµένος και τέλειος ο έρωτάς τους.

Η δύναµη του έρωτα και της αγάπης τους είναι τόσο µε-
γάλη που τους οδηγεί πολλές φορές να ξεπεράσουν ανυ-
πέρβλητα κοινωνικά ή άλλα, εµπόδια για να προασπίσουν
την ένωσή τους.

Ο θείος έρωτας που τρέφει ο ένας για τον άλλον και µαζί
προς το ΘΕΊΟ ΟΝ, αφορά όντα που έφτασαν σε πνευµα-
τική τελειότητα και τους δόθηκε η ευλογία της ένωσής
τους για να αναταράξουν µε τον δυναµισµό της ακτινο-
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Το Τρίγωνο της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 03

Η δύναµη της προσωπικότητας, του κατώτε-
ρου εγώ,  εµποδίζει την ψυχή να οδηγηθεί
προς την τελειότητα και το κάλλος, όπου είναι
η πραγµατική φύση του έρωτα και της αγά-
πης γιατί βρίσκεται προσκολληµένη στην επί-
δραση της ύλης και του ορθολογισµού.

Η Αγάπη στη συνέχεια θα σχηµατίσει µία συ-
νεχή σύνδεση µε τις δύο ψυχές, θα τις εξαγνί-
σει σταδιακά και θα δηµιουργήσει µία
πόλωση που θα διατηρήσει τη σχέση.
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βολίας της αγάπης τους τον κραδασµό της αιθερικοφυσι-
κής µας διάστασης και να ωθήσουν την ανθρωπότητα σε
φυσικές, τεχνολογικές και πνευµατικές υπερβάσεις.( Όρ-
φέας-Ευριδίκη, Πυθαγόρας-Θεανώ, Όσιρις-Ίσιδα, Περι-
κλής-Ασπασία, Άκενατόν-Νεφερτίτη, κ.ά.)

Τα χαρακτηρίζει η αυτοθυσία, η ανιδιοτέλεια, δε γνωρί-
ζουν κανένα ανταγωνισµό και ενοικεί µέσα τους το ίδιο
το ιδανικό της αγάπης, διότι ΕΙΝΑΙ οι ίδιοι ΑΓΑΠΗ.

Η πραγµατική φύση του Έρωτα και της Αγάπης

Έρωτας και Αγάπη είναι οι δύο βασικές ελκτικές δυνά-
µεις του Θείου Όντος για να συνέχει τα στοιχεία της ύλης
και να  κρατεί σε αναγκαστική συνεργασία–αρµονία την
ενέργεια του  αρνητικού και θετικού δυναµισµού των µο-
ρίων.  

Χωρίς αυτές τις συνεκτικές δυνάµεις δε θα ήταν δυνατόν
να σχηµατιστούν οι µορφικοί µας κόσµοι, όλα τα πλά-
σµατα που ενυπάρχουν µέσα σ’ αυτούς, αλλά ούτε και τα
ανθρώπινα όντα.

Είναι ακτινοβολίες Θείας προέλευσης που οδηγούν στην
ανεύρεση της αρµονίας, του κάλλους και της πνευµατι-
κής τελειότητας.

Είναι ο δρόµος της µαθητείας, ή o µίτος της Αριάδνης
κατά την αρχαία Ελληνική Μυθολογία, που παραδίδεται
από το Θείον Όν, πρός τα δηµιουργήµατά του, για να
βρουν το δρόµο της επιστροφής προς την ουράνια κατοι-
κία τους

Η ακτινοβολία του Έρωτα και της Αγάπης είναι ο συνδε-
τικός χρυσός κρίκος που ενώνει παντοτινά τις ψυχές µας
µε τον Ουράνιο Πατέρα και την Ουράνια Μητέρα….   
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Κοσσυφίδου Α. Ελένη 
Εκπαιδεύτρια Εσωτερικής   

Θεραπευτικής και Γιόγκα στο ΟΜΑΚΟΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
τηλ. 210 8211090

Έρωτας και Αγάπη είναι οι δύο βασικές ελ-
κτικές δυνάµεις του Θείου Όντος για να συ-
νέχει τα στοιχεία της ύλης και να  κρατεί σε
αναγκαστική συνεργασία–αρµονία την ενέρ-
γεια του  αρνητικού και θετικού δυναµισµού
των µορίων.  

Βιβλιογραφία:
«Έρωτας και Αγάπη» Νικολάου Α. Μαργιωρή (Νε-
οέλληνα Μύστη και Πνευµατικού Διδασκάλου
«Συµπόσιον» Πλάτωνα ( Αρχαίου Έλληνα Φιλοσό-
φου)
«Ραµακρίσνα» Σρί Ραµακρίσνα ( Τελευταίου Άγιου
της Ινδίας και Ιερέα της Μπάκτα Γιόγκα).
«Ο κήπος του Προφήτη» Χαλίλ Γκιµπράν (Λιβανέ-
ζου Δασκάλου, λογοτέχνη, ποιητή, και ζωγράφου).             

Τα χαρακτηρίζει η αυτοθυσία, η ανιδιοτέλεια,
δε γνωρίζουν κανένα ανταγωνισµό και ενοι-
κεί µέσα τους το ίδιο το ιδανικό της αγάπης,
διότι ΕΙΝΑΙ οι ίδιοι ΑΓΑΠΗ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕΣ ΕΣΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;
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Συνήθως νιώθουµε ένα ευχάριστο συναίσθηµα όταν κά-
ποιος εκπληρώνει κάποια ανάγκη µας και το συναίσθηµα
αυτό παύουµε να το νιώθουµε όταν δε µας ικανοποιεί
αυτή την ανάγκη.
Στο επίπεδο της εξέλιξης που βρισκόµαστε πολλές
φορές µπερδεύουµε την Αγάπη µε την Ανάγκη.
Πολλοί νιώθουν φόβο για την αγάπη γιατί νοµίζουν πως
η Αγάπη τους έχει πονέσει, προδώσει ή τους έχει κάνει
ευάλωτους. Αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια.
Η Ανάγκη, όταν υπάρχει παράλληλα µε την Αγάπη, είναι
αυτό που µας κάνει να πονάµε, όταν δεν εκπληρώνεται
αυτή η ανάγκη, ή να νιώθουµε θυµό και ζήλεια, όταν αυτό
που έχουµε ανάγκη, από αυτόν που υποτίθεται ότι αγα-
πάµε, το δίνει σε κάποιον άλλο.
Η Αγάπη είναι κάτι έµφυτο µέσα µας. Δυστυχώς όµως
µέσα µας υπάρχουν και οι Ανάγκες µας, οι φοβίες, οι προ-
σκολλήσεις, που δε µας αφήνουν να νιώσουµε Ξεκά-
θαρη Αγάπη. 
Όσο όµως εξελισσόµαστε, η Αγάπη γίνεται πιο κα-
θαρή, απαλλαγµένη από Ανάγκες και Προσκολλή-
σεις.
Ας δούµε την εξέλιξη της αγάπης σε σχέση µε τα 7

κέντρα της συνειδητότητας.
Στο πρώτο κέντρο, αυτό που βρίσκεται στο περίνεο

και είναι το Κέντρο της Ασφάλειας.
Όταν εξελικτικά βρίσκοµαι σε αυτό το κέντρο και αγα-
πάω κάποιο, ο βασικός λόγος που τον αγαπάω είναι ότι
αυτός είτε είναι πλούσιος ή γενικά φέρεται µε τέτοιο
τρόπο, που µου δίνει ασφάλεια.
Αν πάψει να µου παρέχει ασφάλεια, ή ακόµη χειρότερα,
αν την προσφέρει αλλού, όχι µόνο παύουµε να τον αγα-
πάµε, αλλά τον µισούµε κιόλας. Αυτό διότι η αγάπη µας
είχε και µεγάλη δόση ανάγκης ή ήταν κυρίως ανάγκη.
Στο δεύτερο κέντρο, κάτω από τον αφαλό, στο

µέσο προς το εφηβαίο, το Κέντρο της Απόλαυσης,
µπορεί να αγαπάω κάποιον αλλά έχω και µια εξάρτηση
σχετικά µε την απόλαυση από αυτόν. Έχω από αυτόν σεξ,
ταξίδια, φαγητά, πλακίτσες κλπ. Αν πάψει να µου κάνει
αυτά ή τα κάνει αλλού, θα πάψω να τον αγαπώ και θα έχω
αρνητικά συναισθήµατα.

Στο τρίτο κέντρο, στο ηλιακό πλέγµα, το Κέντρο
της Επιβεβαίωσης, αγαπάω τον άλλο όσο µε κάνει να
νιώθω πως έχω αξία και έλεγχο. Τον αγαπάω λοιπόν
όσο συµφωνεί µαζί µου, µε θαυµάζει και µε αφήνει να
κάνω ό,τι θέλω, ή έχει κάποια υψηλή θέση που η ταύτιση
µε αυτόν κάνει να αξίζω και εγώ.
Αν όλα αυτά αλλάξουν, τότε και η δήθεν αγάπη, γίνεται
µίσος, θυµός, κλπ.

Στο σηµείο αυτό δοκιµάζονται οι σχέσεις γονιών- παι-
διών, όταν αυτά φτάσουν στην εφηβεία, και παύουν να
θαυµάζουν και να υπακούν τους γονείς τους.
Μια άλλη έκφραση της Αγάπης- Ανάγκης σε αυτό το κέν-
τρο, είναι ότι σε αγαπάω γιατί µε χρειάζεσαι και επειδή µε
χρειάζεσαι νιώθω αξία. Εδώ εκτός από τους γονείς, εµ-
πλέκονται οι δάσκαλοι, οι οδηγητές, θεραπευτές κλπ.
Στο τέταρτο κέντρο, το Κέντρο της Καρδιάς, στη

µεσότητα του στήθους, έχουµε εξελιχθεί τόσο πολύ
που η Αγάπη έχει καθαρθεί από ανάγκες και προσκολλή-
σεις. Εµείς δε ζητάµε τίποτα από αυτόν που αγαπάµε, δε
µας ενοχλεί ό,τι και να κάνει, και αν κάποια φορά τύχει να
νιώσουµε κάποιο αρνητικό συναίσθηµα αµέσως βρί-
σκουµε ποια ανάγκη µπήκε στη µέση και τη βάζουµε στην
άκρη. Και αυτό γίνεται πολύ εύκολα διότι ο προορισµός
µας είναι να εξελιχθούµε µέχρι που να αγαπάµε χωρίς
όρους. Τότε νιώθουµε υπέροχα. Ουράνια! 
Το ότι λειτουργούµε ακόµη και λίγο µέσα από τα τρία
πρώτα κέντρα δεν πρέπει να µας στεναχωρεί, όταν είµα-
στε σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής µας.
Στο πέµπτο κέντρο, του Λαιµού, πέρα από το ότι

αγαπάµε όλους χωρίς όρους, χωρίς προσκολλήσεις, επι-
λέγουµε να βοηθάµε και όλο τον κόσµο. Γινόµαστε πχ
µέλη οργανώσεων προσφοράς, παρέχουµε υπηρεσίες
χωρίς αµοιβή, και γενικά βοηθάµε όλους χωρίς να περι-
µένουµε κάποιο «ευχαριστώ» από αυτούς.
Στο έκτο κέντρο του Μετώπου, βιώνω την αγάπη

και βλέπω τον άλλο σαν ψυχή στην εξέλιξη και τον βοη-
θάω µε την ακέραιη στάση µου απέναντί του να εξελίσ-
σεται, κριτικάροντας τις άσκηµες πράξεις για να τις
διορθώνει.
Αυτή είναι η αγάπη των πνευµατικών δασκάλων, που
οι µαθητές τους την παρεξηγούν σαν σκληρότητα ή έλ-
λειψη αγάπης, όµως οι δάσκαλοι δεν παίζουν µε την προ-
σωπικότητα, αλλά πασχίζουν να εξελίξουν τη ψυχή.
Στο έβδοµο κέντρο στο πάνω µέρος του κεφαλιού,
είµαι πια ο άλλος, υπάρχει απόλυτη ενότητα µε τον κα-
θένα.
Αυτή είναι η εξέλιξη της αγάπης µέσα από τις εµπειρίες,
την τριβή µέσα στις σχέσεις και στη συνάφεια του κό-
σµου.
Μια πολύ καλή άσκηση που µπορούν να κάνουν
τα ζευγάρια. Πάρτε ένα χαρτί στο οποίο φτιάξτε 3 στή-
λες.

Στήλη α : Πότε χάνετε την αγάπη για τον άλλο[απάν-
τηση]. Τι κάνει ο άλλος και κλείνεστε ή επιτίθεστε[απάν-
τηση].

Στήλη β: Τι πιστεύετε ότι κινδυνεύει και αντιδράτε έτσι.
Η αξία. Η ασφάλεια. Η ελευθερία. Ο έλεγχος. Η από-
λαυση;

Στήλη γ: γράψτε. Θα µπορούσα να διατηρήσω την
Αγάπη, Παραδοχή, Ενότητα µε τον άλλο, αν µπορούσα
να πιστεύω ή θυµάµαι ότι: 1. είµαι µια έκφραση του
Θείου, 2. η ζωή µου δίνει αυτό που χρειάζοµαι για να εξε-
λιχθώ.
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Η Αγαπη, και τα 7 Κέντρα της Συνειδητότητας 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 04 

Η Ανάγκη, όταν υπάρχει παράλληλα µε την
Αγάπη, είναι αυτό που µας κάνει να πονάµε,
όταν δεν εκπληρώνεται αυτή η ανάγκη, ή να
νιώθουµε θυµό και ζήλεια, όταν αυτό που
έχουµε ανάγκη, από αυτόν που υποτίθεται ότι
αγαπάµε, το δίνει σε κάποιον άλλο.
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Αφού απαντήσετε, ανταλλάξτε τα χαρτιά και σχολιάστε τις
απαντήσεις χωρίς όµως να κριτικάρετε ο ένας τον άλλο.
Και τώρα ελάτε να κάνουµε µια βαθιά χαλάρωση για

να εµπεδώσουµε αυτά που είπαµε πιο πάνω.
Θα ξαπλώσουµε, ή θα κάτσουµε ή θα πάρουµε θέση µισής
λαµπάδας, αρκεί να είµαστε άνετοι και χαλαροί, µε τα
χέρια στο στήθος ή στην κοιλιά, και θα επιλέξουµε έναν
άνθρωπο ή µια συµπεριφορά που µας κάνει να µη νιώ-
θουµε Αγάπη.
Θα αποδεχτούµε το αρνητικό συναίσθηµα, χωρίς να νιώ-
θουµε άσχηµα. Θα το καλοσωρίσουµε, θα το βιώσουµε και
θα βυθιστούµε µέσα σε αυτό για να βιώσουµε τις ρίζες του
συναισθήµατος και ίσως στις ρίζες να ανακαλύψουµε την
Ανάγκη που πλήττεται. Και θα δεχτούµε και την Ανάγκη.
Αφού δεχτούµε και την ανάγκη που δηµιουργεί το συναί-
σθηµα, θα δοκιµάσουµε να το αφήσουµε. Όχι να το σπρώ-
ξουµε, ή να το πιέσουµε να φύγει. Το αφήνουµε όπως
αφήνουµε ένα χαρτί να πέσει µόνο του. Εγώ το δηµιουργώ
το συναίσθηµα, εγώ το κρατώ, εγώ µπορώ να το αφήσω
να φύγει. Είναι τόσο απλό. Στο τέλος θα φέρουµε στο νου
το πρόσωπο που µας πλήττει και θα σκεφτούµε κάποιες
Εναλλακτικές Αντιλήψεις, όπως ότι έχει κάποιο πρό-
βληµα, κάποια βιώµατα από το παρελθόν, είναι φοβι-
σµένο, ή Πνευµατικές Αλήθειες, όπως ότι είναι κάποια
ουράνια έκφραση, ότι ειµαι και εγώ το ίδιο, ότι η ζωή µου
δίνει ότι χρειάζοµαι για την εξέλιξη µου, ή η πρόκληση
είναι να µπορώ να αγαπάω και ας µου φέρεται έτσι, ή ότι
η αξία µου είναι δεδοµένη, σταθερή, ή ότι εγώ το έχω επι-
λέξει µέσα στη διαδικασία της εξέλιξής µου.
Πάρτε λοιπόν, απαλές αναπνοές… και σιγά-σιγά ηρεµή-
στε…µε τη βοήθεια της αναπνοής…αφήστε τα πόδια να
χαλαρώσουν…τους µηρούς…τις γάµπες,,, αφήστε τη µέση
σας να χαλαρώσει…τη Σπονδυλική Στήλη να χαλαρώ-
σει…αφήστε τους ώµους και τα χέρια σας να χαλαρώ-
σουν…αφήστε τη κοιλιά σας να χαλαρώσει… να
ξεσφίξει…το ηλιακό πλέγµα να ανοίξει και σαν ρυάκι, να
διαχυθούν από µέσα του όλες οι εντάσεις και οι πιέ-
σεις…νιώστε στο στήθος σας ένα άνοιγµα προς τη
ζωή…αφήστε τον αυχένα να χαλαρώσει  και όλο το κεφάλι
σας να χαλαρώσει…αφήστε το πρόσωπό σας…το σα-
γόνι…τα µάγουλα…να χαλαρώσουν…αφήστε τα µάτια σας
να χαλαρώσουν …νιώστε το µέτωπο και αφήστε να χαλα-
ρώσει…και αφήστε τον  εγκέφαλο να ηρεµήσει…να ξε-
κουραστεί…αφήστε το νου σας να ηρεµίσει…βιώστε το
παρόν…αφήστε να διαλύονται οι εντάσεις… οι σκέψεις για
το παρελθόν ή για  το µέλλον…βιώστε τη παρούσα
στιγµή…και να ηρεµήστε …ηρεµήστε ακόµα πιο βαθιά…
αφήνοντας τις σκέψεις σας να ησυχάσουν…ηρεµήστε…
Τώρα φέρτε στο νου σας έναν άνθρωπο και µια συγκε-

κριµένη συµπεριφορά του που σας ενοχλεί… συγκεντρω-
θείτε…φανταστείτε τον άνθρωπο αυτό να συµπεριφέρεται
µε τον τρόπο αυτό και παρατηρήστε τι νιώθετε…συνειδη-
τοποιήστε τα συναισθήµατα που έχετε όταν φέρεται
έτσι…επιλέξτε ένα από αυτά και βιώστε το…βιώστε το και
δεχτείτε το…δεχτείτε ότι ένα µέρος του εαυτού σας νιώθει
έτσι…δεχτείτε και καλοσωρίστε το συναίσθηµα
αυτό…αφήστε τον εαυτό σας να βυθιστεί σε αυτό το συ-
ναίσθηµα… πηγαίνοντας πιο βαθιά…πιθανόν στις ρίζες
του συναισθήµατος όπου ίσως ανακαλύψετε ανάγκες ή
βιώµατα…βιώστε τις ρίζες του συναισθήµατος …δεχτείτε
την ανάγκη που δηµιουργεί αυτό το συναίσθηµα…δεχτείτε

ότι έχετε αυτή την ανάγκη…και δεχτείτε όλες τις ανάγκες
που έχετε…τώρα δοκιµάστε να αφήσετε το συναίσθηµα
αυτό και αφήστε και την ανάγκη που το
δηµιουργεί…απλώς να µη το χρειάζεστε δοκιµάστε να µη
χρειάζεστε αυτό που σας δηµιουργεί το συναίσθηµα…και
δοκιµάστε να αφήσετε το συναίσθηµα…νιώστε ότι απο-
κεντρώνεται και διαλύεται…ή ότι ένα φως περνάει µέσα
σας και το διαλύει…
Τώρα φέρτε τον άνθρωπο αυτό στο νου σας πάλι και
δείτε τι νιώθετε…τι έχει µείνει…τι συναίσθηµα έχετε τώρα
για τη συµπεριφορά αυτή…νιώστε το…δεχτείτε το…και
βυθιστείτε στο συναίσθηµα αυτό…πηγαίνοντας
βαθιά…βρείτε την ανάγκη που δηµιουργεί αυτό το συναί-
σθηµα…δοκιµάστε να αφήσετε την ανάγκη αυτή…δοκιµά-
στε να µη χρειάζεστε την ανάγκη αυτή γιατί πιθανόν να
την έχετε…και δοκιµάστε να αφήσετε το συναίσθηµα… και
αφήστε το συναίσθηµα να διαλυθεί…και δείτε πώς νιώθετε
χωρίς το συναίσθηµα… σας αρέσει ή όχι… ή τι προτι-
µάτε…προτιµάτε να έχετε το συναίσθηµα και την ανάγκη
ή όχι…τι προτιµάτε…τώρα φέρτε τον άνθρωπο αυτό στο
νου σας και τη συµπεριφορά του και φέρτε στο νου σας τις
αλήθειες Πνευµατικές και λογικές που θέλετε να θυµη-
θείτε όταν ο άνθρωπος φέρετε έτσι…και δοκιµάστε να νιώ-
θετε ένα άνοιγµα προς τον άνθρωπο αυτό… µια
κατανόηση…ένα άνοιγµα…και αν µπορείτε….χωρίς να ζο-
ρίζετε τον εαυτό σας …αν σας έρχεται φυσικά να νιώσετε
αγάπη προς αυτόν…και δοκιµάστε να τον αγκαλιάσετε
νοερά…κάντε το θεϊκό µάντρα…’’ανοίγω το σώµα µου, το
νου και τη ψυχή µου για να περάσει η Θεία Χάρις, η Δύ-
ναµη και η Γνώση για την εξέλιξή µου και την εξέλιξη όλου
του κόσµου’’…ένα πάνλευκο, λαµπρότατο φως µπαίνει
από τη κορυφή του κεφαλιού σας… χύνεται µέσα σας…σας
πληµµυρίζει…διαχέεται και προς τον άνθρωπο που θέλετε
να αγαπήσετε… λαµποκοπά και αυτός από το θείο
φως…µείνετε έτσι πολλή ώρα…πληµµυρίστε από
ΑΓΑΠΗ…και σιγά-σιγά, τρισευτυχισµένοι ελάτε προς την
εγρήγορση….
Είναι πολύ χρήσιµη η άσκηση αυτή διότι απευθύνεται σε
δυο βασικά πράγµατα.
Το πρώτο είναι η ανάγκη που είναι πάντα µια κατάσταση
έλλειψης και στέρησης. η µόνη λύση είναι να πάψει η
ανάγκη. Τότε θα µπορώ πραγµατικά να αγαπάω. 
Το δεύτερο είναι πως µπορώ και βλέπω πως κάτι συµβαί-
νει στον άλλο και φέρεται κακά.

Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνεται µια φορά τη µέρα. Διαρ-
κεί µόνο 20΄. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να απαλλαγούµε
από τις ανάγκες µας και παράλληλα να κατανοήσουµε τη
συµπεριφορά του άλλου.
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Η  ΑΓΑΠΗ είναι µία και ενιαία, όπως και ο ΘΕΟΣ. Με
πολλές εκδηλώσεις, εκφράσεις και µορφές.
Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του γνώση, εµπειρία και πίστη
για την ΑΓΑΠΗ.
Ανάλογα από το πώς την ένιωσε, από το τι κατάλαβε και τι
τον άφησαν οι προσκολλήσεις του να πιστέψει.
Ανάλογα µε το πόσο θαρραλέα και λεύτερα άνοιξε την  ψυχή,
το νου, και το σώµα του στην Αγάπη.
Ανάλογα µε το πόσο έµεινε αληθινός και ανεπηρέαστος στις
σειρήνες της Άγνοιας ή της ύπουλης Ηθικής. 

Θα προσπαθήσω να σας προσφέρω τη γνώση της
ΑΓΑΠΗΣ σε όλες τις µορφές της. Θα αναπτυχθεί,  αφενός
σε Πνευµατικό Επίπεδο στο τρίπτυχο, αγάπη,
συγχώρεση, επικοινωνία, και αφετέρου σε Γήινο
επίπεδο, διότι εκτός από ψυχές είµαστε και καρδιά, και
σώµα, και αν δε το ταΐζουµε ερωτικά το ‘’γαϊδουράκι’’ µας,
δεν θα µπορέσει να µας βγάλει στην  ανηφόρα της ζωής και
της εξέλιξης. 
Οι αρχαίοι Έλληνες, λάτρευαν και τους δυο έρωτες. Το

Γήινο και τον Ουράνιο Έρωτα. 
Ας ξεκινήσουµε µε την Αγάπη σε Πνευµατικό
επίπεδο. Η Ερωτική θα µας περιµένει παρακάτω. 
Δεν µπορούµε να δώσουµε έναν  πλήρη ορισµό της

Αγάπης, όπως δεν µπορούµε να ορίσουµε τι είναι Θεός.
Μια και δεν µπορούµε λοιπόν να την ορίσουµε, ας

δούµε τι σηµαίνει Αγάπη σε πραγµατικό επίπεδο.
Δηλαδή ποια γεγονότα της ζωής, µας εµποδίζουν να
νιώσουµε Αγάπη. Που µπλοκάρουµε; Ποια είναι τα εµπόδια;
Το πιο συχνό εµπόδιο είναι ο φόβος, ότι κάποια Ανάγκη
µας κινδυνεύει. Κάποια ανάγκη για ασφάλεια, αξία,
έλεγχο, ελευθερία, απόλαυση. Αυτές είναι οι συνήθεις
Προσκολλήσεις που µας εµποδίζουν να ΑΓΑΠΑΜΕ.
Οι προσκολλήσεις, επίσης, µας εµποδίζουν να καταλάβουµε
και τη σωστή έννοια της Αγάπης.
Δηλαδή είναι λάθος, το σύνηθες φαινόµενο, ότι επειδή
αγαπάω πρέπει να αφήνω αυτόν που αγαπάω να
κάνει ό,τι θέλει. Ή να λέω συνέχεια ΝΑΙ και όχι ΟΧΙ.
Ή να µη βάζω όρια.
Μια άλλη µεγάλη παρερµηνεία της αγάπης είναι το
ότι δεν µπορώ να είµαι καλά χωρίς τον άλλο. που
σηµαίνει Ανάγκη και όχι Αγάπη. Αυτό δεν γίνεται µόνο
µεταξύ συντρόφων. Γίνεται και µεταξύ γονιών-παιδιών.
Ή το συχνότατο παράπονο µεταξύ συντρόφων…ά! Δεν µ΄
αγαπάς… ή έπαψες πια να µ΄ αγαπάς… όταν έχουµε
κάνει το λάθος να αφήσουµε τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει,
και κάποια στιγµή παύουµε να τον αφήνουµε.
Η Πραγµατική Αγάπη είναι το πιο τέλειο δείγµα

της εξέλιξής µας.
Μόνο µέσα στο καµίνι της συντροφικής, της πατριωτικής,
και της γονεϊκής Αγάπης λιώνει το σκουριασµένο σίδερο
και ξαναγεννιέται σε λαµπρό ατσάλι. Όσο Διαλογισµό και
να κάνουµε. Όσα πνευµατικά βιβλία και αν  διαβάσουµε, δεν
µπορούµε να εξελιχθούµε όσο εξελισσόµαστε µέσα από την
αγάπη στο συνάνθρωπο µας.
Ο µέγας επαναστάτης-αρχάγγελος του ανθρωπισµού
ΕΡΝΕΣΤΟ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ έλεγε: ‘’Ο πιο σωστός δρόµος για
να εξελιχθούµε είναι ο Εθελοντισµός και η Προσφορά της

Αγάπης στο συνάνθρωπο µας’’. 
Εγώ δε, ο ελάχιστος, προσθέτω: ‘’Να αγαπάµε και να
δεχόµαστε τον άλλο, όπως και τον εαυτό µας’’. Πρέπει
πρώτα να γεµίσουµε µε Αγάπη µέσα µας, για να
µπορέσουµε να την  προσφέρουµε ανυστερόβουλα  στον
άλλο.

Βέβαια στο εξελικτικό στάδιο που βρισκόµαστε,
προσκολληµένοι στο σαρκίο µας, µέχρι να θεωθούµε, θα
ξεθεωθούµε να νιώθουµε πάντα την ανάγκη να
προστατεύουµε κάτι, ή όλα, από τα κεκτηµένα µας, µε
αµυντικούς µηχανισµούς, και αυτό θα αποτελεί βασικό
εµπόδιο στο να νιώσουµε και να δώσουµε Πραγµατική
Αγάπη.
Να δεχτούµε, επίσης, ότι ένα µέρος του εαυτού µας έχει και
Αρνητικά Συναισθήµατα, διότι αν δε το δεχτούµε, δε θα
µπορέσουµε ποτέ να ξεκαθαρίσουµε  το δρόµο προς την
Πραγµατική Αγάπη.
Θα προσπαθήσω να δώσω µερικές ιδιότητες της
Πραγµατικής Αγάπης.
1. Κατανόηση και αποδοχή.  Του άλλου και του εαυτού
µας.
Κατανοώ τα προβλήµατα, τις αδυναµίες, τις ανάγκες. Δεν
καταδικάζω, δεν κριτικάρω, ούτε απορρίπτω κανέναν. Τον
δέχοµαι και τον αγαπώ ως έχει. Εξάλλου η σχέση µε τον άλλο
καθρεφτίζει τη σχέση µας µε τον εαυτό µας.
Όλες οι θρησκείες, πλην µιας, διδάσκουν την

κατανόηση και τη συγχώρεση. Όµως η κοινωνία µας
γαλουχεί µέσα στις αρχές της κριτικής και της
απόρριψης. Είναι εγγεγραµµένο µέσα µας ότι είµαστε
απορριπτέοι αν δεν ήµαστε σωστοί.
Είναι βασικό για την εξέλιξή µας να δεχτούµε τον εαυτό
µας και τους άλλους όπως είµαστε αυτή τη στιγµή.
Οι περισσότεροι φοβούνται να το αποδεχτούνε, διότι

νοµίζουν πως δε θα έχουν το κίνητρο για να µπορέσουν να
βελτιωθούν και να αλλάξουν. Αυτό είναι λάθος σκέψη. Μόνο
όταν δεχτούµε µε αγάπη κάποια αδυναµία µας, τότε
µπορούµε να τη διορθώσουµε. Τώρα δέχοµαι πως είµαι στο
Δηµοτικό π.χ. και δεν µπορώ να λύσω µαθηµατικά. Αν
απορρίπτω τον εαυτό µου που είµαι στο Δηµοτικό δε θα τον
αφήσω ποτέ να πάει στο Πολυτεχνείο.
Νοιάζοµαι γι’ αυτόν που αγαπώ. Προσφέρω σε αυτόν
ό,τι του χρειάζεται. Χρόνο, χρήµατα, ενέργεια κλπ.
Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει η διάκριση και να µη του
προσφέρω κάτι που µπορεί να κάνει µόνος του.

Συγχώρεση.

Δεν µπορώ να αγαπάω κάποιον  και να µην  µπορώ να τον
συγχωρήσω γι’ αυτά που έχει κάνει.
Εάν κρατάµε τις θύµησες των όσων µας έκανε, δεν
µπορούµε να ανοιχτούµε στη συγχώρεση και στην αγάπη. 
Κάτι που βοηθάει τη συγχώρεση είναι η πίστη, πως εγώ και
µόνο εγώ είµαι ο δηµιουργός της πραγµατικότητας
µου. Ό,τι και να κάνει ο άλλος δεν µπορεί να δηµιουργήσει
τη δική µου πραγµατικότητα. 
Κάτι άλλο που βοηθάει ακόµη, είναι ό,τι ο άλλος είναι ότι

µου χρειάζεται για να µε βοηθάει στην εξέλιξή µου. 

Τι Είναι συτο που Λέµε Αγάπη;
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 05  
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Και για όσους πιστεύουν στις µετενσαρκώσεις, µπορεί
εµείς σαν ψυχές, να επιλέξαµε στην ενσάρκωση αυτή, αυτό
το γονιό, αυτό το σύντροφο, αυτό το φίλο, να µας βοηθήσει
µε τη στάση του, να ξεπεράσουµε κάποιο µπλοκαρισµένο
στάδιο της εξέλιξής µας. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούµε ότι
εµείς δηµιουργούµε µέσα µας τα συναισθήµατα- πίκρα, θυµό
κλπ- από τη στάση του άλλου, ανάλογα µε το πώς χειριζόµα-
στε το ερέθισµα που µας δίνει. Μπορούµε να τον αγνοή-
σουµε ή να τον κατανοήσουµε και να µην έχουµε κανένα
αρνητικό συναίσθηµα.

Η συγχώρεση είναι βασική προϋπόθεση για την
αγάπη.

Επίσης χρειάζεται να συγχωρήσουµε κάποιον για να µπο-
ρούµε να νιώσουµε αγάπη προς άλλα πρόσωπα, σύντροφο,
φίλους, κλπ, διότι αν δε συγχωρήσουµε τη στάση κάποιου
άλλου, αυτό θα µας δηµιουργεί φόβους και επιφυλάξεις για
να νιώσουµε αγάπη προς αυτά τα πρόσωπα που δε µας έχουν
κάνει τίποτα.
Θα πρέπει δε να ψάξουµε και για υποσυνείδητα ή και συνει-
δητά παιδικά βιώµατα, όταν δυσκολευόµαστε να αγαπάµε,
και να φροντίσουµε να τα εξαλείψουµε.

4. Να δώσω την ευκαιρία σε αυτόν που αγαπώ να
βρει την Ευτυχία µέσα από τη δική του δύναµη και το
δικό του τρόπο. Πολλοί γονείς νοµίζουν ότι η αγάπη για τα
παιδιά τους είναι να τα καταπιέζουν για να έχουν επιτυχία ή
ευτυχία µε τον τρόπο που πιστεύουν αυτοί. Όµως παρόλο
που το κίνητρό τους είναι θετικό, αυτό που κάνουν είναι
λάθος. Κάθε άνθρωπος έχει γεννηθεί για να ζήσει τη ζωή µε
το δικό του τρόπο και όχι των γονιών του. Ας τα αφήσουν να
ακούν την εσωτερική τους φωνή και να µη τα φιµώνουν µε
τα γονεϊκά απωθηµένα τους. Επίσης να µη τα υπερπροστα-
τεύουν ακρωτηριάζοντας έτσι τις δυνατότητες τους για ωρί-
µανση και εξέλιξη.

Όσα περισσότερα δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, τόσο λι-
γότερα τους δίνει ο Θεός.
Ένα άλλο λάθος είναι ότι ο άνθρωπος που αγαπάω πρέπει
να βρίσκει την ευτυχία µόνο µε µένα. Και αν τη βρει από
αλλού µε κάνει και πονάω. Αυτό δε συµβαίνει µόνο στις συν-
τροφικές σχέσεις, αλλά και πολλοί γονείς το ‘’καταφέρνουν’’.
Αυτό δείχνει το µεγάλο βαθµό της ανασφάλειας µας. Οι άν-
θρωποι που αγαπάµε να είναι εξαρτηµένοι από µας. Και
εµείς να είµαστε η πηγή της στήριξης και της καθοδήγησης
στη ζωή τους. Η πραγµατική αγάπη αγαπάει αυτή την ψυχή
και χαίρεται µε όποιο τρόπο αυτή οδηγείται από µέσα της
στο να είναι ευτυχής. 

5.Ταύτιση µε αυτόν που αγαπάµε. Βάζουµε τον εαυτό
µας στη θέση του άλλου και προσπαθούµε να νιώσουµε ότι
νιώθει. Τις ανάγκες, τα συναισθήµατα, τους φόβους του. Αν
το κάνουµε 5 λεπτά  τη µέρα µε το ταίρι µας, αλλά και µε
κάθε άλλο, θα έχουµε λιγότερες συγκρούσεις επειδή δε θα
πάρουµε προσωπικά αυτό που κάνει ο άλλος. 
Όλοι νοµίζουµε, ότι ο άλλος, ό,τι κάνει, το κάνει για να µας
στεναχωρήσει. Όµως, µια ψυχούλα στην εξέλιξη κι αυτός,
έχει τις δικές του ανάγκες, φοβίες, µπλοκαρίσµατα και παί-
ζει το δικό του ρόλο στο θέατρο της ζωής.

6.Ευτυχία. Όταν σκέφτοµαι αυτό που αγαπάω, είτε είναι

κοντά ή µακριά µου, µαζί µου ή µε άλλο, νιώθω ευτυχία.
Έµαθα στη ζωή πως δεν αρκεί να συµβουλέψω κάποιον τι

να κάνει για να λύσει κάποιο πρόβληµα, αλλά πρέπει να τον
διδάξω και πώς να το κάνει.

Ας µάθουµε λοιπόν µια τεχνική που θα µας διδάξει
πώς να ΑΓΑΠΑΜΕ.
Πάρτε µια άνετη στάση, καθιστοί( αν σας παίρνει ύπνος) µε
τις παλάµες στους µηρούς στραµµένες προς τα πάνω,  ή ξα-
πλωτοί, µε το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο στην  κοιλιά
και τη σπονδυλική στήλη ίσια. Κλείστε τα µάτια και συγκεν-
τρωθείτε στην αναπνοή σας. Ανασαίνετε αργά, χαλαρά.
Φανταστείτε τον αέρα να µπαίνει από την κορυφή του κε-
φαλιού, να γεµίζει και να αναζωογονεί τον εγκέφαλο, να περ-
νάει στο στήθος, να το πληµµυρίζει και να το γεµίζει αγάπη
και από κει να κατεβαίνει στην κοιλιά σκορπίζοντας παντού
αγαλλίαση και µε την εκπνοή να βγαίνει από το σηµείο
Χάρα, δύο  δάχτυλα κάτω από τον αφαλό, παρασύροντας και
αποβάλλοντας κάθε αρνητικό και άχρηστο από µέσα µας. 
Έτσι που είστε συγκεντρωµένοι στην αναπνοή σας αναρω-
τηθείτε νοερά:

Τι σηµαίνει αγάπη για σας; Πώς θα εξηγούσατε σε ένα
παιδί τι είναι η Αγάπη; Πώς θα θέλατε να σας εκφράσει
αυτός που σας αγαπά την Αγάπη του; Τι χρειάζεστε από τον
άλλο για να νιώθετε πως σας αγαπάει;Ποιες είναι οι στιγµές
που δυσκολεύεστε να νιώσετε αγάπη. Ποιες πεποιθήσεις,
προγραµµατισµοί, φόβοι ή άλλα συναισθήµατα σας εµποδί-
ζουν να νιώσετε αγάπη;Θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα
εµπόδια; Ποιο εµπόδιο θα φύγει πρώτο; 

Βάλτε τα ερωτήµατα στο νου σας...δώστε κάποιες απαντή-
σεις, αν µπορείτε…αν δεν µπορείτε…δεν πειράζει… Ίσως
απαντήσετε µέσα στη χαλάρωση που θα κάνουµε τώρα…Ή
ίσως και µετά τη χαλάρωση…

Τώρα βυθιστείτε µέσα στον εαυτό σας…αφήνοντας τις σκέ-
ψεις να χάνονται…πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά µέσα στον
εαυτό σας...Χαλαρώστε σιγά-σιγά τα πόδια σας…τους γλου-
τούς…τη µέση σας…τη σπονδυλική στήλη…τη πλάτη και τους
ώµους…τα χέρια σας…τον αυχένα σας…τη κοιλιά σας…το
ηλιακό σας πλέγµα…το στήθος…το πρόσωπό σας…το σα-
γόνι…τα µάγουλα…τα µάτια σας…το µέτωπό σας…τον εγκέ-
φαλο…αφήστε τον να ηρεµήσει…να ξεκουραστεί…να
ανανεωθεί…

Σύµφωνα µε την  Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και Φιλο-
σοφία στην  κορυφή του κεφαλιού είναι ένα από τα πιο ση-
µαντικά σηµεία του µεγάλου µεσηµβρινού Tu Mo, το Pae
Roe, που στα κινέζικα σηµαίνει χίλιες ενώσεις. Συνδέεται µε
όλους τους άλλους ενεργειακούς µεσηµβρινούς, αλλά και µε
την Κοσµική Ουράνια ενέργεια. Από αυτό το σηµείο δεχτείτε
ένα πάνλευκο λαµπερό ουράνιο φως να µπαίνει και να κα-
ταυγάζει όλο τον εγκέφαλο- Φως Γνώσης, Χάριτος, και
Δύναµης- που έπειτα εξαπλούται στο στήθος…λαµποκοπά
µέσα του η Θεία Χάρις…και µετά να πληµµυρίζει την κοιλιά
µε Θεϊκή Δύναµη…Νοερά αναλογιστείτε το θεϊκό µάντρα
που λέει: ‘’ανοίγω το σώµα, το νου και την  ψυχή µου να
περάσει µέσα τους η Ουράνια Θεϊκή Δύναµη, η
Γνώση και η Χάρις για την εξέλιξή µου και την εξέλιξη
όλου του κόσµου, το δε αποτέλεσµα προς ΣΕ προ-
σφέρεται’’.
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Έτσι ορθάνοιχτοι στο Σύµπαν αναρωτηθείτε…Τι σηµαίνει
για σας αγάπη…αφήστε τις απαντήσεις να πηγάζουν από
µέσα σας χωρίς προσπάθεια…ελεύθερα…αυθόρµητα…Με
ποιους τρόπους  θέλετε οι άλλοι να σας δείξουν την Αγάπη
τους…Ποιες είναι οι στιγµές που δυσκολεύεστε να αγα-
πάτε...Τώρα επιλέξτε µια συγκεκριµένη περίπτωση που δυ-
σκολεύεστε να αγαπάτε…ένα συγκεκριµένο άτοµο, ή
συµπεριφορά αυτού του ατόµου…τι συναίσθηµα έχετε όταν
δέχεστε τη συµπεριφορά αυτή…τι νιώθετε; Φόβο, θυµό; Κάτι
άλλο;…δεχτείτε το συναίσθηµα που νιώθετε όταν ο άλλος
σας φέρεται έτσι…καλωσορίστε το…βυθιστείτε στο συναί-
σθηµα αυτό…και δείτε πώς νιώθετε όταν σας φέρεται
έτσι…δείτε τι είναι αυτό που νιώθετε  και δεχτείτε το…βυθι-
στείτε πιο βαθιά στο συναίσθηµα…βρείτε την ανάγκη που
δηµιουργεί το συναίσθηµα…βυθιστείτε µέσα σε αυτή την
ανάγκη…δεχτείτε την µε αγάπη...βυθιστείτε ακόµη πιο βαθιά
στην ανάγκη και βρείτε…συνειδητοποιήστε την πεποί-
θηση,…αυτό που πιστεύετε που σας δηµιουργεί το συναί-
σθηµα αυτό….τι πιστεύετε…πηγαίνετε πιο βαθιά και
συνειδητοποιήστε τους Προγραµµατισµούς σας…και δείτε τι
Κινδυνεύει εδώ…. Η αξία σας…η ασφάλεια σας…η ελευθε-
ρία…η απόλαυση σας…τι κινδυνεύει…που κάνει τη καρδιά
σας να σφίξει… δεχτείτε το…και βυθιστείτε µέσα σε αυτό
που νιώθετε…νιώστε το καλά…βαθιά…τώρα αφήστε αυτό
που νιώθετε να κινηθεί…να αποχωρήσει…σαν µια ενέργεια
που κινείται  και απελευθερώνεται…σαν ένα κύµα που δια-
λύεται…. που αποκεντρώνεται…Εάν θέλετε φανταστείτε ένα
φως που δυναµώνει και διαλύει σιγά-σιγά το σκοτάδι… πως
διαλύει το συναίσθηµα αυτό…Και δείτε πώς νιώθετε…χωρίς
το συναίσθηµα αυτό…νιώθετε καλά….ή χρειάζεστε το συ-
ναίσθηµα αυτό….. Δείτε πώς νιώθετε χωρίς αυτό το συναί-
σθηµα…Μήπως υπάρχει ένα µέρος του εαυτού σας…που
θέλει να νιώθει έτσι… που χρειάζεται να νιώθει έτσι; Αν είναι
δεχτείτε και αυτό…δεχτείτε το µέρος του εαυτού σας που
θέλει να νιώθει έτσι…Τώρα δοκιµάστε να το αφήσετε και
αυτό να διαλυθεί σαν το κύµα ή το σκοτάδι…Όπως αποκεν-
τρώνεται και χάνεται το κύµα, ή όπως διαλύεται το σκοτάδι
από το φως…Τώρα δοκιµάστε να νιώσετε αγάπη για τον άν-
θρωπο αυτό…όταν υπάρχει η συµπεριφορά αυτή…ή προς
οποιοδήποτε άνθρωπο µε τη συµπεριφορά αυτή…δοκιµά-
στε…και δείτε πώς προτιµάτε να νιώθετε…Αγάπη ή το αρνη-
τικό συναίσθηµα; Πώς νιώθετε πιο καλά…είναι δική σας
επιλογή… Τι προτιµάτε…δεχτείτε ό,τι προτιµάτε…Τώρα νιώ-
στε αγάπη για τον εαυτός σας…Δοκιµάστε να αγαπήσετε τον
εαυτό σας…Συνειδητοποιήστε αν έχετε αντιστάσεις…δε-
χτείτε αυτές τις αντιστάσεις και αν θέλετε…αφήστε αυτές τις
αντιστάσεις…και αγαπήστε τον εαυτό σας πλέρια…

Τώρα, µετρώντας σιγά-σιγά από το 1 έως το 5 µπορείτε να
επανέλθετε στην εγρήγορση.

Όπως είδατε στην άσκηση δουλέψαµε µε αρνητικά συναι-
σθήµατα. Αρνητικά συναισθήµατα προς άλλους, π.χ.
θυµός, αποστροφή κ.ά. , ή προς εµάς. Δεχόµαστε το συ-
ναίσθηµα. Δεν το απορρίπτουµε. Δεν το καταπιέζουµε, δεν
το σκεπάζουµε. Αποδεχόµαστε πως υπάρχει ένα µέρος
του εαυτού µας που νιώθει έτσι. 

Βυθιζόµαστε µέσα σε αυτό το συναίσθηµα αναζητώντας να
βιώσουµε και να δούµε τι υπάρχει εκεί. Ίσως ανακαλύψουµε
πεποιθήσεις, βιώµατα, ή άλλα συναισθήµατα, που
µπορεί να υπάρχουν µέσα εκεί. Δεχόµαστε και αυτά.  Μετά

δοκιµάζουµε να τα αφήσουµε. Η φυσική ροή κάθε συ-
ναισθήµατος είναι να αλλάξει. Το συναίσθηµα είναι
ενέργεια.Η φύση θέλει κάθε µορφή ενέργειας να κι-
νείται και να αλλάζει συνέχεια.
Αν τα αφήναµε λοιπόν τα συναισθήµατα θα περνούσαν, θα
άλλαζαν από µόνα τους. Εµείς τα κρατάµε.
Με την άσκηση που κάναµε είναι πολύ απλό. Το δέχοµαι και
το αφήνω να φύγει, να εξαφανιστεί.

Δηλαδή το αφήνω να κάνει αυτό που είναι η φύση του
να κάνει αν δεν επεµβαίνω εγώ.
Μπορούµε να το δοκιµάζουµε πάντα αυτό. Να το δεχόµα-
στε. Να το βιώνουµε. Και να το αφήνουµε να ρέει.
Αν δραπετεύσω από τη φυλακή των ψευδαισθήσεων, ότι
µε το θυµό, παράπονο, αδικία παίρνω αξία, ασφάλεια, ή
αποδοχή, τότε θα έχω µόνο αγάπη.

Η προσπάθεια απαλλαγής από το αρνητικό συναί-
σθηµα µπορεί να γίνει σε κάθε στιγµή της µέρας, αν
έχουµε ασκηθεί και κατανοήσει επαρκώς τις εικόνες της
αποκέντρωσης και της διάλυσης του συναισθήµατος
που διδαχτήκαµε στην άσκηση της χαλάρωσης.
Μπορούµε να το κάνουµε σε εγρήγορση κάθε φορά που θα
νιώθουµε αρνητικό συναίσθηµα. 
Είτε περιµένουµε στην ουρά ή στο λεωφορείο ή όπου αλλού
που θα µας επιτρέπει, χωρίς χαλάρωση, να συγκεντρωθούµε
στο συναίσθηµα, να το καλωσορίσουµε,  να το βιώσουµε και
να το αφήσουµε να εξαφανιστεί. Σαν να παρακολουθούµε τη
ροή ενός ποταµού, να παίρνει το συναίσθηµα σαν φιλαράκι
και να το πηγαίνει µακριά και να χάνεται. Έτσι µπορώ να
αφήνω να χάνεται και ο φόβος, ο θυµός, ο πόνος, το πα-
ράπονο, κ.α. Εάν κάποιο υπόλοιπο συναισθήµατος πα-
ρέµεινε µετά από αυτή την άσκηση µπορούµε να το διώξουµε
µε ΕFT.

Εάν δεν καταφέρουµε να φύγει τελείως το συναίσθηµα, δεν
πρέπει να νιώθουµε ενοχές. Κάποιο µέρος του εαυτού µας το
κρατάει. Σε άλλους φεύγει αµέσως και σε άλλους µπορεί να
κάνει καιρό να φύγει.
Πάντως όλες οι διαδικασίες αλλαγής, EFT, SENTONA κλπ,
ξεκινούν µε την αποδοχή του συναισθήµατος.
Εµείς µε αγάπη προς τον εαυτό µας και αυτοπαραδοχή και
υποµονή θα το δουλεύουµε έως ότου φύγει.

Η αγάπη είναι ό,τι: ό,τι και να κάνω, ό,τι και να πιστεύω, ό,τι
και να θέλω, θα συνεχίσω να σε αγαπάω.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ!!! 
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TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΓΙΑΝΚΟΣ   ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
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Η ακόλουθη εσωτερική άσκηση διδάσκεται από
το γιατρικό κέντρο  HEART MATH στην Αµε-
ρική σαν τρόπο να αντιµετωπίζουµε δύσκολες
στιγµές και να αποκτούµε µεγαλύτερη διαύγεια
σε όλες τις όψεις της ζωής µας.

Επιλέξτε ένα θέµα που θα θέλατε να αντιλη-
φθείτε αλλιώς - πιο θετικά. Μπορεί να είναι αν-
τικείµενο, άνθρωπος ή κατάσταση. Μπορεί να
είναι ένα συναίσθηµα, µια σκεπτοµορφή, µια
πεποίθηση, επιθυµία, ανάγκη, στόχος, ιδέα,
φόβος ή σύγκρουση µε τον εαυτό σας ή µε άλ-
λους. Μπορεί να είναι ένα δίληµµα ή ένα θέµα
σχετικά µε την υγεία, µια σχέση, τα οικονοµικά,
τα επαγγελµατικά ή πνευµατικά θέµατα ή ό,τι
άλλο σας απασχολεί - και ιδιαίτερα κάτι που
σας προβληµατίζει ή δηµιουργεί άγχος, φόβο ή
στρες. 

Επιλέξετε κάτι που θα θέλατε να αντιληφθείτε
και να πλησιάσετε µε έναν πιο θετικό τρόπο, λι-
γότερο φόβο, προσκόλληση ή ένταση.

1. Φέρτε στο νου σας τον άνθρωπο, το θέµα,
το αντικείµενο, την κατάσταση ή το γεγονός που
επιλέξατε και δείτε πώς νιώθετε γι’ αυτό τώρα.

2. Τώρα θα αναπνέετε για τρία έως πέντε λεπτά
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Καθώς εισπνέετε φανταστείτε ότι δέχεστε
ενέργεια στο κέντρο του στήθους, στο κέν-
τρο της καρδιάς. Καθώς εκπνέετεφανταστείτε
την ενέργεια  να ρέει έξω από το ηλιακό
πλέγµα.

3. Τώρα φέρτε στο νού σας κάποιον ή κάτι
που σας δηµιουργεί ή σας αφυπνίζει συναι-
σθήµατα αγάπης ή ευγνωµοσύνης.

Ποιοι άνθρωποι σας δηµιουργούν το αίσθηµα
αγάπης;

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
____________________________
____________________________

4. Μείνετε µε τα συναισθήµατα αγάπης και

ευγνωµοσύνης για όσο νιώθετε άνετα.

5. Τώρα µε την προσοχή σας εστιασµένη στο
κέντρο του στήθους και «σκεφτόµενοι» από
εκεί, φέρτε τον άνθρωπο, θέµα ή κατάσταση,
που έχετε επιλέξει στην αρχή, στο νου σας  και
σκεφθείτε εναλλακτικούς τρόπους ή δεχτείτε
εναλλακτικούς τρόπους να αντιληφθείτε
και να αντιµετωπίσετε αυτό. Μείνετε σ’
αυτήν την κατάσταση αφήνοντας την «καρδιά»
να προτείνει άλλους τρόπους να νιώθετε, να
σκέφτεστε και να συµπεριφέρεστε σε σχέση µε
αυτό.

6. Μείνετε σ’ αυτή την κατάσταση για όσο νιώ-
θετε άνετα.

7. Εφαρµόστε την εσωτερική σας Καθοδή-
γηση.

ΟΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ

1. Πως αλλιώς αντιληφθήκατε το θέµα σας;
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________

2. Τι  διαφορετικό θέλετε να κάνετε σε
σχέση µε αυτό;
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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Aκουγοντας την Καρδια Μας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 06 

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com
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Καθώς εξελίσσεται η επιστήµη, επιβεβαιώνει συχνά καθυ-
στερηµένα ότι αυτά που ήδη γνωρίζουµε σε σχέση µε την αγάπη
είναι λογικά και αδιαµφισβήτητα. Ιατρικές µελέτες δείχνουν ότι
η αγάπη κάνει καλό στην υγεία και την ευζωία.

Ενώ µόνο λίγοι από εµάς χρειάζονται αποδείξεις για το ότι
η αγάπη είναι ωφέλιµη στην υγεία και την ευζωία µας, το αρι-
στερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου µας µάλλον θα ενισχυθεί από
τη γνώση ότι αυτό είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο: – το να
αγαπάµε και να νιώθουµε ότι µας αγαπούν δηµιουργεί ωφέλιµες
χηµικές και ορµονικές καταστάσεις, που οδηγούν στη θεραπεία
και την καλή υγεία.

Εδώ θα αναφερθούµε σε λίγες µόνο από τις πολλές µελέτες
που µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και σε πολλά περιοδικά,
όπως επίσης και στο βιβλίο της Candace Pert Μόρια Συναι-
σθηµάτων (Molecules of Emotion) και στην κινηµατογραφική
ταινία «Τι στο… µπιιιπ… ξέρουµε!;»

Ένας από τους πρωτοπόρους στην ιατρική µελέτη της αγά-
πης είναι ο Dr Dean Ornish, M.D., ο οποίος έγραψε το βιβλίο
Αγάπη και Επιβίωση: η Επιστηµονική Βάση της Θερα-
πευτικής Δύναµης της Οικειότητας (Love and Survival: The
Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy), όπου ανα-
φέρει πολλές παρόµοιες µελέτες.

Μια έρευνα στο πανεπιστήµιο Yale αφορούσε 119 άνδρες
και 40 γυναίκες, οι οποίοι έκαναν στεφανιογραφία. Απ’ αυ-
τούς, εκείνοι που ένιωθαν πιο πολύ ότι τους αγαπούσαν και τους
στήριζαν είχαν σηµαντικά λιγότερες αποφράξεις στις
καρδιακές αρτηρίες από τα άλλα µέλη της οµάδας.

Άλλη παρόµοια έρευνα έγινε σε δέκα χιλιάδες έγγαµους
άνδρες χωρίς προηγούµενο ιστορικό οπισθοστερνικών (στη-
θαγχικών) πόνων, αλλά µε υψηλά επίπεδα παραγόντων επικιν-
δυνότητας, όπως ανεβασµένη χοληστερίνη, υψηλή αρτηριακή
πίεση, διαβήτη, ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωµαλίες. Εκείνοι
που πίστευαν ότι οι γυναίκες τους δεν τους αγαπούσαν, ένιω-
θαν σχεδόν διπλάσιους στηθαγχικούς πόνους από την άλλη
οµάδα, οι οποίοι ένιωθαν ότι οι γυναίκες τους τούς αγαπούσαν.

Η προσφορά αγάπης φαίνεται ότι κάνει το ίδιο καλό και
στη διαδικασία της γήρανσης. Μία έρευνα σε πάνω από 700
ηλικιωµένους έδειξε ότι η γήρανση αναστελλόταν περισσό-
τερο όταν οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν στους άλλους, παρά
όταν δέχονταν από τους άλλους. Όση περισσότερη αγάπη
και στήριξη έδιναν, τόσο περισσότερο ωφελούνταν σω-
µατικά. 

Σε µια άλλη µελέτη, δόθηκαν σε 276 υγιείς εθελοντές, ηλι-
κίας από 18 έως 55, ρινικές σταγόνες που περιείχαν ρινο-ιό (rhi-
novirus), ο οποίος προκαλεί το κοινό κρυολόγηµα. Οι ερευνητές
αξιολόγησαν τους υποκείµενους στην έρευνα ανάλογα µε 12 τύ-
πους σχέσεων µεταξύ άλλων µε συζύγους, γονείς, πεθερικά, παι-
διά και άλλα µέλη του στενού οικογενειακού κύκλου, γείτονες,
φίλους, συναδέλφους, συµµαθητές και µέλη διαφόρων οµάδων.
Ενώ σχεδόν όλοι επηρεάστηκαν, δεν ανέπτυξαν όλοι συµπτώ-
µατα κρυολογήµατος. Εκείνοι που ανέφεραν µόνο ένα έως
τρεις τύπους σχέσεων είχαν πάνω από τετραπλό κίνδυνο

εξέλιξης του κρυολογήµατος, σε σύγκριση µε αυτούς που
ανέφεραν πάνω από έξι τύπους σχέσεων. Προφανώς, οι συ-
ναισθηµατικοί µας δεσµοί µε τους γύρω µας ενισχύουν το ανο-
σοποιητικό µας σύστηµα.
Ο Dr Dean Ornish καταλήγει στο βιβλίο του: «Όταν νιώ-

θεις ότι σ’ αγαπούν, ότι τρέφεσαι συναισθηµατικά, ότι σε νοι-
άζονται, ότι σε στηρίζουν, ότι έχεις στοργή, τότε έχεις
περισσότερες πιθανότητες να είσαι ευτυχισµένος και υγιής.
Έχεις πολύ λιγότερο κίνδυνο να αρρωστήσεις και, αν αρρωστή-
σεις, έχεις περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσεις την ασθέ-
νεια».
Πρώιµου σταδίου έρευνες σε «ερωτευµένους» δείχνουν

ότι το να είσαι ερωτευµένος προκαλεί ορισµένες ωφέλιµες χη-
µικές αντιδράσεις και ορµονικά αποτελέσµατα. Όταν δύο
άνθρωποι νιώθουν έλξη ο ένας για τον άλλον, φαίνεται ότι αυ-
ξάνονται κάποια χηµικά στοιχεία στον οργανισµό τους.
Ένα απ’ αυτά είναι η Φενυλαιθυλαµίνη, η οποία επιτα-

χύνει τη ροή πληροφοριών µεταξύ των νευρικών κυττά-
ρων. Άλλα στοιχεία είναι η Δοπαµίνη, η οποία µας κάνει να
νιώθουµε ωραία και η Νορεπινεφρίνη, η οποία διεγείρει την
παραγωγή αδρεναλίνης. Σύντοµα θα µας κατακλύσουν µελέτες
πάνω σ’ αυτό το θέµα, που θα αποδεικνύουν τα οφέλη του να
αγαπάς και να σε αγαπούν.
Έρευνες στο Ινστιτούτο για τα Μαθηµατικά της Καρ-

διάς (Institute for HeartMath) στην Καλιφορνία των ΗΠΑ απε-
κάλυψαν ότι όταν νιώθουµε αγάπη ή άλλα θετικά
συναισθήµατα, όπως συµπόνια, νοιάξιµο, ευγνωµοσύνη, η
καρδιά µας στέλνει µηνύµατα στον εγκέφαλο που προκα-
λούν την έκκριση ορµονών, οι οποίες επιδρούν θετικά στην
υγεία µας και στη συναισθηµατική µας κατάσταση.
Μια εξήγηση στο «Ινστιτούτο για τα Μαθηµατικά της Καρ-

διάς» είναι ότι η καρδιά, στην πραγµατικότητα παρακολουθεί
τη ροή αίµατος για να εντοπίσει ορµόνες και µεταφράζει τις ορ-
µονικές πληροφορίες σε νευρολογικές πληροφορίες. Όταν εί-
µαστε ανήσυχοι, θυµωµένοι ή στενοχωρηµένοι, προκαλείται
αρρυθµία στους καρδιακούς παλµούς παρεµποδίζοντας τη λει-
τουργία του εγκεφαλικού φλοιού.
Από την άλλη, όταν έχουµε συναισθήµατα όπως αγάπη, ευ-

γνωµοσύνη, εκτίµηση, η καρδιά µας χτυπάει ρυθµικά, διευκο-
λύνοντας τη λειτουργία του φλοιού. Οι ρυθµικοί καρδιακοί
παλµοί δηµιουργούν έναν εσωτερικό συγχρονισµό που βελ-
τιώνει τον τρόπο που σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε και
χειριζόµαστε την ασθένεια.
Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ρυθµοί της καρδιάς επηρεάζουν

άµεσα το ίδιο το νευρικό µας σύστηµα, επιφέροντας µεγαλύτερη
αρµονία και ισορροπία. Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα διαιρεί-
ται σε δύο κλάδους, έναν που επιταχύνει και έναν που επιβρα-
δύνει τα πράγµατα. Όταν είµαστε «εκτός αγάπης» µε αρνητικά
συναισθήµατα, αυτοί οι δύο κλάδοι του συστήµατος χάνουν την
αρµονική τους συνεργασία.
Όταν είµαστε σε µία κατάσταση µη αγάπης ή όταν εί-

µαστε θυµωµένοι µε κάποιον, οι δύο κλάδοι του νευρικού
συστήµατος αποσυγχρονίζονται. Μοιάζει σαν να πολεµούν
ο ένας τον άλλον. Ο ένας προσπαθεί να επιταχύνει την
καρδιά καθώς ο άλλος προσπαθεί να την επιβραδύνει.
Αυτό δηµιουργεί τον πολύ άτακτο καρδιακό ρυθµό, που, µε τη
σειρά του, προκαλεί περισσότερη συναισθηµατική ένταση στο
νευρικό σύστηµα και στο νου µας.
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Όµως, όταν είµαστε σε κατάσταση αγάπης, η
καρδιά µας λειτουργεί  ρυθµικά, πράγµα που
επιτρέπει στο σώµα να συνεχίσει τη φυσική
του αναγεννητική διαδικασία.
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Όµως, όταν είµαστε σε κατάσταση αγάπης, η καρδιά
µας λειτουργεί  ρυθµικά, πράγµα που επιτρέπει στο σώµα να
συνεχίσει τη φυσική του αναγεννητική διαδικασία, ανα-
φέρουν οι ερευνητές.
Η επιστήµη αρχίζει ακριβώς να βρίσκει αποδείξεις ότι η

αγάπη και η συµπόνια ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύ-
στηµα. Για παράδειγµα, όταν οι υποκείµενοι στην έρευνα
ένιωθαν θυµωµένοι για διάστηµα πέντε λεπτών, τα επί-
πεδα κορτιζόλης αυξάνονταν. Η κορτιζόλη, γνωστή ως «ορµόνη
του άγχους», καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστηµα. Με
αποτέλεσµα, οι άνθρωποι στο πείραµα να έχουν µειωµένη έκ-
κριση του σπουδαίου αντισώµατος ανοσοσφαιρίνη Α (ΙgA) για
έξι ώρες, ύστερα από θυµό µόνο πέντε λεπτών.
Η έκκριση της IgA λειτουργεί σαν πρώτη γραµµή άµυ-

νας του σώµατος κατά της ασθένειας. Έτσι, IgA σε χαµηλότερα
από τα φυσιολογικά επίπεδα, µάς καθιστούν πιο ευάλωτους
στα κρυολογήµατα, τη γρίπη και τις ασθένειες του ανα-
πνευστικού. 

Από την άλλη πλευρά, όταν οι ίδιοι άνθρωποι ένιωθαν
αγάπη και εκτίµηση έστω για πέντε λεπτά, η έκκριση της IgA
αυξανόταν σηµαντικά. Οι επιστήµονες παρατήρησαν ότι ενώ
η IgA ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα ύστερα από πεντάλεπτη
αγάπη και µετά πέφτει, έπειτα αρχίζει µία αργή, βαθµιαία αύ-
ξηση, η οποία κρατά για πολλές ώρες.
Πριν λίγα χρόνια, οι ερευνητές στο «Ινστιτούτο για τα Μα-

θηµατικά της Καρδιάς» χρησιµοποίησαν θετικό οραµατισµό και
εσωτερική καλλιέργεια θετικών συναισθηµάτων για να διδά-
ξουν τριάντα ανθρώπους πώς να νιώθουν αγάπη µε συ-
νειδητό τρόπο.
Ύστερα από ένα µήνα µέτρησαν τα επίπεδα κορτιζόλης και

DΗΕΑ, γνωστής ως «αντιγηραντική ορµόνη». Οι µετρήσεις
αυτών των δύο ορµονών θεωρούνται ένα πολύ καλό µέτρο άγ-
χους και γήρανσης. Εάν βρίσκονται σε δυσαρµονία, µε υψηλή
κορτιζόλη και χαµηλή DΗΕΑ, έχουµε ραγδαία γήρανση.
Βρήκαν ότι τα επίπεδα κορτιζόλης όλης της οµάδας είχαν

µειωθεί κατά µέσο όρο 23%, ενώ τα επίπεδα DΗΕΑ είχαν αυξη-
θεί 100% σε όλους. Φαίνεται ότι το να µάθουµε να αγαπάµε και
να µένουµε σ’ αυτά τα συναισθήµατα αγάπης, φέρνει ισορρο-
πία σ’ αυτές τις ορµόνες επηρεάζοντας θετικά την υγεία µας.
Όταν εξελισσόµαστε από την ξεχωριστότητα, το θυµό και

την πικρία προς τη συµπόνια, την αγάπη και την ευγνωµοσύνη,
η υγεία µας βελτιώνεται σηµαντικά.

H Candace Pert, Ph.D, ερευνήτρια – καθηγήτρια στο Ια-
τρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Georgetown στην Ουάσιγκτον
και συγγραφέας του βιβλίου που προαναφέραµε «Μόρια Συ-
ναισθηµάτων: Γιατί Νιώθεις Όπως Νιώθεις» (Molecules
of Emotion, Why You feel the Way You Do [Scribner
1997]) αναφέρει ότι οι ενδορφίνες, οι οποίες σχετίζονται µε το
αίσθηµα της ευδαιµονίας, µας βοηθούν να «δενόµαστε» µε τους
άλλους ανθρώπους.
Με άλλα λόγια, µας βοηθούν να δηµιουργούµε σχέσεις αγά-

πης. Οι ενδορφίνες είναι «φυσικές ενδογενείς ουσίες, παρόµοιες
µε τη µορφίνη, τις οποίες παράγουµε στον εγκέφαλο, τα σε-
ξουαλικά όργανα, τα έντερα, το ανοσοποιητικό σύστηµα και την
καρδιά», λέει η Pert.

Σύµφωνα µε την ίδια ερευνήτρια: «Όταν νιώθουµε αγάπη,
τα δεδοµένα δείχνουν σίγουρα ότι εµπλέκονται ενδορφίνες».
Είναι γνωστό ότι οι ενδορφίνες δηµιουργούν ένα θετικό συναί-
σθηµα παρόµοιο µε ευδαιµονία, όπως επίσης ότι διεγείρουν τα
ειδικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος, τα ονοµαζό-
µενα κύτταρα του Φυσικού Καταστροφέα, τα οποία καταπολε-
µούν τον καρκίνο. Επιπλέον, βελτιώνουν την πέψη και την
απέκκριση.
Ευτυχώς, µπορούµε να δεχόµαστε τα οφέλη της αγάπης

ακόµα και όταν δεν έχουµε σύζυγο ή εραστή. Μπορούµε να νιώ-
θουµε αγάπη για ένα συνάδελφο, γονιό, παιδί ή συγγενή. Η
ακόµα για κάποιο σκυλάκι, γατάκι, ψάρι ή φυτό. Μπορούµε να
νιώθουµε αγάπη για το Θεό.
Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι ζουν πιο υγιή ζωή ή

αναρρώνουν καλύτερα ύστερα από σοβαρή ασθένεια ή εγχεί-
ρηση, αν έχουν κατοικίδιο ζώο - ειδικά, οι ηλικιωµένοι τα πάνε
γενικά καλύτερα αν έχουν κάποιο ζώο στο σπίτι.
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε την ίδια θετική ορµονική

αρµονία, αν εστιαζόµαστε σε συναισθήµατα βαθιάς ευγνωµο-
σύνης ή εκτίµησης για ανθρώπους, τοποθεσίες, το φαγητό που
τρώµε, κάποιον ηθοποιό, κάποιον πολιτικό, µια κινηµατογρα-
φική ταινία, µια συναυλία ή οποιοδήποτε πλάσµα, αντικείµενο,
δραστηριότητα ή γεγονός µας κάνει να νιώθουµε καλά. Τα θε-
τικά συναισθήµατα, όπως η αγάπη και η ευγνωµοσύνη βελτιώ-
νουν την εσωτερική µας φυσιολογία εξισορροπώντας το
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Το να νιώθουµε ότι µας αγαπούν
και να αγαπάµε τους άλλους κυριολεκτικά δοµεί την υγεία και τη
θεραπεία µας.
Σε έρευνες πάνω στη «νευροβιολογία της γονικής αγάπης»

έχουν παρατηρήσει ότι η ορµόνη Οξυτοκίνη - που σχετίζεται
µε τα αισθήµατα αγάπης για το παιδί και επίσης µε το θηλασµό
- έχει ισχυρή επίδραση στο σώµα, το νου και τη συµπεριφορά.
Είναι το αντικαταθλιπτικό και το αγχολυτικό της φύσης. Δη-
µιουργεί αισθήµατα ηρεµίας και µια αίσθηση σύνδεσης και
έτσι πραγµατικά καθορίζει το πώς βλέπουµε τον κόσµο. Επίσης,
µειώνει τα πάθη, πράγµα που την κάνει το κλειδί στη θεραπεία
των εθισµών κάθε είδους. Για παράδειγµα, ποντίκια που τα
είχαν εθίσει στην ηρωίνη, χρησιµοποιούσαν λιγότερη ναρκω-
τική ουσία, όταν οι ερευνητές τούς αύξησαν το επίπεδο της οξυ-
τοκίνης στον εγκέφαλό τους.
Στα µελλοντικά χρόνια θα επιβεβαιωθεί πολύ περισσότερο

το πόσο ευεργετικό είναι για µας να µας αγαπούν και εµείς να
αγαπούµε και να εκτιµούµε τους άλλους ανθρώπους και την ίδια
τη ζωή. Ίσως να µη χρειαζόµαστε την επιστήµη να µας το πει
αυτό, αλλά ίσως χρειάζεται να µας υπενθυµίσουν αυτό που η
επιστήµη καταδεικνύει και ανακοινώνει.
Ας θυµόµαστε ότι η αγάπη είναι η σοφή επιλογή για τον

εαυτό µας σε όλα τα επίπεδα.

(Οι πληροφορίες σ’ αυτό το κεφάλαιο προέρχονται από το
www.crystalinks.com/love.html και από τις εκδόσεις του
Ινστιτούτου HeartMath.)
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Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

Μία έρευνα σε πάνω από 700 ηλικιωµένους
έδειξε ότι η γήρανση αναστελλόταν περισσότερο
όταν οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν στους άλ-
λους, παρά όταν δέχονταν από τους άλλους.
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Μερικά παραδείγµατα ζώων που η συµπεριφορά
τους µπορεί να ερµηνευθεί σαν φροντίδα, αγάπη
ακόµα και θυσία.

Το ελεφαντάκι φωνάζει τροµαγµένο. Με τη µητέρα του
Mashue περπατούσανε  µε δυσκολία στον ποταµό Tayn-
dwin στο Μιαµάρ της Ν.Α. Ασίας. Ξαφνικά παγιδεύονται
σε αφρισµένα νερά ανάµεσα σε βράχια. Τα πόδια της
Mashue ακόµα πατούν κάτω κι έτσι προσπαθεί µε την
προβοσκίδα της να κρατήσει το µικρό της σφιχτά δίπλα
της.

Αλλά τα ταραγµένα νερά παίρνουν το µικρό της µακριά.
Τρέχει πίσω του, το πιάνει αλλά δεν µπορεί να το κρατή-
σει. Βάζοντας όλη της τη δύναµη κάνει κάτι καταπλη-
κτικό. Σηκώνει το µικρό της µε την προβοσκίδα της,
σηκώνεται στα πίσω πόδια της και ακουµπάει το µικρό
της πάνω σε ένα βράχο. Μετά πατάει πάλι κάτω και την
περιλούζουν τα νερά. Ο Jim Williamς που διευθύνει το
πάρκο δεν µπορεί να σώσει το µικρό της.« Ξαφνικά, λέει,
άκουσα την πιο δυνατή έκφραση µητρικής αγάπης, από
τις φωνές της M Shue. Τελικά σώθηκε και βρίσκεται πάλι
στο δάσος µε το µικρό της. Κανείς δεν είχε ποτέ δει κάτι
σαν κι αυτό.»

Δύο αιλουροειδή περπατούσαν πάντα
δίπλα-δίπλα. Κι όχι µόνο αυτό. Το ένα οδηγούσε το
άλλο όπου κι αν πήγαιναν έχοντας τις ουρές τους ενωµέ-
νες.
Μη µπορώντας να τα πλησιάσουν, γιατί ήταν πολύ άγρια,
τα έπιασαν µε παγίδα και τότε είδαν ότι το ένα από τα δύο
ήταν τυφλό. Μία γκρίζα µεµβράνη σκέπαζε τα µάτια του.
Το ζώο που έβλεπε έγινε ο οδηγός του κρατώντας το φίλο
του από την ουρά και περπατώντας λίγο πιο µπροστά για
να του ανοίγει το δρόµο.

Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. 

Όταν τα δύο huskies Μίσα και Μάριον πρωτοσυναντή-
θηκαν, ο Μίσα πήδηξε πάνω απ’ το κεφάλι ενός άλλου
σκύλου για να φτάσει γρήγορα κοντά στη Μάριον. Μετά
άρχισαν να παίζουν γύρω-γύρω στο σαλόνι των Τόµας.
Με το ζόρι την τράβηξαν τα αφεντικά του για να φύγουν.
Ο Μίσα όµως κατάφερε να γυρίσει στο σπίτι των Τόµας,
να ανοίξει τρύπα κάτω από το φράχτη του κήπου, να
πάρει τη Μάριον και να χαθούν για 24 ώρες στους δρό-
µους ευτυχισµένοι µε τον έρωτά τους. “Δεν είναι συνηθι-
σµένο να διαλέγουν τα σκυλιά τον ερωτικό τους
σύντροφο” λέει ο Τόµας. Αυτοί όµως το έκαναν και ο δε-
σµός τους ήταν τόσο ισχυρός που όταν η Μάριον έκανε

σκυλάκια ο Μίσα τα φρόντισε όπως οι λύκοι.
“Οι αρσενικοί λύκοι” λέει ο Τόµας “πάνε κυνήγι, γυρίζουν
πίσω και κάνουν εµετό την τροφή τους στο στόµα των µι-
κρών τους” που σηµαίνει ότι στον κόσµο των σκύλων, ο
εµετός σαν τροφή για τα µικρά τους είναι σηµάδι αληθι-
νής φροντίδας και αφοσίωσης.

Ένα µικρό δελφινάκι παγιδεύτηκε σ’ ένα δίχτυ
που είχε στήσει ο R. O’ Barry, ειδικός στα θαλάσσια θη-
λαστικά, από το Μαϊάµι. Ο σκοπός του ήταν να πιάσει µε-
γάλα δελφίνια για κάποιο τηλεοπτικό πρόγραµµα. Η
µητέρα του µικρού δελφινιού κατάλαβε αµέσως τι έγινε
και έτρεξε µε άλλα δύο θηλυκά για βοήθεια. Προσπάθη-
σαν και οι τρεις να σπρώξουν το δελφινάκι έξω από το
δίχτυ µε κίνδυνο να τραυµατίσουν το ρύγχος τους, αλλά
δεν µπορούσαν. Ο O’ Barry τότε, που παρακολουθούσε τι
γινόταν, βούτηξε και έκοψε τα δίχτυα. Η µητέρα οδήγησε
αµέσως το µικρότερο στην επιφάνεια για να αναπνεύσει.
Όµως και η ίδια ήταν εξαντληµένη από την προσπάθεια,
κι έτσι τα άλλα θηλυκά βοήθησαν µάνα και µικρό να συ-
νέλθουν. Όταν η µάνα συνήλθε, τα τρία µεγάλα δελφίνια
κρατούσαν µε τη σειρά τους το δελφινάκι στην επιφάνεια
µέχρι να συνέλθει τελείως. Σε λίγες ώρες το µικρό ήταν
τελείως καλά, και όλα µαζί έφυγαν µακριά.

Στο χώρο που ζούσε περιορισµένη µια
οµάδα πιθήκων τους είδους Diana, έβαλαν µια µη-
χανή αυτόµατης πώλησης διαφόρων snack. Οι πίθηκοι
γρήγορα έµαθαν να ρίχνουν ένα νόµισµα και να παίρνουν
το snack τους. Όλοι το µάθανε “εκτός από µια πιθηκίνα
την Beulah. Τα νοµίσµατα της έπεφταν κάτω ή τα πε-
τούσε πάνω στη µηχανή. Δεν κατάφερνε να τα βάλει στη
σχισµή. Η BeulahΜπορεί να µη µάθαινε εύκολα ή µπορεί
να ήθελε να την περιποιούνται. Έτσι, τράβηξε την προ-
σοχή του Rocky που ήταν το ταίρι της. Αφού την έβλεπε
πολλή ώρα να προσπαθεί να βάλει το νόµισµα στη σχισµή
και να µη µπορεί, αποφάσισε να τη βοηθήσει. Πήρε το νό-
µισµα και το έβαλε στη σχισµή. Άφησε όµως τη Beulah να
φάει αυτό που έβγαλε η µηχανή.

Η Εµφανιση Δεν Ειναι Το Παν. Ας δούµε την
περίπτωση του Ceasar, ενός cacatoo
µε πλουµιστό λοφίο. H Athan που τον είχε, ήξερε ότι οι
παπαγάλοι ζούνε κατά οµάδες στη φύση. Έτσι αποφάσισε
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Τα Ζώα Αγαπανε;
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 08

Όταν η µάνα συνήλθε, τα τρία µεγάλα δελφί-
νια κρατούσαν µε τη σειρά τους το δελφινάκι
στην επιφάνεια µέχρι να συνέλθει τελείως. Σε
λίγες ώρες το µικρό ήταν τελείως καλά, και
όλα µαζί έφυγαν µακριά.

Για δύο µήνες ο πιγκουίνος κρατάει το πολύ-
τιµο αυγό πάνω στα πόδια του και κρυµµένο
µέσα στα φτερά του. Αν κυλήσει το αυγό, θα
παγώσει και το έµβρυο θα πεθάνει. Ο υποµο-
νετικός πατέρας αντέχει τον φοβερό χειµώνα
της Ανταρκτικής µε θερµοκρασίες που φθά-
νουν τους –600 Κελσίου, χιονοθύελλες, ανέ-
µους και συνεχές σκοτάδι. 
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να πάρει ένα θηλυκό cacatoo, για να κρατάει συντροφιά
στον Ceasar. “Είχε πανέµορφα φτερά” λέει η Athan. Αλλά
ο Ceasar την αγνοούσε παντελώς. Μετά από δύο εβδοµά-
δες η Athan έφερε στο σπίτι ένα θηλυκό πουλί γέρικο και
σχεδόν φαλακρό, την Αθηνά, που συνέχεια σκάλιζε και
µασούσε τα φτερά της. Αλλά από τη στιγµή που ο Ceasar
τη είδε, άρχισε να πηδάει στα σύρµατα του κλουβιού του
και να προσπαθεί να πάει κοντά της. Σε λίγες µέρες το
αταίριαστο ζευγάρι κούρνιαζε µαζί δίπλα- δίπλα και τάϊζε
το ένα το άλλο. Δεν ήταν έκπληξη για κανέναν όταν ένα
πουλάκι βγήκε από το αυγό που έκανε η παπαγαλίνα “Δε
λέω ότι ο Ceasar αγαπούσε την Αθηνά” λέει η Athan, αλλά
σίγουρα την προτιµούσε από το άλλο πουλί”. Και γιατί
όχι;  Η οµορφιά είναι µόνο στην επιφάνεια, ακόµα και για
τα cacatoos.

Η Bab, ένας θηλυκός γορίλας έζησε µια καλή
ζωή. Για χρόνια ήταν το κυρίαρχο θηλυκό στην οµάδα της.
Αλλά όταν, γερασµένη πια, αρρώστησε, ξάπλωσε στη
γωνιά της και δεν ξανασηκώθηκε. Ήταν φανερό ότι ερ-
χόταν το τέλος της. Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου του
Σικάγο όπου βρισκόταν η Bab άρχισαν να αφήνουν ανοι-
κτή µια εσωτερική πόρτα του κλουβιού της έτσι που άλλοι
γορίλες να µπορούν να την επισκέπτονται. Και πράγµατι,
άρχισαν να µπαίνουν στο κλουβί της και συχνά να την
χαϊδεύουν απαλά. Όταν η Bab πέθανε, οι φύλακες την ξά-
πλωσαν στο πάτωµα και άνοιξαν πάλι την εσωτερική
πόρτα. Ένας- ένας οι γορίλες άρχισαν να µπαίνουν µέσα,
να την αγγίζουν και να την µυρίζουν. Μετά σαν τεθλιµµέ-

νοι συγγενείς, κάθισαν τριγύρω της. Εκτός από την Bana,
τη µεγαλύτερη κόρη της Bab. Η Bana κουλουριάστηκε
δίπλα της, έβαλε το κεφάλι της στον ώµο της µητέρας της
και µε το χέρι της αγκάλιασε το σώµα της. Για πέντε
λεπτά η Bana έµεινε εκεί, όπως έκανε όταν ήταν µικρή.
Μετά ευχαριστηµένη έφυγε ήσυχα να συνεχίσει τη δική
της καλή ζωή.

Αν τα ζώα έπαιρναν βραβεία, ο αρσενικός αυ-
τοκρατορικός πιγκουίνος σίγουρα θα έπαιρνε το βραβείο
του καλύτερου πατέρα. Δεν είναι πολλά τα αρσενικά ζώα
που παίρνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκκόλαψης και
το µεγάλωµα του µικρού τους. Οι αυτοκρατορικοί πιγ-
κουίνοι το κάνουν, και µάλιστα κάτω από τις πιο δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες στη γη. Για δύο µήνες ο πιγκουίνος
κρατάει το πολύτιµο αυγό πάνω στα πόδια του και κρυµ-
µένο µέσα στα φτερά του. Αν κυλήσει το αυγό, θα παγώ-
σει και το έµβρυο θα πεθάνει. Ο υποµονετικός πατέρας
αντέχει τον φοβερό χειµώνα της Ανταρκτικής µε θερµο-
κρασίες που φθάνουν τους –600 Κελσίου, χιονοθύελλες,
ανέµους και συνεχές σκοτάδι. Αυτό το διάστηµα δεν τρώει
καθόλου κι έτσι χάνει το µισό βάρος του σώµατός του.
Ακόµη κι όταν το µικρό βγει απ’ το αυγό και η θηλυκιά γυ-
ρίσει από το µεγάλο της ταξίδι σε αναζήτηση τροφής,
αυτός συνεχίζει να φροντίζει το µικρό. Οι αφοσιωµένοι
γονείς µεγαλώνουν το πιγκουινάκι µαζί, το κρατούν στα
ζεστά, και το ταϊζουν µέχρι να δυναµώσει και να σταθεί
µόνο του.
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http://www.nationalgeographic.com/ngkids/0602/8.
html

Όταν η Bab πέθανε, οι φύλακες την ξάπλω-
σαν στο πάτωµα και άνοιξαν πάλι την εσωτε-
ρική πόρτα. Ένας- ένας οι γορίλες άρχισαν να
µπαίνουν µέσα, να την αγγίζουν και να την
µυρίζουν. Μετά σαν τεθλιµµένοι συγγενείς,
κάθισαν τριγύρω της.

Η αγάπη είναι το ωραιότερο πράγµα στη γη.
Το αισθάνεσαι και νιώθεις πολύ ωραία. Η
Αγάπη µπορεί να σου σβήσει όλες τις κακίες.
Ακόµα για εµένα η αγάπη είναι το σηµαντι-
κότερο συναίσθηµα.

Δηµήτρης Φίλης, 11 Η αγάπη δεν έχει περιθώρια, η αγάπη
είναι για όλους, δεν µπορεί να την απαγο-
ρέψει κανείς, µόνο ο ίδιος ο άνθρωπος, αν
δεν αγαπάν τον εαυτό σου, δεν αγαπάς
και τους άλλους

Χριστίνα Μπακαήν., 11

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 26



Η επιστήµη που ερευνά τα βιοχηµικά δεδοµένα της Αγά-
πης δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη πλήρως. Ωστόσο αρκετές
µελέτες, που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, µας λένε πως µπο-
ρούµε να µελετήσουµε τις διάφορες εγκεφαλικές δρα-
στηριότητες και να µετρήσουµε τις βιοχηµικές αλλαγές
που συµβαίνουν κατά τις εκδηλώσεις αγάπης.

Από όλες τις αγάπες η πιο ισχυρή είναι της µητέρας προς
το παιδί και στον άνθρωπο και στα ζώα. Μεγάλο ρόλο
φαίνεται πως παίζει η ορµόνη Ωκυτοκίνη. Κατά τη διάρ-
κεια του τοκετού προκαλείται έκκριση ωκυτοκίνης που
κάνει τη µητέρα ιδιαίτερα ευαίσθητη προς το νεογνό.
Προκαλείται τότε µια διέγερση περιοχών του µέσου εγ-
κεφάλου, άµεσα συνδεδεµένων µε το µετωπιαίο φλοιό,
που σχετίζονται µε την αίσθηση της Ανταµοιβής, που
είναι µια συναισθηµατική κατάσταση πλέριας ευτυχίας
που τη νιώθουµε να φουντώνει µέσα µας, στην αγάπη
δίχως όρους και που είναι σαν ανταπόκριση σε κάθε προ-
σφορά ανιδιοτελή. 

Βιοχηµικές συνάψεις µεταξύ των περιοχών του µεσεγκέ-
φαλου ( υποθάλαµος κ.λ.π.) και του Μετωπιαίου φλοιού
συσχετίζονται στα ζώα µε τα συναισθήµατα και τις ανα-
µνήσεις και στους ανθρώπους, επιπλέον, δηµιουργούνται
τα υποκειµενικά συναισθήµατα.
Στον εγκέφαλο υποδοχείς της Ωκυτοκίνης και µιας άλλης
ορµόνης µε παρόµοια δράση, της Βασοπρεσίνης, είναι
πολύ σηµαντικοί. Οι ορµόνες αυτές εκκρίνονται στη διάρ-
κεια των απολαύσεων του ζευγαρώµατος. 

Έρευνες έδειξαν πως στα πολυγαµικά ζώα υπάρχουν
πολύ λίγοι υποδοχείς βασοπρεσίνης στη περιοχή αντα-
µοιβής, που έχει σχέση µε τη ντοπαµίνη. Στα µονογαµικά
ζώα οι υποδοχείς είναι άφθονοι, µετατρέποντας το σεξ σε
µια πανίσχυρη ανταµοιβή που δένει γερά τους ερωτικούς
συντρόφους. Στους ανθρώπους υπάρχουν µεγάλες δια-
φορές στα γονίδια που ελέγχουν τη διανοµή των υποδο-
χέων ωκυτοκίνης και βασοπρεσίνης στον εγκέφαλο.
Ερευνάται αν αυτό έχει σχέση µε την απιστία στις σχέ-
σεις. Οι εκκρίσεις της ωκυτοκίνης και βασοπρεσίνης είναι
πάντως πολύ σηµαντικές στη  συντροφική αγάπη. 

Τα επίπεδα της ωκυτοκίνης ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια
του οργασµού στις γυναίκες και κατά τη σεξουαλική διέ-
γερση στους άνδρες. Το ίδιο συµβαίνει και στο τρυφερό
άγγιγµα ή στο µασάζ. Η ωκυτοκίνη αυξάνει το αίσθηµα

της εµπιστοσύνης,  που είναι η βάση σε µια σχέση.
Μια άλλη έρευνα σε εθελοντές που οσµίζονταν σπρέι
ωκυτοκίνης αποκάλυψε ότι η ορµόνη µείωνε τη δραστη-
ριότητα σε µια περιοχή του εγκεφάλου, που ελέγχει την
αίσθηση του φόβου. Συµπέραναν ότι η ορµόνη έκανε τους
ερωτευµένους να ξεπερνούν κάποιες αναστολές για να
δηµιουργήσουν κάποιον, όχι και τόσο κοινωνικά αποδε-
κτό, ερωτικό δεσµό.

Μια άλλη επιστηµονική οµάδα στο Πανεπιστήµιο Ράτγ-
κερς µελέτησε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου αυτών
που κοιτούσαν µια αγαπηµένη φωτογραφία. Τη στιγµή
εκείνη τα κέντρα Ανταµοιβής του εγκεφάλου έπαιρναν
φωτιά. Αυτό, κατά τους ερευνητές σήµαινε ασυγκράτητη
ενέργεια, εστιασµένα κίνητρα για αύξηση της ανταµοι-
βής, και έντονο αίσθηµα πλέριας αγαλλίασης. Να τονίσω
εδώ ότι άλλες έρευνες έδειξαν πως περιοχές του φλοιού
του µετωπιαίου δεξιού λοβού φωτίζονται έντονα όταν µια
µητέρα κοιτάζει φωτογραφία του παιδιού της.- ο Μετω-
πιαίος φλοιός είναι η περιοχή του εγκεφάλου που ρυθµί-
ζει τα συναισθήµατα όλων των ζώων και στον άνθρωπο
τον ίδιο.

Ταυτόχρονα υπάρχει ελαττωµένη δραστηριότητα σε κά-
ποιες άλλες περιοχές του εγκεφάλου, που έχουν σχέση µε
τη δηµιουργία αρνητικών συναισθηµάτων, και εκτίµησης
των κακών προθέσεων των άλλων εναντίον µας. Αυτό δι-
καιολογεί όσους λένε πως ο έρωτας είναι τυφλός και όπως
έγραψε ο Μοριάκ, το να αγαπάς κάποιο είναι σαν να είσαι
ο µόνος που βλέπεις ένα θαύµα αόρατο στους άλλους.

Η επιστήµη τείνει να καταλήξει ότι οι διάφορες µορφές
αγάπης- µητρική, συντροφική- έχουν το ίδιο βιολογικό
υπόβαθρο όσον αφορά τη νευροχηµική δραστηριότητα.
Παρόµοιες διεργασίες λαµβάνουν χώρα και σε άλλες, πιο
πλατιές, µορφές αγάπης-τη Θεϊκή και την Οικουµενική-
.Έχουν παρατηρήσει πως κατά την προσευχή ή το διαλο-
γισµό ο εγκέφαλος παρουσιάζει µεγάλα επίπεδα
ηλεκτρικής δραστηριότητας και ειδικά στο δεξί µετωπι-
αίο λοβό, όπως και στη µητέρα που βλέπει τη φωτογρα-
φία του παιδιού.

Ας δούµε λίγο πιο σιµά τι συµβαίνει µε το συναίσθηµα που
ανάβει φωτιές και πυρπολεί όλους µας, τον Έρωτα.
Συναρπαστικές µελέτες στη γενετική έδειξαν ότι καθένας
από µας συνήθως ερωτεύεται ανθρώπους που έχουν ένα
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Η ερωτική έλξη διακυµαίνεται και σε σχέση
µε τον καταµήνιο κύκλο των γυναικών. Οι άν-
δρες θεωρούν την οσµή των γυναικών πιο ελ-
κυστική όταν πλησιάζουν προς την ωορρηξία,
ενώ στις έρευνες στο UCLA έχουνε ανακαλύ-
ψει ότι οι άνδρες είναι πιο τρυφεροί προς τις
συντρόφους τους την ίδια περίοδο.

Τα επίπεδα της ωκυτοκίνης ανεβαίνουν κατά
τη διάρκεια του οργασµού στις γυναίκες και
κατά τη σεξουαλική διέγερση στους άνδρες.
Το ίδιο συµβαίνει και στο τρυφερό άγγιγµα ή
στο µασάζ. Η ωκυτοκίνη αυξάνει το αίσθηµα
της εµπιστοσύνης,  που είναι η βάση σε µια
σχέση.
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συγκεκριµένο σετ γονιδίων, που λέγονται γονίδια ιστο-
συµβατότητας, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ικανότητά µας να καταπολεµούµε τα παθογόνα µικρόβια,
τοξίνες κ.λ.π. Τα ζευγάρια που έχουν ανόµοια γονίδια
ιστοσυµβατότητας φέρνουν στον κόσµο πιο υγιή µωρά,
µε πιο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστηµα. Οι έρευνες δεί-
χνουν ότι συνήθως επιλέγουµε ανθρώπους µε τους οποί-
ους έχουµε ανόµοια αυτά τα γονίδια. Τώρα πως τους
βρίσκουµε αυτούς; Φαίνεται πως η οσµή παίζει σηµαντι-
κότατο ρόλο, κυρίως στα ζώα, -οι άνθρωποι έχουν κατα-
πλακώσει, δυστυχώς τις βιολογικές τους οσµές µε πολλά
φρου-φρου και αρώµατα πλασµατικών αναγκών, και δυ-
σκολεύονται να ακούσουν την εσωτερική του φωνή-. 

Όσοι λοιπόν µπορούν, φαίνεται πως βρίσκουν συντρό-
φους µέσω της οσµής τους. Σε έρευνες, όπου οι συµµετέ-
χοντες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν τη µυρωδιά ρούχων,
µεγαλύτερη βαθµολογία είχαν τα ρούχα ανθρώπων µε
διαφορετικά γονίδια ιστοσυµβατότητας. Αυτός µάλλον
είναι ο ρόλος της σεξουαλικής χηµείας. Το µήνυµα που
βγαίνει από αυτό είναι να εµπιστευόµαστε το ένστικτο
που δηµιουργείται όταν ακούµε την εσωτερική φωνή µας.
Υπάρχει βέβαια και µια εξαίρεση εδώ που αφορά τις γυ-
ναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά, ή είναι υπερσε-
ξουαλικές µε υψηλές στάθµες οιστρογόνων και
ανδρογόνων. Αυτές προτιµούν ανθρώπους µε παρόµοια
γονίδια. Ίσως πρέπει πρώτα να µυρίζουν και µετά να
παίρνουν το χάπι.

Η ερωτική έλξη διακυµαίνεται και σε σχέση µε τον κατα-
µήνιο κύκλο των γυναικών. Οι άνδρες θεωρούν την οσµή
των γυναικών πιο ελκυστική όταν πλησιάζουν προς την
ωορρηξία, ενώ στις έρευνες στο UCLA έχουνε ανακαλύ-
ψει ότι οι άνδρες είναι πιο τρυφεροί προς τις συντρόφους
τους την ίδια περίοδο. Αλλά και οι γυναίκες έχουν τις προ-
τιµήσεις τους µε τις οσµές. Κοντά στην ωορρηξία προτι-
µούν τα πιο αρρενωπά χαρακτηριστικά, ενώ στις άλλες
µέρες του κύκλου προτιµούν λιγότερη σεξουαλικότητα
και περισσότερη σταθερότητα. 
Άλλες έρευνες λένε ότι µετά το σεξ ο εγκέφαλος απελευ-
θερώνει ωκυτοκίνη, οι οποία προκαλεί  το ζεστό και ευ-
χάριστο συναίσθηµα αγάπης και ευοδώνει τη δηµιουργία
των κοινωνικών δεσµών που διευκολύνουν τη συνεργα-
σία στην ανατροφή των παιδιών. Προσοχή βέβαια στο
σεξ από καπρίτσιο γιατί µπορεί να οδηγήσει σε αισθή-
µατα αγάπης προς ένα αταίριαστο άνθρωπο.

Και τώρα ας µπούµε στα δύσκολα.
Το σεξ δεν είναι αγάπη. Μπράβο αν πέτυχες! Όµως… το
σεξ είναι έκφραση αγάπης και δηµιουργεί αγάπη.

Για τους επιστήµονες η αγάπη είναι ένα αίνιγµα: η σε-
ξουαλική επιθυµία φροντίζει την αναπαραγωγή, οπότε
ποιος θα µπορούσε άραγε να είναι ο ρόλος της αγάπης,
ειδικά όταν µας κάνει να πιστεύουµε ότι έχουµε βρει την
µοναδική ‘’αδελφή ψυχή ‘’; Μια πιθανότητα είναι ότι τα
συναισθήµατα αγάπης φρενάρουν την αναζήτηση άλλου
συντρόφου και έτσι αφοσιωνόµαστε σε ένα άνθρωπο και
µαζί φροντίζουµε την οικογένεια και την ανατροφή των
παιδιών µας.

Τώρα µια και βουτηχτήκαµε για καλά µέσα σε ‘’αµερικα-
νιές και χηµείες’’, ας ρίξουµε και µια µατιά σε αυτούς που
δεν µπορούν ακόµη, στο στάδιο της εξέλιξης που βρί-
σκονται, να κάνουν για τη δηµιουργία µιας σχέσης, µια
κατάθεση ψυχής και επενδύουν µόνο στα τεχνητά και εύ-
κολα µέσα. Ένα ρινικό σπρέι ωκυτοκίνης, µπορεί να κάνει
τους άλλους να τους εµπιστευτούν, δεν υπάρχουν όµως
στοιχεία που να δείχνουν ότι µπορεί να τους κάνει και να
τους ερωτευτούν. 
Επίσης η έκκριση της ορµόνης βασοπρεσίνης κάνει τα αρ-
σενικά να αναπτύσσουν πιο έντονους δεσµούς µε τα θη-
λυκά. Ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη και οι αµφεταµίνες
µπορούν να µιµηθούν την ευφορία που προκαλεί ο έρω-
τας, ανεβάζοντας τα επίπεδα της ντοπαµίνης, τα επίπεδα
όµως αυτού του νευροµεταδότη µπορούν να αυξηθούν µε
πιο ακίνδυνο τρόπο, όπως είναι η σωµατική και πνευµα-
τική άσκηση. Ένας άλλος νευροµεταδότης, η φαινυλεθυ-
λαµίνη προκαλεί διέγερση και αυξηµένη αντίληψη των
αισθήσεων. Και σε αυτή  οφείλεται το αίσθηµα ευεξίας
που προσφέρει και η σωµατική και πνευµατική άσκηση
που είναι το καλύτερο για τον έρωτα από όλα τα µαγικά
φίλτρα και τις βλαβερές φαρµακευτικές ουσίες.

Ας κοιτάξουµε τον άνθρωπο στα µάτια. Ας διαβάσουµε
µέσα τους τις ψυχές µας. Άδολα και ανυστερόβουλα ας
προσφέρουµε αγάπη ανιδιοτελή, και χωρίς όρους. Ας κά-
νουµε το σηµείο ανταµοιβής στον εγκέφαλο να αλαλάζει
ξετρελαµένο από ευτυχία. 

Είµαστε Αγάπη.      

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  28 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΓΙΑΝΚΟΣ   ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Επίσης η έκκριση της ορµόνης βασοπρεσίνης
κάνει τα αρσενικά να αναπτύσσουν πιο έντο-
νους δεσµούς µε τα θηλυκά. Ναρκωτικά όπως
η κοκαΐνη και οι αµφεταµίνες µπορούν να µι-
µηθούν την ευφορία που προκαλεί ο έρωτας,
ανεβάζοντας τα επίπεδα της ντοπαµίνης

Άλλες έρευνες λένε ότι µετά το σεξ ο εγκέφα-
λος απελευθερώνει ωκυτοκίνη, οι οποία προ-
καλεί  το ζεστό και ευχάριστο συναίσθηµα
αγάπης και ευοδώνει τη δηµιουργία των κοι-
νωνικών δεσµών που διευκολύνουν τη συνερ-
γασία στην ανατροφή των παιδιών. 
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Η αγάπη είναι συναίσθηµα, και όπως συµβαίνει και µε όλα τα
άλλα συναισθήµατα, µπορούµε να τα νιώθουµε, αλλά δεν είναι
εύκολο να δώσουµε έναν ορισµό της. Ας τονίσουµε όµως ότι
πρόκειται για ένα κυρίαρχο συναίσθηµα που, όταν µας διακα-
τέχει, πληµµυρίζει τη ζωή µας µε αγαλλίαση, ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί µια παγκόσµια γλώσσα επικοινωνίας, χωρίς λόγια πολ-
λές φορές. Εξ άλλου η αγάπη αποτελεί βασικό όρο της ψυχολο-
γικής µας επιβίωσης επειδή εδράζεται στην ανάγκη µας για
ασφάλεια, επιβεβαίωση και απόλαυση.
Αν και δεν µπορούµε να δώσουµε έναν επιστηµονικό ορισµό
για την αγάπη, µπορούµε όµως να πούµε ότι µοιάζει µε τον
άνεµο. Πράγµατι, τον ίδιο τον άνεµο δεν τον βλέπουµε, αλλά
τον καταλαβαίνουµε απ’ το θόρυβό του, απ’ τα κύµατα της θά-
λασσας, απ’ το σφύριγµά του στα κλαδιά των δέντρων, κι απ’ το
ότι µας δροσίζει το καλοκαίρι, ή µας κρυώνει πιο πολύ το χει-
µώνα.
Ακόµα κι ο Απ. Παύλος, στο περίφηµο Κεφ. 13 της Α΄ προς Κο-
ρινθίους επιστολής του, µας παραθέτει τα χαρακτηριστικά των
εκδηλώσεων της Αγάπης  “….είναι µακρόθυµη, δεν είναι ζηλό-
τυπη, δεν καυχάται….δεν ζητεί το συµφέρον της…..όλα τα ανέ-
χεται, όλα τα πιστεύει…. υποµένει το κάθε τι…“. Κι ενώ
απαριθµεί µερικά από τα χαρακτηριστικά της αγάπης, ορισµό
της όµως δε µας προσφέρει.
Άποψή µας είναι ότι η αγάπη είναι µια και ενιαία, αλλά έχει
διαβαθµίσεις που ξεκινούν από τις πιο καθηµερινές και υλικές
µέχρι τις πιο αιθέριες, ανάλογα µε το επίπεδο της νοητικής µας
εξέλιξης, και µε τη γενικότερη ψυχοσύνθεσή µας.
Όλες οι µορφές της αγάπης είναι καλές και χρήσιµες, εφ’ όσον
βέβαια δε φτάνουν στα όρια του έντονου πάθους, οπότε αντί
αγάπης έχουµε προσκόλληση, και συχνά και παραλογισµούς.

Βαθµίδες  της  Αγάπης

Μια πρώτη βαθµίδα είναι η υπερβολική αγάπη και προσκόλ-
ληση προς το χρήµα και τα υλικά αγαθά, αυτό που ονοµάζουµε
φιλαργυρία. Ασφαλώς θα πρέπει να επιθυµούµε την απόκτηση
οικονοµικής ευχέρειας και άνεσης, που πάνω της στηρίζεται και
ο τεχνικός και οικονοµικός πολιτισµός µας, όµως δεν είναι χρή-
σιµο να έχουµε την προσκόλληση στον πλούτο, πράγµα που στο
βάθος του κρύβει µεγάλη ανασφάλεια, και αποτελεί αιτία άγ-
χους και δυστυχίας.
Μια επόµενη βαθµίδα είναι η αγάπη προς υλικά αντικείµενα

µε κάποια ιδιαίτερη σηµασία, όπως έργα τέχνης, κοσµήµατα,
πολυτελή αυτοκίνητα κλπ., ενώ έπεται η αγάπη προς ένα συγ-
κεκριµένο ζώο, και πολλές φορές και κάποιο φυτό.
Έπεται η αγάπη προς ορισµένες ιδέες ή πεποιθήσεις, προς κόµ-
µατα ή πολιτικές οµάδες, προς αθλητικές οµάδες, και πολλές
φορές και προς τους ηγέτες τους. Όµως δε θα πρέπει να γίνεται
σύγχυση ανάµεσα στην παθιασµένη προσκόλληση προς µιαν
ιδέα, ένα κόµµα, ή έναν ηγέτη, και στην αγάπη και προτίµηση
προς την ιδέα και τους φορείς της.
Στην προέκταση αυτής της βαθµίδας υπάγεται και η αγάπη
προς µιαν ιδιαίτερη περιοχή καταγωγής ή κατοικίας, καθώς και
η αγάπη προς την πατρίδα µας.
Όλες αυτές οι µορφές αγάπης είναι ανιδιοτελείς, δεδοµένου ότι
δεν προϋποθέτουν κάποιας µορφής ανταπόδοση, αλλά αποτε-
λούν µιαν απλή έλξη, ίσως ακόµη και προσκόλληση, αλλά όχι
συναλλαγή, εφ’ όσον αναφέρονται σε άψυχα αντικείµενα, µε τα

οποία δεν υπάρχει διάλογος και φραστική ανταπόκριση. Υπάρ-
χουν όµως και άλλες βαθµίδες, όπου τα πράγµατα δεν είναι
τόσο άδολα.
Υπάρχει η αγνή φιλία, ένα θαυµάσιο συναίσθηµα που είναι τυ-
χεροί όσοι το νιώθουν µέσα σ’ ένα πλαίσιο αφέλειας, ειλικρί-
νειας και ανιδιοτέλειας.
Στη συνέχεια θα θεωρήσουµε τη συνεργατική ή συνεταιριστική
αγάπη, όταν βέβαια υπάρχει, µεταξύ συνεταίρων ή συνεργα-
τών.
Ακολουθεί η συγγενική αγάπη µεταξύ του ευρύτερου οικογε-
νειακού κύκλου (θείοι κλπ.)
Έπεται ο έρωτας, µε όλες του τις διαβαθµίσεις, από τον αγνό
πλατωνικό µέχρι τον απόλυτα σαρκικό.
Την επόµενη βαθµίδα αποτελεί η συζυγική, ή συντροφική,
αγάπη, και µάλιστα όταν µε τα χρόνια µεταλλάσσεται στο υπέ-
ροχο συναίσθηµα της στοργής.
Ιδιαίτερα θα αναφέρουµε την αγάπη µέσα στη στενή οικογέ-
νεια µεταξύ των εξ αίµατος συγγενών, πλην γονέων-παιδιών,
δηλ. µεταξύ αδελφών, παππούδων και εγγονών κλπ.

Η  ανιδιοτελής Αγάπη

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων αυτές οι βαθµίδες της αγά-
πης, όπως τις καταγράψαµε ακόµη και αν αναφέρονται πέρα
από τα υλικά πράγµατα, ενέχουν ένα πολύ σηµαντικό παρά-
γοντα συναλλαγής. “Σε αγαπώ εάν και όταν…..και αν εσύ
δεν….τότε παύω να σε αγαπώ”.
Απόρροια αυτού του είδους αγάπης είναι η συναλλακτική προ-
σκόλληση, η συνεξάρτηση, και τα δράµατα που πηγάζουν από
αυτές.
Μια επόµενη, λεπτότερη βαθµίδα αγάπης είναι η αγάπη των
παιδιών προς τους γονείς τους, που όµως δεν είναι πάντοτε από-
λυτα ανιδιοτελής και χωρίς όρους. Ακόµη πιο βαθιά, πιο ανε-
κτική και πιο άδολη είναι η αγάπη των γονιών για τα παιδιά
τους, και ιδιαίτερα της µάνας.
Χρήσιµο θα ήταν σ’ αυτό το σηµείο να δούµε ένα ποίηµα του
Γάλλου ποιητή Ζαν Ρισπέν, σε µετάφραση Άγγ. Βλάχου, µε τίτλο
“Η Καρδιά της Μάνας” :

Ένα παιδί, µοναχοπαίδι, αγόρι,
Αγάπησε µιας µάγισσας την κόρη.

Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά,
Μ’ αν θέλεις να σου δώσω το φιλί µου,
Της µάνας σου να φέρεις την καρδιά
Να ρίξω να την φάει το σκυλί µου.

Τρέχει ο νιος, τη µάνα του σκοτώνει
Και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει,
Και τρέχει να την πάει, µα σκοντάφτει
Και πέφτει ο νιος κατάχαµα µε δαύτη.
Κυλάει ο γιος, και η καδιά κυλάει,
Και την ακούει να κλαίει και να µιλάει.

Μιλάει η µάνα στο παιδί και λέει:
Εχτύπησες, αγόρι µου;…. Και κλαίει…..
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Ποια είναι  η  σωστή  Αγάπη ;

Από τη βαθµίδα της απλής φιλίας, µέχρι εκείνη της γονεϊκής
αγάπης, η αγάπη είναι δεσµός µεταξύ ενός υποκειµένου, αυτού
που αγαπά, και ενός αντικειµένου στο οποίο απευθύνεται η
αγάπη, είτε πρόκειται για ένα πρόσωπο, είτε για πολλά. Αυτό το
γεγονός συνεπάγεται και την έννοια της συναλλαγής, και της
προσµονής για ανταπόδοση. Ακόµα κι ο γονέας λέει συχνά στο
παιδί του ότι το αγαπάει αν…..!, δηλαδή θέτει όρους.
Μία µόνον είναι η περίπτωση της απόλυτα άδολης, τέλειας, ανι-
διοτελούς, άνευ όρων και ορίων αγάπης, της χωρίς προσδοκίες
ανταµοιβής: είναι η αγάπη της µάνας για το βρέφος της. Πράγ-
µατι η µάνα αγαπά το µωρό της χωρίς να επιθυµεί τίποτε πε-
ρισσότερο από το γεµάτο λαχτάρα γέλιο του, χωρίς προσµονή
καλών βαθµών ή καλών λόγων, χωρίς να δυσανασχετεί που
εκείνο την ξυπνάει τη νύχτα, ή που λερώνεται. Και η αγάπη της
αυτή αποτελεί ένα καλό φροντιστήριο εκπαίδευσης για την εν
καιρώ σύλληψη της συναισθηµατικής κατάστασης της Υπέρτα-
της Αγάπης, της Θείας Αγάπης.
Η ανοδική πορεία προς την Υπέρτατη Αγάπη περνά από την
αγάπη προς όλα τα ζώα, όλα τα φυτά, προς ολόκληρη γενικά τη
Φύση, προς το οικοσύστηµα, προς την ίδια της Γη µας. Και κα-
τόπιν έρχεται η Αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα
από εθνικότητα, φύλο, χρώµα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποι-
θήσεις, άσχετα από εξωτερική εµφάνιση, από συµπεριφορά,
µόρφωση, οικονοµική κατάσταση και από κάθε άλλου είδους
διάκριση.
Ας τονίσουµε εδώ ότι η αγάπη αυτή πρέπει να είναι έµπρακτη,
και να προσφέρεται όχι µόνο στα πρόσωπα του περιβάλλοντός
µας, αλλά σε κάθε άτοµο, ζώο, φυτό, οικοσύστηµα που έχει την
ανάγκη µας. Και µάλιστα θα πρέπει να επιδιώκουµε να µάθουµε
που υπάρχει η ανάγκη, και να σπεύσουµε να την θεραπεύσουµε,
όπως µας έδωσαν το λαµπρό παράδειγµα ο Άλµπερτ Σβάιτσερ,
η Μητέρα Τερέζα, η Γερόντισσα Γαβριηλία και άλλες άγιες προ-
σωπικότητες.
Δεν αρκεί συνεπώς η παθητική εντολή της Παλ. Διαθήκης “ό συ
µισείς ετέρω µη ποιήσεις”, αλλά θα πρέπει να ακολουθούµε τις
ενεργητικές προτροπές του Ιησού Χριστού “αγάπα τον πλησίον
σου σαν τον εαυτό σου” και “όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι,
κάνετε κι εσείς τα ίδια σ’ αυτούς”, και να θυµούµαστε και την
παραβολή του καλού Σαµαρείτη.
Όµως θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψη µας ότι η σωστή άσκηση
της ενεργητικής αγάπης και της προσφοράς προς τους άλλους,
κοντινούς ή µακρινούς, φίλους ή συγγενείς, ακόµα και άγνω-
στους, θα πρέπει να γίνεται χωρίς όρους, αλλά να υπάρχουν
όρια. Δεν θα πρέπει, στο όνοµα της αγάπης, να γινόµαστε θύ-
µατα της κακής ή άδικης συµπεριφοράς του άλλου, και αν αυτή
συνεχίζεται, παρά τις σχετικές διαµαρτυρίες µας, είναι αποδε-
κτό να διακόψουµε µια τέτοια επώδυνη σχέση. Όµως ο χωρι-
σµός αυτός, είτε συντροφικός, είτε συνεταιριστικός, είτε
φιλικός, πρέπει πάντοτε να γίνεται µε αγάπη και χωρίς µίσος
και εµπάθεια, αλλιώς η ίδια ανάρµοστη σχέση θα εµφανιστεί και
πάλι.
Η αγάπη µας λοιπόν δεν θα πρέπει να περιέχει “εάν και εφ’
όσον εσύ θα….τότε κι εγώ θα...”, θα είναι δηλαδή χωρίς όρους,
αλλά µε όρια.

Ο  Θεός  είναι  Αγάπη
Η προσφορά ανιδιοτελούς και χωρίς όρους αγάπη βοηθά αυτόν
που τη δέχεται, αλλά και τελειοποιεί αυτόν που την προσφέρει.
Καλό είναι λοιπόν να έχουµε στο νου µας αφ’ ενός την έκφραση

του Χριστού “να γίνετε κι εσείς τέλειοι, όπως είναι τέλειος ο Ου-
ράνιος Πατέρας σας”, και αφ’ ετέρου την διατύπωση του Απ.
Παύλου “ο Θεός αγάπη εστί”. Αν ο Τέλειος Θεός είναι Αγάπη,
και αν προορισµός µας είναι η Θεία Τελειότητα, η Θέωσή µας,
τότε θα πρέπει να υπερβούµε το συναίσθηµα της Αγάπης, και
να γίνουµε Αγάπη. Να νοιαζόµαστε το ίδιο για τα δικά µας τα
παιδιά και για τα παιδιά της Σοµαλίας ή της Βραζιλίας, και µε
την ίδια λαχτάρα να προσευχόµαστε για τα παιδιά αυτά σαν να
ήταν δικά µας. Και την ίδια στάση πρέπει να τηρούµε για κάθε
άνθρωπο επάνω στον πλανήτη µας, είτε µας είναι γνωστός, είτε
όχι, είτε έχει την ανάγκη µας, είτε όχι.
Αν τώρα δεχτούµε την Παυλική ρήση “ο Θεός Αγάπη εστί”, τότε
µπορούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα : 
-Τι είναι Αγάπη;
Πράγµατι, η Αγάπη είναι θεία Έκφραση, είναι µια από τις γνω-
στές σ’ εµάς Αρετές του Θεού, είναι η Υπέρτατη Ενέργεια η
οποία, µαζί µε τη θεία Σοφία και µε το θείο Θέληµα, κυβερνά τα
Σύµπαντα. Ταυτόχρονα είναι το συναίσθηµα της ενότητας και
της ολοκλήρωσης του ανθρώπου µέσα στο πλαίσιο του επίγειου
βίου του.
Η Ύψιστη αυτή Ενέργεια, η θεία Αγάπη, και µας περιβάλλει,
και αποτελεί την παρουσία του Θεού µέσα µας. Είναι η έκφραση
του θείου Φωτός που καίει βαθιά µέσα µας και αναµένει την
ανάδυσή και την εκδήλωσή του προς τα έξω, προς τους άλλους
ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα, τη φύση, το σύµπαν. Γι’ αυτό η
αγάπη ούτε διδάσκεται, ούτε µαθαίνεται, απλά εµείς την καλ-
λιεργούµε µέσα µας, την φροντίζουµε και της επιτρέπουµε να
ανθίσει, και γύρω µας να ακτινοβολήσει, ξέροντας πάντα ότι εί-
µαστε διαχειριστές της θείας Αγάπης στη γη ετούτη.
Η Αγάπη  του Θεού εκδηλώνεται στη γη :1) µε τα Θεϊκό Του Σχέ-
διο για την Ανθρωπότητα, 2) µε τα αγαθά έργα των ανθρώπων,
και 3) µε την πίστη που υπάρχει πάντα µέσα στον άνθρωπο,
άσχετα αν αυτή παίρνει πολλές φορές λαθεµένα µονοπάτια.

Η πίστη αποτελεί εκδήλωση και απόδειξη της αγάπης του Θεού
για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος αποκτά µε την πίστη του
σηµείο αναφοράς, στο οποίο µπορεί να προσβλέπει και να ζη-
τάει βοήθεια, ανακούφιση, παρηγοριά, στήριξη και ελπίδα, ένα
πόλο έλξης και επαφής µε την εσωτερική του θεία σπίθα, ένα
καταφύγιο για προσευχή, επίκληση και ικεσία. Έτσι, η πίστη στο
Θεό είναι η µύχια φανέρωση της Αγάπης του Θεού για το επίλε-
κτο επί της γης πλάσµα Του.
Η βαθύτερη συνεπώς εσωτερική, µυστική αξία της αγάπης είναι
ή ίδια η ύπαρξη της πίστης στη θεότητα.
Μια είναι η παγκόσµια θρησκεία, άσχετα µε τις διαφορετικές
εκφάνσεις της, και αυτή είναι η Θρησκεία της Αγάπης, που θα
φέρει τελικά την ενότητα και την ειρήνη.
Ευτυχείς όσοι την κατανοούν.
Μακάριοι όσοι την συναισθάνονται και την βιώνουν.
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ΤΟΥ   ΜΑΝΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ
Ο ΜΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ είναι Συγγραφέας, Μεταφραστής, Συν-
τονιστής Σεµιναρίων Αυτογνωσίας και Αυτόβελτίωσης, και αρ-
θρογράφος σε ανάλογα περιοδικά.
Τηλ. Fax 210 4515 443
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Η Αρχαία Σοφία λέει ότι το σύµπαν µε ό,τι περιλαµβάνει,
πηγάζει από Μία Θεία Πηγή. Η ανθρωπότητα είναι ένα
σύνολο ψυχών αδιάρρηκτα συνδεδεµένων µεταξύ τους,
καθώς όλες προέρχονται και διαποτίζονται από τη Mία
Zωή. 

O Κόσµος αποτελείται από άπειρα παρόµοια σύνολα
ζωής, καθώς το µικροκοσµικό υπάρχει µέσα στο
µακροκοσµικό και το µικρότερο αποτελεί το παιδί του
µεγαλύτερου, ενώ όλοι αυτοί οι κύκλοι µέσα σε κύκλους
είναι παιδιά του Eνός Δηµιουργού και αδέλφια µεταξύ
τους. 

H γνώση και αφοµοίωση αυτής της θεµελιώδους
απόκρυφης συγγένειας που συνδέει τις ψυχές του
κόσµου, κάνει τον άνθρωπο να νιώσει ότι είναι ένα
κοµµάτι του Όλου, µια χρυσή φυσαλίδα ανάµεσα σε
µυριάδες άλλες οµοούσιες, που όλες µαζί αποτελούν την
ύπαρξη της Mίας και Mοναδικής Aρχής. Αυτή η
εσωτερική ενωτική κατάσταση προσδιορίζει εξαρχής και
αµετάκλητα την αδελφότητά µας καθώς και την αγάπη
και τον δεσµό µας µε όλα τα είδη της δηµιουργηµένης
ζωής. Η πεποίθηση ότι όλα απορρέουν από το ΕΝΑ και η
πολλαπλότητα είναι µόνο ένα πέπλο που καλύπτει την
κρυµµένη ενότητα, αποτελεί το πρωταρχικό αξίωµα της
Αρχαίας Σοφίας και τη θεµελιώδη πρόταση της
Θεοσοφικής διδασκαλίας.

Η δύναµη που φέρνει τα γεννήµατα σε ύπαρξη, που τα
κρατά συνδεδεµένα µεταξύ τους και τα επαναφέρει, µετά
από το ταξίδι τους στο σύµπαν, στην Πρώτη Αρχή τους,
λέγεται ΑΓΑΠΗ. Είναι η δύναµη που αναβλύζει από τη
Θεία Καρδιά και γίνεται ο  Νόµος της Συµπόνιας που
δηµιουργεί το σύµπαν µε τις µυριάδες ψυχές του για να
τις εκπαιδεύει έως ότου αυτές αφυπνίσουν τις ενδόµυχες
θείες ιδιότητές τους. 

Η Αγάπη είναι ο συνεκτικός δεσµός ανάµεσα στο
Δηµιουργό και τα δηµιουργήµατά του, για τούτο γίνεται
κήρυγµα των θρησκειών, µυστικό της µύησης, βάση της
ηθικής και στόχος της πνευµατικής τελειοποίησης.
Αυτή η Δύναµη, η Αγάπη, στον κόσµο µας εµφανίζεται µε
δύο όψεις. Στην ανώτερη όψη της, την πνευµατική,
εκφράζει την αδελφοσύνη, την αλληλεγγύη, τον
αλτρουϊσµό, τη δικαιοσύνη, την κατανόηση, τη θυσία για
το σύνολο της ζωής, την αφοσίωση στις Θείες Ιδέες και
την υπηρεσία για την εφαρµογή τους στο φυσικό κόσµο.

Στην κατώτερη όψη της, την ανθρώπινη, γίνεται τάση για
προσωπική ικανοποίηση, προσκόλληση στο χωριστικό
Εγώ, ιδιοτέλεια και λατρεία του εαυτού. 

Σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι η µεταστροφή της
ανθρώπινης φύσης από κατώτερη και υλική σε ανώτερη
και πνευµατική. Έτσι τουλάχιστον µας λένε οι σοφοί, οι
µύστες και οι προφήτες του πλανήτη. Για το σοφό η
έννοια «αγάπη» δεν είναι µόνο µια λέξη που προφέρεται
για να δείξει την ανάγκη προσωρινής συνύπαρξης και
ικανοποίησης. Για τo σοφό, η Αγάπη είναι πράξη! Μια
πράξη θυσίας και προσφοράς, που αποδεικνύει το
σταθερό και πραγµατικό ενδιαφέρον για τον άλλο, τη
συµµετοχή σε ένα «πνευµατικό γίγνεσθαι», τη σύµπραξη
σε µια προσπάθεια για την ευηµερία του συνόλου. 

Η αγάπη είναι πράξη και δεν παραµένει στην ιδέα ή στα
λόγια. Είναι µια πράξη κατά την οποία ξεχνάµε τον εαυτό
µας, τα οφέλη υπέρ του εαυτού µας και σκεφτόµαστε
µόνο την πρόοδο και την ευηµερία του άλλου. Ο άλλος
µπορεί να είναι το άτοµο που συνδεόµαστε
συναισθηµατικά, είτε αυτό είναι παιδί, αγαπηµένος,
γονιός, φίλος, κλπ. Αυτού του είδους η αγάπη έχει
στοιχεία ιδιοτέλειας, γιατί ο άνθρωπος ταυτίζεται µε τον
προσωπικό του κόσµο. 

Είναι όµως µια αρχή και µια βάση για την ανάπτυξη και
την πραγµατοποίηση µιας ακόµη ανώτερης πράξης
αγάπης που εκδηλώνεται ως αφοσίωση και θυσία προς
έναν απρόσωπο ευγενικό σκοπό. Όσο πιο αλτρουϊστική
και ανέγγιχτη από σκοπιµότητες είναι µια πράξη, τόσο
πιο κοντά βρίσκεται στην αληθινή Αγάπη. Το «δικό µου
και το δικό σου» χάνεται και τη θέση του παίρνει το
σύνολο, η οµάδα, ο πνευµατικός στόχος. Όταν το
προσωπικό στοιχείο αµβλύνεται προς χάρη του
απρόσωπου και του συλλογικού, τότε η «αγάπη»
εκφράζει την πνευµατική της όψη. 

Και τότε οι διαφορές των απόψεων, των τάξεων, των
φυλών και των θρησκειών εξαφανίζονται.
H τάση του ενοποιητικού µηνύµατος της αγάπης είναι να
σµίξει τα µέλη της ανθρωπότητας σε µια παγκόσµια
οικογένεια, όπου κάθε άτοµο να αναγνωρίζει την
εσωτερική του συγγένεια και κοινή καταγωγή. 
Το µήνυµα της Αγάπης ως Eνότητα της Ζωής και
Αδελφότητα των ανθρώπων, υπήρξε η τελευταία
πνευµατική εξαγγελία η οποία εµφανίστηκε µέσω της
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Η δύναµη που φέρνει τα γεννήµατα σε
ύπαρξη, που τα κρατά συνδεδεµένα µεταξύ
τους και τα επαναφέρει, µετά από το ταξίδι
τους στο σύµπαν, στην Πρώτη Αρχή τους,
λέγεται ΑΓΑΠΗ.

Και όσον αφορά την πράξη που πραγµατικά
αποτυπώνει την Αγάπη στον κόσµο µας, στη
Φωνή της Σιγής, αναφέρεται ότι, “είναι από
το µπουµπούκι της απάρνησης του ίδιου του
εαυτού, απ’όπου αναπηδάει ο γλυκός καρπός
της τελικής απελευθέρωσης“.
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σύγχρονης Θεοσοφικής Διδασκαλίας που παρουσίασε η
Έλενα Mπλαβάτσκυ πριν από έναν περίπου αιώνα. Aυτό
το πνευµατικό µήνυµα προσδιορίζει ήδη τη συµπεριφορά
της σύγχρονης ανθρωπότητας και καθορίζει νέους
τρόπους αντίληψης σε όλα τα επίπεδα της ζωής.
Θεµελίωσε την τάση για αδελφοποίηση των εθνών, για τη
στενή συνεργασία και οικονοµική ενοποίηση των κρατών
και τη συναδέλφωση των θρησκειών. 

O άνθρωπος εκπαιδεύτηκε να αγαπά τους δικούς του
ανθρώπους, την οικογένειά του, τους προσωπικούς του
φίλους και οτιδήποτε αποτελεί τον προσωπικό του κόσµο
και τον κάνει να αισθάνεται ασφαλής. Tο πνευµατικό
µήνυµα της Eνότητας και της Αδελφότητας των
ανθρώπων, του µαθαίνει να αγκαλιάζει όλο και
µεγαλύτερες οµάδες ζωής, να εντάσσεται ειρηνικά
ανάµεσά τους, να λειτουργεί αδελφικά και συνεργατικά
µε τους άλλους, τον εκπαιδεύει στην προσφορά, στην
ανιδιοτέλεια, στη θυσία του προσωπικού για το σύνολο
της ζωής. Εξάλλου η έως τώρα εφαρµογή του αντίθετου
µηνύµατος – «όλα για τον εαυτό µου» - οδήγησε την
ανθρωπότητα σε ένα ηθικό, κοινωνικό και οικονοµικό
αδιέξοδο.

O αλτρουϊσµός και η συµπόνια απορρέουν από τη βαθιά
πίστη για τον αόρατο δεσµό που συνδέει όλα όσα
υπάρχουν εκδηλωµένα και τα οποία, όσο διαφορετικά κι
αν φαίνονται, είναι οµοούσια. Tο κύριο µήνυµα της
εσωτερικής διδασκαλίας είναι η απρόσωπη αγάπη, η
αγάπη χωρίς σύνορα, πέρα από την προσκόλληση στο
δικό µου τόπο, άνθρωπο, θρησκεία και φυλή. Δίνει τόση
µεγάλη έµφαση στην απροσωπία ώστε “να ζεις για την
ευεργεσία της ανθρωπότητας είναι το πρώτο βήµα, να
ασκείς τις έξι δοξασµένες αρετές είναι το δεύτερο.“(H
Φωνή της Σιγής)

Και όσον αφορά την πράξη που πραγµατικά αποτυπώνει
την Αγάπη στον κόσµο µας, στη Φωνή της Σιγής,
αναφέρεται ότι, “είναι από το µπουµπούκι της απάρνησης
του ίδιου του εαυτού, απ’όπου αναπηδάει ο γλυκός
καρπός της τελικής απελευθέρωσης“.

Ο άνθρωπος είναι ένα κύτταρο µέσα σε ένα µεγάλο
πνευµατικό οργανισµό, που είναι ο Δηµιουργός του, ενώ
η ανθρωπότητα όντας ένα τµήµα µόνο της δηµιουργίας
αποτελεί την οικογένειά του. Αυτό βέβαια, ο άνθρωπος
δεν το γνωρίζει, επειδή δεν έχει άµεση αντίληψη της
εσωτερικής κατάστασης. 

Όµως, η εσωτερική πραγµατικότητα φθάνει κοντά του ως
ένα ηθικό µήνυµα που τον προτρέπει να αγαπά και να
προσφέρει δίχως ανταλλάγµατα, να κατανοεί τις
αδυναµίες των συνανθρώπων του και να τους συµπονά,
επειδή ο καθένας µας είναι ένα µέλος- αδελφός µέσα στη
µεγάλη οικογένεια των ανθρώπων.

Ύψιστες αρετές θα πρέπει να είναι ο αλτρουϊσµός και το
καθήκον προς το συνάνθρωπο, ενώ η συµπόνια, η
αλληλεγγύη και η αποδοχή αντιθέτων ιδεών, απόψεων
και δογµάτων, θα είναι τα χαρίσµατα που θα
προσδιορίζουν το µελλοντικό ανθρώπινο µοντέλο.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Ασπασία Παπαδοµιχελάκη

ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ULT

Χαρ. Τρικουπη 60

aspasia@theosophy.gr

www.theosophy.gr  / www.ultathens.gr

Η Αρχαία Σοφία λέει ότι το σύµπαν µε ό,τι
περιλαµβάνει, πηγάζει από Μία Θεία Πηγή.
Η ανθρωπότητα είναι ένα σύνολο ψυχών
αδιάρρηκτα συνδεδεµένων µεταξύ τους,
καθώς όλες προέρχονται και διαποτίζονται
από τη Mία Zωή. 

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗΝ  ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ – ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
ΠΟΤΕ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;
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Πέρα από το θεϊκό και το πνευµατικό, έχουµε και το
γήινο µέρος της ύπαρξής µας. Το πιο Σηµαντικό, ίσως…
Είναι το µέρος της ύπαρξής µας µε το οποίο έχουµε ταυτι-
στεί και κάνουµε παιχνίδι κάθε µέρα.
Όσο και αν διάφορες θρησκείες ή κοινωνίες µας λένε και

για άλλες ζωές, εγώ λέω ας τις έχουν να τις χαίρονται. Τί-
ποτα δεν είναι σίγουρο. Ας κοιτάξουµε λοιπόν στη ζωή αυτή
να ζήσουµε όσο περισσότερο και όσο καλύτερα µπορούµε.
Και όταν λέω, όσο καλύτερα εννοώ να είµαστε καλοί και
χρηστοί προς τους εαυτούς µας, αλλά και προς τους συναν-
θρώπους µας. Να εξελισσόµαστε πάνω στη γη αυτή χωρίς να
νοιαζόµαστε, αν θα έχουµε ή όχι άλλη ζωή. Εξάλλου, ακόµα
και µε τις θεωρίες των ενσαρκώσεων να το πάµε, ήρθαµε στη
γη για να µάθουµε. Έ! Ας κάτσουµε λοιπόν, όσο πιο πολύ γί-
νεται, να το µάθουµε καλύτερα. Αν µε ρωτούσε ο καλός
Θεός, θα προτιµούσα να δώσει τη θέση µου στο παράδεισο
σε κάποιο άλλο, και εµένα να µε αφήσει για πάντα σε αυτή
τη γη, να γνωρίσω για καλά τις γεύσεις των ανθρώπων και
της φύσης, και να δώσω και εγώ σ’ αυτούς κάτι από τη δική
µου µαγεία.
Ο καλύτερος τρόπος για να µάθουµε, να χαρούµε, να
προσφέρουµε και να εξελιχθούµε, είναι ο έρωτας.
Μέσα από τον Έρωτα έχουµε τις θεϊκές εµπνεύσεις να
έχουµε σωστά, όµορφα και υγιή το σώµα, το νου και τη
ψυχή. 
Ας έρθουµε λοιπόν να αναλύσουµε, ή µάλλον να υµνή-

σουµε, το Γήινο Έρωτα, και τη Γήινη Αγάπη. 
Αυτόν που ύµνησαν οι ποιητές, απ’ άκρη σ’ άκρη της γης σε
κάθε εποχή και σε κάθε κουλτούρα. 
Αυτό που νιώθουν οι καρδιές και τα σώµατά µας και που,
παρόλες τις παρεµβολές του νου και της ψυχής, µπορούν να
µπαίνουν στο µονοπάτι του ονείρου, να βιώνουν την πιο
µεγαλειώδη υπερβατική διάσταση της ύπαρξης, να δια-
χέονται µέσα στους αστρικούς γαλαξίες, να γίνονται ένα
µαζί τους, να ξαναβρίσκουν έτσι, την αρχή, την πηγή, το
λόγο, να µετουσιώνουν το Γήινο σε Θεϊκό, να γίνονται
ένα µε το Θεό, να γίνονται Θεοί. 
Είναι και ο έρωτας, το πιο γλυκό-πικρό άλλες φορές- µονο-
πάτι για τη Θέωση. Μπορεί αρκετές φορές να σε βασανίζει,
να σε στέλνει στην κόλαση, να σε κάνει θεριό ανήµερο, όµως
αυτό είναι πρόσκαιρο και ανάξιο να συγκριθεί µε τη χαρά,
την ευτυχία αφενός, και την πληρότητα, τη γνώση και το
λιονταρίσιο θέριεµα της ύπαρξης αφετέρου . Η ανώµαλη
προσγείωση της χυλόπιτας ( απόρριψης) µπορεί να σε
διαλύει µερικές φορές, αλλά άµα κρατήσεις γερά το τιµόνι
και κρατηθείς, έστω στην άκρη της απελπισίας, και δεν ξε-
φύγεις στην απόγνωση και στον όλεθρο, τότε σε λίγο χρόνο
θα ανασυνταχθείς, και παίρνοντας όλα τα µαθήµατα από
την πτώση σου, σοφότερος και δυνατότερος, ξαναµπαίνεις
µε ακόµη µεγαλύτερη λαχτάρα, στην αγκαλιά µιας γαλανο-
µάτας νεράιδας ή θεόµορφου Άδωνη, µέσα στο καµίνι της
σχέσης και του έρωτα για να γευτείς και πάλι τις γλυκές
δαγκωµατιές της ερωτικής φλόγας, τις δονήσεις της έκστα-
σης στην εγκεφαλική µεµβράνη, που θα σε καταπληµµυρί-
σουν µε ευτυχία, οδηγώντας σε, σε ουράνια ταξίδια µέσα
στους γαλαξίες της χαράς αλλά και της εξέλιξης. Όσα
πνευµατικά βιβλία να διαβάσεις και όσο διαλογισµό και να
κάνεις δε θα σε βοηθήσουν πιο πολύ, από ότι θα σε βοηθή-

σει η ερωτική σχέση.
Διότι η πιο ισχυρή επιθυµία του ερωτευµένου είναι να γί-
νεται όλο και καλύτερος και να φαίνεται ο πιο καλύτερος
από όλους τους άλλους στα µάτια του αγαπηµένου ή της
αγαπηµένης. Στα έργα του Πλάτωνα, περί έρωτος, αναφέ-
ρεται ότι ποτέ ο ερωτευµένος δε θα γίνει ρίψασπις, την ώρα
της µάχης, για να µη ντροπιαστεί στα µάτια του αγαπηµέ-
νου, αλλά ούτε και στην Αγορά ή στην Πνύκα, θα ήθελε να
χαρακτηριστεί ως άτιµος και ασυνεπής. Καλές οι πνευµατι-
κές ασκήσεις και οι διαλογισµοί, όµως η πραγµατική ζωή και
η εξέλιξη είναι εύγευστες και βιώσιµες µέσα στο καµίνι του
έρωτα. Μόνο όταν γίνεσαι παρανάλωµα του πυρός, µόνο
όταν ζεις σε ακραίες καταστάσεις, νιώθεις όλη την απεραν-
τοσύνη και την αιωνιότητα της ύπαρξής σου, νιώθεις άν-
θρωπος. Το µόνο ζώο που κατάφερε να εξιδανικεύσει τα
ένστικτα του και να τα κάνει βατήρα για την εκτόξευσή του
και την εξοµοίωσή του µε το Σύµπαν.
Η υψηλότερη λειτουργία του έρωτα είναι που κάνει
τον αγαπηµένο(η) µοναδικό και αναντικατάστατο.
Όµως αυτό το θείο δώρο, τον ΕΡΩΤΑ, πρώτα η θρη-
σκεία ενέγραψε στο υποσυνείδητο σαν απαγορευµένο
καρπό, και µετά η κοινωνία σαν ανήθικη πράξη. Αυτό τις
βοήθησε να στήσουν την απατηλή ρουλέτα τους στην  πλάτη
µας. 
Πέρα από αυτό όµως η καταναλωτική κοινωνία µας γέ-

µισε µε πλασµατικές ανάγκες, πέρα από τις πραγµατι-
κές ανάγκες που έχουµε, µέσα από τις πεποιθήσεις και
τους προγραµµατισµούς µας, σαν όντα στην εξέλιξη. Αυτές
κάνουν τους ανθρώπους να έχουν συνέχεια του νου και το
κορµί τους στο πώς να υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες- να
έχουν καλύτερο σπίτι, αυτοκίνητο, ρούχο, να ακολουθούν
παθιασµένα τη µόδα, να επιδεικνύονται και να λυσσάνε για
την επιβεβαίωση του άλλου( κούνια που τους κούναγε) ή µια
φωτο στις κοσµικές στήλες του τύπου, και τόσες άλλες εµε-
τικές συµπεριφορές-, να τρέχουν και να µη φτάνουν, και
προπαντός να χάνουν τις πιο πολλές ευκαιρίες να απολαύ-
σουν αυτό το θείο δώρο.
Ένα άλλο εµπόδιο να ζήσουν το θείο έρωτα είναι η  µη

σωστή επιλογή συντρόφου. Γιαυτό σήµερα  ένας στους
δύο γάµους πάει στο διαζύγιο και από αυτούς που ξαναπαν-
τρεύονται 60-80% ξαναχωρίζει.  Η εφήµερη οµορφιά, ο αβέ-
βαιος πλούτος, τα γονεϊκά πρότυπα, είναι λάθος επιλογές.
Δε λέω καλή η οµορφιά και ο πλούτος, αλλά ο άνθρωπος
πρέπει να βρίσκει το ταίρι του µε ορθάνοικτα µάτια. Να δει
τα σηµεία επαφής και επικοινωνίας και το ταίριασµα που
µπορεί να γίνει και όχι να τυφλώνεται από τα χαρίσµατα του
άλλου. Καλά είναι αυτά για να τον έχουµε για φίλο και να
περνάµε ωραία όταν κάνουµε παρέα, αλλά όχι για σύντροφο
για όλη τη ζωή. Το ξαναλέω. Καλή η οµορφιά, η ευφράδεια,
ο πλούτος της τσέπης και της γνώσης, κλπ. είναι ταιριά-
σµατα για πολλούς. Παρόλα αυτά όµως πρέπει να κοιτά-
ξουµε το δικό µας το ταίριασµα µε έναν άνθρωπο, που θα
είναι το µοναδικό, και θα µας απογειώσει. Ας µην ακούσουµε
καµιά σειρήνα. Ας ακούσουµε µόνο την εσωτερική µας
φωνή, την καρδιά µας.
Κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας αν θέλετε να ζή-
σετε αιώνια..
Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, αφού έκαναν µια λάθος επιλογή

Ερωτική   Αγάπη 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 12
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συντρόφου, και αφού έγιναν δούλοι και υπηρέτες των αναγ-
κών, πλασµατικών και µη, και αφού έχουν προσκολληθεί σαν
στρείδια στο αποτέλεσµα, δεν µπορούν να απολαύσουν
καµιά πράξη τους, και φυσικά, ούτε και τον έρωτα. Σε ό,τι
κάνουν, ο νους τους είναι διασπαρµένος, από τη µια στις διά-
φορες υποθέσεις που θα τους προσφέρουν την κοινωνική κα-
ταξίωση και από την άλλη, είναι καθηλωµένος στο
αποτέλεσµα. Η Αγωνία της Ήττας! Θα πετύχει ή δε θα πετύ-
χει; Πόσο λάθος. Πόσο µικρούτσικοι είναι… Σηµασία όµως
έχει το παιχνίδι και όχι το αποτέλεσµα. Άµα καταφέρουµε
και κάνουµε καλό παιχνίδι θα έχουµε και καλό αποτέλεσµα.
Οι κινήσεις ενός εραστή είναι ίδιες µε ενός ταυροµάχου.
Κακές κινήσεις ίσον ξινό αποτέλεσµα.  Ένας ξοδεµένος ορ-
γασµός, ένας σκοτωµένος ταύρος- κορεσµός και σκληρό βο-
δινό κρέας.
Επίσης δεν πρέπει να ταυτιζόµαστε µε τις επιθυµίες

µας. Αν γίνει αυτό και τις πάρουµε πολύ σοβαρά, όχι µόνο
αυξάνουµε την ευπάθεια µας στην απογοήτευση, αλλά δηµι-
ουργούµε ένα κλίµα αφιλόξενο για την ελεύθερη και αβίαστη
εκπλήρωση τους. Θα τις παίρνουµε σοβαρά µόνο όσον αφορά
την προσπάθεια για την εκπλήρωσή τους. Από κει και πέρα
ό,τι πετύχαµε-πετύχαµε. Θα µένουµε µε αυτό και θα περιµέ-
νουµε κάποια άλλη στιγµή για το υπόλοιπο, χωρίς να χολο-
σκάµε όµως γι’ αυτό. Ο Κεν Κάις, έλεγε: ‘’όταν
στεναχωριόµαστε γι’ αυτό που δεν έχουµε, χάνουµε
και αυτό που έχουµε’’. Εγώ δε, ο ελάχιστος, συµπληρώνω
ότι µε τη στεναχώρια δε θα πετύχουµε ποτέ όχι µόνο αυτό
που δεν έχουµε, αλλά και τίποτε άλλο απολύτως. Το µόνο που
θα πετύχουµε είναι να χάσουµε την αγάπη µας, τους φί-
λους µας, τη χαρά της ζωής και την υγεία µας. Σε όλη
την ιατρική µου ζωή το έχω δει αυτό να συµβαίνει πάντα.
Μόνο όσοι κατάλαβαν και ανέκρουσαν πρύµνα τη γλύτωσαν
µε κάποιες απώλειες πάντα. 
Αλλά όσο πιο νωρίς σταµατήσεις µια ζηµιά, τόσο κέρδος
έχεις. το ίδιο συµβαίνει µε τις προσκολλήσεις και τις εξαρτή-
σεις. Όσο περισσότερο παραµένουν, τόσο πιο πολλές συνά-
ψεις δηµιουργούνται στον εγκέφαλο και τόσο πιο δύσκολα
κόβονται. Η επιθυµία προκαλεί οδύνες, ιδίως όταν είµαστε
αδέξιοι να αποκτήσουµε αυτό που επιθυµούµε. Κρυβόµαστε
πίσω από προσευχές, ή χτίζουµε τοίχους ενάντια στο πειρα-
σµό. Δεν αποζητάµε τη ζωή στην πληρότητά της, µε όλη τη
µιζέρια της και όλο της το µεγαλείο. Είµαστε µεσοβέζικοι.
Ναι µεν αλλά! Μα αν οι θεοί φορολογούν την έκσταση, είµαι
πρόθυµος να πληρώσω, αλλά µε κάθε ευκαιρία θα διαµαρ-
τυρηθώ για τους φόρους. Κι ας θυµώσουν. Στο κάτω-κάτω
θα έχω γευτεί το θαυµάσιο συµπόσιο που έχουν απλώσει
πάνω σε τούτο τον πλανήτη, αντί να λουφάξω σαν φαφούτης
γερολαγός. Γιατί αν πρόκειται να πορεύοµαι µες την από-
γνωση, ας πορεύοµαι επίσης και µέσα στην απόλαυση αυτού
του κόσµου. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι τα πιο απολαυστικά
πράγµατα της ζωής απλώθηκαν µπροστά µας µόνο και µόνο
για να µας βάλουν σε δοκιµασία και να κάνουν ακόµα πιο δύ-
σκολη την απόκτηση του ‘’µεγάλου βραβείου’’: της ασφάλειας
του τίποτα. Ένα τέτοιο φτηνό παιχνίδι µε τη ζωή είναι ανά-
ξιο τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τους θεούς. Πρέπει να
οπλιστούµε µε αρκετό κουράγιο για να αντιµετωπίσουµε το
φόβο που έχουν  σκορπίσει µέσα µας από τότε που γεννηθή-
καµε. Αν επιµένεις να αφήνεις τη µοίρα σου στα χέρια των
θεών, τότε οι θεοί θα ανταµείψουν την αδυναµία σου µε κάνα
δυο περιγέλια σε βάρος σου. Αν αποτύχεις ο ίδιος να κου-
µαντάρεις το καράβι, µη απορήσεις όταν δεις σε τι παλιολί-
µανο µπήκες. Το τίµηµα του Αυτοκαθορισµού είναι

πανάκριβο. Όµως αν θέλεις να κατακτήσεις το θαυµαστό, θα
πρέπει να κυνηγάς το αδιανόητο. 
Ο ΕΡΝΕΣΤΟ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ έλεγε: ‘’ Πρέπει να είµα-
στε ρεαλιστές. Πάντα να κυνηγάµε το ακατόρθωτο’’.
Αυτό θα πρέπει να ζητάµε και να εµπνέουµε και στο ταίρι
µας. Χωρίς όµως να το πιέζουµε ποτέ.
Ζώντας στα ακραία όρια της συµπεριφοράς οι σχέ-
σεις γίνονται πιο σφιχτές και γλυκύτερες.
Ο Έρωτας σε αναβαπτίζει στα πνευµατικά και ψυχικά ‘’
Ύδατα της Στυγός’’. Σε κάνει άτρωτο, τολµηρό, ατρό-
µητο, σοφό. Σε κάνει, να νιώθεις αυτάρκης, να µην έχεις
την ανάγκη κανενός, να ταξιδεύεις χωρίς χάρτες, χωρίς οδη-
γούς, και κάθε απρόσµενη αλλαγή στην πορεία όχι µόνο να
µη σε τροµάζει, αλλά να σε γεµίζει χαρά. Να είσαι πάντα
έτοιµος να ζήσεις, και να χαρείς, το απροσδόκητο, έστω και
µέσα από δυσκολίες και κινδύνους. Να µη µεµψιµοιρείς όταν
τα πράγµατα δεν έρχονται όπως τα περίµενες. Να είσαι αι-
σιόδοξος. 
Στο α΄ τεύχος  του βιβλίου της Σωµατικής Αρµονίας,

στο κεφάλαιο ‘’Σπουδή στην αρχή των πέντε στοι-
χείων’’, αναλύθηκε εκτενώς ότι ο Έρωτας βοηθάει στη
Μακροζωία διότι κάνει το ενδοκρινικό και το νευρικό
σύστηµα να λειτουργούν πιο καλάΠεριγράφηκε και µια
τεχνική σεξουαλικής επαφής. Πιστεύω πως αξίζει να περι-
γραφεί και εδώ.

Τεχνική: Οραµατιζόµαστε σε κάθε σεξουαλική επαφή ότι
αυτή θα καταλήξει σε κύηση. Ο εαυτός µας είναι ευαίσθητος
σε θέµατα αναπαραγωγής. Βάζει λοιπόν όλα του τα συστή-
µατα, ενδοκρινικό, νευρικό κλπ., να δουλεύουν όσο καλύτερα
γίνεται και να τροφοδοτούν τα όργανα µε τα καλύτερα υλικά.
Ευχαριστιόµαστε στο έπακρο χαϊδεύοντας-µε χαρά άδω- αρ-
κετά κάθε σηµείο από το αγαπηµένο συντροφικό κορµί ορα-
µατιζόµενοι ότι αυτό θα αναπαραχθεί µέσα από την υπέροχη
ένωσή µας. κάθε φορά που φτάνουµε πριν τον οργασµό, δεν
τελειώνουµε, αλλά νοερά ανεβάζουµε αυτή τη ορµητική
ζεστή ενέργεια µέσα από τη σπονδυλική στήλη στον εγκέ-
φαλο, όπου, από τη µια µας γλυκαίνει αφάνταστα, όπως ο ορ-
γασµός, και από την άλλη υπογραµµίζει και επιβεβαιώνει τον
οραµατισµό της αναπαραγωγής. Συνεχίζουµε έτσι ανεβά-
ζοντας διαρκώς προοργασµικά κύµατα στον εγκέφαλο. Είναι
αφάνταστη η ερωτική χαρά που νιώθει το ζευγάρι µε αυτό
τον τρόπο. Η ερωτική συνεύρεση µπορεί να συνεχιστεί έτσι
για όση ώρα θέλουν. Όταν θελήσουν να σταµατήσουν µπο-
ρούν να τελειώσουν µε οργασµό και εκσπερµάτιση ή όχι.

‘’ στο πηγαιµό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι µακρύς ο
δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώση. τους Λαιστρη-
γόνας και τους Κύκλωπες µη τους φοβηθείς, τέτοια στο
δρόµο σου ποτέ σου δεν θα δεις, αν στέκει η σκέψη υψηλή
και εκλεκτή συγκίνηση το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει’’…
- Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ- ΙΘΑΚΗ-. 
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ΓΙΑΝΚΟΣ   ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
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Γιατί να επιλέξουµε την αγάπη; Σε τι ωφελεί τη ζωή µας;
Τι έχουµε να κερδίσουµε απ’ αυτήν; Αυτές οι ερωτήσεις
φαίνονται να είναι σε αντίθεση µε το τελικό νόηµα της
αγάπης, που είναι να υπερβούµε τη φυλακή της αποκλει-
στικής ταύτισης µε τον προσωπικό µας εαυτό. Αλλά γι'
αυτόν ακριβώς το λόγο είναι χρήσιµο να βοηθήσουµε
αυτόν τον εγωκεντρικό εαυτό να καταλάβει πόσα πολλά
έχει να κερδίσει επιλέγοντας την αγάπη αντί για το φόβο,
την έλλειψη εµπιστοσύνης, την ξεχωριστότητα, την αυτο-
προστασία, την πίκρα, τη µνησικακία, τον πόνο και το
θυµό.

Έχουµε ήδη αναφέρει τα προφανή - αποδεδειγµένα τώρα
και από την επιστήµη - οφέλη για την υγεία και τη θερα-
πεία µας. Εδώ θα επικεντρωθούµε στα συναισθηµατικά,
νοητικά και πνευµατικά οφέλη.

Η επιλογή της αγάπης σηµαίνει ξεπέρασµα του φόβου, ο
οποίος είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο προς την υγεία, ευ-
τυχία και επιτυχία. Καθώς αποµακρύνουµε τα εσωτερικά
εµπόδια της αγάπης, αναγκαστικά ξεπερνούµε τους φό-
βους και τις αµφιβολίες µας για την αξία µας, την ασφά-
λεια και την ελευθερία µας.

Η επιλογή της αγάπης µάς φέρνει σε άµεση επαφή και
αντιµετώπιση των παλιών πεποιθήσεων και προγραµµα-
τισµών, παρουσιάζοντάς µας την επιλογή να προχωρή-
σουµε προς την απελευθέρωση απ’ αυτά ή να
παραµείνουµε στη λιµνάζουσα ψευδαίσθηση της ασφά-
λειας.

Η επιλογή της αγάπης µάς επιτρέπει να ωριµάσουµε συ-
ναισθηµατικά, νοητικά και πνευµατικά, δίνοντας µας τη
δυνατότητα να προσεγγίσουµε ανώτερα επίπεδα συνει-
δητότητας, πνευµατικής αντίληψης και ενέργειας. Μπο-
ρούµε τότε να έχουµε πρόσβαση σε µεγαλύτερη
δηµιουργικότητα, χαρά και επιτυχία στη ζωή µας.

Η επιλογή της αγάπης, όταν κάποιος µας βλάπτει, σηµαί-
νει να µάθουµε τα µαθήµατα της ζωής και να απελευθε-
ρωθούµε από τον κύκλο του Καρµικού πόνου.
Επιλέγοντας να συγχωρούµε και να αγαπάµε, σπάµε -
τουλάχιστον για τον εαυτό µας  - τον κύκλο του κακού,
του θυµού, του µίσους και του πόνου. 

Η επιλογή της αγάπης µάς δίνει την ενέργεια να απελευ-
θερωθούµε από προσκολλήσεις και συνήθειες που εµπο-
δίζουν τη ροή της ενέργειας και της αγάπης.

Η επιλογή της αγάπης µάς ενθαρρύνει να θυµόµαστε και

να θέτουµε σε εφαρµογή πνευµατικές αλήθειες στην κα-
θηµερινή µας ζωή, αυξάνοντας έτσι την πνευµατική µας
εξέλιξη.
Η επιλογή της αγάπης εµπνέει τους άλλους να κάνουν το
ίδιο. Τότε εµείς και ολόκληρη η κοινωνία βιώνουµε αυτή
τη µεγάλη έκφραση της αγάπης. Όλοι µας γινόµαστε πιο
αγαπηµένοι.
Η επιλογή της αγάπης µάς χαρίζει ειρήνη, επειδή βιώ-
νουµε αρµονία µε τη συνείδησή µας και τα υψηλά ιδα-
νικά. Νιώθουµε καλά µε τον εαυτό µας και µε τη ζωή µας.
Η επιλογή της αγάπης µάς κάνει σοφότερους και δυνατό-
τερους σε όλα τα επίπεδα. Η αληθινή αγάπη πηγάζει µόνο
από τη σοφία και τη δύναµη.
Η επιλογή της αγάπης αποµακρύνει το πέπλο της άγνοιας
που περιορίζει τον προγραµµατισµένο νου µας.
Η επιλογή της αγάπης µάς επιτρέπει να κάνουµε στους
άλλους ό,τι θα θέλαµε να κάνουν εκείνοι σε µας. Μας επι-
τρέπει να είµαστε ο ανώτερος εαυτός µας. Να είµαστε το
πρόσωπο που πραγµατικά θέλουµε να είµαστε.
Η επιλογή της αγάπης µάς ευθυγραµµίζει µε το σκοπό µας
και αυτό µας δίνει ειρήνη, νόηµα και πληρότητα.
Αγαπώντας τους άλλους δηµιουργούµε ατµόσφαιρα αγά-
πης, κατανόησης και εµπιστοσύνης. Τότε προσελκύουµε
και χαιρόµαστε την ίδια αγάπη, κατανόηση και εµπιστο-
σύνη εκ µέρους των άλλων. Οι άλλοι επιζητούν και χαί-
ρονται τη δική µας παρουσία. Γινόµαστε πηγή αγάπης,
συµπόνιας, υπηρεσίας, παρηγοριάς και ενθάρρυνσης.
Βιώνουµε ενότητα και φιλία. Χαιρόµαστε την οµορφιά
του να αγαπάµε και να µας αγαπούν.

Μπορούµε να επιλέξουµε την αγάπη αντί του φόβου, της
άγνοιας, της πικρίας, του πόνου, του θυµού, του µίσους,
της εκδίκησης και της ξεχωριστότητας. Αξίζει να αντιµε-
τωπίσουµε κάθε φανταστικό κίνδυνο και αµφιβολία σχε-
τικά µε την αξία µας, την ασφάλεια, την ελευθερία µας
και την ανάγκη για έλεγχο. Μπορούµε να επιλέξουµε την
αγάπη ακόµα κι απέναντι στο φόβο και τον πόνο της
απόρριψης και του θανάτου. Δεν υπάρχει τίποτε υψηλό-
τερο, τίποτε οµορφότερο από την αγάπη - αξίζει όλες τις
θυσίες, όλες τις ψευδαισθήσεις. Η αγάπη µάς επιτρέπει
να βιώνουµε τον ανώτερο εαυτό µας. Καµία γνώση, καµία
σοφία ή πειθαρχία δεν ανοίγει την πύλη για τα ανώτερα
επίπεδα συνειδητότητας, ειρήνης και ευτυχίας τόσο εύ-
κολα όσο η αγάπη.

Η αγάπη µάς επιτρέπει να βιώνουµε τον ανώ-
τερο εαυτό µας. Καµία γνώση, καµία σοφία ή
πειθαρχία δεν ανοίγει την πύλη για τα ανώ-
τερα επίπεδα συνειδητότητας, ειρήνης και
ευτυχίας τόσο εύκολα όσο η αγάπη.

Τα Νοητικά και Πνευµατικά Οφέλη της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 13

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com
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Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο Ιουδαϊσµός είναι η θρη-
σκεία των ψυχρών, σκληρών νόµων, σε αντίθεση µε το
Χριστιανισµό, τη θρησκεία της αγάπης και της αδελφο-
σύνης. Αυτός είναι ένας άδικος χαρακτηρισµός του Ιου-
δαϊκού και Εβραϊκού νόµου. Οι νόµοι είναι η καρδιά του
Ιουδαϊσµού, αλλά ένα µεγάλο µέρος των Εβραϊκών νόµων
αναφέρονται στην αγάπη και την αδελφοσύνη, τη σχέση
ανάµεσα στον άνθρωπο και τους γείτονές του. Ο Εβραϊ-
κός νόµος µάς προτρέπει να τρώµε µόνο τροφές kosher,
να µην ανάβουµε φώτα στο Shabbat και να µην φοράµε
µάλλινα ρούχα µε λινά, αλλά επίσης µας προτρέπει να
αγαπάµε τους Εβραίους και τους ξένους, να βοηθάµε τους
φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη και να µην κάνουµε
κακό σε κανέναν ούτε στο λόγο ούτε στην πράξη. Στην
πραγµατικότητα, πράξεις αγάπης είναι τόσο πολύ µέρος
του Ιουδαϊσµού που η λέξη “mitzvah“ (κυριολεκτικά, «εν-
τολή») χρησιµοποιείται συνήθως για να δηλώσει κάθε
καλή πράξη

Το Talmud αναφέρει µια ιστορία του Rabbi Hillel, που
ζούσε τον καιρό του Ιησού. Ένας ειδωλολάτρης τον πλη-
σίασε λέγοντας ότι θα προσηλυτιζόταν στον Ιουδαϊσµό αν
ο Hillel µπορούσε να του διδάξει όλο το Torah όσο αυτός
θα στεκόταν στο ένα πόδι. Ο Hillel απάντησε, «Αυτό που
εσύ µισείς για τον εαυτό σου, µην το κάνεις στο συνάν-
θρωπό σου. Αυτό είναι όλο το Torah. Τα υπόλοιπα είναι
απλώς παραινέσεις. Πήγαινε και µελέτησε το».
Ο «Χρυσός Κανόνας» δεν είναι µια ιδέα που ξεκίνησε

µε το Χριστιανισµό. Ήταν ένα θεµελιώδες µέρος του Ιου-
δαϊσµού πολύ πριν από τον Hillel και τον Ιησού. Είναι µια
λογική εφαρµογή της εντολής του Torah να αγαπάς τον
πλησίον σου σαν τον εαυτό σου.
Η αληθινή διαφορά ανάµεσα στον Ιουδαϊσµό και το

Χριστιανισµό βρίσκεται στην τελευταία προτροπή του
Hillel: Πήγαινε και µελέτησε το. Ο Ιουδαϊσµός δεν είναι
ικανοποιηµένος να αφήσει την αγάπη και την αδελφο-
σύνη σαν ένα γενικό ιδεώδες που θα εκπληρωθεί όπως
ταιριάζει στον καθένα. Ο Ιουδαϊσµός διατυπώνει, µε πο-
λύπλοκες λεπτοµέρειες, πώς χρειάζεται να δείχνουµε
αυτήν την αγάπη.
Ο Εβραϊκός νόµος περιλαµβάνει µέσα του σχέδιο για

µια δίκαιη και ηθική κοινωνία, όπου κανείς δεν παίρνει
από τον άλλον ή βλάπτει ή εκµεταλλεύεται τον άλλον,
αλλά ο καθένας δίνει και βοηθά και προστατεύει τον
άλλον. Και πάλι, αυτά δεν είναι απλώς υψηλά ιδεώδη. Τα
µέσα για την εκπλήρωσή τους διατυπώνονται σε 613 εν-
τολές.
Όλοι γνωρίζουν ότι οι Δέκα Εντολές µάς προτρέπουν

να µη φονεύσουµε. Ο Εβραϊκός νόµος πηγαίνει πολύ πιο

πέρα ζητώντας να προστατεύσουµε τον πλησίον µας. Μας
προτρέπει να µην αφήσουµε κάτι που µπορεί να προκα-
λέσει βλάβη, να κτίσουµε τα σπίτια µε τρόπο που δεν θα
βλάψει τους ανθρώπους και να βοηθάµε κάποιον που κιν-
δυνεύει. Αυτές οι εντολές που αφορούν στη διατήρηση
της ζωής είναι τόσο σηµαντικές στον Ιουδαϊσµό ώστε υπε-
ρισχύουν όλων των εθιµοτυπικών τελετουργιών που οι
άνθρωποι θεωρούν σαν το σηµαντικότερο µέρος του Ιου-
δαϊσµού.
Μας προτείνεται να βοηθάµε αυτούς που έχουν

ανάγκη, σωµατική και οικονοµική. Το Torah προστάζει
να βοηθάµε τον πλησίον µας να φορτώσει και να ξεφορ-
τώσει τα ζώα του, να δίνουµε χρήµατα στο φτωχό και τον
άπορο και να µην τους αφήνουµε να αποµακρυνθούν µε
άδεια χέρια.
Ο Εβραϊκός νόµος µάς απαγορεύει να εξαπατούµε τον

άλλον ή να τον εκµεταλλευόµαστε. Ο Εβραϊκός νόµος επε-
κτείνεται στην ηθική και την πρακτική των επιχειρήσεων.
Ρυθµίζει τις επαφές ανάµεσα στον επιχειρηµατία και τον
πελάτη του (για παράδειγµα, να µην χρησιµοποιεί πλα-
στά µέτρα και σταθµά, να µην κάνει λάθη στην αγορά και
πώληση, να µην βάζει τόκους) και ανάµεσα στον επιχει-
ρηµατία και τον υπάλληλό του (να πληρώνει άµεσα τους
µισθούς, να επιτρέπει στον εργάτη να δοκιµάσει τον
καρπό που µαζεύει και να µην παίρνει περισσότερο
καρπό του εργοδότη από αυτόν που µπορεί να φάει κατά
τη διάρκεια του µαζέµατος). 
Έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία πάνω στους Εβραϊ-

κούς νόµους εναντίον της αδικίας του άλλου στο λόγο.
Μας προτείνεται να µην λέµε ψέµατα για κάποιον, ούτε
καν άσχηµα πράγµατα που είναι αλήθεια. Να λέµε την
αλήθεια, να εκπληρώνουµε τις υποσχέσεις µας και να µην
εξαπατούµε τους άλλους.
Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, οι πε-

ρισσότεροι από αυτούς τους νόµους σχετικά µε τη συµ-
περιφορά προς τους άλλους εφαρµόζονται όχι µόνο στη
συµπεριφορά µας προς τους Εβραίους αδελφούς, αλλά
επίσης και προς τους µη Εβραίους, όπως σε πολλές περι-
πτώσεις και στη συµπεριφορά µας προς τα ζώα. Πραγµα-
τικά, µερικοί από τους νόµους που θεσπίστηκαν από τους
σοφούς επεκτείνουν την καλή συµπεριφορά σε άψυχα αν-
τικείµενα. Ο άρτος στο Shabbat καλύπτεται κατά τη διάρ-
κεια της ευλογίας του οίνου, έτσι ώστε να µην πληγωθούν
τα «αισθήµατά» του για την προτεραιότητα που δόθηκε
στον οίνο. Φυσικά, δεν πιστεύουµε πραγµατικά ότι το
ψωµί έχει αισθήµατα, αλλά αυτή η πρακτική βοηθά στην
ανάπτυξη της ευαισθησίας απέναντι στους άλλους. Αν
µπορούµε να νοιαστούµε για ένα καρβέλι ψωµί, πώς γί-
νεται να µην νοιαστούµε για το συνάνθρωπό µας;

http://www.jewfaq.org/brother.htm
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Ο Εβραϊκός νόµος περιλαµβάνει µέσα του
σχέδιο για µια δίκαιη και ηθική κοινωνία, όπου
κανείς δεν παίρνει από τον άλλον ή βλάπτει ή
εκµεταλλεύεται τον άλλον, αλλά ο καθένας
δίνει και βοηθά και προστατεύει τον άλλον.
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Εισαγωγή

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, η ψυχολογία στην πραγµα-
τικότητα δεν µπορεί να πει πολλά για την ανθρώπινη σεξουα-
λικότητα. Είναι αλήθεια ότι η ψυχολογία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να θεραπεύσει σεξουαλικές δυσλειτουρ-
γίες και οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι το βίαιο σεξ, όπως η παι-
δική κακοποίηση ή ο βιασµός, αφήνει µακροχρόνιες
συναισθηµατικές ουλές στα θύµατα. Αλλά οι ψυχολόγοι δεν
µπορούν πραγµατικά να προσφέρουν σε συναινούντες ενήλι-
κες πολλές συµβουλές για το ποιες σεξουαλικές δραστηριότη-
τες είναι κατάλληλες ή όχι. Όχι πολλές συµβουλές, εκτός από
αυτήν: Αν αποτύχεις να κατανοήσεις τη φύση της διαστροφής
και του έρωτα, µπορεί να µπεις σε όλων των ειδών τις ταλαι-
πωρίες.

Διαστροφή

Διαστροφή είναι µια λέξη που δεν πολυακούγεται στο ση-
µερινό κόσµο. Το ρήµα διαστρέφω σηµαίνει «παραµορφώνω»
ή «αλλοιώνω» και η λέξη διαστροφή συνήθως χρησιµοποιεί-
ται µε την ηθική έννοια για να αναφερθεί σε κάτι που οδηγεί
έναν άνθρωπο µακριά από το καλό ή το σωστό. Αλλά εδώ θα
χρησιµοποιήσουµε τη λέξη µε την ψυχολογική έννοια για κάτι
που οδηγεί τον άνθρωπο µακριά από έναν ψυχολογικό σκοπό.

Ευγενική αγάπη

Αν µελετάτε την ιστορία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας
και του γάµου σε αρχαίες και πρωτόγονες κοινωνίες, θα βρείτε
να υπερισχύουν το ελεύθερο σεξ και η πολυγαµία. Το ελεύθερο
σεξ ισχύει και στις µητριαρχικές κοινωνίες – δηλαδή σε κοι-
νωνίες όπου η δύναµη βρίσκεται στα χέρια των γυναικών και
η ιδιοκτησία είναι λίγο ή πολύ κοινή – όπου οι γυναίκες πη-
γαίνουν µε όποιον θέλουν, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ή µακρο-
χρόνια συναισθηµατική δέσµευση.
Στις πατριαρχικές κοινωνίες, όπου η ιδιοκτησία περνάει

µέσα από τους άνδρες, το να γνωρίζεις τον πατέρα ενός παι-
διού είναι υψίστης σηµασίας. Γι’ αυτό και οι γυναίκες προστα-
τεύονται σεξουαλικά, ενώ οι άνδρες όχι.
Και εκεί συµβαίνουν αυτά τα περίεργα γεγονότα, όπως σε

κάποιες κοινωνίες που ο άνδρας προσφέρει τη γυναίκα του σε
έναν καλεσµένο για τη νύχτα, σαν ένδειξη φιλοξενίας.
Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες ιστορίες, µερικές πολύ

ποιητικές – και τραγικές – για άνδρες και γυναίκες που, ενώ
ήταν αρραβωνιασµένοι µε κάποιον άλλον, ερωτεύθηκαν µε
πάθος. Αλλά, όπως µε τα περισσότερα πράγµατα στη ζωή,
αυτές οι εξαιρέσεις αποδεικνύουν τον κανόνα: στην ανθρώπινη
ιστορία, το µόνο πράγµα που δύσκολα µοιάζει να επηρεάζει την
εύρεση συντρόφου είναι ο έρωτας.
Κι όµως, όταν σκεφτόµαστε να «βρούµε σύντροφο», σκε-

φτόµαστε τον έρωτα. Και µια από τις πιο ισχυρές εικόνες του
έρωτα είναι η εικόνα του µεσαιωνικού ιππότη µε γυαλιστερή
πανοπλία, του δυνατού αλλά αγνού άνδρα που έσωσε την
απελπισµένη δέσποινα και έζησαν αυτοί καλά κι εµείς καλύ-
τερα.
Στην πραγµατικότητα, οι µεσαιωνικοί ιππότες ήταν κάθε

άλλο παρά αγνοί και οι «γάµοι», όπως στις ειδωλολατρικές κοι-

νωνίες, διαρκούσαν µόνον όσο βόλευε. Αν διαβάσετε προσε-
κτικά τη µεσαιωνική ιστορία, θα βρείτε ότι η φεουδαρχική κοι-
νωνία, ιδιαίτερα κάτω από την επιρροή των αιρετικών του 11ου

έως 13ου αιώνα, ήταν βάρβαρη και χαοτική, µε φόνους, σφαγές
και θηριωδίες. Οι ιππότες, αν ήταν κάτι, δεν ήταν παρά δολο-
φόνοι και βιαστές που άρπαζαν κάθε ανυπεράσπιστο άνθρωπο
που συναντούσαν. Το ιδανικό της ιπποτικής σεξουαλικότητας
ήταν η αποπλάνηση µια παντρεµένης γυναίκας και, αν αυτή
έφερνε αντίρρηση, ο βιασµός της. Η λογοτεχνία αυτής της
«εποχής του ιπποτισµού» ουσιαστικά εξιδανίκευσε τη µοιχεία.

«Για περίµενε,» θα µου πείτε. «Δεν είναι αυτά που έµαθα
για τον ιπποτικό έρωτα. Ο ιπποτικός έρωτας ήταν αγνός και
εξιδανικευµένος. Τι συνέβη;»
Αυτό που «συνέβη» ήταν οι τροβαδούροι και η ποιµενική

τους ποίηση.
Στην όψιµη µεσαιωνική εποχή, οι τροβαδούροι, υπό την

επήρεια του Χριστιανισµού, µετέτρεψαν την πρώιµη ροµαν-
τική λογοτεχνία του ηδονισµού σε µια νέα λογοτεχνία βασι-
σµένη στον ιδεαλισµό του έρωτα. Κι έτσι οι ιππότες πέρασαν
από την ασέλγεια των συζύγων των φίλων τους στη λιποθυµία
από έρωτα για το γάντι µιας γυναίκας. Η λογοτεχνία εξιδανί-
κευσε τον έρωτα σε τέτοιο βαθµό και έθεσε τόσο πολλά εµπό-
δια, που ήταν σχεδόν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί. Και το
ροµάντσο έγινε ένα είδος ποιητικής αναζήτησης.
Σηµειώστε, εντούτοις, ότι αυτή η ευγενική «αγάπη» δεν

είναι ειδωλολατρική και, παρόλο που επηρεάστηκε από τη Χρι-
στιανική ηθική, δεν έχει τίποτα κοινό µε την πραγµατική Χρι-
στιανική αγάπη. Σαν την περίφηµη αναζήτηση του «άγιου
δισκοπότηρου», η ευγενική αγάπη είναι µια λογοτεχνική δη-
µιουργία.
Μ’ άλλα λόγια, το δισκοπότηρο της ευγενικής αγάπης – και

όλων των ροµαντικών συναισθηµάτων και της σεξουαλικής
δραστηριότητας που το γεµίζουν – είναι µια ψευδαίσθηση.
Είναι αδύνατο να θεραπεύσεις τη δική σου συναισθηµατική
ευαισθησία µέσα από το σώµα ενός άλλου ατόµου, το οποίο
είναι εξίσου θνητό και τρωτό µε σένα.
Αυτή η απουσία σεξουαλικής σχέσης, όπως διδάχθηκε από

τον Lacan στην ψυχαναλυτική έννοια του αδύνατου, µπορεί να
προσεγγισθεί από την ερώτηση, «Ποιος είναι ο ήχος από το
χειροκρότηµα ενός χεριού;»
Για παράδειγµα, έχω δει άνδρες και γυναίκες να προσπα-

θούν να αποπλανήσουν µια γυναίκα για να τους δώσει τη
φροντίδα και προσοχή που δεν πήραν ποτέ από τη µητέρα
τους. Και έχω δει άνδρες και γυναίκες να προσπαθούν να απο-
πλανήσουν έναν άνδρα για να τους δώσει την προστασία και
την προσοχή που δεν πήραν ποτέ από τον πατέρα τους. Και
στο τέλος όλο αυτό είναι Το Αδύνατον. Το ηθικό συµπέρασµα
είναι απλό και αφορά άνδρες και γυναίκες, ετεροφυλόφιλους
και οµοφυλόφιλους: Δεν µπορείς ποτέ να αποπλανήσεις την
απόγνωσή σου και δεν µπορείς ποτέ να βρεις πραγµατική
αγάπη µέσα από καµία µορφή σεξουαλικής δραστηριότητας.
Έτσι, δεν χρειαζόµαστε «σεξουαλική ζωή» για να είµαστε

καλοί.

«Έρωτας»

Οι περισσότεροι δεν αντιλαµβάνονται ότι η κοινά αποδε-
χτή ή η λαϊκή άποψη του έρωτα εµπεριέχει ένα στοιχείο του να
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πάρουµε κάτι. «Αγαπώ τη σοκολάτα» στην πραγµατικότητα ση-
µαίνει ότι «Απολαµβάνω την εµπειρία της γεύσης της σοκολά-
τας». Το «Σ’ αγαπώ» συνήθως απλά δηλώνει «Απολαµβάνω να
αγγίζω το σώµα σου», ή «Απολαµβάνω να πιστεύω ότι θα µου
προσφέρεις σιγουριά ή προστασία», ή «Απολαµβάνω να κάνω
έρωτα µαζί σου» (ή «Θέλω να κάνω έρωτα µαζί σου»).
Αυτό που «ψάχνουµε αληθινά» είναι κάτι που όλοι βιώνουµε

σαν οδυνηρή απουσία από τη ζωή µας: κάποια αίσθηση από-
λυτης αποδοχής. Όσοι είναι τυχεροί νιώθουν αυτό το συναί-
σθηµα όταν είναι µωρά, κάτω από την προστασία των γονιών
τους. Αλλά το συναίσθηµα συχνά διαλύεται από αποτυχίες των
γονιών και χάνεται εντελώς από συνηθισµένες εµπειρίες καθώς
τα παιδιά µεγαλώνουν, ανεξαρτητοποιούνται και αποκτούν επί-
γνωση της ουσιαστικής ανθρώπινης αποµόνωσης και θνητότη-
τας.
Μερικοί άνθρωποι πηδούν από τον ένα σύντροφο στον άλλο

πάνω από την επιφάνεια του υπαρξιακού πόνου, όπως µια
πέτρα πηδά πάνω από την επιφάνεια του νερού. Όσο µένουν
πάνω από την επιφάνεια, είναι ευτυχισµένοι, αλλά όταν τελει-
ώνει µια σχέση και συντρίβονται, ψάχνουν απελπισµένα για την
επόµενη, µερικές φορές αναζητώντας ένα νέο σύντροφο ακόµη
και στην κηδεία του προηγούµενου. Αλλά αργά ή γρήγορα η
πέτρα χάνει τη ζωτικότητά της και µε ένα τελικό πλαφ πέφτει
στα βάθη της θλίψης.
Ο Lacan αναφέρει ότι παρόλο που ο «έρωτας» - µε την

κοινή, λαϊκή του έννοια – είναι στην ουσία ένα µάταιο κυνηγητό
για κάτι που δεν υπάρχει, υπάρχει κάποια αγάπη πίσω από το
«κάνω έρωτα», µια αγάπη που βρίσκεται πέρα από τύχη και πε-
ριορισµούς και εµπεριέχει ένα είδος υπαρξιακής έκστασης, ψυ-
χικής και όχι σωµατικής. Η ειρωνεία είναι ότι στη συνηθισµένη
πράξη του έρωτα νοµίζουµε ότι ξέρουµε τι θέλουµε, αλλά κατα-
λήγει να είναι ψευδαίσθηση, ενώ αυτή η άλλη αγάπη αγγίζει µια
πραγµατική εµπειρία για την οποία δεν ξέρουµε τίποτα. Όπως
δηλώνει ο Lacan είναι ένα είδος µυστικισµού.
Η διαφορά (παρόλο που ο Lacan δεν το θέτει µ’ αυτόν τον

τρόπο) ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο είδη έρωτα – του κοινού και του
πραγµατικού – µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν τη διαφορά ανά-
µεσα στο να παίρνεις και να δίνεις.
Σηµειώστε, όµως, ότι το να δίνεις δεν αναφέρεται σε µοίρα-

σµα υλικών αγαθών ή πλούτου, αλλά στην έκφραση βαθιά συ-
ναισθηµατικών ιδιοτήτων όπως υποµονή, µακροθυµία,
συµπόνια, έλεος και κατανόηση.
Και είναι από αληθινή κατανόηση της διαφοράς ανάµεσα

στον κοινό «έρωτα» και την πραγµατική αγάπη που κάποιος
σαν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης οδηγήθηκε – και οδηγή-
θηκε πραγµατικά κατευθείαν – να προσεύχεται για την αναζή-
τηση «όχι τόσο να τον αγαπούν, αλλά να αγαπά».

Όσο ενοχλητικό κι αν ακούγεται, οι περισσότεροι από µας,
που διατεινόµαστε ότι «αγαπούµε», δεν προσφέρουµε ανιδιο-
τελώς. Αντίθετα, εκπέµπουµε µια καλυµµένη ψυχολογική επι-
θυµία να µη µας εγκαταλείψουν. Είναι λυπηρό να το λέµε, η
φανερή γενναιοδωρία του κοινού «έρωτα» είναι περισσότερο
µια πράξη δωροδοκίας παρά πραγµατική αγάπη.

Εποµένως, αυτοί που έχουν να κερδίσουν τα περισσότερα
είναι αυτοί που έχουν τη µεγαλύτερη επιθυµία να εξαπατήσουν.
Αυτοί που έχουν λίγα να κερδίσουν – που δε θέλουν τίποτα και
τα δίνουν όλα, όπως οι άγιοι – µπορούν να αγαπούν µε τελει-
ότητα. Και αυτή η τέλεια, πραγµατική αγάπη δεν είναι ψευδαί-
σθηση.

Ψυχολογικά και πνευµατικά συµπεράσµατα

Και ιδού το ψυχολογικό µάθηµα: όσο επιδιώκετε σεξουαλι-
κότητα από µια ανάγκη να σας αγαπούν – µε τη µορφή κάτι που
θέλετε – θα οδηγηθείτε µέσα από τις ψευδαισθήσεις κατευθείαν
στη διαστροφή. Όσο προσπαθείτε να γεµίσετε το εσωτερικό,
ψυχολογικό και πνευµατικό κενό σας µε ένα άλλο άτοµο – δη-
λαδή µέσα από τον κοινό έρωτα – ασυνείδητα θα παραµείνετε
διαλυµένοι και κενοί. Ακόµη και ο γάµος, µε την αληθινή θρη-
σκευτική έννοια, δεν εξαρτάται από µια ροµαντική έλξη για να
διατηρηθεί. Αντίθετα παίρνει το νόηµά του σαν αδιάσπαστη
πράξη ιεροτελεστίας ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα
προς µια αµοιβαία θεϊκή αγάπη. Εποµένως, µόνο παραίτηση
από αυτό που νοµίζετε ότι θέλετε και αφοσίωση στην αγάπη –
στο να δώσετε πραγµατική αγάπη αντί να ψάχνετε απελπισµένα
να πάρετε – µπορεί να οδηγήσει σε κάτι παραγωγικό και είναι
ο µοναδικός τρόπος να βγείτε από την αγωνία των ανθρώπινων
ορίων και της θνητότητας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια θρησκευτική προοπτική µπορεί

να είναι ακόµη πιο εστιασµένη από µια ψυχολογική. Έχει γίνει
προ πολλού κατανοητό ότι η αγνότητα είναι µια βασική όψη της
θρησκευτικής εµπειρίας. Εξάλλου, η σεξουαλικότητα δεν είναι
ένα άθληµα για διασκέδαση. Είναι βασισµένη στην αρχή της
ένωσης ενός άνδρα µε µια γυναίκα για να δηµιουργήσουν και
να θρέψουν µια οικογένεια.
Όλοι οι µεγάλοι θρησκευτικοί µύστες ανακάλυψαν για τον

εαυτό τους το ίδιο µυστικό: µέχρι να πάψεις να είσαι προσκολ-
ληµένος στη σεξουαλική απόλαυση, δε θα µπορέσεις ποτέ να
βρεις αληθινή πνευµατικότητα. Μέχρι να πάψεις να επιµένεις
να αποδεχθεί ο Θεός τις δικές σου σεξουαλικές διαστροφές πριν
αποδεχθείς εσύ το Θεό, δε θα γνωρίσεις ποτέ αληθινά το Θεό.
Μέχρι να πάψεις να ψάχνεις τον εαυτό σου µέσα στην επιθυµία
σου για τους άλλους, δε θα βρεις ποτέ το Θεό. Μέχρι να πεθά-
νεις τον εαυτό σου – και τις ιδιοτελείς επιθυµίες σου – δε θα
έχεις ποτέ ζωή.
Αλλά, ανεξάρτητα από το αν προσεγγίζεις το θέµα από την

ηθική θεολογία ή από την ψυχολογία του ασυνείδητου, θα ανα-
καλύψεις ότι η τελική επιλογή ως προς της σεξουαλικότητα είναι
πραγµατικά ανάµεσα στον ύµνο του εαυτού και στον ύµνο
αυτού που είναι µεγαλύτερο από τον εαυτό. Παρηγορηθείτε και
θυµηθείτε: αν εφαρµόσετε αυτήν την αρχή στη ζωή σας έστω
και µερικώς, θα βιώσετε µεγάλα ψυχολογικά οφέλη.

Περίληψη

Τι έχει να κάνει όλη αυτή η συζήτηση για τη σεξουαλικότητα
– και τη διαστροφή – µε την ψυχοθεραπεία σε γενικές γραµ-
µές; Λοιπόν, υπάρχει ένας ενδιαφέρων παραλληλισµός ανάµεσα
στο πώς θεραπεύεις τους άλλους και στο πώς θεραπεύεις τον
εαυτό σου.
Η αληθινή θεραπεία περιλαµβάνει δύο πράγµατα:
(α) να δεις ξεκάθαρα τι συµβαίνει και
(β) να έχεις τη συµπόνια να το ανασύρεις για να το αλλάξεις.
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Το σεξ, ο έρωτας και η αγάπη είναι οι πιο δυναµικοί δρό-
µοι. Είναι, συγχρόνως, πηγή της µεγαλύτερης ευτυ-
χίας µας και του βαθύτερου πόνου µας. Πώς µπορούµε
να εξισορροπήσουµε αυτές τις ενέργειες στη ζωή µας, να
τις προσαρµόσουµε και να βιώσουµε τα οφέλη τους χωρίς
τα µειονεκτήµατά τους;

Ο άνθρωπος είναι σώµα, προσωπικότητα και ψυχή. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το σεξ είναι έλξη περιορισµένη
στο φυσικό επίπεδο. Έρωτας είναι η έλξη µιας προσω-
πικότητας από µία άλλη και αγάπη είναι η έλξη δύο
ψυχών. Κάθε επίπεδο εξέλιξης περιλαµβάνει τα προ-
ηγούµενα, ακριβώς όπως η ψυχή περιλαµβάνει, αλλά δεν
περιορίζεται από την προσωπικότητα και το σώµα. Η
αγάπη περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται από τον
έρωτα και το σεξ.

Επικρατεί µια σύγχυση ως προς αυτές τις τρεις έννοιες.
Μερικές από τις διαφορετικές γνώµες, που υπάρχουν,
είναι:
Το σεξ είναι αµαρτία, εκτός κι αν γίνεται για αναπαρα-
γωγή.
Το σεξ εξαγνίζεται από το µυστήριο του γάµου.
Το σεξ εκτός γάµου είναι αµαρτία.
Είναι αποδεκτό το σεξ µε κάποιον, εφόσον αισθανόµα-
στε γι’ αυτόν αγάπη.
Το σεξ είναι µια ιερή πράξη ενότητας ανάµεσα σε δύο
συνειδητά όντα.
Η σεξουαλική δραστηριότητα είναι καλή για την υγεία
και θα έπρεπε να συνεχίζεται για όσο το δυνατό περισ-
σότερο στη διάρκεια της ζωής µας.
Η σεξουαλική πράξη σπαταλά πολύτιµη ενέργεια, που
θα µπορούσε να µετατραπεί σε υψηλότερες µορφές δη-
µιουργικής δραστηριότητας ή αυτογνωσίας.
Η σεξουαλική δραστηριότητα θα έπρεπε να εκφράζεται
ελεύθερα µε οποιονδήποτε επιθυµεί ο καθένας - ακόµη
και µε άτοµα του ιδίου φύλου.
Δε θα έπρεπε ποτέ να καταπιέζονται οι σεξουαλικές
ορµές - αυτό θα µπορούσε να βλάψει σωµατικά και ψυ-
χικά.
Οι άνδρες επιτρέπεται να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις,
αλλά όχι και οι γυναίκες.
Και τα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες, θα έπρεπε να επι-
τρέπεται να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις.
Η σεξουαλική έλξη είναι µια παγίδα, που µας κάνει να
χάνουµε τη διαύγεια και τη λογική µας.
Ο έρωτας είναι µια καθαγιασµένη χαρά της ζωής, όποιο
κι αν είναι το κόστος της σε άλλα επίπεδα.
Η επιτυχία και ο ανδρισµός (η θηλυκότητα) ενός ατόµου
µετριέται µε τις σεξουαλικές και ερωτικές επιτυχίες του.
Αλλιώς αυτό το άτοµο έχει κάποιο πρόβληµα.
Δεν υπάρχει πραγµατική αγάπη.
Η πραγµατική αγάπη περιβάλλει τη σεξουαλική και

ερωτική ενέργεια.
Η πνευµατική εξέλιξη είναι αδύνατη όσο ένα άτοµο
εστιάζεται στη σεξουαλική και ερωτική ενέργειά του.
Η σεξουαλική ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε πνευ-
µατική, αν κάποιος γνωρίζει τον τρόπο.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο καθένας µας θα πρέπει να πάρει τη δική του απόφαση,
όσον αφορά σ’ αυτή την πλευρά της ζωής του. Δεν είναι
θέµα σωστού ή λάθους, αλλά του τι είναι αποτελεσµατικό
στο να µας φέρει την ευτυχία που ψάχνουµε και τι µας
αφήνει κενούς και σε αναζήτησή της. Αυτή η απόφαση
πρέπει να παρθεί συνειδητά και µε αντικειµενικότητα.
Οφείλουµε να σιγουρευτούµε ότι δεν καταπιέζουµε ένα
σηµαντικό κοµµάτι µας, αλλά συγχρόνως ότι δεν χάνουµε
ενέργεια ή δηµιουργούµε συναισθηµατικά δεσµά, που θα
µας αποστραγγίσουν σε όλα τα επίπεδα.

Είναι ένα κοµµάτι της ζωής µας, που µπορεί να µας ανυ-
ψώσει στα υψηλότερα πνευµατικά επίπεδα και επίσης να
µας οδηγήσει στις χαµηλότερες µορφές της ανθρώπινης
έκφρασης. Η αγάπη και η υπευθυνότητα είναι το πλαίσιο
αναφοράς εδώ. Οτιδήποτε γίνεται µε αγάπη είναι καλό
και για µας και για τον κόσµο. Οτιδήποτε γίνεται µε ευ-
θύνη προς τους εαυτούς µας και τους άλλους είναι για το
καλό όλων.
Η φύση της αγάπης αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο «Η
Ψυχολογία της Ευτυχίας». 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

Η καθηµερινή θετική προβολή θα µας βοηθήσει να
καλλιεργήσουµε συναισθήµατα ανοίγµατος και αγάπης
µε ανθρώπους και καταστάσεις, που µέχρι τώρα δυσκο-
λευόµασταν. Μπορούµε να φέρουµε στο νου µας πέντε
θετικές ιδιότητες του ανθρώπου, µε τον οποίο δυσκο-
λευόµαστε να ανοιχτούµε, στην προσπάθεια να δηµιουρ-
γήσουµε µια θετική εικόνα του και να του στείλουµε φως
και αγάπη, οραµατιζόµενοι τον εαυτό µας να τον πλησιά-
ζει µε αγάπη.

Η ακόλουθη θετική προβολή, η συγκέντρωση αγάπης,
είναι ένας θαυµάσιος τρόπος να δυναµώσουµε την αγάπη
µας. Μπορεί να γίνεται µια ή και δύο φορές την ηµέρα
τουλάχιστον για µερικούς µήνες. Μπορεί να γίνεται µόνη
της ή σαν προετοιµασία για διαλογισµό, χαλάρωση ή προ-
σευχή.
Είναι µία από τις σπουδαιότερες θετικές προβολές. Ανα-
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Σεξ, Έρωτας & Αγάπη Στον Πνευµατικό Δρόµο
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 16 

Το σεξ µπορεί να είναι µια ιερή πράξη ενότη-
τας ανάµεσα σε δύο συνειδητά όντα.

Τώρα, φέρτε στο νου σας ένα ον, που αποτε-
λεί για σας σηµείο αναφοράς του πιο δυνατού
ανοίγµατος στην αγάπη, που έχετε βιώσει
µέχρι τώρα στη ζωή σας. 

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 39



ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  40 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

πτύσσει την ικανότητά µας να αγαπάµε πιο δυνατά και
πιο βαθιά, χωρίς όρους. Εστιάζεται στους άλλους, τον
εαυτό και το Θεό. Είναι καλύτερα να γίνεται καθηµερινά.

α. Αφήστε τη σπονδυλική στήλη να είναι ίσια και το σώµα
άνετο.

β. Χαλαρώστε το σώµα και το νου µε τα µάτια κλειστά,
αναπνέοντας αργά και βαθιά, καθώς επιτρέπετε στους
µύες και τα νεύρα να χαλαρώσουν.

γ. Μετρήστε ανάποδα από το δέκα µέχρι το ένα, χαλα-
ρώνοντας ακόµη πιο βαθιά µε κάθε αριθµό.

δ. Τώρα, φέρτε στο νου σας ένα ον, που αποτελεί για σας
σηµείο αναφοράς του πιο δυνατού ανοίγµατος στην
αγάπη, που έχετε βιώσει µέχρι τώρα στη ζωή σας. Καθώς
φέρνετε στο νου αυτό το ον, θυµηθείτε τις στιγµές που
έχετε αισθανθεί το µεγαλύτερο άνοιγµα στην αγάπη. Θυ-
µηθείτε την αγάπη, την τρυφερότητα, τη στοργή, τη χαρά,
την ευγνωµοσύνη και την απόλυτη αποδοχή που νιώσατε
µε την παρουσία αυτού του όντος.

ε. Τώρα, επιτρέψτε στην εικόνα αυτού του όντος να εξα-
φανιστεί από το νου σας, ενώ διατηρείτε το «άνοιγµα»
και αυτά τα θετικά συναισθήµατα. Και φέρτε στο νου σας
ένα άτοµο, που υπάρχει τώρα στη ζωή σας και επιτρέψτε
στον εαυτό σας να νιώσει τα ίδια συναισθήµατα αγάπης
προς αυτό. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να το αγαπήσει µε
την ίδια δύναµη και πληρότητα.

στ. Αφήστε αυτή την εικόνα να σβήσει και φέρτε στο νου
την εικόνα κάποιου άλλου. Με τον ίδιο τρόπο, φέρτε στο
νου διάφορους ανθρώπους και νιώστε γι’ αυτούς το
ίδιο άνοιγµα στην αγάπη.

ζ. Φέρτε στο νου το ίδιο σας το σώµα και την προσωπι-
κότητά σας και νιώστε την ίδια αγάπη και αποδοχή για
τον εαυτό σας. Νιώστε ευγνωµοσύνη για το σώµα σας και
τις υπηρεσίες που σας προσφέρει. Νιώστε αποδοχή για
την προσωπικότητά σας, για όλες τις προσπάθειές της στη
ζωή.

η. Φέρτε στο νου σας ένα άτοµο που σας έχει βλάψει µε
κάποιο τρόπο ή ένα άτοµο, µε το οποίο δυσκολεύεστε να
νιώσετε άνοιγµα και αγάπη. Επιτρέψτε στον εαυτό σας
να αισθανθεί το ίδιο άνοιγµα προς αυτό το άτοµο. (Αν δυ-
σκολεύεστε, φέρτε στο νου σας πέντε θετικές ιδιότητές
του.)

θ. Φέρτε στο νου σας το Θεό, οποιαδήποτε µορφή κι αν
φαντάζεστε ότι έχει, σαν φως, οικουµενικό ον, ενέργεια
ή συνειδητότητα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αισθανθεί

το άνοιγµα της αγάπης προς το οικουµενικό ον (µε ή
χωρίς µορφή). Μπορεί επίσης να νιώσετε ευγνωµοσύνη ή
και άλλα θετικά συναισθήµατα.

ι. Ανοίξτε την καρδιά και το νου σας, για να δεχτείτε τη
ροή της χάριτος, της αγάπης και του φωτός του θεϊκού
όντος. Επιτρέψτε στην ενέργεια να γεµίσει όλο το είναι
σας.
ια. Παραµείνετε σε σύνδεση µε το φως για όσο σας
είναι ευχάριστο.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ

Οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις αυ-
ξάνουν την επίγνωσή µας για την εσωτερική µας ενότητα,
αφού είµαστε αδελφές ψυχές στη διαδικασία της εξέλι-
ξης. Είµαστε φτιαγµένοι από τον ίδιο δηµιουργό, τµήµατα
της ίδιας φύσης. Τέτοιου είδους σκέψεις µάς βοηθούν να
ανοιχτούµε στην αγάπη και να ξεπεράσουµε τους φόβους
µας και τις διαφορές µας. Όλοι χρειαζόµαστε µια φιλο-
σοφία ή κοσµολογία που µας ικανοποιεί και µας επιτρέπει
να νιώθουµε ενότητα µε όλους τους άλλους. Οι περισσό-
τεροι από µας µπορούµε να τη βρούµε στη θρησκεία µας,
χωρίς, βέβαια, να απορρίπτουµε τις άλλες θρησκείες.

Άνοιγµα στην αγάπη σηµαίνει στην ουσία ξεπέρα-
σµα του φόβου. Εποµένως, το µεγαλύτερο µέρος της
προσπάθειας για άνοιγµα στην αγάπη θα είναι η µετα-
µόρφωση όλων των πεποιθήσεων, συναισθηµάτων και
εµπειριών, που δηµιουργούν τους φόβους µέσα µας. Η
µέθοδος αυτή περιγράφεται στο βιβλίο «Η Ψυχολογία της
Ευτυχίας» και συνήθως απαιτεί έναν πεπειραµένο ψυχο-
λόγο, ψυχοθεραπευτή ή κάποιου είδους σύµβουλο.

* Περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό υπάρχουν
στο βιβλίο «Η Ψυχολογία της Ευτυχίας», στο κεφάλαιο
11, καθώς και στο διαδίκτυο, στο
www.HolisticHarmony.com/greek/sxeseis/ch10.

Τώρα, φέρτε στο νου σας ένα ον, που αποτελεί
για σας σηµείο αναφοράς του πιο δυνατού
ανοίγµατος στην αγάπη, που έχετε βιώσει
µέχρι τώρα στη ζωή σας.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

Αγάπη είναι η συµπάθεια µεταξύ δύο ατόµων,
οι οποίοι µοιράζονται µυστικά και θέλουν να
περάσουν ολόκληρη τη ζωή µαζί. Υπάρχουν
πολλά είδη αγάπης. Η αγάπη µεταξύ φίλων,
οικογένειας, εραστών κ.α.

Σταµάτης Λορέντζος, 13
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«H Tάντρα» αναφέρεται σε µια Iνδική και Θιβετιανή
πρακτική που µεταχειρίζεται τις φυσικές αισθήσεις και
συγκινήσεις σαν ένα µέσο για την απόκτηση πνευµατικής
κυριαρχίας. Μία πλευρά αυτής της πρακτικής είναι το
ταντρικό σεξουαλικό τελετουργικό (παρατεταµένη, σχε-
δόν ακίνητη συνουσία, εκούσια αποφυγή του οργασµού)
που αποσκοπεί στο να µεταφέρει το ερωτικό ζευγάρι σε
µία εκστασιακή υπερβατική κατάσταση. Oι Tαντριστές
πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ιεροτελεστίας
το ζευγάρι γεµίζει µε τις συµπαντικές δηµιουργικές ενέρ-
γειες του κόσµου και οι εραστές υπερβαίνουν τους υλι-
κούς εαυτούς των και ο κάθε ένας γίνεται προσωρινά µια
θεϊκή ενσάρκωση.

Bέβαια, αφού η Iνδική Bεντάτα και γιόγκα φιλοσοφίες
και µερικές Bουδιστικές Θιβετιανές δοξασίες απαιτούν
από τους σοβαρούς αναζητητές τους σεξουαλική αποχή,
οι Tαντρικές ιεροτελεστίες θεωρούνται σ’ αυτές τις χώρες
«αντικουλτούρα». Παρόλα αυτά, οι ταντριστές γιόγκι επι-
µένουν ότι αυτός είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσµατικός
τρόπος για να φτάσει κανείς στο SAMADHI, και µεταχει-
ρίζονται το σεξ σαν «έναν κοσµικό εκτοξευτή» για να
εκτιναχθούν σ’ αυτή την κατάσταση.

H Tάντρα είναι σήµερα πια γνωστή στη Δύση, και
ιδίως σ’ αυτούς που γνωρίζουν τη γιόγκα και άλλες θρη-
σκευτικές ανατολικές πρακτικές, όµως υπάρχει µια µε-
γάλη παραπληροφόρηση και σύγχυση γύρω από το θέµα.
Eκτός από µερικές εξαιρέσεις, διάφορα, κατά τα άλλα,
καλοπροαίρετα άτοµα, έχουν διδάξει την Tάντρα, παρα-
λείποντας όµως να προσφέρουν µαζί και στοιχεία της πα-
ραδοσιακής φιλοσοφίας ή πρακτικής· άλλοι πάλι, έχουν
γράψει ή διδάξει την ταντρική θεωρία και φιλοσοφία
χωρίς όµως να δίνουν πληροφορίες για το «πώς τα κατα-
φέρνει κανείς». Mερικοί µάλιστα συγγραφείς και διδά-
σκαλοι αποκαλούν µια οποιαδήποτε παρατεταµένη ή
διαλογιζόµενη σεξουαλική επαφή «ταντρική», ή πάλι, εάν
για οποιονδήποτε λόγο µια σεξουαλική επαφή δεν έχει
αποκορυφωθεί µε οργασµό, είναι τότε «Tάντρα».

Mήπως ο καθένας µας είναι το µισό κοµµάτι της κο-
σµικής µπαταρίας που έχει τη δυνατότητα του SAMADHI
κρυµµένη µέσα στα κύτταρά µας;

TI ΣYMBAINEI ΣTHN TANTPA;

Oι παραδοσιακές ταντρικές τεχνικές έχουν τις ρίζες
τους πολύ περισσότερο στη φυσιολογία του σώµατος και
του νεφρικού συστήµατος παρά στις ασκητικές τάσεις της
Bενάντα Γιόγκα. H θεωρία, περισσότερο από την Iνδουϊ-
στική άποψη παρά από τη Θιβετιανή, είναι ότι οι άνδρες
και οι γυναίκες έχουν µέσα στο σώµα τους ενέργειες ή
πράνα, αντίθετων πόλων. H πράνα περιγράφεται σαν ένα
λεπτό, όχι «φυσικό ρεύµα», συνήθως αόρατο στο µάτι, το
οποίο ρέει µέσα από αγωγούς αιθερικών σωµάτων και
ενεργοποιεί το σώµα. Eίναι κάτι ανάλογο µε την αναπνοή
και λέγεται ότι είναι το αντίστοιχο του οξυγόνου. Kατά τη
σεξουαλική ένωση, η στενή αντιπαράθεση αυτών των αν-
τιθέτων πράνα των εραστών, δηµιουργεί ένα τέλειο κύ-
κλωµα (όπως οι πόλοι της µπαταρίας) που έλκει την

ανώτερη κοσµική πράνα που τους περιβάλλει. Δρουν σαν
µια ηλεκτρική ράβδο που ελκύει µια πνευµατική ενέργεια
πολύ µεγαλύτερης έντασης απ’ αυτή που θα µπορούσε να
ελκύσει ξεχωριστά και από µόνος του ο κάθε εραστής.

Tο ζευγάρι αποφεύγει εσκεµµένα τον οργασµό, γιατί
πιστεύεται ότι η συσσωρευµένη οργασµική ενέργεια αυ-
ξάνει την εσωτερική πίεση τόσο πολύ που µεταλλάσσει
την σεξουαλική ένταση σε µια τεράστια δύναµη και απε-
λευθερώνει τη δύναµη της κουνταλίνη. H κουνταλίνη πε-
ριγράφεται σαν µια αποθήκη όπου αποθηκεύεται
απίστευτα δυνατό και συγκεντρωµένο ψυχικό δυναµικό
ενέργειας που υπάρχει µέσα σε κάθε ύπαρξη. Συµβολίζε-
ται σαν ένα κουλουριασµένο φίδι, είναι θηλυκού γένους,
και βρίσκεται σε νάρκη στη βάση της σπονδυλικής στή-
λης. Λέγεται ότι όταν ξυπνήσει η κουνταλίνη ξεδιπλώνε-
ται και ανεβαίνει στη σπονδυλική στήλη µέχρι την
κορυφή του κεφαλιού από όπου πυροδοτεί µια υπερβα-
τική πνευµατική κατάσταση: το SAMADHI ή µια κοσµική
συνειδητότητα. Πιστεύεται ότι επανειληµµένα βιώµατα
αυτής της κατάστασης φέρνουν τη φώτιση, που είναι και
ο τελικός στόχος της Tάντρα.

Zευγάρια που ασκούνται τακτικά στην Tάντρα έχουν
καταπληκτικές εµπειρίες. Περιγράφουν µια ευδαιµονία
που τους µεταφέρει έξω από τα όρια της ύπαρξής τους,
µια απερίγραπτη εξωχρονική κατάσταση. Tους φαίνεται
ότι διαλύεται η ύπαρξή τους - συγχωνεύονται µέσα σε µία
ύπαρξη. Ίσως νιώσουν ένα τρεµούλιασµα ή ένα τράν-
ταγµα στο σώµα τους, ή ένα ακούσιο σπασµό σε ολόκληρο
το κορµί τους που µοιάζει µε οργασµό. Mερικοί λένε ότι
έχουν οράµατα, γίνονται για λίγο ενορατικοί ή βλέπουν
πνευµατικούς κόσµους που τους είναι άγνωστοι στην κα-
νονική τους κατάσταση. Γιατί όµως το συνηθισµένο σεξ
δεν προκαλεί τέτοια θεαµατικά αποτελέσµατα;

Aπό ταντρικής απόψεως ο λόγος είναι ότι το συνηθι-
σµένο σεξ διαρκεί συνήθως πάρα πολύ λίγη ώρα για να
µπορέσουν να µαζευτούν οι έντονες κοσµικές ενέργειες
µέσα στο ζευγάρι, και ακόµα, στην περίπτωση που θα
ενεργοποιηθεί λίγο απ’ αυτή την ενέργεια, είναι τόσο
πολύ δυνατή, που το ζευγάρι δεν είναι ακόµα σε θέση να
την χαλιναγωγήσει και έτσι αυτή ξεφεύγει µε τον οργα-
σµό. Άλλος λόγος είναι ότι η συνήθης σεξουαλική ένωση
έχει ως επί το πλείστον σκοπό να εκφράσει κανείς την
αγάπη του στον σύντροφό του ή για να νιώσει ευχαρί-
στηση ή και τα δύο. Aντίθετα, το Tαντρικό σεξ έχει σκοπό
να διδάξει στο ζευγάρι ν’ αντέχει και ν’ αφοµοιώνει όλο
και περισσότερο αυξανόµενη υψηλή σεξουαλική και
πνευµατική ενέργεια. Eξασκείται δε κανείς σ’ αυτό για
τον ίδιο λόγο που διαλογίζεται: να υπερβεί τη συνηθι-
σµένη του συνειδητότητα και να επικοινωνήσει µε το
Θείο. Aπ’ αυτή την άποψη είναι σαν οι δύο εραστές να
είναι τα δύο µισά κοµµάτια µιάς ήδη υπάρχουσας ύπαρ-
ξης και ενώνοντάι ερωτικά για να χάσουν την ξεχωριστό-
τητα.  

Oι Tάντρες δε φιλοσοφούν µε τον ανώτερο στοχαστικό
τρόπο των αρχαιότερων γραφών αλλά δίνουν µάλλον
οδηγίες βήµα προς βήµα πως είναι δυνατόν να κατακτη-
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θεί µια ανώτερη πνευµατική κατάσταση µε τις αισθήσεις
και τη σεξουαλική ενέργεια.
Η Tάντρα άνθισε στη µεσαιωνική περίοδο της Iνδίας

και µέχρι εκείνη την εποχή οι ταντρικές γραφές έδειχναν
φανερά σηµάδια επιρροής από τις µετα - βεδικές γραφές
των UPANISHADS.
Σιγά σιγά η Tάντρα απλώθηκε στο Nεπάλ, Kίνα, Iα-

πωνία, µέρη της N.A. Aσίας και ακόµα, όπως µερικοί υπο-
στηρίζουν, την Aίγυπτο και Kρήτη κατά την τελευταία
τους περίοδο.
Σεξουαλικές ασκήσεις τύπου Tάντρα υπάρχουν και σε

άλλους πολιτισµούς. Ένα παράδειγµα είναι ο «πνευµατι-
κός γάµος» της προχριστιανικής εποχής. Ένας µοναχός
ή λαϊκός, είχε µιά ερωτική σχέση µε µιά Xριστιανή παρ-
θένο την ονοµαζόµενη «αγαπητή» (VIRGINES INDOC-
TRINAE), η οποία εκτελούσε χρέη νοικοκυράς και
συντρόφου. Kοιµόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, ήταν τρυφε-
ροί και αφοσιωµένοι ο ένας στον άλλον και, καθώς πι-
στεύουν µερικοί, ασκούντο στο COITUS RESERVATUS,
δηλ. συνουσία δίχως οργασµό.

Σεξο - πνευµατικές ιεροτελεστίες ίσως να υπήρχαν και
αλλού στη µεσαιωνική Eυρώπη. Mερικοί συγγραφείς πι-
στεύουν ότι οι αλχηµιστές εξασκούσαν το ταντρικό σεξ,
σαν µέρος της απόκρυφης δουλειάς τους. Oι Kαββαλι-
στές, από µια πιο πνευµατική σκοπιά, µολονότι ενθάρρυ-
ναν τον οργασµό, πίστευαν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
είχαν θείες ενέργειες αντιθέτων φορτίων που όταν συν-
δυάζονταν µε τον κατάλληλο τρόπο µετουσίωναν το σεξ
σε κάτι άγιο µε το να έλκουν προς τα κάτω το «ουράνιο
φως».

TI AKPIBΩΣ KANOYN OI TANTPA ΓIOΓKI;

Tο κλασσικό Iνδικό τελετουργικό δε θεωρείται απλώς
σαν µια συµβολική πράξη ή µια υπακοή στη Θεότητα
αλλά πιστεύεται ότι φέρνει µια πραγµατική αλλαγή στη
συνειδητότητα. Συνδυάζει την αρσενική και θηλυκή
πράνα µέσα στο ίδιο του το σώµα και «µεταχειρίζεται τη
συσσωρευµένη σεξουαλική πίεση της αγαµίας για να πυ-
ροδοτήσει τη διαδικασία». O ταντριστής συνδυάζει την
αρσενική και θηλυκή πράνα συνενωµένες στη σεξουαλική
ένωση και «µεταχειρίζεται για τον ίδιο σκοπό την επιτα-
χυνόµενη σεξουαλική πίεση που προέρχεται από µιά πα-
ρατεταµένη και χωρίς οργασµό συνουσία».

Tουναντίον το «µαγνητικό» ή γίν σεξ κρατάει πολύ
περισσότερο και δρα µέσα στα ενεργειακά πεδία ή αύρες
των δύο ατόµων. H ένταση είναι αισθητή σ’ ολόκληρο το
κορµί και δρα δια µέσου όλων των ιστών, που είναι δυνη-
τικά «µαγνητικά». Ωστόσο τα πλέον «µαγνητικά» όρ-
γανα είναι ο κολεός, το περινέον και η βάση του πέους.
Ένα απλό µασάζ σ’ αυτές τις περιοχές  ξυπνάει σταδιακά
ολόκληρο το σώµα «µέσα από την αλυσιδωτή αντίδραση
όλων των κυττάρων προς κάθε κατεύθυνση».

Oι οδηγίες για «το µαγνητικό» σεξ είναι πολύ
απλές:
Πρώτα οι εραστές κάνουν µαζί διαλογισµό νιώθοντας

την ενέργεια που υπάρχει ανάµεσα και γύρω τους. Mε
ανοιχτές τις ενεργοποιηµένες τους παλάµες χαϊδεύουν
απαλά ο ένας το κορµί του άλλου και µετά σε απόσταση
πέντε εκατοστά από το δέρµα χαϊδεύουν το χώρο που

υπάρχει γύρω τους. Σιγά σιγά το πεδίο που τους περι-
βάλλει και είναι ανάµεσά τους γίνεται πιο «πυκνό» από
τις επαυξανόµενες ενέργειές τους. Όταν πλέον ενώνον-
ται σεξουαλικά κινούνται πολύ αργά ή καθόλου, όσο χρει-
άζεται να κρατηθεί ο άνδρας σε στύση και να παραµένει
ο κόλπος της γυναίκας υγρός. Aντιστέκονται στον πειρα-
σµό να αισθανθούν την αυξανόµενη έξαψη στα γεννητικά
τους όργανα και άντ’ αυτού διοχετεύουν την έξαψή τους
σ’ όλο τους το σώµα, παραµένοντας ακίνητοι, αναπνέον-
τας βαθιά και χαλαρώνοντας συνεχώς. Το ζεύγος τελικά
θα νιώσει σαν να πέφτει πίσω ή µέσα στο διάστηµα. H αί-
σθηση της ξεχωριστότητάς τους θα χαθεί καθώς ξεφεύ-
γουν έξω από την καθηµερινή τους πραγµατικότητα,
µέχρις ότου νιώσουν ότι αποτελούν µία και µόνη ύπαρξη.
Mολονότι δεν βιώνουν το λυτρωτικό οργασµό του γιάγκ
σεξ, βιώνουν κατά κύµατα οργασµικές αισθήσεις σε όλη
τους την ύπαρξη. Όταν αποφασίσουν να σταµατήσουν,
αποχωρίζονται σιγά σιγά για να µην τραυµατίσουν την
κοινή τους αύρα που έχουν δηµιουργήσει. Nιώθουν πλή-
ρεις και θεραπευµένοι.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

1. Πρώτα απ’ όλα πρέπει οι εραστές να κάνουν ένα
ντους ή ένα µπάνιο για να µπορέσει η καθαρή επιφάνεια
του δέρµατος να δεχθεί όσο το δυνατόν περισσότερες βιο-
ενεργειακές ενέργειες. Ξαπλώνουν µαζί γυµνοί για λίγο,
φιλιούνται και χαϊδεύονται µέχρις ότου διεγερθούν.

2. Tο ζευγάρι ξαπλώνει σε όρθιες γωνίες ο ένας προς
τον άλλο, ενωµένοι στην κάτω πηγή (Λεκάνη) αλλά µε το
άνω µέρος του σώµατός τους µακριά το ένα από το άλλο.
H γυναίκα είναι ανάσκελα, ο άνδρας ξαπλωµένος στο
δεξιό του πλευρό. Tα πόδια τους είναι µπλεγµένα - του
ανδρός ανάµεσα στα πόδια της γυναίκας ενώ το αριστερό
της πόδι αγκαλιάζει τον αριστερό του γοφό. O άνδρας δεν
έχει κατ’ ανάγκη στύση αυτή τη στιγµή, ούτε και εισέρ-
χεται ολοκληρωτικά, απλώς αγγίζει την είσοδο του κόλ-
που της γυναίκας.

3. Mένουν έτσι ξαπλωµένοι και ακίνητοι περίπου µισή
ώρα ή και περισσότερο, µε την προσοχή τους συγκεν-
τρωµένη στις σεξουαλικές αισθήσεις των γεννητικών τους
οργάνων και την ενέργεια που ρέει ανάµεσά τους.

4. Mετά απ’ αυτό το πρώτο ηµίωρο, αρχίζουν τη συ-
νουσία, παραµένοντας όλη την ώρα σ’ αυτή την ειδική
στάση. Tο ιδανικό είναι να κρατήσει η συνουσία αυτή πε-
ρίπου µισή ώρα, αλλά βέβαια αυτό χρειάζεται εξάσκηση.

5. Eάν συµβεί να υπάρξει εκσπερµάτωση προτού συµ-
πληρωθεί το ηµίωρο, τότε το ζευγάρι παραµένει σεξουα-
λικά ενωµένο τουλάχιστον για ακόµα µισή ώρα και ας µην
έχει πλέον ο άνδρας στύση. Aυτή η πρόσθετη µισή ώρα
επιτρέπει την πλήρη ανταλλαγή των ενεργειών.

Μια σύνοψη ενός άρθρου της DIO URMILLA NEFF 
από το περιοδικό New Age Journal
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Η Τέχνη του Τανδρικού Βουδισµού 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 18

Αν και η ουσία του Βούδα είναι µη-πολική, οι Βουδιστές
εικονογράφοι χρησιµοποιούν την σεξουαλική πολικότητα
για να συµβολίσουν τις αλληλένδετες  έννοιες της διαί-
σθησης και την συµπόνιας. Όλες οι θεές συµβολίζουν την
διαίσθηση και οι θεοί την συµπόνια. Η ένωση της διαί-
σθησης και της συµπόνιας συµβολίζει τη µη-πολική κα-
τάσταση που ονοµάζεται “bodhicitta” , ή ο φωτισµένος
νους, που οπτικά εκπροσωπείται µε δύο θεότητες που βρί-
σκονται σε ερωτική συνεύρεση. 

Οι Θιβετιανοί αποκαλούν τις παραστάσεις αυτές “yab-
yum”, που στην κυριολεξία σηµαίνει πατέρας-µητέρα,
στα Σανσκριτικά η έκφραση είναι “yuganaddha” (ενω-
µένο ζευγάρι). Η σεξουαλική αυτή µεταφορά χρησιµο-
ποιείται επίσης για να υποδηλώσει το ανώτερο επίπεδο
της  γιόγκα, όπου δεν υπάρχει πολικότητα ή διαχωρισµός
και η αλήθεια είναι αδιαίρετη όπως και η ίδια η vajra. Θα
πρέπει να αναφερθεί, µέσα σε παρένθεση, πως αν και τέ-
τοιες αναπαραστάσεις, αγάλµατα ή πίνακες ζωγραφικής,
σήµερα είναι περιζήτητες από πολλούς συλλέκτες και
προβάλλονται  άφοβα στα µουσεία, στο Θιβέτ, η θέαση
τους προοριζόταν πάντα µόνο για τους µυηµένους. Οι τε-
λετουργίες που συνδέονταν µε αυτές τις αναπαραστάσεις
ήταν επίσης απόκρυφες και όχι προς µαζική κατανάλωση. 

Η ίδια η λέξη Τάνδρα προέρχεται από την λεκτική ρίζα
ταν, που σηµαίνει “υφαίνω”. Πολλά στοιχεία υφαίνονται
µεταξύ τους στο τανδρικό µονοπάτι όπως και οι ζωές αν-
δρών και γυναικών. Τα Βουδιστικά ζευγάρια της τανδρι-
κής εικονογραφίας τιµούν αυτή την βαθιά ένωση των
φύλων. Ο προορισµός αυτής της δυναµικής ενέργειας
ήταν η δηµιουργία συντρόφων αφοσιωµένοι στην εκπλή-
ρωση της ύστατης αλήθειας. Για παράδειγµα ο άνδρας
καλλιεργεί µια αγνή αντίληψη βλέποντας τη γυναίκα ως
θεότητα, το σεξουαλικό της όργανο ως θρόνο φώτισης και
τα σεξουαλικά της υγρά ως θεϊκό νέκταρ. Έτσι σύµφωνα
µε το “Brhadaranyaka Upanisad”, η σεξουαλική ένωση
αποτελεί επίσης ιερή φωτιά, καθώς την προκάλεσε ο θεός
της δηµιουργίας Prajapati όταν δηµιούργησε τη γυναίκα:

Την δηµιούργησε και λάτρεψε το σεξουαλικό της όργανο;
Συνεπώς η σεξουαλικότητα της γυναίκας πρέπει να λα-
τρεύεται.
Από τον εαυτό του, προέκτεινε ένα λίθο για να πιέζει το
νέκταρ (δηλ. για να προκαλεί τα σεξουαλικά υγρά της γυ-
ναίκας να ξεχειλίσουν)
Και έτσι την γονιµοποίησε. 
Η ποδιά της είναι ο βωµός της θυσίας.
Τα µαλλιά της το χορτάρι της θυσίας. 
Το βάθος του σεξουαλικού της οργάνου, η φωτιά στην
µέση

……. Πολλοί θνητοί …. αφήνουν αυτό τον κόσµο … χωρίς
το πλεονέκτηµα 
Δηλαδή αυτοί που πραγµατοποιούν τη σεξουαλική ένωση
χωρίς να το γνωρίζουν αυτό.    
Brhadaranyaka Upanisad 6.6.1-4

Συχνά η µητέρα παρουσιάζεται σε στάση µε τα δύο πόδια
της γύρω από την µέση του πατέρα. Σε αυτή την εντυπω-
σιακή και βαθιά συµβολική αναπαράσταση, και οι δύο, ο
άνδρας και η γυναίκα αποτελούν εκφράσεις του Βούδα.
Εµφανίζονται ταυτόχρονα ενωµένοι και ανεξάρτητοι,
όπως η σύνθετη σχέση ανάµεσα στην οµοιότητα και την
διαφορετικότητα, στην σοφία (θηλυκό) και την συµπόνια
(αρσενικό) στην κατάσταση της φώτισης. Σε αυτή την κα-
ταπληκτική απεικόνιση ο θεατής έρχεται αντιµέτωπος µε
περισπούδαστες, δυναµικές µορφές. Ο “Shamvara”
(υπέρτατη µακαριότητα) αγκαλιάζει το απέραντο, ουρά-
νια γαλάζιο σώµα της βασιλικής του συντρόφου “Vajra-
varahi” βαστώντας στα χέρια του διάφορα όργανα που
συµβολίζουν τον θρίαµβό του επί της άγνοιας και του
κακού. Εκείνη κοιτάζει µε έκσταση και  προσήλωση τον
βασιλικό της σύζυγο, µε το κεφάλι της να γέρνει πίσω, εν-
τείνοντας έτσι την ηλεκτρισµένη τους αύρα. Δύο από τα
χέρια της έχουν αγκαλιάσει σφιχτά το λαιµό του “Sha-
mvara”. Τα πρώτα δύο χέρια του αγκαλιάζουν την σύζυγό
του και βαστώντας ένα “Vajra” και ένα κουδούνι κάνουν
την χειρονοµία του διαµαντένιου ήχου- ΗUΜ µε τους
καρπούς σταυρωµένους πίσω από την πλάτη της. Η χει-
ρονοµία αυτή τιµά την αδιαίρετη ένωση ανάµεσα στην
µέθοδο και τη σοφία.  

Η απεικόνιση της ένωσης του πατέρα και της µητέρας δεν
αποτελεί  δείγµα ερωτικής τέχνης, αλλά εκφράζει την
ανώτερη πνευµατική ουσία του Βούδα. Κάτι περισσότερο
από ένα συµβολισµό, για τον ευσεβή Θιβετιανό η απεικό-
νιση αυτή αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη µιας ανώτερης
πνευµατικής πραγµάτωσης. Το θηλυκό (η µητέρα) αντι-
προσωπεύει την υπέρτατη σοφία: την  επίγνωση µιας
πραγµατικότητας όπως την βίωσε και την δίδαξε ο Βού-
δας. Το αρσενικό (ο πατέρας) αντιπροσωπεύει την συµ-
πόνια για όλα τα όντα, που είναι η φυσική έκφραση αυτής
της σοφίας. Η ένωσή τους, αν και εξαίσια µακάρια, στην
ουσία της γίνεται από συµπόνια για την ύπαρξη. Αυτή η
ιερή ταύτιση του αρσενικού µε το θηλυκό Βούδα γεννά
κύµατα ευτυχίας και αρµονίας που µετατρέπουν τον
κόσµο σε “Mandala” (αυτό που εµπεριέχει ουσία) και
προκαλεί τη βροχή από νέκταρ που ικανοποιεί την πνευ-
µατική πείνα στις καρδιές των ζωντανών πλασµάτων παν-
τού. Η σύγχρονη ψυχολογία έχει αναγνωρίσει πως τέτοιες
εικόνες εκδηλώνουν τα βαθύτερα υποσυνείδητα αρχέ-
τυπα, ενσωµατώνοντας την πανίσχυρη ενέργεια της ζωής

Ο προορισµός αυτής της δυναµικής ενέργειας
ήταν η δηµιουργία συντρόφων αφοσιωµένοι
στην εκπλήρωση της ύστατης αλήθειας. 

Για παράδειγµα ο άνδρας καλλιεργεί µια
αγνή αντίληψη βλέποντας τη γυναίκα ως θε-
ότητα...
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σε ένα συνειδητά εξιδανικευµένο και υπερυψωµένο επί-
πεδο. 
Τα κείµενα αναφέρουν συχνά την ένωση λωτού και
“vajra”, ή του διαµαντένιου σκήπτρου. Ξεκάθαρα, ο
λωτός και το σκήπτρο είναι σύµβολα και όχι πραγµατικοί
όροι. Δεν πρόκειται για την ένωση ενός λουλουδιού και
ενός σκήπτρου αλλά αυτών που υποδηλώνονται από αυ-
τούς τους όρους. Ανάλογα µε το επίπεδο της ερµηνείας, η
ένωση του λωτού µε το σκήπτρο µπορεί να σηµαίνει
ένωση της σοφίας και της συµπόνιας, ή της µακαριότη-
τας και του κενού µέσα στην ψυχή του µαθητή ή η συ-
νεύρεση του θηλυκού και αρσενικού σεξουαλικού
οργάνου σε φυσική ένωση ή και πολλά άλλα πράγµατα
που αναζητούν την ένωση στο µονοπάτι για την φώτιση. 

Οι µορφές που εκφράζουν αυτή την ένωση βασίζονται
πάνω στη σπερµατική φράση αυτοσυγκέντρωσης “Om
mani padme Hum”. Αυτή η επωδή αυτοσυγκέντρωσης
εµπεριέχει τόσο το mani , που σηµαίνει πετράδι, συνώ-
νυµο του vajra, που σηµαίνει διαµάντι, κεραυνός και το
αρσενικό σεξουαλικό όργανο όσο και το padme, που ση-
µαίνει µέσα στον λωτό (µια τοπική ερµηνεία του  padme
), σύµβολο του θηλυκού σεξουαλικού οργάνου, το εξωτε-
ρικό άνοιγµα του οποίου µοιάζει µε τα πέταλα του λωτού.
Αυτή η οµοιότητα στη µορφολογία µαζί µε το γεγονός ότι
ο λωτός είναι το Βουδιστικό σύµβολο της αγνότητας και
της φώτισης, µετατρέπουν το υπέροχο αυτό λουλούδι σε
φυσικό σύµβολο της θηλυκής σεξουαλικότητας. Τα βοη-
θητικά κείµενα περιγράφουν έναν ολόλαµπρο κόσµο γε-
µάτο ζωντανά χρώµατα, χορογραφηµένη κίνηση,
θεσπέσια υφή και εγκάρδιες διαθέσεις. 

Άλλη µία Τανδρική, συµβολική απεικόνιση της σεξουαλι-
κής ένωσης είναι το δοχείο και το κοντάρι που χρησιµο-
ποιούσαν παλαιότερα για να φτιάχνουν το βούτυρο. Ο
Tsongkahpa (1357-1419), αντλώντας από διάφορες Ινδι-
κές πηγές, εξηγεί ότι η διέγερση της θηλυκού συντρόφου
µε το διαµαντένιο σκήπτρο είναι αιτία δυνατή να δηµι-
ουργήσει το Βουδικό νέκταρ και ισχυρίζεται πως όπως
ακριβώς τρίβουµε δύο ξύλα µεταξύ τους για αρπάξουν
φωτιά, έτσι και η διέγερση προκαλεί τη µακαριότητα. Η
εικόνα της διαδικασίας που ακολουθείτο για την παρα-
γωγή βουτύρου παραπέµπει επίσης στον Ινδικό µύθο
στον οποίο θεοί και δαίµονες ανακατεύουν το γάλα του
κοσµικού ωκεανού για να πάρουν το νέκταρ του. Η θεά
Σάκτι δηµιουργείται από αυτή τη διαδικασία και τα σε-
ξουαλικά της υγρά αποτελούν το νέκταρ της αθανασίας
που αποζητούν οι θεοί. Συνεπώς η διέγερση της γιογκι-
κής συντρόφου, που προκαλεί την ροή του νέκταρ της,
καθρεφτίζει την διέγερση του κοσµικού ωκεανού µε
σκοπό την ανεύρεση του δυναµωτικού και απελευθερω-
τικού του νέκταρ. Η διέγερση υποδηλώνει ακόµη την κυ-
κλοφορία της γιογκικής ενέργειας καθώς αυτή
κατακλύζει τα ψυχικά κανάλια και µετά µεταφέρεται στα
κεντρικά κανάλια. Έτσι, ο συµβολισµός της  διαδικασίας
για την παραγωγή βουτύρου που µοιάζει µε µια απλή, φυ-
σική αναλογία αντηχεί πλούσια µε διάφορες τονικότητες
της Τανδιρκής ένωσης.   

Ο Βουδισµός της Τάνδρα αποτελεί µοναδικό παρακλάδι
της Βουδιστικής παράδοσης γιατί αποδέχεται το σώµα
και τις αισθητικές εµπειρίες σαν πηγές γνώσης και δύνα-
µης. Οι Βουδιστές της Τάνδρα εξύµνησαν το σώµα ως
«θρόνο µακαριότητας» και δήλωσαν µε σθένος πως ο
πόθος, η σεξουαλικότητα και η ευχαρίστηση µπορούν να
υπάρχουν στο µονοπάτι προς την φώτιση. Με αυτή την
προοπτική, που αγκαλιάζει την ζωή, η Τάνδρα στήριξε
την δυνατότητα απελευθέρωσης των σχέσεων ανδρών
και γυναικών και οραµατίστηκε γιογκικές µεθόδους για
να µεταµορφώσουν µαζί την ένταση του πόθου και του
πάθους τους σε µακάριες, φωτισµένες καταστάσεις συ-
νειδητότητας. Η διάθεση της απέραντης χαράς, του ευ-
γενικού αισθησιασµού και της ανταπόδοσης που συχνά
χαρακτηρίζουν τα σµιλευµένα και ζωγραφισµένα ζευγά-
ρια διαχέεται και στις λογοτεχνικές περιγραφές των Ταν-
δρικών κειµένων που εξυµνούν φανερά και χωρίς ντροπή
την ύπαρξη αισθησιασµού µέσα σ’ ένα πλαίσιο θρησκευ-
τικό.
Συνεπώς, όποιος επιθυµεί Buddhahood (βουδιστική συ-
νείδηση)
πρέπει να εφαρµόζει αυτά που πρέπει να εφαρµόζονται.
Το να απαρνήστε τα πράγµατα των αισθήσεων  
είναι βασανιστήριο µέσω του ασκητισµού – µην το κά-
νετε!
Όταν βλέπετε µορφές, κοιτάξτε!
Παροµοίως, να ακούτε τους ήχους,
να αναπνέεται τις µυρωδιές,
να γεύεστε υπέροχες γεύσεις, 
να αισθάνεστε τις υφές. 
Χρησιµοποιήστε τα πράγµατα των πέντε αισθήσεων – 
Γρήγορα θα αποκτήσετε ανώτερη Buddhahood (βουδι-
στική συνείδηση).
... Candamaharosana-tandra
Η Τάνδρα υποστηρίζει πως αντί να καταπιέζονται η
όραση και η έκσταση, καλύτερα είναι να καλλιεργούνταν
και να χρησιµοποιούνται. Η αίσθηση και το συναίσθηµα
είναι πάρα πολύ ορµητικές ανθρώπινες δυνάµεις και δεν
πρέπει να καταστέλλονται αλλά να χαλιναγωγούνται για
την επίτευξη του τελικού σκοπού. Αν διοχετευτούν
σωστά, µπορούν να αποτελέσουν ασυναγώνιστες πηγές
ενέργειας, συµβάλλοντας τόσο στο όφελος της κοινωνίας
όσο και στην συνεχώς αυξανόµενη έκσταση του ατόµου.
Η Τάνδρα αναφέρεται στην αγάπη και η αγάπη χρειάζε-
ται δέκτη. Δεν µπορούµε να αγαπάµε το τίποτα. Αγάπη
σηµαίνει φροντίδα. Φροντίδα που εκδηλώνεται στο έπα-
κρο ίσως αποτελεί την πιο σηµαντική κοινωνική αρετή. 

(Όλες οι αναφορές και µεταφράσεις στα Αγγλικά προέρ-
χονται από το βιβλίο «Παθιασµένη Φώτιση» τη Μιράντα
Σω όπου προσφέρει µια ολοκληρωµένη και εµπεριστα-
τωµένη ανάλυση της Τανδρικής Βουδιστικής παράδοσης
από την οπτική γωνία της γυναίκας. 
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Το άρθρο έγραψε ο/η Νιτιν Κουµαρ
www.exoticindia.com

...η σεξουαλική ένωση αποτελεί επίσης ιερή
φωτιά
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Η αγάπη είναι ένα συναίσθηµα που αν και όλοι µας µπο-
ρούµε να το νιώσουµε είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κα-
τανοήσουµε ή να το περιγράψουµε µε λόγια. Ίσως
επηρεασµένοι από τους σύγχρονους ρυθµούς ζωής έχουµε
µάθει να µην αφήνουµε τον εαυτό µας ελεύθερο. Βαδί-
ζουµε σε µια ζωή γεµάτη ξένα ‘’πρέπει’’ και ‘’θέλω’’, που
πρέπει να εκτελεστούν αλλά δυστυχώς δεν συµβαδίζουν
µε τα δικά µας. Είναι λοιπόν λογικό ο άνθρωπος που ζει
µέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα εσω-
στρεφές περιβάλλον, να αγαπάει µε λάθος τρόπο.

Οι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες έχουν δώσει προ-
τεραιότητα στην ανάπτυξη εγωκεντρικών αναγκών σε τέ-
τοιο βαθµό που η αναζήτηση του εαυτού τους και η εικόνα
της συνολικής τους εσωτερικής ολοκλήρωσης έχουν πε-
ράσει σε δεύτερη µοίρα. Η ασφάλεια, το βόλεµα, η εξο-
µοίωση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία του νέου τρόπου ζωής.
Αγαπάνε για να µειώσουν την ανασφάλεια,να αισθάνον-
ται λιγότερο µόνοι,να φοβούνται λιγότερο. Συναισθηµα-
τικές καταστάσεις όπως ο φόβος,η ανασφάλεια,η µοναξιά
και η αίσθηση µίας πιθανής κοντινής αποτυχίας ερµη-
νεύονται σαν αποδείξεις αγάπης στην εκάστοτε σανίδα
σωτηρίας που µπορεί να προσφέρει µια προσωρινή λύ-
τρωση.

Η αληθινή αγάπη  έχει µια πολύ βαθύτερη υπόσταση.
Είναι µια µορφή ολοκλήρωσης,µια κατάσταση όπου ο άν-
θρωπος δίνει χώρο στον εσωτερικό του εαυτό να ανα-
πτυχθεί και να διευρυνθεί.

Είναι απίθανο να αγαπήσει κανείς τους άλλους αν δεν
έχει αποδεχθεί την ίδια του την ύπαρξη ,µε πιο απλά λόγια
αν δεν έχει δεχθεί και αγαπήσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Οι άνθρωποι γεννιόµαστε ξέροντας να αγαπάµε, αλλά
στην πορεία κάπου χάνουµε το δρόµο µας και «ξεχνάµε
να ποτίσουµε το λουλούδι που λέγεται αγάπη» αφήνον-
τάς το να µαραθεί.

Στην αρχαία Ελλάδα η αγάπη ήταν πολύ σηµαντική. Ολό-
κληρη η κοινωνία ήταν έτσι φτιαγµένη ώστε να προάγει
και να απολαµβάνει την αγάπη. Όλα τα δηµιουργήµατα
του αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού φέρνουν µέσα τους
την ενέργεια της αγάπης.

Ο παλαιότερος των Θεών ήταν ο Έρως.  

Η Ήρα, η Ερατώ, και ο Υµέναιος είναι προστάτες της συ-
ζυγικής Αγάπης.

Η Μητέρα των Θεών, η Ρέα, η Λητώ και η Ειλείθυια είναι
προστάτες της µητρικής Αγάπης.

Η Αθηνά εµφυσά στους ανθρώπους την αγάπη για την
γνώση και τη µόρφωση.

Ο Ήφαιστος την αγάπη για την τεχνουργία, ο Ασκληπιός
την αγάπη για την Ιατρική κλπ.

Ο Ζευς ήταν προστάτης της αγάπης και της φιλίας.

Η Εστία προστάτευε την οικογενειακή αγάπη. 

Οι Διόσκουροι είναι προσωποποίηση της αδελφικής Αγά-
πης, της «φιλαδελφίας».

Ο Πόθος είναι Θεός ο οποίος σηµασιολογικά δηλώνει την
αγάπη που συνοδεύεται από σφοδρή επιθυµία.

Ο Απόλλων εκπροσωπεί την αγάπη για τις τέχνες όπως
και οι Μούσες.

Κάθε Θεός, θα έλεγε κανείς, εκφράζει στην ουσία την
αγάπη για ένα διαφορετικό αντικείµενο.

Η αγάπη είναι έννοια αφηρηµένη, πολυσυλλεκτική, είναι
το σύνολο της συµπαντικής Αγάπης προς το σύνολο του
εκδηλωµένου κόσµου, προς τον άνθρωπο, προς το φυτό,
το ζώο, την πέτρα, το ποτάµι, προς κάθε µορφή, προς µία
έννοια, προς µία κατάσταση, προς ένα πράγµα, προς τα
πάντα, από την πρωτογενή ύλη µέχρι τους ανθρώπους και
τους Θεούς.

Σπουδαίοι άνθρωποι όπως ο Σωκράτης,ο Πλάτωνας και
πολλοί άλλοι δίδασκαν την αγάπη. Παρακάτω υπάρχουν
µόνο λίγες από τις χιλιάδες φράσεις που έχουν µείνει
ανέγγιχτες µέσα στους αιώνες....

«Αφετηρία των αρετών είναι η Ευσέβεια, και κορυφαίο
όριό τους η αγάπη», Πυθαγόρας ο Σάµιος.

«Η αγάπη προς τους ανθρώπους είναι καθήκον, αφού εί-
µαστε «όλοι παιδιά του ίδιου θεού», Επίκτητος.

«Ν’ ανταποδίδεις την αγάπη µε αγάπη», Ησίοδος.

«Η ψυχή κλείνει µέσα της δύναµη Αγάπης. καθώς πλά
στηκε για «να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυµάται,
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Αγάπη και Άνθρωπος
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 19 

Η αληθινή αγάπη  έχει µια πολύ βαθύτερη
υπόσταση. Είναι µια µορφή ολοκλήρωσης,
µια κατάσταση όπου ο άνθρωπος δίνει χώρο
στον εσωτερικό του εαυτό να αναπτυχθεί και
να διευρυνθεί.

Η έννοια της αγάπης είναι συνυφασµένη µε
την έννοια της προσφοράς. Όταν κάποιος
αγαπάει νιώθει την ανάγκη να προσφέρει σε
όλα τα επίπεδα, συµβάλλοντας έτσι στη  συ-
νολική εξέλιξη και κατά προέκταση στη δική
του ολοκλήρωση. 
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έτσι πλάστηκε και για ν’ αγαπά», Πλούταρχος.

«Τυφλούται περί το φιλούµενον ο φιλών», Πλάτων. Τυ-
φλώνεται µ’ ό,τι αγαπά, όποιος αγαπά αληθινά.

«Η αγάπη προς τον άνθρωπο µας προστάζει να βοηθάµε
τους ξένους», Επίκουρος

«Ένα σπίτι γεµάτο αγάπη είναι µια ζεστή γωνιά», Λυσίας.

«Φιλότητα αντί διαφοράς εθέλειν», Ανδροκίδης (να θέ-
λεις αγάπη αντί έχθρας).

Φιλοφρονεί πάσιν-Δελφικό παράγγελµα (ν’ αγαπάς
όλους).

Ευλογεί πάντας –Δελφικό παράγγελµα (να καλολογείς
όλους τους ανθρώπους).

Θνήσκε υπέρ πατρίδος-Δελφικό παράγγελµα 

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή θα αναφέρουµε µια
φράση του Σωκράτη,όπου συµπυκνώνεται µέσα  στη
µατιά του µεγάλου δάσκαλου,το γιατί ,στις σύγχρονες
κοινωνίες όπου οι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήµατά
τους όλο και λιγότερο,η αγάπη φαίνεται να  λείπει...
«αγάπη άκαιρος ίσον εστί τω µισείν». Σωκράτης, Στοβ.
Ανθ. αγάπη που δεν εκφράζεται στην κατάλληλη στιγµή
µοιάζει σα να’ ναι µίσος.

Πώς όµως ο άνθρωπος µπορεί να πλησιάσει και να γνω-
ρίσει το τέλειο αγαθό,την αγάπη ,αφού είναι πέρα από τις
αισθήσεις του; Ο Πλάτων απάντησε µε τη θεωρία της αι-
ώνιας ψυχής. Ο άνθρωπος αποτελείται από υλικό σώµα
και άυλη ψυχή. Από τα δύο αυτά η ψυχή είναι το ουσια-
στικότερο και σηµαντικότερο µέρος της ανθρώπινης
ύπαρξης. 

Ο Πλάτωνας, όµως, δε µίλησε µόνο για αρµονία ατοµικής
ψυχής αλλά και για ισορροπία κοινωνικού συνόλου, η
οποία επιτυγχάνεται και πραγµατώνεται µόνο όταν κάθε
τάξη πολιτών(άρχοντες, φύλακες, δηµιουργοί) εκτελούν

το έργο τους.

Πώς µπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στο βα-
θύτερο νόηµα της ζωής; Μέσω της αγωγής, όπως πίστευε
ο Πλάτωνας, η οποία στοχεύει να στρέψει την ψυχή του
ανθρώπου στη γνώση της αλήθειας και της αρετής,της
αγάπης.

Η έννοια της αγάπης είναι συνυφασµένη µε την έννοια
της προσφοράς. Όταν κάποιος αγαπάει νιώθει την
ανάγκη να προσφέρει σε όλα τα επίπεδα, συµβάλλοντας
έτσι στη  συνολική εξέλιξη και κατά προέκταση στη δική
του ολοκλήρωση. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι άνθρωποι
έχουν την ψευδαίσθηση ότι µπορούν να εξελιχθούν ατο-
µικά. Κάτι τέτοιο όµως έρχεται σε αντίφαση,µε τη συνο-
λική κοινωνική και κατά προέκταση συµπαντική
ολοκλήρωση. Για να το φανταστούµε καλύτερα αν το σύ-
νολο των ανθρώπων είναι ένα ανθρώπινο σώµα, ο άν-
θρωπος που συµπεριφέρεται µε εσωστρέφεια και

λειτουργεί εγωκεντρικά,είναι σε αυτό το σώµα το πόδι
που προσπαθεί να κλωτσήσει το κεφάλι......

Είναι λοιπόν οµαδικός ο δρόµος της αγάπης,και µάλιστα
συνυφασµένος µε την έννοια της προσφοράς και του συ-
νολικού καλού. Η ψυχή του κάθε άνθρωπου  αποτελεί ένα
από τα αµέτρητα κοµµάτια της συνολικής ψυχής αυτού
του κόσµου. Έχουµε λοιπόν, υποχρέωση να προσπαθούµε
για την αυτοβελτίωσή µας, που προάγεται µέσα από το
δρόµο της αγάπης. Έτσι µπορούµε να φτιάξουµε ένα κα-
λύτερο κόσµο.

Η αγάπη είναι η υπέρτατη εκδήλωση της θείας δηµιουρ-
γίας. Η µεγαλύτερη δύναµη στο σύµπαν.  
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Από Μαρία Κωνστάντιου 
Ιατρό Παθολόγο

Διευθύντρια Διαγνωστικού Κέντρου “ΙΑΣΗ”
6945991700

Σπουδαίοι άνθρωποι όπως ο Σωκράτης, ο
Πλάτωνας και πολλοί άλλοι δίδασκαν την
αγάπη. 

Η αγάπη είναι η υπέρτατη εκδήλωση 
της θείας δηµιουργίας. 

Η µεγαλύτερη δύναµη στο σύµπαν.  

Η αγάπη είναι έννοια αφηρηµένη, πολυσυλ-
λεκτική, είναι το σύνολο της συµπαντικής
Αγάπης προς το σύνολο του εκδηλωµένου κό-
σµου, προς τον άνθρωπο...

Αγάπη είναι ένα αίσθηµα που δεν περιγράφεται εύκολα µε λόγια. Είναι όταν αισθάνεσαι κάτι για
κάποιον άλλον, όταν θες να περνάς την ώρα του. Όµως άλλο είναι η αγάπη µεταξύ µητέρας και
κόρης και άλλο είναι η αγάπη µεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού.

Μυρτώ Γερουλάνου, 13
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Θα µπορέσουµε να αγαπάµε τους άλλους πιο ολοκληρω-
µένα και σταθερά, όταν µπορέσουµε να απελευθερω-
θούµε από το λαβύρινθο των δυσάρεστων
συναισθηµάτων και εσωτερικών συγκρούσεων που εµπο-
δίζουν την αγάπη µας. Βασικά, αυτό σηµαίνει µετα-
µόρφωση του φόβου.

Χρησιµοποιούµε τη λέξη «αγάπη» για να περιγράψουµε
πολλές µορφές έλξης που αποτελούν διαφορετικές κατα-
στάσεις του νου. Όταν λέµε ότι αγαπάµε κάποιον ή κάτι,
ουσιαστικά εννοούµε ότι νιώθουµε καλά όταν είµαστε σε
επαφή µ’ αυτό το ον ή το πράγµα. Υπάρχει µια ευχάριστη
κατάσταση που µας επιτρέπει να νιώθουµε ασφάλεια,
πληρότητα, ευτυχία και εσωτερική γαλήνη.

Εντούτοις, η σύνδεσή µας µ’ αυτό το ον µπορεί να είναι
σε διάφορα επίπεδα. Μόνο λίγα από αυτά µπορούν να θε-
ωρηθούν αληθινή αγάπη. Τα πιο πολλά είναι στην πραγ-
µατικότητα αγάπη µαζί µε ανάγκη και προσκόλληση.
Είναι «ένα είδος παζαρέµατος της αγάπης», όπου αγα-
πάµε κάποιον όσο µας δίνει αυτό που θέλουµε και χρει-
αζόµαστε απ’ αυτόν. Όταν πάψει να µας το δίνει, ή
εµποδίζει την ικανοποίησή µας, παύουµε να τον αγαπάµε
και γεµίζουµε πόνο, πίκρα, ζήλια και θυµό – όλα αυτά
γεννιούνται από το φόβο.

Το πρώτο βήµα είναι να συνειδητοποιήσουµε πότε χά-
νουµε τα αισθήµατά µας αγάπης και ενότητας µε τους άλ-
λους. Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα µας
βοηθήσει:

Σε ποιες περιπτώσεις χάνουµε την αγάπη και την ενό-
τητα; Μπορεί να νιώθουµε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
συναισθήµατα: φόβο, αρνητικότητα, ξεχωριστότητα, δυ-
σφορία, αντιπάθεια, άγχος, ανησυχία, θυµό, µίσος, επι-
φυλακτικότητα, πίκρα, ζήλια, µνησικακία, απογοήτευση,
απόρριψη του εαυτού µας ή του άλλου, κατωτερότητα,
ανωτερότητα, ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθηµα που µας
αποµακρύνει από τους άλλους.

Μετά από κάθε περίπτωση σηµειώνουµε τα συναισθή-
µατα που ίσως νιώθουµε.

Όταν οι άλλοι είναι διαφορετικοί, ανήκουν σε άλλη
οµάδα ή σε κάποιες οµαδοποιήσεις όπως:
α. Παράξενη εµφάνιση
β. Διαφορετικό πολιτικό κόµµα
γ. Διαφορετική θρησκεία
δ. Διαφορετική κοινωνικοοικονοµική οµάδα
ε. Διαφορετικό µορφωτικό ή διανοητικό επίπεδο
στ. Διαφορετική χώρα

ζ. Διαφορετική φυλή
Όταν οι άλλοι δεν συµφωνούν µαζί µου. Όταν πι-
στεύουν ή εκφράζουν διαφορετικές γνώµες ή απορρί-
πτουν τις δικές µου.
Όταν κριτικάρουν εµένα ή πρόσωπα ή οµάδες, που
είναι σηµαντικές για µένα.

Όταν δε µε κατανοούν.

Όταν εµποδίζουν εµένα ή πρόσωπα σηµαντικά για µένα
να ικανοποιήσουµε σηµαντικές ανάγκες, δηλαδή φα-
γητό, στέγη, σεξ, εργασία, ύπνο, χρήµατα, διακοπές, δια-
λογισµό, την αποδοχή και την εκτίµηση από τους άλλους.

Όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες µου ή
δε λειτουργούν όπως θα ήθελα (ιδιαίτερα παιδιά, σύζυ-
γοι, συγγενείς και γονείς).

Όταν δε µε σέβονται.

Όταν πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι.

Όταν νοµίζουν ότι τα ξέρουν όλα.

Όταν µου δίνουν συµβουλές που δεν ζήτησα.

Όταν προσπαθούν να µε ελέγξουν και να µε καταπιέ-
σουν.

Όταν χρησιµοποιούν εµένα ή άλλους.

Όταν λένε ψέµατα και κουτσοµπολεύουν.

Όταν παίζουν το ρόλο του θύµατος και θέλουν προ-
σοχή, κλαίγοντας, παραπονούµενοι, κριτικάροντας κλπ.

Όταν δε φροντίζουν τον εαυτό τους.

Όταν είναι αδύναµοι και εξαρτηµένοι.

Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουµε την Αγάπη µας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 20 

Χάνουµε την αγάπη µας, όταν φοβόµαστε. 
Φοβόµαστε, όταν πιστεύουµε ότι κινδυ-
νεύουµε εµείς ή κάποιος σηµαντικός για µας.

Από πνευµατική άποψη οι ανάγκες µας δεν
µπορούν ποτέ να είναι σε κίνδυνο, επειδή
στην πραγµατικότητα έχουµε πάντοτε ασφά-
λεια, αξία και ελευθερία. Όλα αυτά αποτε-
λούν τη βασική εσωτερική µας φύση.

Πώς µπορώ να αντιληφθώ αυτό (τον
εαυτό µου, τους άλλους, την κατάσταση
και τη ζωή) µε διαφορετικά τρόπο, ώστε
να διατηρώ τα αισθήµατα αγάπης και ενότη-
τας µε τον εαυτό µου και τους άλλους;
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Όταν κάνουν λάθη.

Όταν δεν είναι συνεπείς στο λόγο τους ή στα ραντε-
βού τους.

Όταν είναι τεµπέληδες.

Όταν συµπεριφέρονται µε εγωιστικό τρόπο, αδια-
φορώντας για τις ανάγκες των άλλων.

Όταν είναι ψυχροί και αναίσθητοι.

Όταν αγνοούν τις ανάγκες µου.

Όταν έχουν περισσότερα από µένα, ή έχουν κάτι που
ζηλεύω.

Όταν ο ερωτικός µου σύντροφος µε απατά.

Όταν βλάπτουν εµένα ή πρόσωπα σηµαντικά για
µένα, σωµατικά ή συναισθηµατικά.

Όταν έχουν κακές προθέσεις και ευτελή κίνητρα.
Άλλοι λόγοι.

Μπορεί να θέλετε να κάνετε έναν κατάλογο των κατα-
στάσεων και συµπεριφορών που διεγείρουν τα αρνητικά
σας συναισθήµατα και σας κάνουν να κλείνεστε ή να γί-
νεστε αµυντικοί ή επιθετικοί.

Άτοµα Καταστάσεις ή συµπεριφορές Συναισθήµατα

Οι Πεποιθήσεις και οι Ανάγκες 
που Εµποδίζουν την Αγάπη µας

Έχοντας επίγνωση των καταστάσεων, στις οποίες χά-
νουµε την αγάπη µας, είµαστε έτοιµοι να βρούµε το γιατί.
Η απάντηση βρίσκεται στις πεποιθήσεις και τα συναι-
σθήµατά µας και ιδιαίτερα στους φόβους µας. Χάνουµε
την αγάπη µας, όταν φοβόµαστε. Φοβόµαστε, όταν πι-
στεύουµε ότι κινδυνεύουµε εµείς ή κάποιος σηµαντικός
για µας.

Για καθεµιά από τις παραπάνω καταστάσεις, όπου χά-
νουµε την αγάπη µας, χρειάζεται να βρούµε τα ακόλουθα:

1. Τι πιστεύω που µε κάνει να χάνω την αγάπη και
την ενότητά µου µ’ αυτό το άτοµο, όταν συµπεριφέρεται
µ’ αυτόν τον τρόπο;

2. Τι πιστεύω ή φοβάµαι, που µε κάνει να κλείνοµαι
και να µπαίνω σε άµυνα;

3. Ποιες ανάγκες µου είµαι προγραµµατισµένος να πι-
στεύω ότι κινδυνεύουν σ’ αυτές τις καταστάσεις ή όταν
κάποιος φέρεται µ’ αυτόν τον τρόπο;

4. Πώς µπορώ να αντιληφθώ αυτό (τον εαυτό µου,
τους άλλους, την κατάσταση και τη ζωή) µε διαφο-
ρετικά τρόπο, ώστε να διατηρώ τα αισθήµατα αγάπης
και ενότητας µε τον εαυτό µου και τους άλλους;

5. Ποιες µεθόδους µπορώ να εφαρµόσω για να απε-
λευθερωθώ από αυτές τις µηχανικές αµυντικές αντιδρά-
σεις που παρεµβαίνουν στην έµφυτη αγάπη µου για τον
εαυτό µου και τους άλλους; 

Στις ερωτήσεις 2 και 3, οι φόβοι µας συνήθως έχουν να
κάνουν µε τις βασικές µας ανάγκες – ασφάλεια, ικανο-
ποίηση, επιβεβαίωση, έλεγχο, δικαιοσύνη και ελευθερία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, χάνουµε την αγάπη µας
όταν ερµηνεύουµε ότι η συµπεριφορά των άλλων βάζει
κατά κάποιον τρόπο σε κίνδυνο αυτές τις ανάγκες µας.

Ίσως κάποιες απαντήσεις στις προηγούµενες ερωτήσεις
µάς βοηθήσουν να καταλάβουµε τις πεποιθήσεις που εµ-
ποδίζουν την αγάπη µας σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Οι βα-
σικοί λόγοι, που χάνει κάποιος την αγάπη του, µπορεί να
διαφέρουν από τις δοθείσες απαντήσεις. Σε µερικές περι-
πτώσεις, αναφέρονται οι ανάγκες, που µπορεί να έχουµε
προγραµµατιστεί να πιστεύουµε ότι κινδυνεύουν. Αυτά
που ακολουθούν είναι µόνον κάποιες πιθανότητες.

Σηµείωση: το να πιστεύουµε ότι κάποια
ανάγκη µας κινδυνεύει δε σηµαίνει ότι πραγµα-
τικά είναι σε κίνδυνο. Από πνευµατική άποψη
οι ανάγκες µας δεν µπορούν ποτέ να είναι σε
κίνδυνο, επειδή στην πραγµατικότητα έχουµε
πάντοτε ασφάλεια, αξία και ελευθερία. Όλα
αυτά αποτελούν τη βασική εσωτερική µας
φύση.

Όταν λέµε ότι αγαπάµε κάποιον ή κάτι, ου-
σιαστικά εννοούµε ότι νιώθουµε καλά όταν
είµαστε σε επαφή µ’ αυτό το ον ή το πράγµα.
Υπάρχει µια ευχάριστη κατάσταση που µας
επιτρέπει να νιώθουµε ασφάλεια, πληρότητα,
ευτυχία και εσωτερική γαλήνη.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 48



Διδασκόµαστε από την κοινωνία, τη θρησκεία και τα
πολιτικά κόµµατα να φοβόµαστε και να δυσπιστούµε σε
ό,τι είναι διαφορετικό από µας. Μας έχουν πει ότι το δια-
φορετικό είναι λάθος και επικίνδυνο. Μας έχουν προ-
γραµµατίσει να πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρχει µόνο
ένα σωστό ή λάθος. Εποµένως, αν υπάρχει µια πιθανό-
τητα οι άλλοι, που είναι διαφορετικοί, να είναι σωστοί,
τότε εµείς µπορεί να είµαστε λάθος – άρα δεν αξίζουµε
και δεν είµαστε ασφαλείς.

Μπορεί να πιστεύουµε ότι είµαστε ασφαλείς µόνο
όταν ανήκουµε σε µια οµάδα. Όσοι δεν ανήκουν στην
οµάδα µου δεν είναι καλοί και σωστοί και δε θα έπρεπε να
τους αγαπώ.
Βασικά, φοβόµαστε ό,τι διαφέρει. Αυτό µπορεί να

είναι ένα άτοµο, µια άλλη φυλή, θρησκεία, πολιτικό
κόµµα, χώρα, οικονοµική επαγγελµατική ή κοινωνική
τάξη. Είναι ευκολότερο να αγαπάµε αυτούς µε τους οποί-
ους νιώθουµε ασφάλεια. Νιώθουµε ασφάλεια µε ό,τι είναι
οικείο και παρόµοιο µε µας. Μας επιβεβαιώνει, επειδή
αποδεικνύει ότι είµαστε «σωστοί».
Για να απελευθερωθούµε από αυτό το εµπόδιο της

αγάπης, χρειάζεται να αναπτύξουµε εσωτερική αίσθηση
ασφάλειας. Μπορούµε να νιώθουµε ασφάλεια όταν συ-
νειδητοποιήσουµε ότι αυτά τα άλλα όντα είναι στην
πραγµατικότητα µοναδικές εκφράσεις της µιας θεϊκής
συνειδητότητας, η οποία εκφράζει τον εαυτό της σαν όλα
τα όντα – συµπεριλαµβάνοντας κι εµάς τους ίδιους. Όλοι
οι άλλοι είναι αδελφές ψυχές στη διαδικασία της εξέλι-
ξης. Μοιράζονται µαζί µας τις ίδιες ανάγκες, φόβους και
προγραµµατισµούς. Μαθαίνουν κι αυτοί από τις εµπει-
ρίες τους.
Όλες οι ψυχές είναι έκφραση της µιας θεϊκής συνει-

δητότητας. (Θα το επαναλαµβάνω ξανά και ξανά.) Η
ψυχή παίρνει µια προσωρινή µορφή µε σκοπό τη µάθηση,
την εξέλιξη, τη δηµιουργία και την υπηρεσία. Μπορεί να
επιλέξει ένα σώµα από την Αµερική, Ελλάδα, Ρωσία,
Τουρκία, Αγγλία, Αυστραλία, Αραβία, Ισραήλ ή Παλαι-
στίνη. Μπορεί να επιλέξει έναν νου Χριστιανό, Μου-
σουλµάνο, Εβραίο, Ινδουιστή, Βουδιστή ή άθεο. Μπορεί
προσωρινά να εκφραστεί µέσα από ένα αρσενικό ή θη-
λυκό σώµα. Μπορεί να προχωρήσει µέσα από πλούτο ή
φτώχια. Μπορεί να διδαχτεί µέσα από το ρόλο του προ-
ϊστάµενου ή του υφιστάµενου, του γραµµατέα, του τεχνι-
κού, του εργάτη, του αγρότη, του αστυνοµικού, του
δικαστή ή ακόµη και το ρόλο του εγκληµατία.
Η ψυχή δεν είναι καµιά από αυτές τις προσωρινές

ιδιότητες. Η πρόκλησή µας στη ζωή είναι να δούµε πέρα
απ’ αυτές τις τεχνητές ετικέτες και να αντιληφθούµε το
θεϊκό ον στον καθένα, ανεξάρτητα από όλους τους παρά-

γοντες που µας ξεχωρίζουν.
Χρειάζεται να διευρύνουµε τον κύκλο της ενότη-

τάς µας. Μερικοί άνθρωποι έχουν έναν πολύ µικρό κύκλο
ταυτότητας. Νιώθουν κοντά και νοιάζονται για πολύ λί-
γους ανθρώπους. Κάποιοι από µας δε συµπεριλαµβά-
νουµε ούτε τον εαυτό µας στον κύκλο της αγάπης µας.
Δεν αγαπάµε τον εαυτό µας και δε νοιαζόµαστε ούτε και
κάνουµε το καλύτερο γι’ αυτόν. Άλλοι ταυτίζονται µε τον
εαυτό τους και µε κανέναν άλλον. Δε νιώθουν κοντά σε
κανέναν άλλον. Οι περισσότεροι από µας ταυτιζόµαστε
και νιώθουµε άνετα µε την οικογένειά µας και για τους
υπόλοιπους λέµε «οι άλλοι».
Λίγοι έχουν διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερόντων

και της ενότητας προς όλους τους συγγενείς τους και ίσως
τους φίλους τους και κάποιους συναδέλφους. Ακόµη λι-
γότεροι νιώθουν ενότητα µε όλους αυτούς που ανήκουν
στην ίδια θρησκεία, εθνικότητα, πολιτικό κόµµα ή ίσως
αθλητική οµάδα.
Ο τελικός σκοπός µας είναι να διευρύνουµε τον κύκλο

της ενότητας για να συµπεριλάβει όλα τα όντα, ανεξάρ-
τητα από θρησκεία, εθνικότητα, φυλή, πολιτικό κόµµα
κλπ. και ίσως ακόµη και τα ζώα, τα φυτά και τα έντοµα.
Αυτός είναι ο σκοπός της ενσάρκωσής µας στη
ζωή.
Η πρόκληση της αγάπης είναι να διευρύνουµε

τον κύκλο της ενότητας, ταύτισης και αγάπης ώστε
να συµπεριλάβει όλα τα όντα. Μόνο ο φόβος και η
άγνοια µας εµποδίζουν.

*******

Αγαπώντας Αυτούς που Διαφωνούν, 
µας Κρίνουν ή δεν µας Κατανοούν

Όταν οι άλλοι δεν συµφωνούν µαζί µου. Όταν πι-
στεύουν ή εκφράζουν διαφορετικές γνώµες ή απορρί-
πτουν τις δικές µου.

Όταν κριτικάρουν εµένα ή πρόσωπα ή οµάδες, που
είναι σηµαντικές για µένα.

Όταν δεν µε κατανοούν.
Ας ξεκινήσουµε από το τελευταίο θέµα.
Μπορεί να δυσκολευόµαστε να αγαπάµε αυτούς που

δε µας κατανοούν, επειδή µας ελέγχουν οι ακόλουθες πε-
ποιθήσεις:
α. Αν ήµουν καλός άνθρωπος, θα µε κατανοούσαν.
β. Χρειάζοµαι να µε κατανοούν για να νιώθω ασφα-

λής, σίγουρος και ότι µε αγαπούν.
γ. Είµαι ασφαλής µόνον όταν οι άλλοι µε αποδέχονται

και µε κατανοούν.
δ. Οι άνθρωποι µε κατανοούν όταν συµφωνούν µαζί

µου.

Σηµείωση: Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στην
κατανόηση, τη συµφωνία, το ενδιαφέρον και τη
συµµόρφωση. Έχει ενδιαφέρον, όταν οι άνθρωποι
λένε, «δε µε καταλαβαίνεις», συνήθως εννοούν «δε συµ-
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Αγαπώντας αυτούς που είναι Διαφορετικοί
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 21

Όταν λέµε να απαλλαγούµε από την
ανάγκη επιδοκιµασίας από τους άλλους και
να ακολουθήσουµε τη δική µας συνείδηση, δε
σηµαίνει ότι πιστεύουµε ότι είµαστε τέλειοι,
ανώτεροι ή αλάνθαστοι ή ότι δεν έχουµε ση-
µεία που χρειάζεται να βελτιωθούν.
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φωνείς µαζί µου, δε νοιάζεσαι για τις ανάγκες µου, δεν κά-
νεις αυτό που θέλω να κάνεις.» Αυτές είναι εντελώς δια-
φορετικές πραγµατικότητες. Άλλο είναι να κατανοώ
αυτό που λέει ή χρειάζεται κάποιος. Άλλο είναι να συµ-
φωνώ µε αυτόν και διαφορετικό να µπορώ, να ενδια-
φέροµαι αρκετά ή να θέλω ή να επιλέγω να του δώσω ή
να κάνω αυτό που θέλει.
Έτσι, συνήθως, χάνουµε την αγάπη µας, όχι επειδή ο

άλλος δε µας καταλαβαίνει, αλλά επειδή πιστεύουµε ότι
δε συµφωνεί, δεν ενδιαφέρεται ή δεν είναι πρόθυµος ή
ικανός να µας δώσει αυτό που θέλουµε. Όπως ακριβώς θέ-
λουµε να µας αγαπούν όταν δεν µπορούµε να συµφωνή-
σουµε µε τους άλλους ή να συµµορφωθούµε µε τις
ανάγκες τους, έτσι και οι άλλοι χρειάζονται να τους αγα-
πάµε όταν δεν µπορούν να συµβιβαστούν µε τις πεποιθή-
σεις ή τις ανάγκες µας.
Έχουµε την τάση να νιώθουµε απειλή και να χάνουµε

την αγάπη µας, όταν οι άλλοι δε συµφωνούν µαζί µας ή
κρίνουν ή απορρίπτουν εµάς ή την αγαπηµένη µας οικο-
γένεια, έθνος, θρησκεία ή άλλη οµαδοποίηση. Πιστεύουµε
ότι η αξία µας εξαρτάται από το τι πιστεύουν οι άλλοι για
µας ή για την οµάδα µε την οποία ταυτιζόµαστε. Και νιώ-
θουµε την ανάγκη να προστατεύσουµε την αξία µας από
τη διαφορετική γνώµη ή την κριτική των άλλων.
Χρειαζόµαστε την επιδοκιµασία τους για να νιώθουµε

ότι αξίζουµε και µπαίνουµε στην άµυνα, περνάµε ακόµη
και στην επίθεση, όταν νιώθουµε να «απειλείται» η αξία
µας. Αυτό είναι αυξηµένο όταν είµαστε προγραµµατισµέ-
νοι να πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρχει µόνο ένα σωστό
και όλες οι άλλες αντιλήψεις και συστήµατα είναι λάθος.
Φοβόµαστε ότι, αν οι άλλοι είναι σωστοί, τότε εµείς πρέ-
πει να είµαστε λάθος.
Επηρεαζόµαστε από διάφορες γνώµες και κριτικές σε

βαθµό που να αµφιβάλουµε για τον εαυτό µας και τους
άλλους µε τους οποίους ταυτιζόµαστε. Είναι ενδιαφέρον
ότι ο φανατισµός γεννήθηκε από την αυτοαµφισβήτηση.
Όταν είµαστε σίγουροι γι’ αυτά που πιστεύουµε, δεν απει-
λούµαστε από την κριτική ή από διαφορετικές αντιλήψεις.
Δεν χρειαζόµαστε να αποδείξουµε τίποτα στους άλλους.
Δε χρειάζεται να απαντήσουµε στους άλλους. Απαντάµε
µόνο στη συνείδησή µας. Όταν είµαστε σε αρµονία µε
τον εαυτό µας και τις εσωτερικές µας αξίες, νιώθουµε
ασφαλείς µε το να είµαστε διαφορετικοί, ακόµη κι αν µας
απορρίπτουν.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δε νοιαζόµαστε για τους άλ-

λους, τις ανάγκες τους, τα συναισθήµατα ή τις πεποιθή-
σεις τους. Τους αγαπάµε και ενδιαφερόµαστε γι’ αυτούς,
τους ακούµε, εκτιµούµε ό,τι µας λένε, επειδή µπορεί να
έχουν δίκιο και µπορεί να έχουµε πολλά να κερδίσουµε
προσέχοντάς τους. Στην πραγµατικότητα, οι άλλοι είναι
το ίδιο το θείο που µας µιλάει τη δεδοµένη στιγµή. Το ερώ-
τηµα είναι αν το µάθηµά µας βρίσκεται στο να τους ακού-
σουµε και να αλλάξουµε κάτι στον εαυτό µας, τις
πεποιθήσεις ή τον τρόπο ζωής µας, ή στο να συνεχίσουµε
να τους αγαπάµε, ενώ ακολουθούµε την εσωτερική µας
φωνή, που είναι διαφορετική από τη δική τους.
Μπορούµε να το πετύχουµε πολύ πιο εύκολα, όταν

νιώθουµε ασφαλείς µέσα µας, ακόµη κι αν είµαστε δια-
φορετικοί από τους άλλους και να µην χρειαζόµαστε την
επιδοκιµασία τους. Όταν φοβόµαστε ότι θα χάσουµε την
αγάπη των άλλων όντας διαφορετικοί, µην έχοντας την
επιδοκιµασία τους ή µην προσέχοντας τις υποδείξεις τους,

αναπτύσσουµε µια άχρηστη εσωτερική αρνητικότητα –
ίσως για να προστατευτούµε από το φανταστικό κίνδυνο
της ασυµφωνίας ή της κριτικής.
Αν νιώθουµε σίγουροι µέσα µας, θα τους ακούσουµε

και µε µαλακό και τρυφερό τρόπο θα τους εξηγήσουµε ότι
είµαστε ευγνώµονες και σεβόµαστε τα σχόλιά τους και τις
αντιλήψεις τους και ότι θα αναλογιστούµε ό,τι µας είπαν,
αλλά ότι τελικά θα πρέπει να ζήσουµε µε τις δικές µας
εσωτερικές αξίες και πεποιθήσεις.
Μπορούµε να συµφωνήσουµε να έχουµε διαφωνίες

και να αγαπάµε ο ένας τον άλλον, ακόµη κι όταν δε συµ-
φωνούµε. Να απαλλαγούµε από τη συµφωνία σαν προ-
ϋπόθεση της αγάπης.
Η ικανότητά µας να το κατορθώσουµε εξαρτάται από

το βαθµό που εµείς οι ίδιοι είµαστε απαλλαγµένοι από την
ανάγκη να κρίνουµε ή να διαφωνούµε µε τους άλλους –
ίσως για να «προστατεύσουµε» την αξία µας, την ασφά-
λειά µας, την ανάγκη ελέγχου ή την ελευθερία µας. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να συνειδητοποιήσουµε
ότι µια οµαδοποίηση, µε την οποία έχουµε ταυτιστεί (η εκ-
κλησία µας, η κυβέρνηση ή άλλες οµαδοποιήσεις), µπορεί
να µη λειτουργεί καλά και να έλκει δικαιολογηµένη κρι-
τική.

Σηµείωση: Όταν λέµε να απαλλαγούµε από την
ανάγκη επιδοκιµασίας από τους άλλους και να ακολουθή-
σουµε τη δική µας συνείδηση, δε σηµαίνει ότι πιστεύουµε
ότι είµαστε τέλειοι, ανώτεροι ή αλάνθαστοι ή ότι δεν
έχουµε σηµεία που χρειάζεται να βελτιωθούν. Απλά ση-
µαίνει ότι κατανοούµε πως όλα τα όντα βρίσκονται σε µια
διαδικασία εξέλιξης και ότι αξίζουµε την αγάπη ακόµη κι
όταν κάνουµε λάθη και δεν είµαστε τέλειοι. Δε σηµαίνει
ότι σταµατάµε την προσπάθεια βελτίωσης της συµπερι-
φοράς µας, των επιλογών και των πράξεών µας. Συνεχί-
ζουµε να παρατηρούµε και να βελτιώνουµε τον εαυτό µας,
ενώ συγχρόνως συνειδητοποιούµε ότι εµείς και όλοι οι
άλλοι αξίζουµε την αγάπη και το σεβασµό όπως είµαστε
στην παρούσα φάση της εξέλιξής µας.

Η εφαρµογή αυτής της φιλοσοφίας απαιτεί να κά-
νουµε το ίδιο στους άλλους και να τους αγαπάµε και να
τους σεβόµαστε µε τα λάθη και τις αδυναµίες τους σ’ αυτό
το στάδιο της εξελικτικής τους πορείας. Όταν µπορούµε
να το κάνουµε, θα µας είναι ευκολότερο να νιώθουµε
άνετα και τρυφερά ακόµη και απέναντι σε κριτική και δια-
φορετικές γνώµες.
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Όταν λένε ψέµατα και κουτσοµπολεύουν.

Εδώ υπάρχουν διάφορες πιθανότητες.
1. Λένε ψέµατα που δεν είναι για µας. Μπορεί να

είναι για τον εαυτό τους, άλλους, γεγονότα κλπ.
2. Λένε ψέµατα στους άλλους για µας.
3. Κουτσοµπολεύουν άλλους.
4. Κουτσοµπολεύουν εµάς.

Αυτή είναι άλλη µια πνευµατική πρόκληση – να αγα-
πάµε αυτούς που συµπεριφέρονται µ’ αυτόν τον τρόπο.
Κάθε φορά που βιώνουµε αρνητικά συναισθήµατα

που επισκιάζουν την έµφυτη αγάπη µας, χρειάζεται να
θέσουµε στον εαυτό µας την ερώτηση, «από τι κινδυνεύω
εδώ;» Τι είναι αυτό που φοβόµαστε, όταν οι άλλοι συµ-
περιφέρονται µε τέτοιο τρόπο;

Μερικοί προγραµµατισµοί είναι:
1. Δεν είµαι ασφαλής όταν οι άλλοι µου λένε ψέµατα.

Δεν υπάρχει τρόπος να κατανοήσω ή να ελέγξω αυτό που
συµβαίνει και δεν µπορώ να ξέρω τι να κάνω.

2. Δεν αξίζω όταν οι άλλοι µου λένε ψέµατα.
3. Μπορεί να µε απορρίψουν και µπορεί να χάσω τον

αυτοσεβασµό µου, όταν οι άλλοι µε κουτσοµπολεύουν και
λένε σε τρίτους µυστικά για την προσωπική µου ζωή.

4. Αν κάποιοι λένε ψέµατα για µένα, οι άλλοι θα µε
απορρίψουν και θα χάσω την αγάπη τους.

Βασικά νιώθουµε να απειλείται η ασφάλεια και η
αξία µας – κυρίως εξαιτίας του τι θα πιστέψουν οι άλλοι
για µας.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, για να είµαστε ικανοί να

αγαπάµε, χρειάζεται για άλλη µια φορά να ξεκινήσουµε
µε το αξίωµα ότι αυτό που µας συµβαίνει είναι για κάποιο
λόγο και ότι, αν πάρουµε αυτό το µάθηµα, θα έχουµε
πνευµατικά οφέλη.

Πολλά µπορούµε να κερδίσουµε από τα ακόλουθα
µαθήµατα:

1. Η ζωή µού δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι για
να απελευθερωθώ από τους φόβους και τους προγραµ-
µατισµούς που περιορίζουν την ευτυχία µου και την ει-
κόνα µου για τον εαυτό µου.

2. Η αξία µου είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη
γνώµη των άλλων για µένα.

3. Αξίζω ακόµη κι όταν οι άλλοι λένε ψέµατα σε µένα
ή για µένα.

4. Οι άνθρωποι ψεύδονται όταν φοβούνται την αλή-
θεια. Πρέπει να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβληµα για να
ψεύδονται.

5. Οι άνθρωποι κουτσοµπολεύουν όταν αµφισβητούν
τη δική τους αξία και όταν χρειάζονται επιβεβαίωση και
προσοχή. Έχουν ανάγκη βοήθειας.

6. Έχω κάθε δικαίωµα να αντιµετωπίζω µε αγάπη και
σταθερότητα καθέναν που ψεύδεται και κουτσοµπολεύει
εµένα ή άλλους, απαιτώντας απ’ αυτόν να σταµατήσει
αυτή τη συµπεριφορά.

7. Δε χρειάζεται να θυµώνω ή να κακιώνω µ’ αυτούς
που, από φόβο, αυτοαµφισβήτηση και ανάγκη, συµπερι-
φέρονται µε ανήθικους και άδικους τρόπους. Μπορώ να
τους αντιµετωπίσω εξίσου δυναµικά µε αγάπη, επικοινω-
νώντας µε τον ανώτερο εαυτό τους.

8. Τίποτα δεν µπορεί να συµβεί που δεν είναι καλό
για τη διαδικασία εξέλιξής µου.

9. Έχω την εσωτερική δύναµη να διαχειριστώ και να
ξεπεράσω κάθε γεγονός ή κατάσταση που µπορεί να προ-
κύψει.

Αν µπορούµε να πιστέψουµε τα παραπάνω, τότε µπο-
ρούµε να αντιµετωπίσουµε τους ψεύτες µε αγάπη, συν-
δεόµενοι µε τη δική τους αίσθηση δικαίου, εξηγώντας
γιατί είναι τόσο σηµαντικό για µας, τους άλλους κι αυτούς
τους ίδιους να λένε µόνο αλήθεια για όλα και να µην ανα-
φέρουν ποτέ για κάποιον, ο οποίος δεν είναι παρών, κάτι
που δε θα το έλεγαν µπροστά του.

Μπορούµε να κατανοήσουµε ότι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν σοβαρά προβλήµατα και χρειάζονται βοήθεια και
αγάπη. Μπορούµε να τους αγαπάµε και να τους βοηθάµε,
ενώ συγχρόνως τους αντιµετωπίζουµε, όποτε απαιτείται,
αν δεν είναι ειλικρινείς ή πέφτουν στην παγίδα του κου-
τσοµπολιού.

Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν η συµπεριφορά του
άλλου γίνεται οδυνηρή ή καταστροφική για µας ή άλλους,
έχουµε πάντα τη δυνατότητα να διακόψουµε κάθε επαφή
µ’ αυτό το άτοµο, ενώ συνεχίζουµε να το αγαπάµε, να
προσευχόµαστε γι’ αυτό και να του στέλνουµε καθη-
µερινά φως, ελπίζοντας να αφυπνιστεί και να απε-
λευθερωθεί από το πρόβληµά του.

*******

Αγαπώντας αυτούς που αγνοούν ή δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες µας

Γιατί θα έπρεπε οι άλλοι να ανταποκρίνονται ή να
ικανοποιούν τις ανάγκες µας; Γιατί να αποτελεί αυτό προ-
ϋπόθεση για να τους αγαπάµε; Γιατί να αποτελεί αυτό
προϋπόθεση για να νιώθουµε ότι µας αγαπάνε; Εµείς εί-
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Το να αγαπάµε κάποιον που δεν ικανοποιεί
τις ανάγκες µας είναι µια θαυµάσια ευκαιρία
να αναπτύξουµε ανιδιοτελή αγάπη. Αυτή
είναι η πρόκλησή µας εδώ.

Η αληθινή αγάπη επιθυµεί να είναι ο
άλλος ευτυχισµένος µε όποιον τρόπο κι αν κα-
θοδηγείται (τουλάχιστον προσωρινά) να βρει
την ευτυχία. 
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µαστε ικανοί να ικανοποιούµε και να ανταποκρινόµαστε
στις δικές τους ανάγκες; Όταν δεν µπορούµε ή δεν επιλέ-
γουµε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες τους, είναι επειδή
δεν τους αγαπάµε ή επειδή µας εµποδίζουν οι δικές µας
ανάγκες, φόβοι ή διάφορα εσωτερικά εµπόδια;

Ίσως µπορούµε να απαλλαγούµε από αυτήν την προ-
ϋπόθεση για να αγαπάµε και να επιλέξουµε να τους αγα-
πάµε ακόµη κι όταν δεν µπορούν ή επιλέγουν να µην
ικανοποιούν τις ανάγκες µας. Αυτό θα ήταν ένα πολύ υψη-
λότερο επίπεδο αγάπης. Αγάπη χωρίς ικανοποίηση των
αναγκών µας για ασφάλεια, αξία, ελευθερία, ευχαρίστηση
κλπ. Αγάπη απλά για την αγάπη.
Το να αγαπάµε κάποιον που δεν ικανοποιεί τις ανάγ-

κες µας είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να αναπτύξουµε ανι-
διοτελή αγάπη. Αυτή είναι η πρόκλησή µας εδώ.

Συχνά πιστεύουµε ότι οι άλλοι δε µας αγαπάνε, όταν
δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες µας. Όµως, είναι πολύ
πιθανό ότι µας αγαπάνε αλλά δεν µπορούν να ανταποκρι-
θούν λόγω των δικών τους διαφορετικών αναγκών, αξιών
και αντιλήψεων ή επειδή ελέγχονται από διάφορες προ-
σκολλήσεις. Αν κοιτάξουµε µέσα µας, θα ανακαλύψουµε
ότι δεν µπορούµε να ικανοποιήσουµε όλες τις ανάγκες των
αγαπηµένων µας, παρόλο που τους αγαπάµε.

Έχουµε και πάλι κάθε δικαίωµα να εκφράζουµε απο-
τελεσµατικά και να διαπραγµατευόµαστε αυτά που χρει-
αζόµαστε από αυτά τα άτοµα. Αλλά αυτό µπορεί να
γίνεται χωρίς εκβιασµούς ότι δε θα τους αγαπάµε αν δεν
ανταποκριθούν. Είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν όταν
νιώθουν ότι η αγάπη µας είναι ανεξάρτητη από τις πράξεις
τους.

*******

Αγαπώντας τον ερωτικό µας 
σύντροφο που µας απατά

Όταν ο ερωτικός µου σύντροφος µε απατά.
Αυτό είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους. Μερικοί,

όµως, είναι ικανοί να ξαναβρούν την αγάπη ακόµη κι αν
επιλέξουν να µη συνεχίσουν τη σχέση. Αυτό είναι µια δο-
κιµασία για τα εσώτερα συναισθήµατά µας αξίας και
ασφάλειας. Και ελέγχει επίσης πόσο πραγµατικά πι-
στεύουµε στις πνευµατικές αλήθειες όσον αφορά στη δη-
µιουργία της πραγµατικότητάς µας και στη φύση της
αληθινής αγάπης.

Τα κύρια εµπόδια της αγάπης προς το σύντροφο που
µας απατά ή µας αφήνει για κάποιον άλλον είναι οι ακό-
λουθες πεποιθήσεις.

1. Η αξία µας έχει κατά κάποιον τρόπο ελαττωθεί.
(Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αξία µας δεν αυξοµειώνεται
επειδή κάποιος επιλέγει να µας αγαπά αποκλειστικά ή
όχι.)

2. Αξίζουµε µόνον αν υπάρχει τουλάχιστον ένα άτοµο
που µας αγαπά αποκλειστικά και δεν αγαπά κανέναν άλλο
µε τον ίδιο τρόπο.

3. Είµαστε λιγότερο ασφαλείς χωρίς ερωτικό σύν-
τροφο.

4. Μας έχουν αδικήσει.
5. Δε θα βρούµε ποτέ κανέναν να µας αγαπήσει µ’

αυτόν τον τρόπο.
6. Θα είµαστε µόνοι και δυστυχισµένοι.
7. Θα υποφέρουµε µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις µελ-

λοντικές σχέσεις µας.
8. Δεν αξίζουµε την αγάπη ή δεν είµαστε τυχεροί στην

αγάπη.

Αυτή είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να απελευθερω-
θούµε από όλες τις ψευδαισθήσεις γύρω απ’ αυτό το θέµα,
που προκαλούν πόνο, και να συνδεθούµε µε τις ακόλουθες
αλήθειες.

1. Καθετί που µας συµβαίνει είναι ακριβώς αυτό που
χρειαζόµαστε για να µάθουµε το επόµενο µάθηµά µας.

2. Η αξία µας βασίζεται στον πνευµατικό εαυτό µας
και όχι στη συµπεριφορά των άλλων απέναντι µας, ή στο
αν µας προτιµούν από τους άλλους ή όχι. Η αξία µας δεν
αυξοµειώνεται. Είναι αµετάβλητη.

3. Η αληθινή αγάπη επιθυµεί να είναι ο άλλος ευτυ-
χισµένος µε όποιον τρόπο κι αν καθοδηγείται (τουλάχι-
στον προσωρινά) να βρει την ευτυχία. Αν αγαπώ
πραγµατικά το σύντροφό µου κι αυτός βρίσκει την ευτυ-
χία αλλού, τότε θα έπρεπε να χαίροµαι γι’ αυτόν. (Αυτό δε
σηµαίνει ότι χρειάζεται να µοιραζόµαστε το σύντροφό µας
– απλά να τον αφήσουµε µε αγάπη και τις καλύτερες
ευχές – αντί να νιώθουµε θυµό, µίσος κλπ.)

4. Αξίζουµε αγνή αγάπη ακριβώς όπως είµαστε και,
εφόσον αυτό είναι ωφέλιµο για την εξέλιξή µας, θα την
έχουµε σύντοµα.

5. Επιλέγω να συγχωρώ και να αγαπώ. Αυτό είναι το
καλύτερο για µένα και τους άλλους.
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Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

Κάθε φορά που βιώνουµε αρνητικά συ-
ναισθήµατα που επισκιάζουν την έµφυτη
αγάπη µας, χρειάζεται να θέσουµε στον
εαυτό µας την ερώτηση, «από τι κινδυνεύω
εδώ;»
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Όταν εµποδίζουν εµένα ή πρόσωπα σηµαντικά για
µένα να ικανοποιήσουµε σηµαντικές ανάγκες, δηλαδή
φαγητό, στέγη, σεξ, εργασία, ύπνο, χρήµατα, διακοπές,
διαλογισµό, την αποδοχή και την εκτίµηση από τους άλ-
λους.

Δεν είναι εύκολο για τους περισσότερους από µας να
αγαπάµε αυτούς που ηθεληµένα ή ακόµη και αθέλητα εµ-
ποδίζουν εµάς ή τους αγαπηµένους µας να ικανοποι-
ήσουµε τις ανάγκες µας. Είναι φυσικό να νιώθουµε
απογοήτευση, πίκρα και θυµό.
Οι βασικές µας ανάγκες είναι:
Να είµαστε ασφαλείς και προστατευµένοι από φυσι-

κούς κινδύνους στο παρόν και στο µέλλον.
Να απολαµβάνουµε τις ηδονές των αισθήσεων.

Να είµαστε αποδεκτοί από τους άλλους – να αποτελούµε
µέρος κάποιας οµάδας.
Να µας σέβονται και να µας θαυµάζουν – να είµαστε

κάτι ιδιαίτερο µέσα στην οµάδα.
5. Να έχουµε δύναµη (έλεγχο) στο περιβάλλον µας –

να είµαστε αφεντικά.
6. Να αγαπάµε και να µας αγαπούν.
7. Να δηµιουργούµε, να παράγουµε.
8. Να αναπτυσσόµαστε, να µαθαίνουµε και να κατα-

νοούµε. Να ωριµάζουµε σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης.
9. Να βιώνουµε ενότητα µε όλους.

Ο πόνος που νιώθουµε όταν δεν µπορούµε να ικανο-
ποιήσουµε τις ανάγκες µας είναι το αποτέλεσµα της προ-
σκόλλησής µας σ’ αυτές τις ανάγκες. Κάθε εθισµός είναι
πηγή πόνου. Πιστεύουµε ότι πρέπει να έχουµε συγκεκρι-
µένα άτοµα, αντικείµενα, απολαύσεις ή καταστάσεις για
να αισθανόµαστε αξία, ευτυχία, ασφάλεια και ελευθερία.
Η πηγή του πόνου µας και του θυµού µας είναι ο εθισµός
µας σε ό,τι πιστεύουµε πως «πρέπει» να έχουµε.
Χάνουµε τη γαλήνη και την αγάπη µας στο βαθµό

που εξαρτιόµαστε από τη συγκεκριµένη ανάγκη. Αν απε-
λευθερωθούµε από την προσκόλληση, τότε δε θα χάνουµε
την αγάπη µας. Αν δε χρειαζόµαστε αποδοχή ή ασφάλεια
από τους άλλους, δε θα χάνουµε την αγάπη µας γι’ αυ-
τούς, όταν αποτελούν «εµπόδια».
Δεν προτείνουµε απαλλαγή από την αποδοχή, την

ασφάλεια ή την ελευθερία, αλλά µάλλον από την ανάγκη
να τα εισπράξουµε από κάτι έξω από τον εαυτό µας. Χρει-
αζόµαστε αποδοχή και ασφάλεια και ελευθερία, όταν δεν
τα έχουµε. Δε χρειαζόµαστε ό,τι έχουµε ήδη και δεν µπο-
ρούµε να έχουµε ό,τι χρειαζόµαστε – εφόσον το χρειαζό-

µαστε, γιατί η ανάγκη βασίζεται στην απουσία. Η αί-
σθηση της ανάγκης είναι το αντίθετο του να το έχω.
Αυτό που προτείνουµε είναι να καλλιεργήσουµε µέσα

µας την αίσθηση της αποδοχής, της ασφάλειας και της
ελευθερίας, βασισµένη στην ίδια µας την ύπαρξη και
όχι σε ό,τι µπορούµε να πάρουµε από έξω. Όταν δεν αµ-
φιβάλουµε για την αξία, την ασφάλεια και την ελευθε-
ρία µας, τότε τα έχουµε και δε χρειαζόµαστε κάποια
συγκεκριµένη συµπεριφορά από τους άλλους για να νιώ-
θουµε καλά. Και µπορούµε να τους αγαπάµε ανεξάρτητα
από τη συµπεριφορά τους.
Εντούτοις, υπάρχουν φορές που το µάθηµά µας είναι

να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί, πιο διεκδικητικοί στην
ικανοποίηση των αναγκών µας. 
Είναι χρήσιµο να σκεφτούµε  ότι, το γεγονός ότι  οι

άλλοι µπορεί να παρουσιάζονται σαν εµπόδια στην ικα-
νοποίηση των αναγκών µας είναι απλά µια δοκιµασία,
που εµείς οι ίδιοι σαν ψυχές έχουµε επιλέξει για να δηµι-
ουργήσουµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε εσωτερικές
αρετές και πνευµατικές ποιότητες. Όµως, έχουµε ελεύ-
θερη βούληση και µπορούµε να επιλέξουµε να µη µά-
θουµε και να παραµείνουµε µε την πίκρα, τα
συναισθήµατα αδικίας και το θυµό ή το µίσος. Η αγάπη
είναι µια επιλογή.

Η αντίληψη ότι οι άλλοι κατά καιρούς εµφανίζονται
σαν εµπόδια της ευτυχίας µας ή σαν αιτίες του πόνου µας
βασίζεται στην ψευδαίσθηση ότι οι άλλοι µπορούν να δη-
µιουργήσουν την πραγµατικότητά µας και έχουν τη δύ-
ναµη να ενεργούν έξω από τους συµπαντικούς νόµους.
Όπως έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, «ούτε µια

τρίχα του κεφαλιού δεν µπορεί να κινηθεί, χωρίς να το
επιτρέψει ο Θεός.»
Κάθε γεγονός, ευχάριστο και δυσάρεστο, συµβαίνει

λόγω των παρακάτω αιτιών:
1. Το επιτρέπει το σύµπαν.
2. Είναι το φυσικό αποτέλεσµα των προηγούµενων

επιλογών µας, των τωρινών µας σκέψεων και των µαθη-
µάτων που έχουµε επιλέξει να µάθουµε αυτή τη στιγµή.

3. Αυτό εξυπηρετεί κατά κάποιον τρόπο τη διαδικα-
σία εξέλιξής µας.

4. Εµείς το έλκουµε και έχουµε κάτι να µάθουµε και
να κερδίσουµε αντιµετωπίζοντάς το. 

Πιθανά µαθήµατα της ψυχής
Ακολουθούν µερικά από τα πιθανά µαθήµατα, που

έχουµε επιλέξει σε επίπεδο ψυχής να µάθουµε, όταν δεν
µπορούµε να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µας.

1. Ίσως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε ότι οι
άλλοι δε µας εµποδίζουν εσκεµµένα, αλλά απλά ζουν

Αγαπώντας αυτούς που µας εµποδίζουν να ικανοποιήσουµε ανάγκες
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 23 

Ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούµε ποιο είναι
σηµαντικότερο η προσκόλληση ή το να αγα-
πάµε αυτό το άτοµο. Βέβαια, το να αγαπάµε
κάποιον δε σηµαίνει ότι δε θα του ζητήσουµε
αυτό που έχουµε ανάγκη για να είµαστε ευ-
τυχισµένοι.

Ο πόνος που νιώθουµε όταν δεν µπορούµε

να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µας είναι το
αποτέλεσµα της προσκόλλησής µας σ’ αυτές
τις ανάγκες.

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 53



τη ζωή τους σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες, προ-
γραµµατισµούς, φόβους ή προβλήµατα. Δεν έχουν πρό-
θεση να µας εµποδίσουν ή να µας βλάψουν.

2. Ίσως να έχουµε αποφασίσει σαν ψυχές ότι
είναι ώρα να απελευθερωθούµε από την  προσκόλ-
λησή µας στη συγκεκριµένη ανάγκη, όπως για αποδοχή,
ασφάλεια ή ελευθερία µέσα από κάποια συγκεκριµένη
συµπεριφορά ή κατάσταση. Το µάθηµά µας µπορεί να
είναι να µετατρέψουµε την προσκόλληση σε προτίµηση,
ώστε να µπορούµε να είµαστε ευτυχισµένοι ακόµη κι όταν
δεν µπορούµε να την ικανοποιήσουµε.

Σηµείωση για προσκολλήσεις και προτιµήσεις:
Μια προτίµηση µάς επιτρέπει να είµαστε ευτυχισµένοι,
όταν έχουµε αυτό που προτιµούµε, αλλά να µη βιώνουµε
πόνο όταν δεν το έχουµε. Ένας εθισµός δηµιουργεί πόνο
όταν δεν έχουµε αυτό στο οποίο είµαστε εθισµένοι. Στην
πραγµατικότητα, όταν έχουµε έναν εθισµό σε κάποιον ή
σε κάτι, σπάνια µπορούµε αληθινά να το απολαύσουµε,
επειδή ζούµε µε το φόβο της απώλειάς του. Όταν φοβό-
µαστε µήπως χάσουµε αυτό που αγαπάµε, ουσιαστικά
ποτέ δεν το απολαµβάνουµε. Νιώθουµε άγχος ότι µπορεί
να µην µπορέσουµε να αποκτήσουµε ή να κρατήσουµε
αυτό στο οποίο είµαστε εθισµένοι, νιώθουµε ζήλια γι’ αυ-
τούς που έχουν ήδη αυτό που θέλουµε και, φυσικά, θυµό
και µίσος γι’ αυτούς που µας «εµποδίζουν».
Εποµένως, το µάθηµά µας µπορεί να είναι να απαλ-

λαγούµε από την προσκόλληση που µας στερεί την αγάπη
γι’ αυτούς που φαίνεται ότι µπορεί να µας εµποδίζουν.
Ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούµε ποιο είναι σηµαντικό-
τερο η προσκόλληση ή το να αγαπάµε αυτό το άτοµο. Βέ-
βαια, το να αγαπάµε κάποιον δε σηµαίνει ότι δε θα του
ζητήσουµε αυτό που έχουµε ανάγκη για να είµαστε ευτυ-
χισµένοι.

3. Ίσως χρειάζεται να µάθουµε να έχουµε περισσό-
τερο αυτοσεβασµό και αυτοπεποίθηση και να επικοινω-
νούµε δυναµικά και σταθερά µε τους γύρω µας σε ό,τι
αφορά στις ανάγκες µας και στο πόσο αξίζουµε να τις σέ-
βονται. Το µάθηµα είναι πιο αποτελεσµατική επικοινω-
νία.
Σ’ αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αποφύγουµε

τις παγίδες της αναποτελεσµατικής επικοινωνίας:
α. πλήρης έλλειψη επικοινωνίας.
β. απειλές, κριτική, κατηγορίες.
γ. ρόλος του θύµατος – εγώ ο καηµένος.
Χρειάζεται να µάθουµε να εκφράζουµε καθαρά:
α. Ανάγκες.
β. Γιατί οι άλλοι είναι σηµαντικοί για µας.
γ. Πώς νιώθουµε όταν δεν είναι σεβαστές οι ανάγκες

µας.
δ.Ποια πρακτικά προβλήµατα δηµιουργούνται όταν

δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες µας. (Χάσιµο χρόνου, χρη-

µάτων, ενέργειας, ηρεµίας κλπ.)
Περισσότερα για την αποτελεσµατική επικοινωνία

στο:  www.HolisticHarmony.com/archives/imessages/

4. Ίσως εκπέµπουµε υποσυνείδητες πεποιθήσεις
ή φόβους που εµποδίζουν τις ανάγκες µας να ικανοποι-
ηθούν. Μερικές µπορεί να είναι:
α. Δεν αξίζω να το έχω.
β. Δε µου αξίζει η ευτυχία.
γ. Αν αποκτήσω αυτό που θέλω, µπορεί να χάσω κάτι

άλλο σηµαντικό, όπως ελευθερία, αξία, ασφάλεια κλπ.

Τότε οι άλλοι καθρεφτίζουν τα δικά µας υποσυνεί-
δητα εµπόδια και συµπεριφέρονται µε τρόπους που εµ-
ποδίζουν την ικανοποίηση των αναγκών µας. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, χρειάζεται να απελευθερωθούµε από τις αυ-
τοπεριοριστικές υποσυνείδητες πεποιθήσεις.
Ίσως το πρόβληµα να είναι η δική µας συµπερι-

φορά, που προκαλεί τους άλλους να µας φέρονται µ’
αυτόν τον τρόπο.
Αν δεν τους σεβόµαστε, µπορεί να µη µας σέβονται.
Αν αγνοούµε τις ανάγκες τους, µπορεί να κάνουν το

ίδιο.
Αν παίζουµε το ρόλο του ανώτερου, του τροµοκράτη,

του ανακριτή, του απόµακρου, του παιδιού ή του θύµα-
τος, µπορεί να προκαλούµε τους άλλους να συµπεριφέ-
ρονται µε τον ίδιο ή τον αντίθετο τρόπο.
Αν δε σεβόµαστε τον εαυτό µας ή τις ανάγκες µας, οι

άλλοι δε θα µας σεβαστούν.

Έτσι, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουµε τη δική µας
συµπεριφορά προς τον εαυτό µας και τους άλλους, για να
δηµιουργήσουµε την ατµόσφαιρα που θα τους επιτρέψει
να σεβαστούν τις ανάγκες µας.

Εν κατακλείδι, µπορούµε να αγαπάµε τους άλλους
όταν φαίνεται να είναι εµπόδια στην ικανοποίηση των
αναγκών µας, αν εµείς:
Κατανοούµε ότι οι άλλοι κάνουν µόνον ό,τι το σύµπαν
τους επιτρέπει να κάνουν.

Κατανοούµε ότι η ζωή µάς δίνει αυτήν την εµπειρία για
να µάθουµε και να εξελιχθούµε.

Μαθαίνουµε το µάθηµά µας.

Αγαπάµε και συγχωρούµε τους άλλους.
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Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

Έτσι, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουµε
τη δική µας συµπεριφορά προς τον εαυτό µας
και τους άλλους, για να δηµιουργήσουµε την
ατµόσφαιρα που θα τους επιτρέψει να σεβα-
στούν τις ανάγκες µας.
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Θα έχετε πια ανακαλύψει πόσο ουσιαστικό είναι να αγαπάµε
τον εαυτό µας για να µπορούµε να αγαπάµε τους άλλους
αγνά, σταθερά και χωρίς όρους. Όταν αµφιβάλουµε για την
αξία µας, απορρίπτουµε τον εαυτό µας ή έχουµε έλλειψη αυ-
τοσεβασµού και αυτοεκτίµησης, οι επιπτώσεις πάνω σε µας,
στις σχέσεις µας και στην ικανότητά µας να αγαπάµε είναι
καταστροφικές. Όταν δεν αγαπάµε τον εαυτό µας, χρειαζό-
µαστε συνεχή επιδοκιµασία και επιβεβαίωση από τους άλ-
λους. Όταν οι άλλοι δεν µπορούν να µας τα δώσουν µε τη
συµπεριφορά που θέλουµε απ’ αυτούς, ενεργοποιούνται αι-
σθήµατα αυτοαµφισβήτησης και νιώθουµε πόνο, µνησικα-
κία, πίκρα, αδικία, θυµό, ακόµη και µίσος.
Όταν αγαπάµε τον εαυτό µας, µπορούµε να κατανοήσουµε
τα σφάλµατα και τα λάθη των άλλων και δεν παίρνουµε προ-
σωπικά τη συµπεριφορά τους. Μπορούµε να τους αγαπάµε
ακόµη κι όταν δεν µας συµπεριφέρονται όπως θα θέλαµε.

Καθώς αυτό το θέµα αποτελεί από µόνο του το θέµα ενός βι-
βλίου, αναφέρουµε εδώ µόνο µερικές βασικές έννοιες. Αν
επιθυµείτε περισσότερη καθοδήγηση, µπορείτε να απευ-
θυνθείτε στο:http://www.holisticharmony.com/courses/lo-
vingourselves/

Αυτοαποδοχή και αυτοβελτίωση

Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή ότι το να αγα-
πάµε τον εαυτό µας δεν σηµαίνει:
1. Ότι πιστεύουµε πως είµαστε τέλειοι ή χωρίς λάθη που
χρειάζονται διόρθωση.
2. Ότι είµαστε καλύτεροι ή ανώτεροι από οποιονδήποτε
άλλον.
Είµαστε όλοι εκφράσεις του θείου και αξίζουµε εξίσου την
αγάπη και το σεβασµό, ανεξάρτητα από τα σφάλµατά
µας και το πώς συγκρινόµαστε µε τους άλλους.
Φοβόµαστε ότι, αν αποδεχτούµε τον εαυτό µας όπως είµα-
στε, δεν θα έχουµε κίνητρο να τον βελτιώσουµε. Υπάρχει
µικρή πιθανότητα να προκαλέσει η αυτοαποδοχή, σε ένα
µικρό ποσοστό ανθρώπων, απώλεια ενδιαφέροντος για αυ-
τοβελτίωση. Όµως, στις περισσότερες περιπτώσεις ανοίγει
την πόρτα σε φυσικές αλλαγές και αυτοεξέλιξη.
Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, η αυτοαποδοχή είναι
συνήθως προϋπόθεση να προχωρήσουµε πέρα από πλευρές
του εαυτού µας που θα θέλαµε να αφήσουµε πίσω. Είναι σαν
αυτή η πλευρά, που θέλουµε να αλλάξουµε, είναι ένας άλλος
άνθρωπος που απορρίπτουµε και ζητάµε να αλλάξει. Θα αν-
τισταθεί και θα οχυρωθεί ακόµη περισσότερο στη συµπερι-
φορά που θέλουµε να αλλάξουµε. Το ίδιο φαίνεται να
συµβαίνει όταν απορρίπτουµε πλευρές του εαυτού µας.
Αυτές οι τάσεις ή «υποπροσωπικότητες» αντιστέκονται στην
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και συµπεριφοράς τους.
Έτσι, συχνά καθυστερούµε την απελευθέρωσή µας από τέ-
τοιες ανεπιθύµητες συνήθειες ή χαρακτηριστικά όταν απορ-
ρίπτουµε αυτά ή τον εαυτό µας που τα έχει.

Ας πούµε ότι καπνίζουµε, τρώµε ή πίνουµε πάρα πολύ. Ή
µπορεί να έχουµε τάση για επιθετικότητα, ζήλια, θυµό, φόβο
ή άλλα ανεπιθύµητα συναισθήµατα. Μπορεί να προτιµούµε

να είµαστε πιο σταθεροί και δυναµικοί στην επιδίωξη των
στόχων µας. 
Αντί να απορρίπτουµε τον εαυτό µας για αυτά που θα θέ-
λαµε να αλλάξουµε, µια πολύ πιο αποτελεσµατική προσέγ-
γιση είναι να:
1. Αποδεχτούµε αυτή την πλευρά του εαυτού µας σαν µια
φυσιολογική αντίδραση σε διάφορες απογοητεύσεις, δυ-
σκολίες, προκλήσεις και στρες που αντιµετωπίσαµε µέχρι
τώρα στη ζωή µας. Αναπτύξαµε αυτές τις συνήθειες και τά-
σεις σε µια προσπάθεια να «προστατεύσουµε» τον εαυτό
µας από «κινδύνους» ή να χαλαρώσουµε από τις εντάσεις
µας.
2. Κατανοήσουµε αυτά τα «ανεπιθύµητα» µέρη του εαυ-
τού µας και να καταλάβουµε πώς νιώθουν και τι χρειάζον-
ται. Είναι δικά µας κοµµάτια και αξίζουν την αγάπη και την
αποδοχή µας. Χρειάζεται να καταλάβουµε τι ακριβώς ανα-
ζητούν µέσα από αυτή τη συµπεριφορά. Πιθανόν να αναζη-
τούν ασφάλεια, επιβεβαίωση, ελευθερία ή ίσως απαλλαγή
από την ένταση. Αυτές οι «όψεις» µας ή υποπροσωπικότητες
µπορεί να ψάχνουν για ασφάλεια στα χρήµατα, την τροφή,
τις σχέσεις, το σεξ, το κάπνισµα, τον καφέ ή ακόµη και στη
σύγκρουση. Συχνά φτάνουµε να αναζητούµε ασφάλεια, αξία
και ελευθερία µε παράξενους και µερικές φορές αυτοκατα-
στροφικούς τρόπους.

3. Εκπαιδεύσουµε αυτά τα µέρη του εαυτού µας και να τα
βοηθήσουµε να αντιληφθούν τα οφέλη από την επίτευξη
πραγµατικής και διαρκούς εσωτερικής ασφάλειας, αξίας,
ελευθερίας και πληρότητας.

4. Πάρουµε τη θέση του ανώτερου σοφού εαυτού µας
και να µιλήσουµε σ’ αυτά τα δύο µέρη του εαυτού µας, γιατί
και τα δύο, αυτό που θέλει την αλλαγή και αυτό που δεν
θέλει να αλλάξει, είναι εξίσου όψεις τις ύπαρξής µας. Είναι
σαν τα παιδιά µας και χρειάζεται να τα αποδεχτούµε και να
τα αγαπάµε όπως είναι. Χρειάζονται να τα βοηθήσουµε να
ζήσουν αρµονικά µέσα στο ίδιο σώµα και νου.

5. Κατανοήσουµε ότι η αληθινή µας ύπαρξη δεν περιορί-
ζεται σε καµία από τις δύο αυτές όψεις. Είµαστε κάτι πολύ
µεγαλύτερο.

Η πεποίθηση, ότι µπορεί να χαλαρώσουµε και να µην προ-
χωρήσουµε πιο πέρα αν αποδεχτούµε τον εαυτό µας, είναι
µια εσφαλµένη πεποίθηση. Όλοι µας καθοδηγούµαστε από
µια εσωτερική τάση προς την τελειότητα. Η εσωτερική
µας ύπαρξη αναζητά από τη φύση της να εξελιχθεί. Αν δεν
είχαµε ένα εσωτερικό πλαίσιο ή σηµείο αναφοράς για την
τέλεια αγάπη, πώς αλλιώς θα γνωρίζαµε ότι δεν έχουµε
ακόµη επιτύχει την τέλεια αγάπη ή δικαιοσύνη;
Επιθυµούµε φυσιολογικά και από ένστικτο να δηµιουργή-
σουµε υγεία, αρµονία, ειρήνη και αγάπη στη ζωή µας, επειδή
αυτές οι ιδιότητες µάς θυµίζουν τον αληθινό εσωτερικό
εαυτό µας – αυτό που πραγµατικά και αληθινά είµαστε. Όσο
περισσότερο αποδεχόµαστε τον εαυτό µας, τόσο πιο πολύ θα
αγωνιζόµαστε για να εκδηλώσουµε το εσωτερικό δυναµικό
µας.

Μαθαίνοντας να Αγαπάµε τον Εαυτό µας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 24
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Το δηµοτικό σχολείο

Ίσως το παράδειγµα των παιδιών του δηµοτικού σχολείου να
µας βοηθήσει να το κατανοήσουµε. Αυτά τα παιδιά της πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης δεν απορρίπτουν τον εαυτό τους
επειδή δεν βρίσκονται ακόµη στην ανώτερη εκπαίδευση ή
επειδή δεν γνωρίζουν τόσα πολλά ή δεν είναι τόσο ικανά όσο
τα παιδιά της µέσης εκπαίδευσης. Αποδέχονται τον εαυτό
τους όπως είναι και είναι ευτυχισµένα µε τον εαυτό τους και
το επίπεδο των ικανοτήτων και της γνώσης τους.
Όµως, κανένα παιδί δεν θα δεχόταν να µείνει στην ίδια τάξη
για τον επόµενο ή το µεθεπόµενο χρόνο.
Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει καµία σύγκρουση ανάµεσα
στο να αποδεχτούµε και να νιώθουµε άνετα µε τις περιορι-
σµένες, για την ώρα, ικανότητές µας και το χαµηλό επίπεδο
συνειδητότητας και στην ανάγκη µας να συνεχίσουµε να εξε-
λισσόµαστε. Είναι φυσικό να αγαπάµε και να αποδεχόµαστε
τον εαυτό µας στο παρόν στάδιο της εξέλιξής µας, ενώ ταυ-
τόχρονα εξακολουθούµε να µαθαίνουµε, να εξελισσόµαστε
και να βελτιώνουµε τον εαυτό µας.
Η εξέλιξη είναι µια φυσιολογική ενστικτώδης ανάγκη. Οι επι-
στήµονες ανακάλυψαν ότι όταν κάποιος µαθαίνει κάτι νέο,
αυτό παράγει µέσα στον εγκέφαλο την έκκριση ενδορφινών
και άλλων θετικά ενισχυτικών χηµικών ουσιών. Η φυσική µά-
θηση αποφέρει απόλαυση, όταν δεν είναι συνδεδεµένη µε
φόβο ή απόρριψη ή αποτυχία.
Άλλα κίνητρα για δράση και εξέλιξη είναι η αγάπη και
η δηµιουργικότητα. Έχουµε ανάγκη να αγαπάµε και να
δηµιουργούµε, όπως έχουµε ανάγκη να κοιµόµαστε και να
τρώµε. Αυτές είναι βασικές ανάγκες, ακόµη κι αν είναι πιο
προηγµένες ή ανώτερες ανάγκες από τον ύπνο και το φα-
γητό.

Δυο σπασµένα πόδια

Αν κάποιος έχει δυο σπασµένα πόδια και είναι ανίκανος να
φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του ή να είναι πολύ παρα-
γωγικός ή δηµιουργικός, αυτόµατα κατανοούµε ότι δεν µπο-
ρεί να κάνει περισσότερα απ’ όσα κάνει, λόγω των δυο
σπασµένων ποδιών του.
Εκείνο που δεν κατανοούµε είναι ότι πολλοί άνθρωποι, που
τους θεωρούµε τεµπέληδες, ανεύθυνους, αρνητικούς ή ακόµη
και ανήθικους, έχουν στην πραγµατικότητα σπασµένα τα δυο
«συναισθηµατικά πόδια» τους. Έχουν βλάψει σοβαρά τα συ-
ναισθηµατικά πόδια της εσωτερικής ασφάλειας και αξίας
τους.
Η ανασφάλειά τους και τα αισθήµατα αυτοαµφισβήτησης
τούς κάνουν να συµπεριφέρονται µε αρνητικούς τρόπους.
Μπορεί κι εµείς οι ίδιοι να είµαστε τέτοια άτοµα που έχουµε
σακατέψει την εσωτερική µας δύναµη από αρνητικές εµπει-
ρίες στη ζωή. Η αυτοαποδοχή δεν σηµαίνει ότι δεν αναγνω-
ρίζουµε και δεν παραδεχόµαστε τα λάθη µας. Απλά σηµαίνει
ότι συνειδητοποιούµε ότι αξίζουµε την αγάπη ακόµη κι όταν
δεν είµαστε τέλειοι και έχουµε πολλά να βελτιώσουµε. Το ίδιο
ισχύει και για τους άλλους. Αξίζουν κι αυτοί την αγάπη µας
παρόλο που κάνουν λάθη και χρειάζεται να βελτιωθούν.

Μισοτελειωµένοι πίνακες

Ένας ατέλειωτος πίνακας ζωγραφικής δεν έχει ακόµη την τέ-
λεια µορφή του. Βρίσκεται στη διαδικασία τελειοποίησής
του, συµπλήρωσής του. Γνωρίζουµε ότι δεν είναι συµπληρω-

µένος, δεν είναι τέλειος και ότι µπορεί να γίνει πολύ περισ-
σότερα από ό,τι είναι προς το παρόν. Δεν απορρίπτουµε τον
πίνακα επειδή δεν είναι ακόµη αυτό που θα γίνει. Δεν λέµε
ότι είναι λάθος ή απαράδεκτος. Απλά τον θεωρούµε ασυµ-
πλήρωτο και ακολουθούµε τη διαδικασία συµπλήρωσής του.
Ας φανταστούµε ότι η προσωπικότητά µας και οι προσωπι-
κότητες των άλλων είναι µισοτελειωµένοι πίνακες. Ας θεω-
ρήσουµε τη γενική κατάσταση της κοινωνίας και του κόσµου
γύρω µας σαν πίνακα σε εξέλιξη.
Μπορούµε να δούµε σ’ αυτούς τους πίνακες πολλές αδυνα-
µίες, σφάλµατα και σηµεία για βελτίωση. Αλλά είναι αυτό
που µπορούν και θα έπρεπε να είναι για την παρούσα ασυµ-
πλήρωτη φάση τους. Ένας πίνακας πρέπει να περάσει από
διάφορα στάδια µέχρι να τελειώσει. Το καθένα από αυτά τα
στάδια είναι ένα τέλειο µέρος της διαδικασίας αποπεράτω-
σης. Δεν θα µπορούσαµε να υπερπηδήσουµε ή να αποφύ-
γουµε κανένα στάδιο.
Εσείς κι εγώ και όλοι γύρω µας είµαστε «τέλειοι» σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας αποπεράτωσης. Ακόµη και οι ατέ-
λειές µας είναι ένα τέλειο προσωρινό τµήµα της κίνησης µας
προς την τελειότητα.
Όταν αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τους άλλους σαν
ατελείωτους πίνακες, θα έχουµε υποµονή και κατανόηση για
τις κοινές µας αδυναµίες και τα λάθη µας. Θα τα θεωρούµε
σαν τµήµατα της ύπαρξής µας που χρειάζεται να δουλέψουµε
στη διαδικασία εκδήλωσης της τέλειας οντότητας. Με τον
ίδιο τρόπο και όλοι οι άλλοι είναι σε µια διαδικασία τελει-
οποίησης των ατελείωτων πινάκων τους.

Το µπουµπούκι και το λουλούδι

Ένα µπουµπούκι δεν έχει ακόµη εκδηλώσει τη λανθάνουσα
οµορφιά του. Κι όµως δεν το απορρίπτουµε, δεν το κριτικά-
ρουµε ή το καταδικάζουµε. Αντιλαµβανόµαστε ότι είναι σε
µια διαδικασία ωρίµανσης και ότι αυτό χρειάζεται να είναι
τώρα, για να γίνει το λουλούδι που προορίζεται να είναι. Το
αποδεχόµαστε όπως είναι και περιµένουµε υποµονετικά να
ανθίσει.

Με τον ίδιο τρόπο, χρειάζεται να εκλαµβάνουµε τον εαυτό
µας και τους άλλους σαν:
Πίνακες στη διαδικασία αποπεράτωσης.
Μπουµπούκια που γίνονται λουλούδια.
Ψυχές στη διαδικασία εξέλιξης.

Αξίζουµε όλοι αγάπη και σεβασµό ακριβώς όπως είµαστε.
Εντούτοις, ο σκοπός της ζωής µας είναι να ακολουθή-
σουµε τη διαδικασία εξέλιξης και τελείωσης µέχρι να
ανθίσουµε και να γίνουµε οι υπέροχες και απόλυτα
συνειδητές και γεµάτες αγάπη υπάρξεις που είναι ο
προορισµός µας να είµαστε.

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  56 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
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του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ
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Πώς µπορείτε να εφαρµόσετε την πελατοκεντρική προ-
σέγγιση για να έχετε µία καλύτερη συντροφική σχέση.

Στην εποχή µας οι ανθρώπινες σχέσεις και ιδίως οι σχέ-
σεις των ερωτικών συντρόφων (εντός και εκτός γάµου)
θυµίζουν πεδίο µάχης! Στην καλύτερη περίπτωση απέ-
χουν πολύ από το να χαρακτηριστούν καλές ή έστω υπο-
φερτές και στη χειρότερη περίπτωση καθίστανται
επικίνδυνες για τη σωµατική ακεραιότητα των συντρό-
φων…

Δεν είναι περίεργο που οι σχέσεις των ερωτικών συντρό-
φων έχουν πάρει την κατηφόρα, αφού:

ανατρεφόµαστε µε τρόπο που θεριεύει το «εγώ» µας και 

πολύ λίγοι από εµάς αποκτούν στο χρόνο και στο βαθµό
που πρέπει τις δεξιότητες που χρειαζόµαστε για να χτί-
σουµε και να διατηρήσουµε µία καλή συντροφική σχέση.

Θα σας προτείνω αµέσως µία µάλλον επαναστατική τε-
χνική για τη βελτίωση των σχέσεών σας µε το/τη σύν-
τροφό σας. Θα την καταλάβουν ίσως καλύτερα όσοι
έχουν πείρα από επαγγελµατική ενασχόληση µε πελάτες,
όµως αξίζει να τη δοκιµάσετε ακόµα και όσοι δεν έχετε
εργαστεί ποτέ ή δεν είχατε ποτέ πελάτες.

Η όλη τεχνική συνοψίζεται σε µία µόνο φράση:

Φερθείτε στον/στη σύντροφό σας σαν να ήταν ο
καλύτερος πελάτης σας!

Δοκιµάστε το και πραγµατικά θα εκπλαγείτε µε τα απο-
τελέσµατα! Πώς γίνεται αυτό; 

Ενσωµατώστε στη συµπεριφορά σας απέναντι στον/στη
σύντροφό σας τα παρακάτω στοιχεία (που φαντάζοµαι
ότι επιδεικνύετε στους καλύτερους πελάτες σας, γιατί αλ-
λιώς δε θα παρέµεναν πελάτες σας):

Αφιερώνετε στο/στη σύντροφό σας καθηµερινά έστω
και λίγο χρόνο, ακόµα και αν νοµίζετε ότι δεν έχετε τί-
ποτα ιδιαίτερο να πείτε. Αν είστε µακριά του/της, κάντε
το τηλεφωνικά. Πόσες φορές δεν τηλεφωνήσατε σε έναν
καλό πελάτη σας µόνο και µόνο για να κρατήσετε επαφή
µαζί του; Δεν αξίζει µερικά σύντοµα τηλεφωνήµατα ο/η
σύντροφός σας, στη διάρκεια της ηµέρας;

Ακούτε προσεκτικά αυτά που έχει να σας πει, ακόµα
και αν σας φαίνονται κουταµάρες ή ανούσια. Τουλάχιστο,
δώστε του/της σηµάδια ότι έχει την προσοχή σας, όπως
θα κάνατε µε έναν καλό πελάτη σας που θέλετε να νιώθει
το ενδιαφέρον σας. Αποφύγετε την ώρα που σας µιλάει
να βλέπετε τηλεόραση, να διαβάζετε εφηµερίδα, να έχετε
κλειστά τα µάτια ή να κοιτάτε αλλού. Κάντε ενεργητική
ακρόαση!

Διατυπώνετε τα λόγια σας και συµπεριφέρεστε σα να

έχετε απέναντί σας έναν πελάτη που θέλετε να νιώσει
καλά, να σας εµπιστευτεί και να συνεργάζεται µαζί
σας. Μιλάτε όµορφα, θετικά, µε τρόπο απλό και κατα-
νοητό, µε χαρά και ενθουσιασµό, µε διάθεση συνεργα-
σίας. Προτείνετε χωρίς να επιβάλλετε, ρωτάτε χωρίς να
ζητάτε εξηγήσεις, ζητάτε χωρίς να απαιτείτε, συµβου-
λεύετε χωρίς να διδάσκετε.

Προσπαθείτε να βρίσκετε πάντα λύσεις αµοιβαίου οφέ-
λους (win-win) στα προβλήµατα,  ακόµα και αν αυτό ση-
µαίνει να υποχωρήσετε λίγο στις απαιτήσεις σας. Θα
λύνατε ποτέ ένα πρόβληµα µε τον καλό πελάτη σας µε
τρόπο που δεν θα έµενε έστω και λίγο ικανοποιηµένος;

Καταπνίξτε την (απόλυτα φυσιολογική) τάση σας να απο-
δείξετε ότι έχετε δίκιο, ακόµα και αν είναι ολοφάνερο ότι
έχετε. Είναι πιο σηµαντική η µακροπρόθεσµη διατήρηση
της καλής σχέσης (και όχι µόνο της ερωτικής), από το να
νιώσετε µία παροδική προσωρινή ικανοποίηση. Δε λέµε
τυχαία ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» (ακόµα και αν
δεν έχει και θα θέλατε να του τρίψετε στα µούτρα την
απόδειξη γι’ αυτό). Να είστε σίγουροι ότι ο πελάτης εξα-
κολουθεί να είναι πελάτης όσο βρίσκει το δίκιο του!

Δείχνετε ειλικρινή πρόθεση να τον/την εξυπηρετήσετε
και να τον/την βοηθήσετε όσο και όπου µπορείτε, ακόµα
και αν τελικά δε θα το κάνετε. Συχνά µετράει περισσό-
τερο η πρόθεση από την πράξη και οι πελάτες σας το ξέ-
ρουν καλά αυτό, αφού θέλουν να νιώθουν ότι σας έχουν
δίπλα τους ό,τι και αν χρειαστούν (και συνήθως δε θα
χρειαστούν και πολλά…).

Προσπαθείτε να προβλέπετε σε κάποιο βαθµό τις ανάγ-
κες του/της και να τις καλύπτετε, ή τουλάχιστο να δεί-
χνετε ότι µπορείτε να τις καλύψετε και ότι θα το κάνετε
αν χρειαστεί. Πόσες φορές δεν είπατε στον πελάτη σας
«σκέφτοµαι πριν από εσάς για εσάς;»

Εξαφανίστε το «όχι» ως πρώτη απάντηση από το λεξιλό-
γιό σας! Αν πραγµατικά θέλετε να αρνηθείτε κάτι, κάντε
το µε τρόπο και όχι µε την πρώτη απάντηση που θα δώ-
σετε. Ξέρετε πολλούς πελάτες που να δέχονται εύκολα το
«όχι» ως πρώτη απάντηση; Πόσους πελάτες έχετε χάσει
µε τα «όχι» σας;

Δείξτε ενδιαφέρον για την ατοµική πρόοδο του/της
συντρόφου σας, όπως ακριβώς ενδιαφέρεστε για την
επαγγελµατική πρόοδο του πελάτη σας και της επιχείρη-
σής του. Ρωτάτε, δίνετε συµβουλές χωρίς όµως να γίνε-
στε φορτικοί, κάνετε πράγµατα που θα τον/την
βοηθήσουν να γίνει καλύτερος/η, χωρίς να τα επιβάλλετε.

Υπόσχεστε λίγα και δίνετε πάντα περισσότερα από
αυτά που υποσχεθήκατε! Μη δηµιουργείτε µεγάλες

Δοκιµάστε το και πραγµατικά θα εκπλαγείτε
µε τα αποτελέσµατα! Πώς γίνεται αυτό; 

Δείξτε ενδιαφέρον για την ατοµική πρόοδο
του/της συντρόφου σας, όπως ακριβώς εν-
διαφέρεστε για την επαγγελµατική πρόοδο
του πελάτη σας και της επιχείρησής του. 

Σύντροφος: ο πιο καλός πελάτης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 25 
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προσδοκίες, γιατί είναι εύκολο να οδηγήσουν σε µεγάλες
απογοητεύσεις.  Από την άλλη, υπερβαίνοντας τις προσ-
δοκίες δηµιουργείτε ευχάριστες εκπλήξεις και η εκτίµηση
και η εµπιστοσύνη που σας έχει ο/η σύντροφος (όπως και
ο πελάτης σας) µεγαλώνει.

Δοκιµάστε να εφαρµόσετε τα παραπάνω µαζί µε το/τη
σύντροφό σας, ως εξής:

Δώστε του/της ένα αντίγραφο αυτού του άρθρου και κά-
νετε µία συµφωνία να το εφαρµόσετε και οι δύο δοκιµα-
στικά και ευλαβικά, τουλάχιστο για µία εβδοµάδα. 

Βάλτε ένα έπαθλο για την περίπτωση που θα τα καταφέ-
ρετε την πρώτη εβδοµάδα (π.χ. µία ακριβή βραδινή
έξοδο). 

Μη διορθώνετε ο ένας τον άλλο αν παραβιάσετε κάτι από
τα παραπάνω, απλώς συζητήστε πώς θα µπορούσατε να
είχατε αποφύγει την παράβαση. Μη σηµειώνετε τις «πα-
ραβάσεις», ο στόχος δεν είναι να κρατήσετε σκορ, αλλά
να δοκιµάσετε µία άλλη ποιότητα σχέσης (και ζωής).

Ανανεώστε το «συµβόλαιο» για ακόµα µία εβδοµάδα. 

Στην τρίτη εβδοµάδα (αν τα καταφέρνετε συνέχεια), θα
διαπιστώστε ότι η σχέση σας έχει µπει σε άλλο δρόµο!

Σε λίγες εβδοµάδες θα εκπλαγείτε από την ποιότητα της
σχέσης σας και από το πόσα βάσανα θα έχετε γλιτώσει. Οι
εντάσεις θα υποχωρήσουν σηµαντικά, οι κοινές στιγµές
θα αποκτήσουν µία απίστευτη ηρεµία και οµόνοια και γε-
νικά η ποιότητα της σχέσης θα εκτοξευθεί σε  επίπεδο που

πιθανώς δεν µπορούσατε να διανοηθείτε ότι είναι δυ-
νατό!

Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί και µονόπλευρα, αλλά
στην περίπτωση αυτή ο/η σύντροφος, ανάλογα και µε το
χαρακτήρα του/της, µπορεί να σας «εκµεταλλευτεί» και
µάλιστα όχι απαραίτητα από κακή πρόθεση! Αν αποφα-
σίσετε να το κάνετε έτσι, τουλάχιστο φροντίστε να κάνετε
τις αλλαγές στη συµπεριφορά σας σταδιακά και όχι όλες
µαζί, ώστε να µη δώσετε την εντύπωση ότι τρελαθήκατε
ή ότι γίνατε «άλλος άνθρωπος» και να µην προκαλέσετε
κάποια καχυποψία (ιδίως αν η συµπεριφορά σας µέχρι
σήµερα ήταν πολύ διαφορετική).

Η  µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα βολική και εύκολη όταν
και οι δύο σύντροφοι έχουν την «κουλτούρα» εξυπηρέ-
τησης πελατών από την επαγγελµατική τους σταδιοδρο-
µία. Αν οι δύο σύντροφοι δεν είναι συνηθισµένοι στην
«πελατοκεντρική» προσέγγιση, συνιστώ και πάλι να
εφαρµόσουν αυτή τη µέθοδο, αφού παρακολουθήσουν
ίσως ένα καλό σεµινάριο εξυπηρέτησης πελατών!

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  58 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Προσπαθείτε να προβλέπετε σε κάποιο
βαθµό τις ανάγκες του/της και να τις καλύ-
πτετε, ή τουλάχιστο να δείχνετε ότι µπορείτε
να τις καλύψετε και ότι θα το κάνετε αν χρει-
αστεί. 

Υπάτιος Βαρελάς

Dipl.Eng, EFT-CC, EFT-ADV, Reiki II
Σύµβουλος Ατοµικής Απόδοσης, Σύµβουλος Επιχειρή-
σεων & Εκπαιδευτής
www.change.gr – www.eft.gr
Τηλ. 210 684 6363, Fax. 210 689 6255

Σε λίγες εβδοµάδες θα εκπλαγείτε από την
ποιότητα της σχέσης σας και από το πόσα βά-
σανα θα έχετε γλιτώσει. . 

Η Αγάπη που όλους τους αγγίζει,
µα ποτέ κανείς δεν την αντικρίζει.

Είναι ένα συναίσθηµα περίεργο, µεγαλειώδες,
ίσως και ανεξήγητο, µυστηριώδες.

Πολλοί άνθρωποι τη νιώθουν, 
όµως δεν την εκδηλώνουν.

Την κρατούν µες στο µυαλό τους,
στην καρδιά τους, για τον εαυτό τους.

Αγάπη ωραία, χόρεψε κοντά µου
και χωρίς δισταγµό κυρίεψε την καρδιά µου.

Παναγιώτης Σταθουλόπουλος, 13
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Λέµε τον ή την αγαπώ. 

Τι σηµαίνει αυτό για τον καθένα µας ; Και,  µολονότι,  το
πώς βιώνει ο καθένας τα συναισθήµατά του είναι κάτι
απολύτως µοναδικό,  πώς θα µπορούσε να εξηγηθεί, κατά
τρόπο κοινά αποδεκτό,  µια τέτοια δήλωση αγάπης ;
Οι περισσότεροι θα συµφωνούσαν οτι αγαπώ, κατά κα-
νόνα,  σηµαίνει ότι νιώθω µια έλξη για τον άλλο, και µά-
λιστα ακατανίκητη, αν πρόκειται   για ερωτική αγαπη. 

Νιώθω µια επιθυµία να βρίσκοµαι διαρκώς µαζί του, και
αν αυτό µας γεµίζει ενεργειακά,  αλλά και απο κάθε
απόψη,  νιώθουµε  ένα ταίριασµα και µια χαρά που είµα-
στε   µαζί µε το αγαπηµένο µας πρόσωπο. Συχνά µάλιστα
έχοντας συνείδηση αυτου του συναισθήµατος (οτι δηλ.
συµβαίνει να αγαπάµε), νιώθουµε να  επηρεάζεται και
όλη η υπόλοιπη συναισθηµατική  ζωή µας, δηλ. η αγάπη
µας δίνει δύναµη, κουράγιο, και κατά κάποιο τρόπο  µας
εξυψώνει  και µας κάνει καλύτερους.  Και ίσως είναι
αυτός ο λόγος, που νιώθουµε συµπόνια, οταν ο αγαπηµέ-
νος µας υποφέρει, εχουµε αποδοχή για το πώς είναι και το
πώς πράττει. Κατανοούµε τις αδυναµίες και τα ελαττω-
µατα του,  ενώ είναι σχεδόν βέβαιο οτι  τον συγχωρούµε
πολυ ευκολότερα από ότι άλλους.

Επίσης, όταν αγαπάµε η καρδιά µας ανοίγει και επικοι-
νωνούµε ευκολότερα και αποκαλυπτικότερα, δηλ. βαθύ-
τερα και ουσιαστικότερα. Μέσα από αυτή την
επικοινωνία νιώθουµε πληρότητα, οικειοτητα και ενό-
τητα µε τον αγαπηµένο µας.

Και φυσικά, όταν επικοινωνούµε βαθιά και νιώθουµε
πληρότητα απο την επικοινωνία µας, εκφράζουµε οχι
µόνο τη χαρά µας γι’ αυτό, αλλά και µια σειρά απο άλλα
«κρυµµένα» συναισθήµατά µας,  ίσως ακόµη και «ιδιαί-
τερες» πλευρές του εαυτού µας, χωρίς να φοβόµαστε την
απόρριψη ή την κριτική,  νιώθοντας ασφάλεια και απο-
δοχή, πιστεύοντας ότι ο άλλος µας καταλαβαίνει και  µας
συγχωρεί όπως και εµείς,  σε ανάλογη περίπτωση. 

Φυσικά τέτοιες εξοµολογήσεις/αποκαλύψεις βαθαίνουν
και εδραιώνουν την επικοινωνία,  που οι άνθρωποι έχουν
αναγκη για να νιώσουν περισσότερο «ταυτισµένοι» ή
«συντονισµένοι»,  «ανοιχτοί» και «δεµένοι» µε έναν του-
λάχιστον αγαπηµένο πρόσωπο. Νιώθουν δηλ. συναισθή-
µατα ενότητας και σύµπνοιας µε έναν τουλάχιστον άλλον,
αποδιώχνοντας το φάντασµα της υπαρξιακής,   έστω,  µο-
ναξιάς,  που απειλεί πολλούς να τους ρουφήξει µέσα σε
µια µαύρη τρύπα ερηµιάς, µεταφυσικών φόβων και απο-

ξένωσης. 

Έχουµε ένα,  τουλάχιστον, αγαπηµένο πρόσωπο στη ζωή
µας, και φαίνεται ακόµη και αυτό να µας αρκεί, αν δε γί-
νεται να έχουµε  πολλούς άλλους δικούς µας ανθρώπους,
σε πιο ευλογηµένες  περιστάσεις.

Και ενώ,   µπορεί να είµαστε λογικοί,  συγκρατηµένοι και
ρεαλιστές στα κριτήρια εκτίµησης  και  αξιολόγησης του
αγαπηµένου µας προσώπου, είµαστε ωστόσο γενναιόδω-
ροι σε συναισθήµατα θαυµασµού και εκτίµησης προς
αυτον, γιατί  έχουµε αποκτήσει συναισθηµατική ευρυχω-
ρία και µεγαλοψυχία,  βιώνοντάς τα σαν συνεκτικά στοι-
χεία της σχέσης,  που συγκρατούν τις φυγόκεντρες
δυνάµεις της εξουθενωτικής καθηµερινότητας. 
Ανατροφοδοτούν τη δύναµη και την αισιοδοξία µας για
να τα βγάζουµε πέρα στη ζωή καθε καινούρια µέρα,
έναντι της γκρίνιας και της µεµψιµοιρίας,  που µας τρώνε
σαν σαράκι την ψυχή,  απο µερικούς έρηµους ανθρώπους
γύρω µας, ιδιαιτερα από εκείνους που στερούνται την
αγάπη.

Έτσι, αφού ήδη, έχουµε ξεπεράσει το πρώτο συναισθη-
µατικό επίπεδο της αγάπης  µπορούµε να νιώσουµε ότι
έχουµε µπει στο χώρο µιας άλλης ανώτερης διαδικασίας
των συναισθηµάτων,  µετά την τακτοποίηση και τη θέση
µας µέσα στη σχέση.  

Είναι το πνευµατικό επίπεδο της αγάπης, που γεννάει
την απόφαση  να είµαι και να µείνω µε το αγαπηµένο µου
πρόσωπο. Μετά δηλ. τη φάση της έλξης, της επιθυµίας
και της ενωσης σε συναισθηµατικό, ενεργειακό, σωµα-
τικό και λογικό ή κοινωνικό  επίπεδο αναδύεται απο µέσα
µας µια πνευµατική διάσταση της αγάπης, που είναι η
συνειδητή πρόθεση να είµαι µαζί µε το άλλο πρό-
σωπο. 

Μπορεί να είναι εραστής, φίλος, συνεργάτης, ακόµη και
συγγενείς,  που µε ορισµένους αισθανόµαστε µεγαλύτερη
έλξη και αγάπη απ’ οτι µε τους υπόλοιπους του ίδιου βαθ-
µού συγγενείας. Αυτούς δηλ. που είναι οι πραγµατικοί
µας «συγγενείς» και δεν είναι µόνο αίµατος αλλά και
ψυχής.

Γιατί δηµιουργείται αυτή η απόφαση, δηλ. η συνειδητή
πρόθεση να είµαστε µαζί µε  αυτούς που νιώθουµε ως

Κατα βάθος αποζητάµε την ενότητα, αυτή
την βαθύτερη ψυχική ενότητα, που µας πάει
από το στείρο και πεπερασµένο «εγώ» στο
απέραντα προστατευτικό,  συµπονετικό και
δηµιουργικό ΕΜΕΙΣ.

Μιλάω για κείνη την εννοια της Αγάπης,  που
µας δίνει  ολοκλήρωση και ανεξάντλητη δύ-
ναµη για να ζούµε άφθαρτοι, όµορφοι και
αποφασισµένοι, εκπληρώνοντας καθε δευτε-
ρόλεπτο της ύπαρξης, φωτίζοντας αινίγµατα
και σκιές ενός βαθύτερου νοήµατος της
ύπαρξης.

Η Αγάπη - Από το Εγώ στο Εµείς
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 26
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«άνθρωπο» µας, ή  «συγγενή» µας ;

Πρώτον, διότι είναι λογικό να επιλέγω να είµαι  µαζί  µε
ανθρώπους που οι συµπεριφορές, οι ιδέες και οι προτι-
µήσεις τους, αυτό που λέµε συνοπτικά «Η ΔΟΝΗΣΗ»
τους µας ταιριάζει.

Μολονότι, αρκετά εξελιγµένες προσωπικότητες δε µι-
σούν, δεν αδιαφορούν,  αλλά αντίθετα συµπονούν και κά-
νουν ό,τι µπορούν για να καλυτερέψουν την κατάστασή
τους, δεν επιλέγουν να ζούν, να δουλεύουν ή να δηµιουρ-
γούν µε όλους γενικά τους ανθρώπους.

Οι ατοµικές διαφορές υπάρχουν και όχι µόνο είναι απλά
αποδεκτές,  αλλά πολύ συχνά πλουτίζουν τις εµπειρίες
µας και  διευρύνουν  τα όρια του «εγώ», ωστόσο οι πε-
ρισσότεροι φαίνεται να επιλέγουν µε ελεύθερη βούληση
αυτό,   που είναι προφανώς  ταιριαστό και όχι εκείνο που
φαίνεται εκ πρώτης τουλάχιστον µατιάς αταίριαστο,
άγνωστο, ακόµη και αν  θα µπορούσε να είναι πρόσφορο
προς εξερεύνηση και νέες εµπειρίες.

΄Ισως, ο βαθύτερος εαυτός, η ψυχή του καθένα µας να
ξέρει τι είναι καλύτερο για µας, πριν ο συνειδητός νούς
πάρει αποφάσεις. ΄Ισως, αυτό το ρόλο να παίζει και η
ανεξηγητη ενεργειακά έλξη, που νιώθει κάποιος για κά-
ποιον άλλον άνθρωπο.

Όχι ότι αποκλείεται να υπάρξει πόνος  ακοµη και σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, αλλά καθώς λέει ο ο δικός µας ο Αριστο-
τέλης «πίσω από κάθε πόνο σου, βρίσκεται ένα λάθος
σου» και,  µάλλον,  φαίνεται οτι το λάθος είναι του νού
και της προσωπικοτητας και όχι της αρχικής ψυχικής επι-
λογής, που έδωσε ώθηση στην  ενεργειακή παρόρµηση
για να ενωθούµε µε τον αγαπηµένο µας.

Οµως, τελικά τι εχουµε κατα νού, όταν συνειδητά απο-
φασίσουµε να είµαστε µε τον αλλον, τον αγαπηµένο µας,

ή σε ορισµένες περιπτώσεις µε τους αλλους, αυτούς που
νιώθουµε «συγγενείς µας» ; 

Κατα βάθος αποζητάµε την ενότητα, αυτή την βαθύτερη
ψυχική ενότητα, που µας πάει από το στείρο και πεπερα-
σµένο «εγώ» στο απέραντα προστατευτικό,  συµπονετικό
και δηµιουργικό ΕΜΕΙΣ.

Σ’ εκείνο το χώρο που νιώθουµε ασφαλείς και ήρεµοι
αφήνοντας τους άλλους να δράσουν,  να σκεφτούν και να
αποφασίσουν ελεύθερα, σαν να είµαστε εµείς, νιώθοντας
εµπιστοσύνη και ευγνωµοσύνη χωρίς φόβους, περιορι-
σµούς και δεσµεύσεις.

Που συνδηµιουργούµε χωνεύοντας εµπειρίες, ιδέες και
πολιτισµούς σε ένα σµιλεµένο και ξέχειλο από  νέες ση-
µασίες κράµα,  που γεµίζει τις ζωές τις δικές µας και τον
αλλων είτε λέγεται τέχνη, είτε επιστήµη,   είτε κοινωνική
είτε προσωπική σχέση.  

Μιλάω για κείνη την εννοια της Αγάπης,  που   µας δίνει
ολοκλήρωση και ανεξάντλητη δύναµη για να ζούµε
άφθαρτοι, όµορφοι και αποφασισµένοι, εκπληρώνοντας
καθε δευτερόλεπτο της ύπαρξης, φωτίζοντας αινίγµατα
και σκιές ενός βαθύτερου νοήµατος της ύπαρξης.
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TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΒΙΚΥ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Νιώθω µια επιθυµία να βρίσκοµαι διαρκώς
µαζί του, και αν αυτό µας γεµίζει ενεργειακά,
αλλά και απο κάθε απόψη,  νιώθουµε  ένα
ταίριασµα και µια χαρά που είµαστε   µαζί µε
το αγαπηµένο µας πρόσωπο.

Είναι το πνευµατικό επίπεδο της αγάπης, που
γεννάει  την απόφαση  να είµαι και να µείνω
µε το αγαπηµένο µου πρόσωπο. 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ; ΓΙΑΤΙ;
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Η αγάπη γίνεται κατανοητή και βιώνεται περισσότερο
µέσα από τη συµπεριφορά µας. Μπορούµε να λέµε στους
άλλους εκατό φορές τη µέρα ότι τους αγαπάµε, αλλά αν η
συµπεριφορά µας δεν εκφράζει αυτήν την αγάπη, τότε
προφανώς δε θα µας πιστέψουν. Ακόµη κι όταν αγαπάµε
ειλικρινά, µπορεί να ελεγχόµαστε από ανάγκες, φόβους
και προσκολλήσεις που εµποδίζουν την αγάπη µας να
γίνει πράξη.

Ο αληθινός εαυτός µας εκδηλώνει στο φυσικό κόσµο την
ενότητα σε διάφορα επίπεδα.

Στο συναισθηµατικό επίπεδο βιώνουµε την ενότητα
σαν το συναίσθηµα της έλξης και της αγάπης.

Στο νοητικό επίπεδο αντιλαµβανόµαστε τις φιλοσοφι-
κές αλήθειες της ενότητάς µας σαν πνεύµατα, ότι δεν εί-
µαστε αυτό το σώµα ή ο νους αλλά εκφράσεις της µιας
θεϊκής συνειδητότητας.

Στο επίπεδο της πράξης, το βιώνουµε σαν σωστή και δί-
καιη πράξη όπου φερόµαστε στους άλλους όπως θα θέ-
λαµε εκείνοι να φερθούν σε µας. Αν η συµπεριφορά µας
προς τους άλλους δεν είναι όπως περιµένουµε να είναι η
δική τους προς εµάς, η αγάπη µας είναι ανολοκλήρωτη.

Πώς µπορεί να εκφραστεί η αγάπη µέσα από τη συµπε-
ριφορά µας; Τι θα κάνουµε ή δεν θα κάνουµε όταν έχουµε
τέλεια αγάπη; Ας φέρουµε στο νου ιδιαίτερα τις στενές
µας σχέσεις όπως σύντροφο, παιδιά, γονείς, συγγενείς,
φίλους, συνεργάτες και τελικά όλα τα µέλη της κοινωνίας.

Όταν αγαπάµε τους άλλους:

Θα αποφεύγουµε να επικοινωνούµε µε κριτικό ή απορρι-
πτικό τρόπο. Θα αποφεύγουµε να παραπονιόµαστε ή να
κατηγορούµε.

Θα σεβόµαστε και θα δίνουµε σηµασία στις ανάγκες τους,
αναζητώντας να τους βοηθήσουµε να τις ικανοποιήσουν,
όταν µπορούµε.

Θα είµαστε πάντα αληθινοί – ειλικρινείς γι’ αυτά που πι-
στεύουµε, αισθανόµαστε και κάνουµε. Αυτό είναι που θα
θέλαµε από εκείνους.

Δε θα συζητάµε ποτέ αρνητικά γι’ αυτούς µε τρίτους, λέ-
γοντας κάτι που δε θα λέγαµε αν ήταν παρόντες. (Η µόνη
εξαίρεση εδώ είναι όταν ζητάµε βοήθεια από κάποιον ει-
δικό, µε κίνητρο να κατανοήσουµε ποιο είναι το µάθηµά
µας και πώς µπορούµε να βελτιώσουµε αυτή τη σχέση.)
Το να µιλάµε αρνητικά σε φίλους ή συγγενείς δεν είναι

κάτι που θα θέλαµε να κάνουν οι άλλοι σε µας.
Θα τους υποστηρίζουµε – δεν θα τους ανταγωνιζόµαστε
- και θα τους ενθαρρύνουµε να εκδηλώσουν το εσώτερο
δυναµικό τους. Θα χαιρόµαστε µε τις επιτυχίες τους και
δε θα ζηλεύουµε ποτέ. Δε θα τους συναγωνιζόµαστε στο
ποιος αξίζει ή έχει δίκιο. Και ακόµη θα τους εµπνέουµε
να κατορθώσουν όλο και περισσότερα στη ζωή τους.

Θα τους σεβόµαστε και θα επικοινωνούµε µε σεβασµό,
ακόµη κι όταν έχουµε διαφορές. Ακόµη κι όταν είµαστε
θυµωµένοι, µπορούµε να εκφράσουµε το γιατί, χωρίς να
υποτιµούµε ή να πληγώνουµε τους άλλους.

Θα δείχνουµε κατανόηση για την αδυναµία και τους φό-
βους τους, ακριβώς όπως θα θέλαµε να κατανοούν κι
εµάς.

Θα τους στηρίζουµε σε δύσκολους καιρούς, όταν είναι
αδύναµοι, άρρωστοι ή σε κρίση. Αυτή είναι η στιγµή που
χρειαζόµαστε περισσότερη αγάπη. Θα τους βοηθάµε
µέχρι να µπορούν να προχωρήσουν χωρίς βοήθεια και
µετά θα αποσύρουµε την υποστήριξή µας, επιτρέποντας
τους να βιώσουν την εσωτερική τους δύναµη.

Θα διαθέτουµε χρόνο για να κάνουµε µαζί τους πράγµατα
που τους αρέσουν – όπως θα θέλαµε να κάνουν και αυτοί
για µας.

Θα τηρούµε τις συµφωνίες µας και θα αναλαµβάνουµε τις
ευθύνες µας. Προφανώς δεν αισθανόµαστε καλά όταν οι
άλλοι δεν τηρούν τις συµφωνίες τους και δεν αναλαµβά-
νουν το µέρος των ευθυνών που έχουν συµφωνήσει. Νιώ-
θουµε ότι δεν µας αγαπούν.

Θα είµαστε µαζί τους επειδή τους αγαπάµε και τους θαυ-
µάζουµε και όχι επειδή φοβόµαστε να είµαστε µόνοι.

Θα επικοινωνούµε µε εγώ-µηνύµατα και ενεργητική
ακρόαση, παίρνοντας την ευθύνη της πραγµατικότητάς
µας και επιτρέποντας στους άλλους να έχουν την ευθύνη
της δικής τους.

Θα ακούµε προσεκτικά όταν οι άλλοι χρειάζονται να µι-
λήσουν, χωρίς να σχολιάζουµε, να δίνουµε συµβουλές ή
να κριτικάρουµε. Απλά θα είµαστε εκεί και θα ακούµε και
θα αποδεχόµαστε.

Θα ασχολούµαστε µε τη δική µας εξέλιξη. Όσο περισσό-
τερο εξελισσόµαστε, τόσο πιο αγνά µπορούµε να αγα-
πάµε.

Η Συµπεριφορά της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 27 

Θα συγχωρούµε τα λάθη 
και τις αδυναµίες του παρελθόντος.

Θα δείχνουµε κατανόηση για την αδυναµία
και τους φόβους τους, ακριβώς όπως 
θα θέλαµε να κατανοούν κι εµάς.
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Θα φροντίζουµε το σώµα και το νου µας ώστε να προ-
σφέρουµε την υψηλότερη ποιότητα σώµατος και νου
στους άλλους.

Θα αποµακρύνουµε φόβους ή άλλα εµπόδια προς το από-
λυτο άνοιγµά µας στους άλλους.

Θα είµαστε ευγνώµονες και θα αναγνωρίζουµε όλα όσα
µας δίνουν µε την παρουσία και τις πράξεις τους.

Θα τους υπηρετούµε όταν έχουν ανάγκη.

Θα είµαστε ο εαυτός µας - χωρίς παιχνίδια και µάσκες.

Θα µάθουµε να διαφωνούµε και να λέµε όχι γαλήνια και
µε αγάπη.

Θα εκφράζουµε την αγάπη µας µε τρόπο που να µπορούν
να καταλάβουν.

Θα τους προστατεύουµε όταν το χρειάζονται.

Ποτέ δε θα τους καταπιέζουµε, αλλά θα τους επιτρέπουµε
να βρουν την ευτυχία τους και το νόηµα της ζωής τους µε
τον τρόπο που καθοδηγούνται από µέσα τους. Θα τους
ενθαρρύνουµε να ακούν την εσωτερική τους φωνή.

Ποτέ δε θα τους συγκρίνουµε µε άλλους κάνοντάς τους
να νιώθουν κατώτεροι ή και ανώτεροι από τους άλλους.
Είµαστε όλοι µοναδικοί.

Θα ξεχωρίζουµε την οντότητά τους από τις πράξεις ή τη
συµπεριφορά τους. Όταν δεν µπορούµε να αποδεχτούµε
τις πράξεις τους, µπορούµε να εξακολουθήσουµε να αγα-
πάµε την οντότητά τους.

Θα τους θεωρούµε εκφράσεις του θείου και θα τους υπεν-
θυµίζουµε τη θεϊκή τους φύση.

Θα προσδοκούµε και θα ενθαρρύνουµε την ειλικρίνεια
και την υπευθυνότητα.

Θα τους επιτρέπουµε να αναλάβουν υποχρεώσεις µέσα
από τις οποίες µαθαίνουν και αναπτύσσονται, και να µά-
θουν και να αναπτυχθούν µέσα από αυτές. 

Θα παραιτηθούµε από το να θέλουµε να κάνουµε τα
πάντα γι’ αυτούς και από το να τους κρατάµε στο ρόλο
του παιδιού ή του ανίκανου.

Θα τους επιδοκιµάζουµε τακτικά και θα αναγνωρίζουµε
τις προσπάθειες και τις αρετές τους.

Θα αποφεύγουµε να κάνουµε λιγότερα από ό,τι µας ανα-
λογεί για να τα επιβαρυνθούν εκείνοι.

Θα είµαστε δίκαιοι στις συναλλαγές µας. Θα δίνουµε
στους άλλους ό,τι θα θέλαµε να µας δώσουν εκείνοι σε
ίδια περίπτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στις
επαγγελµατικές µας σχέσεις, να εργαζόµαστε τόσο όσο
θα θέλαµε να εργάζονται οι άλλοι για µας, αν τους πλη-
ρώναµε. Ή να τους πληρώνουµε τόσο όσο θα θέλαµε να
πληρωθούµε, αν δουλεύαµε γι’ αυτούς. Ή να προσφέ-

ρουµε κάτι στην τιµή που θα θέλαµε να πληρώσουµε, αν
αγοράζαµε το προϊόν ή τις υπηρεσίες που πουλάµε.

Θα εργαζόµαστε συνειδητά, κάνοντας ό,τι καλύτερο µπο-
ρούµε στην εργασία µας, σε µεταβιβάσεις και σε µελέτες.

Θα είµαστε θετική ενέργεια (όταν µπορούµε) σε κάθε πε-
ριβάλλον.

Θα είµαστε ανοικτοί για να ακούµε τις ιδέες και τις αντι-
λήψεις των άλλων.

Θα ζούµε και θα ενεργούµε µε τρόπους που είναι ωφέλι-
µοι για το σύνολο και για την ίδια τη γη.

Στην κοινωνία, θα συµπεριφερόµαστε όπως θα θέλαµε να
κάνουν οι άλλοι – π.χ. θα οδηγούµε µε ευγένεια, θα σε-
βόµαστε τις ουρές, δε θα τις παραβιάζουµε.

Θα ενωνόµαστε µε άλλους στη δηµιουργία οµάδων για
θετική αλλαγή.

Θα αποφεύγουµε την παγίδα να νιώθουµε ανώτεροι, κα-
λύτεροι ή αγνότεροι. Θα είµαστε ταπεινοί και θα τιµούµε
όλους.

Θα χρησιµοποιούµε το χρόνο µας µε δηµιουργικούς τρό-
πους που ωφελούν εµάς, τους αγαπηµένους µας και το
σύνολο.

Θα καλλιεργούµε ανθρώπινες αξίες, όπως ειρήνη, ειλι-
κρίνεια, ταπεινοφροσύνη, ανιδιοτέλεια και αγάπη.

Θα υπερβούµε το εγώ µας και τους φόβους µας και θα εκ-
δηλώσουµε τον πνευµατικό εαυτό µας.

Θα συγχωρούµε τα λάθη και τις αδυναµίες του παρελ-
θόντος.

Θα σκεφτόµαστε τρόπους να κάνουµε τους άλλους ευτυ-
χισµένους.

Θα παραδεχόµαστε όταν κάνουµε λάθη και δε θα προ-
σπαθούµε να τα καλύψουµε.Συµπληρώστε εδώ τις δικές
σας ιδέες για πράξεις που µπορούν να εκφράσουν αγάπη.

Προσθέστε άλλες συµπεριφορές της αγάπης:
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  62 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO
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Υπάρχουν στιγµές που αντιµετωπίζουµε µια εσωτερική
σύγκρουση σχετικά µε το πώς θα έπρεπε να φερόµαστε
στους αγαπηµένους µας, όταν µας ζητούν να κάνουµε γι’
αυτούς πράγµατα που συγκρούονται µε το αίσθηµά µας
δικαιοσύνης, αξιών και ηθικής ή ίσως µε τις ανάγκες µας
για χρόνο, ενέργεια και χρήµα.

Για παράδειγµα, µπορεί να µας ζητούν:
Να τους δώσουµε χρήµατα.
Να τους δανείσουµε χρήµατα.
Να κάνουµε κάτι που είναι δική τους ευθύνη.
Να πούµε ένα ψέµα για να τους καλύψουµε. 
Να πάµε κάπου µαζί τους.
Να αποφύγουµε κάποιον ή να κάνουµε συντροφιά σε κά-
ποιον για ορισµένο λόγο.
Να αγνοήσουµε κάποια διαδικασία, πρωτόκολλο ή νόµο.
Να περάσουµε κάποιο διάστηµα µαζί τους.
Να κουτσοµπολεύουµε κάποιον.
Να ασχοληθούµε µε δραστηριότητες που µας κάνουν να
νιώθουµε άβολα.
Να λύσουµε τα προβλήµατά τους.

Από τη µια, αγαπάµε αυτό το άτοµο και θέλουµε να εκ-
φράσουµε την αγάπη µας διευκολύνοντας τις ανάγκες του
και βοηθώντας το να είναι καλά και ευτυχισµένο. Από την
άλλη, αυτό που µας ζητάει µπορεί να είναι σε σύγκρουση
µε τις δικές µας ανάγκες, προσκολλήσεις, φόβους, αξίες,
ηθική ή αίσθηµα δικαιοσύνης.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, χρειαζόµαστε «πνευµατική
αγάπη µε πνευµατική διάκριση». Χρειάζεται να εκτιµή-
σουµε αυτό που µας ζητάει να κάνουµε και να το περά-
σουµε από κάποια φίλτρα.
1. Είναι αυτό που µας ζητούν να κάνουµε σύµφωνο
µε τη συνείδησή µας και τις ηθικές µας αξίες;
Αν ναι, προχωρήστε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Αν όχι, θα
χρειαστεί να εξηγήσουµε στους άλλους ότι, ενώ τους αγα-
πάµε και θέλουµε να είναι ευτυχισµένοι, δεν µπορούµε να
κάνουµε κάτι που µας φέρνει σε σύγκρουση µε τη συνεί-
δησή µας. Να τους εκφράσουµε την ελπίδα µας πως µπο-
ρούν να καταλάβουν και ότι δεν θα θέλαµε ποτέ να τους
ζητήσουµε να κάνουν για µας κάτι που θα τους έβαζε σε
σύγκρουση µε τη δική τους συνείδηση και πως θα θέλαµε
να µας πουν αν αυτό συµβαίνει και πότε.

2. Είναι αυτό που µας ζητούν να κάνουµε καλό γι’
αυτούς ή µπορεί να τους βλάψει;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση δεν είναι πάντα ξεκά-
θαρη. Αν µας ζητούν να πληρώσουµε για παράνοµα ναρ-
κωτικά ή να γίνουµε συνένοχοι σε κάποιο έγκληµα, η
απάντηση µπορεί να είναι καθαρά «όχι». Αλλά αν θέλουν
να τους δώσουµε σπίτι και χρήµατα ενώ αρνούνται να ερ-
γαστούν και να αναλάβουν το δικό τους φορτίο ή παίρ-
νουν ναρκωτικά ή πίνουν υπερβολικά, τότε µπορεί να µην
είναι τόσο ξεκάθαρη.
Από τη µια πλευρά, µπορεί να τους βοηθάµε στηρίζοντάς
τους και δίνοντάς τους χρόνο να νιώθουν ασφαλείς ενώ
επεξεργάζονται τα προβλήµατά τους. Από την άλλη, µπο-
ρεί να γίνουν εξαρτηµένοι και να µην κάνουν τίποτα θε-
τικό για τον εαυτό τους όσο τους καλύπτουµε οικονοµικά
και τελικά να µη νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν ή να
εργαστούν. Αυτό είναι ένα δίληµµα που αντιµετωπίζουν
καθηµερινά οι περισσότεροι γονείς εθισµένων στα ναρ-
κωτικά παιδιών, καθώς και οικογένειες σε σχέσεις συνε-
ξάρτησης (ίσως µε αλκοολικούς).

Μερικοί γονείς βιώνουν αυτό το δίληµµα µε παιδιά που
θα ήθελαν να είναι αιώνιοι φοιτητές ή αιώνιοι έφηβοι
εξαρτώµενοι από τους γονείς τους. Κάποιοι µπορεί να
βιώνουν αυτό το πρόβληµα µε το σύντροφό τους σε εποχή
κρίσης. Μπορεί να έχουµε παρόµοιο πρόβληµα µε τους
γονείς µας, όταν χάνουν την ενέργειά τους και νιώθουν
την ανάγκη να εξαρτώνται από µας ή να τραβούν την
προσοχή µας.

Τι κάνουµε; Τους εξυπηρετούµε χωρίς όρια; Θέτουµε
όρια; Μήπως τους βλάπτουµε επιτρέποντάς τους να στη-
ρίζονται πάνω µας; Μήπως τους βλάπτουµε µε το να µην
τους βοηθάµε; Τι είναι αληθινή αγάπη σε τέτοια περί-
πτωση;

3. Αν ήµασταν στη θέση των άλλων, τι θα θέλαµε
πραγµατικά να κάνουµε;

Κάποιοι µπορεί να απαντούσαν, «Θα ήθελα να µην αντα-
ποκριθούν ώστε να αναγκαστώ να έρθω σε επαφή µε την
εσωτερική µου δύναµη και να προχωρήσω στη ζωή µου».
Άλλοι µπορεί να απαντούσαν, «Θα ήθελα να ικανοποι-
ήσουν τις ανάγκες µου για κάποιο χρονικό διάστηµα,
ώστε να µπορέσω να στηθώ στα δικά µου πόδια». Λίγοι
µπορεί να απαντούσαν, «Θα ήθελα να αναλάβουν οι άλλοι
τη ζωή µου και να φροντίζουν για όλα, ενώ εγώ είµαι ελεύ-
θερος να µην κάνω τίποτα και να µην έχω ευθύνες». Κά-
ποιοι µπορεί να απαντούσαν, «Χρειάζοµαι να νιώσω την
αγάπη τους µέσα από την επιείκειά τους αυτή τη στιγµή
και µετά θα προχωρήσω».

Πνευµατική Αγάπη και Πνευµατική Διάκριση
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 28 

Το θέµα εδώ δεν είναι το ερώτηµα 
αν θα µας αγαπούν ή όχι, 

αλλά ποια είναι η πιο ωφέλιµη 
ανταπόκριση αγάπης από µας 
σ’ αυτήν την περίπτωση.

Χρειάζεται να θυµόµαστε ότι η αγάπη απαιτεί
αλήθεια και ότι έχουµε κάθε δικαίωµα να µας
αγαπούν όταν δεν µπορούµε να συµβιβα-
στούµε µε τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις των

Η αληθινή αγάπη περιλαµβάνει και τα δύο, να
είµαστε ελεύθεροι να υπηρετούµε µε αγάπη
και χαρά και επίσης να µπορούµε να λέµε όχι
µε αγάπη.
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Έχω δει περιπτώσεις, στις οποίες γονείς λύνουν επανει-
ληµµένα τα οικονοµικά προβλήµατα των ενηλίκων παι-
διών τους, τους δίνουν το σπίτι τους κλπ., και εισπράττουν
µόνον απόρριψη και συχνά µίσος από τα παιδιά. Ένας
λόγος γι’ αυτό µπορεί να είναι ότι, όταν βοηθάµε κάποιον
λύνοντας τα προβλήµατά του, στην πραγµατικότητα του
λέµε (ή ο ίδιος λέει στον εαυτό του), «είσαι αδύναµος, ανί-
κανος και ανάξιος». Όταν κάνουµε κάτι για τους άλλους,
που µπορούν να κάνουν οι ίδιοι, µπορεί τελικά να υπονο-
µεύουµε την αίσθηση της αξίας και αυτοπεποίθησής τους
και µπορεί να καταλήξουν να µας µισούν γι’ αυτό. Φυσικά,
µπορεί να µας µισήσουν και για το ότι δεν τους βοηθή-
σαµε.

Σηµείωση: Το θέµα εδώ δεν είναι το ερώτηµα αν θα µας
αγαπούν ή όχι, αλλά ποια είναι η πιο ωφέλιµη αντα-
πόκριση αγάπης από µας σ’ αυτήν την περίπτωση.

Οι οµάδες των δώδεκα βηµάτων προτείνουν στα µέλη της
οικογένειας αυτό που αποκαλούν «σκληρή αγάπη».
Δείξτε αγάπη, αλλά µην παίζετε τα παιχνίδια τους. Μην
τους καλύπτετε. Μην κάνετε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα.
Να τους αγαπάτε, αλλά να µην στηρίζετε το πρόβληµά
τους. Να τους αγαπάτε, αλλά να περιµένετε υπευθυνό-
τητα. Να τους αγαπάτε, αλλά να εφαρµόζετε φυσικές και
λογικές κυρώσεις όταν δεν είναι υπεύθυνοι. Να τους εκ-
φράζετε την αγάπη σας τακτικά, ενώ είστε απόλυτα ειλι-
κρινείς για τα συναισθήµατα και τις ανάγκες σας.

Το ίδιο πρόβληµα προκύπτει µερικές φορές ανάµεσα σε
άρρωστα ή ηλικιωµένα άτοµα και αυτούς που τα φροντί-
ζουν. Όταν φροντίζουµε κάποιον δεν είναι πάντα ξεκά-
θαρο για το πόση βοήθεια χρειάζεται πραγµατικά και
ποια όρια είναι καλά γι’ αυτόν και για µας. Μας έχει ζη-
τηθεί να εκφράσουµε αγάπη µε πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Κά-
ποιοι φροντίζουν τους άλλους µε εντελώς µηχανικό τρόπο
χωρίς αγάπη. Χρειάζεται να βρεθεί µια ισορροπία. Αγάπη
και υπηρεσία, ενώ είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας
και τους άλλους γι’ αυτά που πραγµατικά νιώθουµε ότι
µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτούς και γι’ αυτά που εκείνοι
µπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους.

4. Τους έχω δώσει αρκετές ευκαιρίες; Έχω βοηθή-
σει αρκετές φορές, αλλά είδα ότι δεν παίρνουν την ευθύνη
της ζωής τους; Μήπως νιώθω ότι χρειάζεται να τους δώσω
περισσότερες ευκαιρίες;

Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα είναι ότι δεν τίθεται
θέµα αριθµών ή χρόνου, αλλά µάλλον µια αίσθηση του τι
έχουµε δώσει. Σε κάποιο σηµείο γίνεται ξεκάθαρο ότι
έχουµε κάνει αρκετά και ότι µπορούµε να συνεχίσουµε να
τους αγαπάµε και να τους στηρίζουµε συναισθηµατικά,
χωρίς να λύνουµε τα προβλήµατά τους ή να συµµορφω-
νόµαστε µε τις ανάγκες τους. Αισθανόµαστε καθαρά ότι
µπορούµε να τους βοηθήσουµε πολύ περισσότερο µε το
να τους επιτρέψουµε να γίνουν πιο αυτεξούσιοι. Μπο-

ρούµε να είµαστε πάντα εκεί προσφέροντας αγάπη και
υποστήριξη, καθώς τώρα προσπαθούν να βρουν λύσεις
στα προβλήµατά τους.
Αυτή η ξεκάθαρη αίσθηση συνήθως προέρχεται από µια
εκτίµηση της ισορροπίας ανάµεσα στο πόσες φορές και
για πόση διάρκεια έχουµε βοηθήσει αυτό το άτοµο και τι
είδους προσπάθεια έχουµε αντιληφθεί εκ µέρους του.

Χρειάζεται να απελευθερωθούµε από το ρόλο του σω-
τήρα, του γονιού ή του υπεύθυνου. Σ’ αυτούς τους ρόλους
χρειαζόµαστε να µας χρειάζεται ο άλλος. Μπορεί να πα-
ραπονιόµαστε ότι δεν κάνουν τίποτα και εξαρτώνται από
µας, αλλά υποσυνείδητα τους χρειαζόµαστε να είναι έτσι.
Όταν είµαστε απαραίτητοι στους άλλους, κερδίζουµε
αξία, ασφάλεια, ακόµη και νόηµα στη ζωή µας. Με τον
τρόπο αυτόν έχουν πολλοί γονείς υπονοµεύσει τα παιδιά
τους.

Είναι ανάγκη να διακρίνουµε ανάµεσα στο να βοηθάµε
επειδή αγαπάµε κάποιον και να βοηθάµε επειδή αυτό µας
κάνει να νιώθουµε άξιοι ή σπουδαίοι ή δυνατοί. Το κά-
νουµε γι’ αυτόν ή για µας;

Μια άλλη παγίδα είναι να βοηθάµε τους άλλους σε πράγ-
µατα που µπορούν να κάνουν µόνοι τους επειδή νιώθουµε
ένοχοι. Παίζουν µε την ενοχή µας και µας ελέγχουν. Αυτό
δεν είναι αγάπη. Είναι ενοχή. Τους βοηθάµε επειδή τους
αγαπάµε και πιστεύουµε ότι θα ωφεληθούν απ’ ό,τι κά-
νουµε ή επειδή αισθανόµαστε ένοχοι και υπεύθυνοι για
την πραγµατικότητά τους; Σε σχέση µε την ενοχή υπάρχει
πολύς συναισθηµατικός εκβιασµός.

5. Βοηθάµε τους άλλους επειδή πιστεύουµε ότι δεν µπο-
ρούν να το κάνουν µόνοι τους ή επειδή φοβόµαστε ότι
θα πάψουν να µας αγαπούν αν δεν το κάνουµε;
Είναι αυτό αγάπη ή φόβος µήπως δε µας αγαπούν; Αν
ήµασταν σίγουροι ότι θα µας αγαπούσαν ακόµη κι αν δεν
τους βοηθούσαµε, θα κάναµε αυτό που µας ζητούν;

6. Το κάνουµε αυτό επειδή πιστεύουµε ότι είµαστε
υπεύθυνοι για την πραγµατικότητα των άλλων ή
σαν έναν τρόπο να τους βοηθήσουµε να ξεκινή-
σουν; 
Λύνουµε τα προβλήµατά τους ή τους βοηθάµε να τα λύ-
σουν µόνοι τους; Τους δίνουµε ένα ψάρι ή τους µαθαί-
νουµε να ψαρεύουν; Μήπως πιστεύουµε ότι οι άλλοι είναι
ανίκανοι, ανήµποροι να λύσουν τα προβλήµατά τους; Η
βοήθειά µας θα έπρεπε να είναι όπως στην περίπτωση κά-
ποιου που το αυτοκίνητό του δεν ξεκινάει. Τον σπρώ-
χνουµε µέχρι να ξεκινήσει η µηχανή και µετά τον
αφήνουµε να συνεχίσει µόνος του. Δεν θα ήταν αποτελε-
σµατικό γι’ αυτόν και για µας να συνεχίσουµε να τον
σπρώχνουµε εφόσον έχει ξεκινήσει.

7. Αντιλαµβάνοµαι τους άλλους σαν ψυχές σε εξέ-
λιξη; Αυτό που κάνω βοηθάει τον άλλον να γίνει συναι-
σθηµατικά και πνευµατικά περισσότερο υπεύθυνος και
ώριµος; Ή απλά επιτρέπω στην προσωπικότητα να γίνει
πιο ανεύθυνη και εξαρτηµένη;

Αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Οι άλλοι µπορεί τελικά
να χρειάζονται φροντίδα για κάποιο χρονικό διάστηµα
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Αν ήµασταν σίγουροι ότι θα µας αγαπούσαν
ακόµη κι αν δεν τους βοηθούσαµε, θα κάναµε
αυτό που µας ζητούν;
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και αυτό µπορεί να είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόµαστε εµείς
να κάνουµε µε αγάπη για τη δική µας εξέλιξη. Όµως,
συχνά, ξεπερνάµε τα υγιή για µας και γι’ αυτούς όρια.
Η προσωπικότητά µας αναζητά εξωτερική ασφάλεια και
επιδοκιµασία. Σαν ψυχές βιώνουµε ήδη αξία και ασφά-
λεια. Αν παραχαϊδεύουµε τους άλλους, µπορεί να τους κά-
νουµε πιο αδύναµους και ακόµη περισσότερο
εξαρτηµένους από εξωτερικές λύσεις, εµποδίζοντας τη
συναισθηµατική και πνευµατική ωριµότητά τους. Αλλά,
αν τους εγκαταλείψουµε σε µια κρίσιµη στιγµή της ζωής
τους, αυτή η εγκατάλειψη µπορεί προσωρινά να τους
βλάψει.

8. Έχουµε αρκετή πρόθεση, χρόνο, ενέργεια ή και
χρήµατα να κάνουµε ό,τι ζητούν από µας;

Ποιο είναι το µάθηµά µας εδώ – να υπερβούµε τα όρια
των προθέσεων, χρόνου, ενέργειας και χρηµάτων και µε
αγάπη να δώσουµε περισσότερα από όσα µπο-
ρούµε να δώσουµε µε ευκολία ή να είµαστε ικανοί να
πούµε «όχι» µε αγάπη.

Αυτό που κάνουµε συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να
δηµιουργούµε αρνητικά συναισθήµατα και µε κακία να
κάνουµε αυτό που θέλουν ή να θυµώνουµε και να χά-
νουµε την αγάπη µας επειδή οι άλλοι ζητούν περισσότερα
από αυτά που µπορούµε και θέλουµε να δώσουµε. Συχνά
νιώθουµε την ανάγκη να θυµώνουµε και να κλείνουµε την
καρδιά µας, επειδή αισθανόµαστε τόσο άβολα να πούµε
όχι και είµαστε σίγουροι ότι θα χάσουµε την αγάπη των
άλλων αν δώσουµε λιγότερα.

Χρειάζεται να θυµόµαστε ότι η αγάπη απαιτεί αλήθεια
και ότι έχουµε κάθε δικαίωµα να µας αγαπούν όταν δεν
µπορούµε να συµβιβαστούµε µε τις ανάγκες ή τις απαι-
τήσεις των άλλων. Αν µπορούµε να αγαπούµε τους άλ-
λους ακόµη και όταν δεν ικανοποιούν τις ανάγκες µας,
τότε µπορούµε να νιώθουµε άνετα όταν εκφράζουµε µε
αγάπη την επιλογή µας να µην ανταποκριθούµε στις
ανάγκες των άλλων. Όταν εκπέµπουµε αγάπη, θα υπάρ-
χει αγάπη.

Χρειάζεται να καθορίσουµε ποιο είναι το µάθηµά µας σε
κάθε συγκεκριµένη στιγµή, εξετάζοντας πόσο σηµαντι-
κές είναι οι ανάγκες των άλλων, πόσο αληθινό είναι ότι
δεν µπορούν να βρουν άλλες λύσεις και πόση ενέργεια,
χρόνο, χρήµα και πρόθεση έχουµε για να ανταποκρι-
θούµε τη δεδοµένη στιγµή. 

Εφόσον κάνουµε αυτήν την εκτίµηση, ή κάνουµε µε
αγάπη αυτό που µας ζητούν και έτσι παίρνουµε ενέργεια
από την αγάπη µας για να το κάνουµε, ή εξηγούµε µε
αγάπη ότι δεν µπορούµε ή επιλέγουµε να µην τους βοη-
θήσουµε προς το παρόν και τους λόγους της απόφασής
µας.

9. Μπορούµε να το κάνουµε µε αγάπη;Ή θα το κά-
νουµε από ευθύνη ή από φόβο ότι δεν είµαστε καλοί ή
από φόβο ότι θα χάσουµε την αγάπη τους ή από φόβο για
το τι θα πουν οι άλλοι;

Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ερώτηµα. Αν απαντήσουµε
«όχι δεν µπορώ να το κάνω µε αγάπη και χαρά», ίσως
είναι το µάθηµά µας να είµαστε ικανοί να εξηγήσουµε µε
αγάπη στον άλλον ότι προτιµούµε να µην κάνουµε ό,τι
µας ζήτησε και τους λόγους που δεν το κάνουµε.

Όµως, το µάθηµά µας µπορεί να είναι ακριβώς το αντί-
θετο. Μπορεί να χρειάζεται να απαλλαγούµε από εσωτε-
ρικά εµπόδια που δεν µας αφήνουν να κάνουµε µε αγάπη
και χαρά ό,τι µας ζητείται.

Μπορεί να χρειάζεται να:
1. Απελευθερωθούµε από προγραµµατισµούς ότι µας κα-
ταπιέζουν, µας ελέγχουν, µας χρησιµοποιούν ή ότι µας
φέρονται άδικα.

2. Απαλλαγούµε από πίκρα ή θυµό προς αυτό το άτοµο
για παλιές πράξεις του.

3. Αυξήσουµε τα επίπεδο ενέργειάς µας ώστε να µπο-
ρούµε να υπηρετούµε µε χαρά.

4. Απαλλαγούµε από προσκολλήσεις και εθισµούς σε ανέ-
σεις ή κάποια συνήθεια που δεν µας αφήνει χρόνο ή ενέρ-
γεια να υπηρετήσουµε τους άλλους.

5. Απαλλαγούµε από φόβους που αφορούν στα χρήµατα,
την ενέργεια και το χρόνο µας και να µπορούµε να βά-
λουµε τις ανάγκες του άλλου πάνω από τους φόβους µας.
6. Συνειδητοποιήσουµε ότι το θείο µάς ζητά να υπερ-
βούµε αυτή τη στιγµή τις προσωπικές µας ανάγκες και να
βοηθήσουµε τον άλλο.

7. Κάνουµε στους άλλους αυτό που θα θέλαµε να κάνουν
εκείνοι σε µας, αν ήµασταν στην ίδια κατάσταση.

Μόνον εσείς µπορείτε να γνωρίζετε ποιο είναι το µά-
θηµά σας.

Η αληθινή αγάπη περιλαµβάνει και τα δύο, να είµαστε
ελεύθεροι να υπηρετούµε µε αγάπη και χαρά και επίσης
να µπορούµε να λέµε όχι µε αγάπη.
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TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com

Οι άλλοι µπορεί τελικά να χρειάζονται φρον-
τίδα για κάποιο χρονικό διάστηµα και αυτό
µπορεί να είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόµαστε
εµείς να κάνουµε µε αγάπη για τη δική µας
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LOVING-KINDNESS MEDITATION

Όπως µια µάνα προσέχει το παιδί της,

Έτοιµη να το προστατεύσει µε 

κίνδυνο της ζωής της ακόµα,

Έτσι µε ανοιχτή καρδιά πρέπει ν’ αγαπάει 

κανείς όλες τις ζωντανές υπάρξεις,

Πληµµυρίζοντας τον κόσµο µε 

αγάπη και στοργή χωρίς όρια.

Ακίνητος ή περπατώντας, καθιστός ή ξαπλωµένος,

Όλες τις ώρες που είναι ξύπνιος

Ας προφυλάσσει κανείς την καρδιά 

και αυτό τον τρόπο ζωής,

Που είναι ο καλύτερος στον κόσµο.
-
από την Μέττα Σούτρα -    Νιπάτα 1.8

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ  ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Για να κάνετε το διαλογισµό στοργής και αγάπης, καθίστε
αναπαυτικά και χαλαρώστε. Πάρτε δυο-τρεις βαθιές
αναπνοές, εκπνέοντας αργά και αδειάζοντας όλον τον
αέρα. Αποβάλλετε κάθε έννοια και ανησυχία από τον νου.
Για λίγα λεπτά νιώστε ή φανταστείτε την αναπνοή σας να
περνάει µέσα από το κέντρο του στήθους, στην περιοχή
της καρδιάς. 

Την Μέττα (τον διαλογισµό στοργής και αγάπης) την
κάνουµε πρώτα για τον εαυτό µας, γιατί συνήθως δεν
µπορούµε ν’ αγαπήσουµε τους άλλους αν δε αγαπήσουµε
πρώτα τον εαυτό µας. Καθώς κάθεστε ήρεµοι, αρχίστε να
επαναλαµβάνετε νοερά, αργά και σταθερά τις επόµενες
ή παραπλήσιες φράσεις.

Επιθυµώ να είµαι ευτυχής. Να είµαι υγιής. Να είµαι
ασφαλής. Να είµαι γαλήνιος και ήσυχος.

Καθώς λετε αυτές τις φράσεις, αφήστε τον εαυτό σας να
νιώσει σε βάθος την πρόθεση που εκφράζουν. Ο
διαλογισµός Μέττα αφορά κυρίως στο να συνδεθούµε µε
την πρόθεση  που έχουµε να  είµαστε καλά, και εµείς και
οι άλλοι.. 

Αν νιώσετε γλυκύτητα, τρυφερότητα ή αγάπη στο σώµα ή
στο νου, συνδεθείτε µε αυτά τα συναισθήµατα και αφήστε
τα να αναπτυχθούν ενώ επαναλαµβάνετε τις τρεις
φράσεις. Για να βοηθηθείτε στο διαλογισµό µπορείτε να
συγκεντρωθείτε σε µια νοερή εικόνα του εαυτού σας.
Αυτό ενισχύει τις προθέσεις που έχουµε εκφράσει µε τις
τρεις φράσεις. Μετά από ένα διάστηµα όπου κατευθύνετε
τη στοργή και αγάπη µόνο στον εαυτό σας, σκεφτείτε
έναν φίλο ή κάποιον που σας έχει δώσει πολύ αγάπη.
Επαναλάβετε τότε αργά τις φράσεις στοργής και αγάπης
γι’ αυτόν:

Να είσαι ευτυχής. Να είσαι υγιής. Να είσαι ασφαλής. Να
είσαι γαλήνιος και ήσυχος.

Καθώς λετε αυτές τις φράσεις σκεφτείτε το βαθύτερο
νόηµα της πρόθεσης που εκφράζουν. Αν νιώσετε το
συναίσθηµα  της αγάπης ή της φιλίας, συνδέστε το µε τις
φράσεις , ώστε να γίνει δυνατότερο καθώς τις
επαναλαµβάνετε. Συνεχίζοντας τον διαλογισµό µπορείτε
να σκεφτείτε άλλους, φίλους, γείτονες, γνωστούς,
αγνώστους, ζώα και τελικά ανθρώπους µε τους οποίους
έχετε πρόβληµα. 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ίδιες φράσεις,
επαναλαµβάνοντας τις συνεχώς ή να δηµιουργήσετε
άλλες που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την στοργή και
αγάπη που νιώθετε γι’ αυτά τα άτοµα. Εκτός από τον
απλό, προσωπικό και δηµιουργικό τρόπο του διαλογισµού
Μέττα, υπάρχει η κλασσική και συστηµατική προσέγγιση
ως εντατική διαλογιστική εξάσκηση. Επειδή όµως ο
κλασσικός διαλογισµός  είναι αρκετά περίπλοκος,
χρησιµοποιείται συνήθως σε περίοδο εντατικής
εφαρµογής Μέττα στη διάρκεια κάποιας αποµόνωσης. 

Καµιά φορά την ώρα του διαλογισµού στοργής και
αγάπης µπορεί να εγερθούν συναισθήµατα φαινοµενικά
αντίθετα, όπως ο θυµός, η οδύνη ή η θλίψη. Θεωρείστε τα
σαν σηµάδια πως η καρδιά σας µαλακώνει και
αποκαλύπτει αυτά που κρύβει. 

Μπορείτε τότε να στραφείτε προς µια απλή παρατήρηση
του νου ή, µε όση υποµονή, αποδοχή και καλοσύνη
διαθέτετε, να στρέψετε προς τα αρνητικά συναισθήµατα,
το συναίσθηµα της αγάπης και της στοργής. Πάνω απ’
όλα να θυµάστε πως δεν πρέπει να κατακρίνετε τον εαυτό
σας που τρέφει αυτά τα συναισθήµατα.

Καθώς εξοικειώνεστε µ’ αυτή την εξάσκηση στοργής και
αγάπης στο διαλογισµό, µπορείτε ν’ αρχίσετε να την
χρησιµοποιείτε και στην καθηµερινή σας ζωή.  

Εφαρµόστε το διαλογισµό Μέττα σιωπηλά σε σχέση µε
τους ανθρώπους γύρω σας ακόµα και όταν οδηγείτε,
εργάζεστε ή βρισκόσαστε οπουδήποτε µε κόσµο. 

Νιώθει κανείς µεγάλη χαρά όταν µπορεί να δηµιουργήσει
µια εγκάρδια επαφή µ’ αυτούς που συναντά, γνωστούς
και αγνώστους.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΑΡΧΕΙΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

Ο Διαλογισµός της Αγάπης και της Καλοσύνης
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Ρωµαίος και Ιουλιέτα παγκοσµίως: 
Μία Εξέταση του Έρωτα και της Επιλογής Συν-

τρόφου σε Διάφορους Πολιτισµούς

Εισαγωγή

Κάθε παρατηρητής του Αµερικάνικου πολιτισµού µπο-
ρεί εύκολα να δει την έµφαση που φαίνεται να δίνεται
στον έρωτα. Σχεδόν όλες οι κινηµατογραφικές ταινίες
προβάλλουν κάποιο είδος ερωτικής σχέσης. Ηµερήσιες
εκποµπές στην τηλεόραση και σαπουνόπερες συχνά πε-
ριστρέφονται γύρω από αυτήν την εµµονή. Γυναικεία πε-
ριοδικά υπόσχονται τρόπους να βρείτε τον άνδρα των
ονείρων σας. Ακόµη και η έρευνα πάνω στην αγάπη µοι-
άζει να είναι αρχικά δυτικό φαινόµενο. Πρόσφατες έρευ-
νες, όµως, αναφέρουν ότι ο έρωτας βιώνεται σε όλους
τους πολιτισµούς, παρόλο που η σχετική αξία του µπορεί
να διαφέρει µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών.

Πρώιµες έννοιες της αγάπης

Έρευνες πάνω στην ιστορία της ροµαντικής αγάπης
την έχουν γενικά προβάλει σαν Ευρωπαϊκή επινόηση.
Σύµφωνα µε τους Hendrick & Hendrick (1992, σελ. 38-
39) αυτό το είδος της αγάπης, που ενθαρρύνθηκε από
τους τροβαδούρους, ήταν ένας συνδυασµός αισθητικής
και ανιδιοτελούς αγάπης µε πέντε στοιχεία (α) ο ετερο-
φυλόφιλος έρωτας είναι ένα έξοχο ιδανικό, (β) ο έρωτας
«εξευγενίζει» άνδρες και γυναίκες, (γ) ο έρωτας έχει ηθι-
κούς και αισθητικούς ρόλους, (δ) ο έρωτας, η ευγένεια και
το φλερτ συνυφαίνονται, (ε) ο έρωτας είναι έντονος και
παθιασµένος και χαρακτηρίζεται από επιθυµία για «συγ-
χώνευση» µε το σύντροφο. Αυτή η έννοια της ευγενικής
αγάπης οδήγησε στην κίνηση του ροµαντισµού του 18ου

αιώνα. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου δόθηκε αυξη-
µένη έµφαση στο αίσθηµα του έρωτα. Τα έργα του Γερ-
µανού συγγραφέα Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε ήταν
πολύ σηµαντικά εκείνη την εποχή.

Σύγχρονες έννοιες της αγάπης

Οι σύγχρονοι δυτικοί ψυχολόγοι προτείνουν κάποια
µοντέλα αγάπης. Πολλά µοντέλα διαφοροποιούν τη συµ-
πάθεια, από τον έρωτα, την παθιασµένη, από τη συντρο-
φική αγάπη, ενώ άλλα επιχειρούν να εξιχνιάσουν την
εξέλιξη των ερωτικών σχέσεων χρησιµοποιώντας τη «θε-
ωρία προσκόλλησης». Άλλα µοντέλα προτείνουν µέχρι και
οχτώ ή και παραπάνω είδη έρωτα. Ο Sternberg (1988) πα-
ρουσιάζει ένα τριπλό µοντέλο έρωτα που αποτελείται από
οικειότητα, πάθος και δέσµευση. Διατυπώνει τη θεωρία
ότι υπάρχουν διάφορα είδη έρωτα που προκύπτουν
καθώς προστίθεται στο µείγµα καθένα από αυτά τα τρία
συστατικά. Αυτά διαµορφώνονται από το µη-έρωτα
(απουσία και των τριών) σε τέλειο έρωτα (και µε τα τρία).
Ο Lee (1998) παρουσιάζει µία σειρά διαφόρων ειδών
έρωτα που ξεκινούν από τον παιχνιδιάρη αδέσµευτο
έρωτα και φθάνουν στη µανία (εξαρτηµένο τρελό έρωτα).

Ο Knee (1998) καθόρισε πέντε συστατικά του ροµαντι-
σµού: (α) ο έρωτας µπορεί να κατακτήσει τα πάντα, (β) ο
καθένας έχει µόνο µια αληθινή αγάπη, (γ) ο ερωτευµένος
εξιδανικεύει τον αγαπηµένο του, (δ) υπάρχει κεραυνοβό-
λος έρωτας, και (ε) όταν διαλέγεις σύντροφο είναι καλύ-
τερα να ακολουθείς την καρδιά σου αντί για το νου σου.

Η παγκοσµιότητα του έρωτα

Παρόλο που κάποιοι ερευνητές ακόµη πιστεύουν στη
δυτική επινόηση της ιδέας, συµφωνούν ότι ο έρωτας βιώ-
νεται παγκόσµια. Όπως διευκρινίζει ο Buss (1988), το γε-
γονός ότι µπορεί να υπάρχει µια ετικέτα για κάτι σε µία
κουλτούρα και όχι σε µια άλλη δε σηµαίνει ότι αυτή η
συµπεριφορά περιορίζεται µόνο σ’ αυτήν την κουλτούρα.
Ο Buss προτείνει µια θεωρία εξέλιξης για τον έρωτα

και την επιλογή συντρόφου. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή,
ο έρωτας λειτουργεί για: (1) να προσελκύσει σύντροφο,
(2) να διατηρήσει αυτόν το σύντροφο, (3) να τεκνοποι-
ήσει µ’ αυτόν το σύντροφο, και (4) να επενδύσει γονικά
στους απογόνους. Ο τελικός σκοπός αυτών των πράξεων
είναι η επίτευξη της αναπαραγωγής.
Η έλξη συντρόφου κατορθώνεται µε την επίδειξη αρε-

τών. Για να είναι ένας άνδρας αναπαραγωγικά επιτυχη-
µένος πρέπει να έχει, ή να είναι ικανός να αποκτήσει, τα
απαραίτητα αγαθά για να προστατεύσει και να εφοδιά-
σει τη γυναίκα και τους απογόνους τους. Αυτό µπορεί να
σηµαίνει την απόκτηση πνευµατικών ιδιοτήτων, κοινωνι-
κής θέσης, υλικών αγαθών κλπ. Για να είναι µια γυναίκα
αναπαραγωγικά επιτυχηµένη, πρέπει να είναι ικανή για
αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγική ικανότητα της γυναί-
κας µπορεί να προϋποθέτει ιδιότητες όπως νιάτα, οµορ-
φιά κλπ. Εποµένως, οι άνδρες θα προτιµούσαν νιάτα και
οµορφιά στις δυνητικές τους συντρόφους, ενώ οι γυναίκες
θα προτιµούσαν για τους συντρόφους τους θέση και ικα-
νότητα να κερδίζουν τη ζωή τους. Αυτές οι διαφορές ανά-
µεσα στα δύο φύλα έχουν βρεθεί σταθερές σε διάφορους
πολιτισµούς.
Η διατήρηση του συντρόφου µπορεί να επιτευχθεί µε

την αποκλειστικότητα, τη δέσµευση και το γάµο. Οι γυ-
ναίκες προσπαθούν να διατηρήσουν την αποκλειστικό-
τητα ζηλεύοντας αν ο άνδρας εµπλακεί σε
συναισθηµατική προσκόλληση µε άλλη γυναίκα: σηµάδι
ότι µπορεί να την εγκαταλείψει και να πάρει µαζί του τα
αγαθά του. Οι άνδρες προσπαθούν να διατηρήσουν την
αποκλειστικότητα ζηλεύοντας αν η γυναίκα κάνει έρωτα
µε άλλον άνδρα: σηµάδι ότι µπορεί να χρειαστεί να προ-
µηθεύσει αγαθά στους απογόνους ενός άλλου άνδρα. Η
δέσµευση και ο γάµος εξυπηρετούν την ενδυνάµωση της
αποκλειστικότητας.
Ο τρίτος σκοπός, η αναπαραγωγή, επιτυγχάνεται µε

τη σεξουαλική οικειότητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι
αναµενόµενο ότι σεξουαλικές σκέψεις απασχολούν τους
άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες λόγω του σχετικού
αναπαραγωγικού πλεονεκτήµατος. Εφόσον οι γυναίκες
περιορίζονται από τον αριθµό των απογόνων που µπο-
ρούν να έχουν σε δεδοµένη χρονική περίοδο ενώ οι άν-

Ψυχολογία  της Αγάπης
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δρες δεν είναι τόσο περιορισµένοι, αναµένεται από τις γυ-
ναίκες να σπαταλούν λιγότερο χρόνο µε τη σκέψη της σε-
ξουαλικής πράξης.
Η γονική επένδυση στους απογόνους αυξάνει δυνα-

µώνει τη σχέση. Έτσι, ο δυνατός δεσµός ανάµεσα στους
δύο γονείς και ανάµεσα στους γονείς και τους απογόνους
βοηθούν στην εξασφάλιση συνεχιζόµενης γονικής επέν-
δυσης.
Από εξελικτική άποψη, τότε, η αγάπη χρησιµεύει στην

εξασφάλιση εκπλήρωσης όλων των απαραίτητων απαι-
τήσεων για επιτυχή µεταβίβαση των γονιδίων. Θα περι-
µέναµε αυτές οι εξελικτικές προϋποθέσεις να είναι
παγκόσµιες και ότι οι διάφοροι πολιτισµοί θα παρέχουν
λειτουργικά ισάξιες συµπεριφορές για να εξασφαλίσουν
τον τελικό σκοπό της αναπαραγωγής.

Από ανθρώπινες γενικότητες σε πολιτισµικές
εκδηλώσεις

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς εκδηλώνεται
ο έρωτας σε διαφορετικούς πολιτισµούς. Ο Goode (1959)
πρότεινε ότι εφόσον ο έρωτας θα µπορούσε να διασπά-
σει τη γενεαλογία και τις κοινωνικές τάξεις, πρέπει να
ελεγχθεί.
Σύµφωνα µε τον Goode, θα έπρεπε να ασκηθεί έλεγ-

χος και στο γεγονός του έρωτα και στην επιρροή του στην
πράξη. Πρότεινε διάφορα «πρότυπα έρωτα», από τον
παιδικό γάµο στο ένα άκρο του φάσµατος µέχρι την εν-
θάρρυνση ελεύθερης επιλογής στις ερωτικές σχέσεις. Στο
ενδιάµεσο αυτών των άκρων υπάρχουν διάφοροι βαθµοί
ελέγχου αναφορικά µε τα άτοµα επιτρέπεται να ερω-
τεύονται και να παντρεύονται. Έτσι, σε πολιτισµούς µε
ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς ο έρωτας θα είναι πιο
ελεγχόµενος και µε λιγότερες ατοµικές επιλογές. Μπο-
ρούµε να αναφέρουµε, επίσης, ότι, µε δεδοµένη τη σχε-
τική σηµασία των οικογενειακών δεσµών σε
κολεκτιβιστικές κουλτούρες σε σύγκριση µε τις ατοµικι-
στικές, οι κολεκτιβιστικές κοινωνίες θα προσπαθήσουν
να ελέγξουν στενότερα τον έρωτα. Δεδοµένης της θεω-
ρίας της εξέλιξης, θα περιµένουµε ότι ο έρωτας θα παίξει
ισχυρότερο ρόλο σε κοινωνίες που έχουν λιγότερη δοµική
στήριξη για τη µύηση και τη διατήρηση των ερωτικών
σχέσεων, όπως για παράδειγµα στις ατοµικιστικές κοι-
νωνίες.
Οι Lee & Stone (1980) στήριξαν αυτήν την υπόθεση.

Ανέλυσαν δεδοµένα από 117 κοινωνίες και βρήκαν ότι το
89% από τις κοινωνίες µε αυτόνοµη επιλογή συντρόφου
ήταν µια υψηλή βαθµολογία στην ερωτική κλίµακα σε
σύγκριση µε το 20% των κοινωνιών µε γάµους κατόπιν
συµφωνίας. Ο Medora και άλλοι (2002) σύγκριναν την
ύπαρξη ροµαντισµού ανάµεσα σε Αµερικάνους, Ινδούς
και Τούρκους. Το δείγµα των Αµερικάνων είχε υψηλότερη
βαθµολογία από τα υπόλοιπα δείγµατα, ενώ οι Ινδοί είχαν
τη χαµηλότερη.

Άλλες παρόµοιες µελέτες συγκρίνοντας τις Ηνωµένες
Πολιτείες µε την Ευρώπη βρήκαν ότι οι Ευρωπαίοι είχαν
υψηλότερη βαθµολογία στη ροµαντική κλίµακα από τους
κατοίκους των Ηνωµένων Πολιτειών. Βρήκαν επίσης ότι
οι τελευταίοι είχαν υψηλότερη βαθµολογία από τους Για-
πωνέζους φοιτητές.

Δεδοµένης της σηµασίας διατήρησης της αποκλειστι-
κότητας στη θεωρία εξέλιξης, οι κοινωνίες στις οποίες ο
γάµος δεν είναι κατόπιν συµφωνίας πρέπει να βρουν κά-
ποιο άλλο µέσο δηµιουργίας και υποστήριξης αυτών των
σχέσεων. Είναι αναµενόµενο ότι σ’ αυτές τις κοινωνίες δί-
νεται µεγαλύτερη έµφαση στον έρωτα σαν προϋπόθεση
του γάµου. Επιπλέον, όπως αυξάνεται η οικονοµική κα-
τάσταση, είναι αναµενόµενο να δούµε µείωση του αριθ-
µού των γάµων για οικονοµικούς λόγους και αντίστοιχη
αύξηση της πολυτέλειας των γάµων από έρωτα. Οι
Levine, Sato, Hashimoto, και Verma (1995) βρήκαν µια
ισχυρή αντιστοιχία ανάµεσα στον ατοµικισµό και την
πίστη στον έρωτα σαν προϋπόθεση του γάµου. Όπως επί-
σης ανάµεσα στην οικονοµική ευηµερία και την πίστη
στον έρωτα σαν προϋπόθεση του γάµου.
Συγκρίσεις ανάµεσα σε Βορειοαµερικάνους και Κινέ-

ζους απεκάλυψαν ότι οι Κινέζοι θέτουν υψηλότερα την
πρακτική, κτητική, εξαρτηµένη αγάπη από τους Αµερι-
κάνους. Αυτό ακριβώς περιµέναµε να δούµε σε έναν
ισχυρά κολεκτιβιστικό πολιτισµό σαν της Κίνας.
Επιπρόσθετες διαφορές που φαίνονται να συµπίπτουν

µε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα βρέθηκαν από τον
Buss και άλλους (1990). Στη µελέτη τους, οι κολεκτιβι-
στικές / παραδοσιακές κοινωνίες δίνουν µεγάλη έµφαση
στη σπουδαιότητα της αγνότητας, της επιθυµίας για σπίτι
και παιδιά κλπ. σε ένα δυνητικό σύντροφο. Οι Δυτικοευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες δίνουν πολύ λίγη σηµασία σ’ αυτά και
οι Βορειοαµερικάνοι βρέθηκαν ανάµεσα στα δύο άκρα.

Συµπέρασµα

Δεδοµένου του υψηλού βαθµού ατοµικισµού στις
Ηνωµένες Πολιτείες, η σταθερότητα που παρουσιάζουν
οι Ηνωµένες Πολιτείες σε σχέση µε την Ευρώπη και τις
κολεκτιβιστικές κουλτούρες δείχνει ότι στο ροµαντισµό
της Ευρώπης υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες εκτός
από τον ατοµικισµό / κολεκτιβισµό. Μένει να δούµε αν
έχει να κάνει µε την Ευρωπαϊκή ιστορία της ροµαντικής
λογοτεχνίας και της ευγενικής αγάπης ή µε άλλες µετα-
βλητές.
Παρόλο που πολλά από τα προαναφερθέντα αποτελέ-

σµατα βασίζονται αρχικά σε δυτικές έννοιες του έρωτα,
πιστεύω ότι αντανακλούν πραγµατικές πολιτισµικές δια-
φορές. Η εξελικτική προοπτική, που θέτει την αναπαρα-
γωγική επιτυχία σαν τον τελικό σκοπό της επιλογής
συντρόφου µεταξύ των ανθρώπων, θα µπορούσε να δεί-
χνει ότι οι γάµοι κατόπιν συµφωνίας και ο έρωτας, σαν
προϋποθέσεις του γάµου, µπορούν να θεωρηθούν σαν
λειτουργικά ισάξιες. Όπου ο γάµος δεν κανονίζεται, πρέ-
πει να εµφανιστεί κάποιο άλλο µέσο επίτευξης του σκο-
πού: αυξηµένη έµφαση στον έρωτα και τη
συναισθηµατική προσκόλληση.
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από τον Martin Kretzmann
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Πίστευα πάντα ότι υπάρχει µόνον ένας τύπος έρωτα, που
ήταν εκείνο το συναίσθηµα της καταιγιστικής συµπάθειας
προς κάποιον άλλον. Έχω επίγνωση ότι η Σεξουαλική Επι-
θυµία υπάρχει και είναι ξεχωριστή από τον Έρωτα, όντας
η επιθυµία για το σώµα κάποιου άλλου παρά για το νου
του. Στο Συµπόσιο, ο Πλάτωνας µιλάει για πολλούς δια-
φορετικούς τύπους έρωτα, έρωτα που µπορεί να είναι και
σεξουαλική επιθυµία. Γράφει για επτά διαφορετικές από-
ψεις για τον έρωτα, που προέρχονται από τους συνοµιλη-
τές που παρακολουθούν το συµπόσιο προς τιµήν του
Αγάθωνα. Παρόλο που αυτοί οι άνδρες θέτουν µε εξαιρε-
τικό τρόπο τους ορισµούς τους για τον έρωτα, ο καλύτε-
ρος ορισµός του έρωτα προέρχεται από µια γυναίκα. Θα
επικεντρωθώ στη διαφορά ανάµεσα στον Κοινό και Ου-
ράνιο έρωτα που αναφέρει ο Παυσανίας και το σηµαν-
τικό ρόλο που παίζει η Διοτίµα στο συµπόσιο.
Ο Παυσανίας θέτει έναν εξαιρετικό τρόπο αναφοράς

στον Έρωτα. Εξηγεί ότι ο έρωτας µπορεί να διαιρεθεί σε
δύο τύπους, τον Κοινό και τον Ουράνιο Έρωτα. Ο κοι-
νός έρωτας είναι αυτός όπου ένας άνδρας και µια γυναίκα
ενώνονται για να ικανοποιήσουν απλά και µόνο τις σε-
ξουαλικές τους επιθυµίες. Από την άλλη ο ουράνιος έρω-
τας είναι ο τύπος έρωτα που προκύπτει όταν δύο
άνθρωποι έλκονται ο ένας προς τον άλλον µε µια ισχυρή
δύναµη που ξεπερνά τη σωµατική εµφάνιση και πηγάζει
από βαθιά µέσα τους σαν να έρχεται από την ψυχή. Πα-
ρόλο που στα παραδείγµατα των δύο τύπων έρωτα ο Πλά-
τωνας παρουσιάζει τον κοινό έρωτα σαν να συµβαίνει
µόνον ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα ενώ τον
ουράνιο έρωτα να συµβαίνει ανάµεσα σε δύο άνδρες, δεν
υπάρχει στο κείµενο απόδειξη ότι αυτό πίστευε πραγµα-
τικά ολόκληρη η Αθήνα.
Η σεξουαλική επιθυµία ή κοινός έρωτας παρουσιά-

ζεται στο συµπόσιο σαν χυδαίος και ανήθικος. Είναι ο
τύπος έρωτα που είναι γεµάτος αµαρτία «εφόσον το µόνο
που τους ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουν τη σεξουα-
λική πράξη». Κι αυτό γιατί προέρχεται από µια έντονη σε-
ξουαλική έλξη που παράγεται από την επιθυµία µόνον του
σώµατος του άλλου αντί για την ψυχή του. Ο κοινός έρω-
τας πίστευαν ότι προερχόταν από τη νεότερη Αφροδίτη
που γεννήθηκε από το Δία και µία από τις πολλές ερωµέ-
νες του. Αυτός ο τύπος έρωτα µπορεί να είχε µεταφερθεί
στη νεογέννητη Αφροδίτη και αυτή έγινε το σύµβολο της
λαγνείας, εφόσον ο Δίας δεν απέκτησε αυτό το παιδί µε τη
σύζυγό του. Από µια τέτοια σχέση γεµάτη λαγνεία και επι-
θυµία για το σώµα φαίνεται λογικό ότι θα γεννιόταν ένα
παιδί σαν την Αφροδίτη και θα αποτελούσε σύµβολο της
ισχυρής σεξουαλικής επιθυµίας που είχαν οι γονείς της ο
ένας για τον άλλον.
Όπως υπήρχε µια Αφροδίτη γεννηµένη από σεξουα-

λική επιθυµία, πίστευαν ότι υπήρχε και µια άλλη Αφρο-
δίτη που ήταν επίσης θεά του έρωτα, παρόλο που ήταν
ένας διαφορετικός τύπος έρωτα. Αυτή η άλλη Αφροδίτη
γεννήθηκε πριν από το Δία και µάλλον πρόκειται για τη
θεά που αναφέρει ο Φαίδρος στο λόγο του: Δεν υπάρχει
άλλος θεός αρχαιότερος από το θεό του Έρωτα. Η
γηραιότερη Αφροδίτη γεννήθηκε από την αγνή αγάπη

που ονοµάζεται ουράνιος έρωτας. Είναι ο ίδιος θεός που
ο Φαίδρος πιστεύει ότι θα έπρεπε να δοξάζεται και να τι-
µάται περισσότερο από όλους τους άλλους θεούς.
Εφόσον αυτός ο θεός είναι τόσο µεγάλος και αγαπητός

από όλους, που οι οµιλητές στο συµπόσιο συµφώνησαν µε
το Φαίδρο όταν το είπε, δε φαίνεται να υπάρχει µεγαλύ-
τερο αγαθό για ένα νεαρό άνδρα από έναν ευγενικό ερα-
στή, ή για έναν εραστή από ένα νεαρό άνδρα να αγαπάει.
Σύµφωνα µε το Φαίδρο, όταν ένας άνδρας αγαπάει έναν
άλλον άνδρα αυτό αποτελεί αγνή οµορφιά, ένα ενάρετο
µάθηµα ζωής για το νεαρό άνδρα. Με το να έχει ο νεαρός
άνδρας ένα µεγαλύτερο άνδρα για εραστή, κερδίζουν και
οι δύο, ο ένας από τον άλλον. Ο νεαρός άνδρας κερδίζει
καθοδήγηση και ωριµότητα, ενώ ο εραστής κερδίζει τον
πολυπόθητο ουράνιο έρωτα: Όταν ο εραστής µπορεί να
βοηθήσει το νεαρό άνδρα να γίνει σοφότερος και καλύ-
τερος, και ο νεαρός άνδρας είναι πρόθυµος να διδαχθεί
και να βελτιωθεί από τον εραστή του… είναι έντιµο για το
νεαρό άνδρα να δεχθεί έναν εραστή. Αυτοί οι νεαροί άν-
δρες όχι µόνο εισάγονταν σε νέα γεγονότα της ζωής από
τους εραστές τους, αλλά έλεγαν ότι ήταν οι µοναδικοί νέοι
που εξελίσσονταν σε πραγµατικούς πολιτικούς.
Αντί να πιστεύει ότι ο έρωτας είναι αγνός και αβρός,

όπως θεωρείται o ουράνιος έρωτας, η Διοτίµα θεωρεί τον
έρωτα σκληρό… που κείται πάντα στη λάσπη χωρίς κρε-
βάτι… γενναίο, βίαιο και έντονο. Αυτή η δήλωση δεν πρέ-
πει να παρερµηνευτεί και να θεωρηθεί ότι αναφέρεται
στον κοινό έρωτα, αλλά σε µια νέα µορφή έρωτα που βρί-
σκεται ανάµεσα στον ουράνιο και τον κοινό έρωτα. Όπως
στις περισσότερες δηλώσεις της, η Διοτίµα πιστεύει ότι
πολλές πεποιθήσεις για τον έρωτα που είχαν αναφερθεί
προηγουµένως ήταν αληθινές κατά το ήµισυ.
Σε ένα άλλο σηµείο ο Σωκράτης αναφέρει µέσω της

Διοτίµας ότι όλοι µας εγκυµονούµε στο σώµα και την
ψυχή και, καθώς φτάνουµε σε µια ορισµένη ηλικία, είναι
φυσικό να επιθυµούµε να γεννήσουµε. Στην περίπτωση
του ουράνιου έρωτα, όταν µια γυναίκα είναι έγκυος στο
σώµα, επιθυµεί να γεννήσει ένα άλλο ωραίο ανθρώπινο
ον. Όταν ένας άνδρας είναι έγκυος, επιθυµεί να γεννήσει
ένα ωραίο ιδανικό ή και µια ιδέα. Στην περίπτωση του
κοινού έρωτα ο άνθρωπος είναι έγκυος µε την επιθυµία
να απαλλάξει το σώµα του από τη σεξουαλική επιθυµία
και γι’ αυτό ψάχνει κάποιο άλλο ον για να ολοκληρώσει
τη σεξουαλική πράξη και να µπορέσει να γεννήσει ικανο-
ποίηση.
Είναι αλήθεια ότι οι άνδρες φαίνονται σαν να είναι το

ανώτερο φύλο, παρόλο που η γυναίκα  πιστεύεται ότι έχει
την πιο πειστική γνώση πάνω στον έρωτα. Είναι παρά-
ξενο το ότι  η Διοτίµα δεν είναι µόνο παρούσα αλλά και
έχει την εκτίµηση των ανδρών, µόλο που είναι γυναίκα,
δηλαδή αµαθής και απλό εργαλείο για αναπαραγωγή.
Αυτό δεν θα έπρεπε να παρερµηνευτεί ότι οι άνδρες σκέ-
φτονται έτσι για όλες τις γυναίκες, αλλά µόνο για εκείνες
που περιφέρονται στη γη, εξαιρώντας οριστικά τις θεές.
Το πιο περίεργο µε τον Πλάτωνα, που έφερε µια γυναίκα
στη συζήτηση µε το Σωκράτη, είναι ότι αυτή η γυναίκα
είναι σχηµατισµένη µε τον ίδιο τρόπο που είναι φτιαγµέ-
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νοι και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες στο συµπόσιο. Με αυτή
την πληροφορία, έφθασα να πιστεύω ότι είναι ο τρόπος
του Πλάτωνα το να δίνει µορφή, µέσα από τους οµιλητές,
στις δικές του σκέψεις για τις διαφορετικές γνώµες του
κόσµου σχετικά µε τον έρωτα.
Με την ύπαρξη δύο τύπων έρωτα είναι εύκολο να κα-

ταταγούµε σε µία από αυτές τις κατηγορίες. Οι άνδρες
που µίλησαν κατά τη διάρκεια του συµποσίου έχουν εµ-
πέσει και στους δύο τύπους παρόλο που φαίνεται να εκτι-
µούν τον ουράνιο έρωτα περισσότερο από τον κοινό. Με
την ιδέα ότι ο καθένας είναι έγκυος µε ένα παιδί είτε

οµορφιάς είτε λαγνείας, δεν αποτελεί µυστήριο το γιατί
είναι τόσο σηµαντικό να βρούµε εκείνο το µοναδικό είδος
έρωτα. Είναι φανερό ότι ο Πλάτωνας δεν πιστεύει για τις
γυναίκες αυτό που φαίνεται να πιστεύουν οι άλλοι οµιλη-
τές, εφόσον δίνει σε µια γυναίκα την ευκαιρία να κάνει
την καλύτερη εισήγηση στη συζήτηση.
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ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ: Το µονοπάτι της Αληθινής
Αγάπης δεν είναι ποτέ Οµαλό.

Της SEEMA BURMAN.

Παρακολουθώ τακτικά θρησκευτικές διαλέξεις και
πολύ συχνά παρατηρώ οπαδούς ενός γκουρού ή µιας
θρησκείας να κριτικάρουν άλλους γκουρού, δασκάλους
και πιστούς, πιστεύοντας πως η δική τους φιλοσοφία
είναι κατά πολύ ανώτερη.
Έχουν την τάση να αξιολογούν τη γνώση ή µη ενός

δασκάλου από τον αριθµό των µαθητών του, και από τα
πνευµατικά κοινόβια που έχει.

Αν όσοι διακηρύσσουν ότι είναι πνευµατικοί αναζη-
τητές συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο, τι να περιµένει
κανείς από τους κοινούς θνητούς;
Αλήθεια, γιατί µας είναι τόσο δύσκολο να σεβαστούµε

το δικαίωµα των άλλων να ακολουθήσουν τη διδασκαλία
ή το δάσκαλο της επιλογής τους; Κάθε άνθρωπος που πι-
στεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία και πρεσβεύει τη συµ-
πόνια, την ανοχή και την κατανόηση, δεν µπορεί να
αγνοήσει αυτές τις αρχές.

“Ανάµεσα σε χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, ελάχιστοι
είναι αυτοί που αγωνίζονται για την τελειότητa. Και από
αυτά τα ευλογηµένα άτοµα που τόσο προσπαθούν, ελά-
χιστοι είναι αυτοί που ενδεχοµένως Με γνωρίζουν πραγ-
µατικά”, λέει ο Κρίσνα στον Αρζούνα στην Γκίτα (7.3)
Πολλοί από εµάς προσπαθούµε να ανακαλύψουµε λε-

πτοµέρειες όπως την ηµεροµηνία γέννησης του Κρίσνα
και πότε ακριβώς παρέδωσε την Γκίτα. Ενδιαφερόµαστε
περισσότερο να µάθουµε τη φυσιογνωµία του Χριστού
και αν πράγµατι αναστήθηκε. Έχουµε την τάση να χα-
νόµαστε σε λεπτοµέρειες όχι τόσο σηµαντικές και τελικά
να µη βλέπουµε το πραγµατικό νόηµα.

Λίγοι αγαπούν το Θεό χωρίς όρους. Ο Ραµακρίσνα
έλεγε µια ιστορία για κάποιους ανθρώπους που πήγαν σ’
ένα περιβόλι µε δέντρα µάνγκο. Άρχισαν να µετράνε τα
φύλλα, τα κλαράκια και τα κλαδιά, παρατηρούσαν το
χρώµα τους και συνέκριναν  το µέγεθός τους και µετά άρ-
χισαν να διαφωνούν για το ποιος είχε δίκιο. Ο πιο έξυ-
πνος από αυτούς όµως άρχισε να τρώει τα φρούτα. Κατά
τον ίδιο τρόπο, ο άνθρωπος που είναι πραγµατικά πνευ-
µατικός δεν ασχολείται µε την ιστορία ή τη γεωγραφία
του Θεού. Ποθεί, λαχταρά το Θεό. Δεν ενδιαφέρεται τόσο

πολύ να αποστηθίσει τους στίχους της Γκίτα, όσο να ακο-
λουθήσει τις διδασκαλίες της.

Ο Ραµακρίσνα Παραµαχάνσα δεν µπορούσε να δια-
βάσει ούτε την Γκίτα, ούτε κάποιο άλλο ιερό κείµενο.
Συµβούλευε όλους να “φάνε τα φρούτα του µάνγκο”  και
να αφήνουν τους λόγιους να διαβάζουν προσεκτικά τις
λεπτοµέρειες.
Ήξερε από προσωπική εµπειρία ότι µπορεί κανείς να

φτάσει στο Θεό από πολλά διαφορετικά µονοπάτια. Ο
ίδιος βρήκε το Θεό ακολουθώντας τα µονοπάτια του Ιν-
δουισµού, όπως VAISHNAVA, SHAIVA και ταντρικά µο-
νοπάτια. Ανακάλυψε ακόµη και την οµορφιά του
Χριστού και του Μωάµεθ όταν έµαθε γι’ αυτούς. Στο
τέλος κάθε µονοπατιού βρισκόταν ο Θεός που περίµενε
τον αγαπηµένο Του πιστό. Η µοναδική απαραίτητη προ-
ϋπόθεση ήταν η Αγνή Αγάπη.
Όποια θρησκεία και αν πιστεύει, ο πραγµατικός πι-

στός καλείται να αντιµετωπίσει τη δική του “Σταύρωση”.
Ο Χριστός σταυρώθηκε, η Μήρα βασανίστηκε από τα

πεθερικά της, ακόµη και ο Σωκράτης αναγκάστηκε να
πιεί το δηλητήριο. Κανείς δε γλίτωσε. Ο Κύριος απαιτεί
από εµάς απόλυτη υποταγή. Κατοικεί στις καρδιές µας,
αλλά µόνον οι αγνοί είναι δεκτοί στον ιερό αυτό χώρο. Γι’
αυτό το λόγο, µας είναι απαραίτητη η καθοδήγηση ενός
φωτισµένου Πνευµατικού Δασκάλου.
Ο Ραµακρίσνα λέει ότι η καρδιά είναι ο χώρος υποδο-

χής του Θεού, γι’ αυτό πρέπει να τον διατηρούµε καθαρό.
Ο Ραµάνα Μαχάρσι εξηγεί ότι για να αναζητήσει κανείς
την αληθινή Συνειδητότητα, πρέπει να συγκεντρωθεί
στην Καρδιά, η οποία είναι η έδρα της Συνειδητότητας ή
αυτή καθ’ εαυτή η Συνειδητότητα. Καρδιά είναι ένα άλλο
όνοµα για την Πραγµατικότητα, λέει, και δε βρίσκεται
ούτε µέσα ούτε έξω από το σώµα.
Όταν αγαπάς το Θεό “ανυψώνεσαι” στην αγάπη, δεν

“πέφτεις” στην αγάπη (σηµείωση: στα Αγγλικά η έκ-
φραση “πέφτω στην αγάπη” σηµαίνει ερωτεύοµαι).
Σιγά σιγά το ανθρώπινο όραµα αρχίζει να αγκαλιάζει

ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλα τα ζωντανά πλάσµατα,
ακόµη και την αδρανή ύλη. Γινόµαστε Ένα µε Αυτό.
Όταν αγαπάµε ένα γήινο ον, γινόµαστε κτητικοί και

αυτό είναι περιοριστικό. Γι’ αυτό “πέφτουµε” στην
αγάπη. Όταν αγαπάµε το Θεό όµως, αγαπάµε τα πάντα,
και µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε την υπέρτατη
ενότητα µε την ύπαρξη ή τον BRAHMAN.

Η Αγάπη για το Θεό στον Ινδουισµό
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 32
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1. Η αγάπη ως επιθυµία για την αέναη απόκτηση του καλού

Το Συµπόσιο είναι ένας πλατωνικός διάλογος που περιγράφει
ένα συµπόσιο µε θέµα τη φύση της αγάπης ή του έρωτα. Από
τους πέντε διαλόγους που αναφέρονται εδώ, εκείνος του µεγά-
λου Αριστοφάνη ήταν ίσως ο πιο δηµοφιλής, αυτός που άσκησε
την µεγαλύτερη επιρροή και αυτός που ταίριαζε περισσότερο
µε τις ροµαντικές επιθυµίες των ανθρώπων. Αλλά  ο Πλάτων
παρέχει την τιµή να εξηγήσει την θεωρία του περί αγάπης στον
Σωκράτη και συγκεκριµένα σε µια ιέρεια ονοµαζόµενη Διοτίµα
που ο Σωκράτης υποτίθεται πως είχε γνωρίσει παλιά και η
οποία τον είχε µυήσει στα µυστικά της αγάπης. 

Ο Αριστοφάνης εξήγησε µέσα από ένα κωµικό και παραστα-
τικό µύθο πως η αγάπη είναι η αναζήτηση του άλλου µας εαυ-
τού ( του alter ego), του µέρους µας που θα µας κάνει
ολόκληρους πάλι. Η αγάπη είναι µια θεραπεία για ένα παλιό
τραύµα που µας προκάλεσαν οι θεοί, που µας χώρισαν στη
µέση για να µας τιµωρήσουν  για την αλαζονεία µας. Από τους
αρχέγονους αυτούς χρόνους, ο καθένας από µας είναι µόνον ο
µισός του εαυτός και ψάχνει ατελείωτα την ολοκλήρωση.

Όταν έρχεται η σειρά του Σωκράτη να µιλήσει, αναφέρεται στη
θεωρία του Αριστοφάνη αλλά προσθέτει κάτι που αλλάζει τα
πάντα, πως δεν ψάχνουµε δηλαδή για το άλλο µας µισό ή την
ολοκλήρωση µας παρά µόνον όταν είναι καλή. Με αυτό εννοεί
πως η κινητήριος δύναµη της αγάπης είναι η καλοσύνη και όχι
µόνο η ολοκλήρωση. Απ’ αυτό συµπεραίνει πως η αγάπη οδη-
γείται πάντα προς το καλό και µάλιστα πως η ίδια η καλοσύνη
είναι το µοναδικό αντικείµενο της αγάπης. Όταν αγαπάµε κάτι,
επιδιώκουµε να αποκτήσουµε την καλοσύνη που υπάρχει µέσα
του. Όχι προσωρινά βεβαίως, αλλά  µόνιµα. Μετά δίνει και ο
Πλάτων τον δικό του ορισµό της αγάπης: «Η αγάπη είναι η επι-
θυµία για την αιώνια απόκτηση του καλού.» (Πλάτων, 1951,
σελ.86).

Ο ορισµός αυτός εκτός από ενδιαφέρων αποτελεί µια καινοτο-
µία. Πρώτον, η φράση «η αγάπη είναι η επιθυµία» εκφράζει τη
θεµελιώδη προϋπόθεση πως οι άνθρωποι είναι βασικά κτητι-
κοί. Η ζωή είναι µια συνεχής αναζήτηση για πράγµατα που θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες µας και θα µας δώσουν την ευτυχία.
Δεύτερον, το να επιθυµώ, πάντοτε υπονοεί πως επιθυµώ ν’ απο-
κτήσω αυτό που είναι καλό. Επιθυµούµε κάτι γιατί νοµίζουµε
πως θα µας κάνει καλό. 

Ο Πλάτων πάντοτε εξηγεί καθετί που  κάνουµε, επιθυµούµε ή
παλεύουµε ν’ αποκτήσουµε, σαν ένα άµεσο ή πλάγιο τρόπο ν’
αποκτήσουµε την καλοσύνη. Εφ’ όσον ο Πλάτων πιστεύει πως
όλα, όχι µόνον οι άνθρωποι, παλεύουν για την απόκτηση κά-
ποιου καλού, φαίνεται πως ολόκληρο το σύµπαν είναι συνεχώς
ερωτευµένο. Πραγµατικά, η αγάπη είναι η κινητήριος δύναµη
του κόσµου και χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα υπήρχε. Ενώ όµως

όλα τα πράγµατα αγαπούν και όλοι οι άνθρωποι είναι εραστές,
λίγοι αναγνωρίσουν το αντικείµενο της αγάπης τους, αυτό που
κινητοποιεί τις προσπάθειες τους, αυτό που υπάρχει κάτω από
κάθε επιθυµία, αυτό που θα εξασφαλίσει ‘µόνιµη απόκτηση’.
Αυτό το αντικείµενο, ο Πλάτων το ονοµάζει το Καλό ή την
απόλυτη οµορφιά.

Ας πούµε δυο λόγια γι’ αυτή την ταύτιση της καλοσύνης µε την
οµορφιά. Δεν ήταν καλός ο Σωκράτης και άσχηµος; Δεν µπο-
ρεί µια γυναίκα να είναι όµορφη και κακιά; Λοιπόν, όχι. Του-
λάχιστον όχι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα. Για τους Έλληνες η
οµορφιά ήταν µια λειτουργία της αρµονίας. Αναδυότανε από
την αρµονική σχέση ανάµεσα σε µέρη που δεν θα µπορούσαν
να δέσουν αν δεν ήταν καλά το ένα για το άλλο. Απ’ αυτό ο
Πλάτων συµπεραίνει πως αυτό που είναι πραγµατικά ωραίο,
πρέπει να είναι και καλό και αυτό που είναι πραγµατικά καλό,
πρέπει να είναι και ωραίο.

Για να καταλάβουµε τι εννοεί ο Πλάτων µε το Καλό ή την από-
λυτη οµορφιά, χρειάζεται να καταλάβουµε κάπως την θεωρία
του για τις Μορφές ή Ιδέες. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η από-
λυτη πραγµατικότητα  δεν είναι ο κόσµος που αντιλαµβανόµα-
στε µε τις αισθήσεις µας, αλλά κάποια αιώνια πρότυπα που
ονοµάζει  Μορφές ή Ιδέες.  Καθώς όλα τα πράγµατα που υπάρ-
χουν είναι εκδηλώσεις αυτών των πρωτοτύπων, η γνώση σχε-
τικά µε τον κόσµο είναι πάντοτε γνώση σχετικά µε τις Ιδέες. 

Επειδή το σύµπαν δεν είναι τυχαίο αλλά έχει ένα σκοπό, η ανώ-
τατη γνώση µας δείχνει πως όλα προσπαθούν ν’ αποκτήσουν
αυτό που είναι καλό γι’ αυτά και για την ολοκλήρωση της
ύπαρξης τους. Εφ’ όσον όλα τα πράγµατα συµµετέχουν σε ένα
και µοναδικό κοσµικό σχέδιο, πρέπει να υπάρχει ένα και µόνο
καλό το οποίο επιθυµούν. Αυτό είναι το Καλό ή το Ωραίο, η
απόλυτη καλοσύνη ή η απόλυτη οµορφιά, η ανώτατη Ιδέα, το
απόλυτο σχέδιο σε σχέση µε το οποίο µπορούν να εξηγηθούν
όλες οι άλλες πραγµατικότητες. 

Το απόλυτο σχέδιο βρίσκεται σε κάθε ύπαρξη, µε την έννοια
πως όλα σε αυτό  σκοπεύουν. Όµως η ύπαρξη του δεν περιορί-
ζεται απ’ οτιδήποτε στη φύση, ή από την ίδια τη φύση και το
µέγεθος της αγάπης συνίσταται στο να τη γνωρίσει κανείς στη
µεταφυσική της αγνότητα. Οι εραστές συχνά παρασύρονται
από την οµορφιά των αγαπηµένων τους. Η ανώτατη αγάπη,
σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, θα αποκάλυπτε την κρυφή οµορ-
φιά σε όλα,  αυτή την κρυφή αρµονία που οδηγεί όλες τις υπάρ-
ξεις προς το καλύτερο δυνατό τέλος. Όλοι επιθυµούµε να
απαγάγουµε την απόλυτη οµορφιά, ή τουλάχιστον αυτό πι-

H Πλατωνική Θεωρία της Αγάπης: Η Λογική ως Πάθος
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 33 

Η εικόνα της οµορφιάς, που η ψυχή είχε συναν-
τήσει στην προηγούµενη της κατάσταση αλλά
γρήγορα ξέχασε, συγκινεί πάλι το πνεύµα, όποτε
εµφανιστεί µπροστά στον εραστή. Ο Πλάτων πε-
ριγράφει πολύ ζωηρά τη συγκίνηση του εραστή
που αναγνωρίζει σ’ έναν άλλον άνθρωπο µια έκ-
φραση της θεϊκής οµορφιάς. 

«Η αγάπη είναι η επιθυµία για την αιώνια από-
κτηση του καλού.» (Πλάτων)
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στεύει ο Πλάτων. Γιατί τίποτα άλλο δεν θα εξασφάλιζε την
‘αέναη  απόκτηση του καλού’, αφού όλες οι εκφράσεις του
καλού ή της οµορφιάς, δεν είναι παρά ατελή µέρη της ανώτα-
της Ιδέας, µόνο ίχνη που τρεµοσβήνουν, της αληθινής και άρα
αιώνιας οµορφιάς και καλοσύνης.

Ως το υπέρτατο αντικείµενο της επιθυµίας, το Καλό ή το ωραίο,
πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής.
Είναι αυτό που ψάχνουν όλοι, αυτό που για χάρη του γίνεται
όλη η προσπάθεια. Λίγοι άνθρωποι το αναγνωρίζουν όµως,
γιατί µέσα στη σύγχυση της ζωής γνωρίζουν πως έχουν επιθυ-
µίες αλλά δεν ξέρουν πως να τις ικανοποιήσουν . Όταν πεινούν,
τρώνε, νοµίζοντας πως η τροφή είναι το αντικείµενο της επι-
θυµίας τους. Μόλις όµως φάνε, επιθυµούν άλλα πράγµατα  και
έτσι πάει έως ότου ο θάνατος βάλει (ελπίζει κανείς) ένα τέλος.
Έτσι µπορεί ποτέ να µην συνειδητοποιήσουν πως όλος ο αγώ-
νας έχει σαν κίνητρο την αναζήτηση της οµορφιάς και της κα-
λοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος που ζουν στην άγνοια και είναι
ανίκανοι να αγαπήσουν σωστά.

2. Η αγάπη ως επιθυµία της αθανασίας

Τόσο σηµαντική είναι  η ιδέα της ‘αέναης απόκτησης’ του
Καλού, που στο Συµπόσιο ο Σωκράτης τροποποιεί τον προ-
ηγούµενο ορισµό: όταν αγαπάς την οµορφιά, επιθυµείς να δη-
µιουργείς  την οµορφιά. Το να την κατέχεις συνεχώς σηµαίνει
πως την επαναδηµιουργείς διαρκώς. Εποµένως, η αγάπη από
τη ίδια της τη φύση πρέπει να είναι η αγάπη της αθανασίας
καθώς και της Οµορφιάς. 

Αυτό εξηγεί γιατί η αγάπη σχετίζεται µε την αναπαραγωγή του
είδους. Η αγάπη εκφράζεται  µε την επιθυµία να τεκνοποιούµε
γιατί η τεκνοποιία είναι η  πιο άµεση προσέγγιση στην   αθα-
νασία. 

Αγαπάµε τα παιδιά µας γιατί µέσα απ’ αυτά µπορούµε να συµ-
µετέχουµε στο µέλλον. Οι θυσίες των ηρώων επίσης πηγάζουν
από την αγάπη προς τη δόξα, που δεν είναι άλλο από την αγάπη
της αθανασίας. Η αγάπη του φιλόσοφου όµως, τον φέρνει όσο
πιο κοντά γίνεται προς την αθανασία. Όταν στοχαζόµαστε την
απόλυτη οµορφιά µε µια ελεύθερη ψυχή, ερχόµαστε σ’ επαφή
µε το αιώνιο µ’ ένα τρόπο που µας εξασφαλίζει το διηνεκές. 

Μπορεί να µην γεννήσουµε ποτέ παιδιά, να µη δηµιουργή-
σουµε ένα έργο τέχνης ή ακόµη να µην κάνουµε µια πράξη µε-
γάλης    σηµασίας. Το επίτευγµα του φιλόσοφου όµως είναι
αυτό που θα είναι το ύψιστο: ‘θα έχει το προνόµιο να είναι ο
αγαπηµένος του Θεού και, αν ήταν δυνατόν για έναν άνθρωπο,
να γίνει ο ίδιος αθάνατος.’  (Πλάτων,1951, σελ. 95)

Στην Πολιτεία ο φιλόσοφος περιγράφεται ως εξής: Θεάται ένα
κόσµο αναλλοίωτης και αρµονικής τάξης, όπου επικρατεί η λο-
γική και τίποτα δεν µπορεί να αδικήσει ή ν’ αδικηθεί. Όπως
όταν κάποιος που αντιγράφει ένα σύντροφο που θαυµάζει, δεν
µπορεί παρά να φτιάξει τον εαυτό του ώστε να του µοιάσει,

έτσι και ο φιλόσοφος µε τη συνεχή επαφή µε τη θεϊκή τάξη του
κόσµου, θα αναπαραγάγει αυτή την τάξη στη ψυχή του και στο
βαθµό που είναι δυνατό για έναν άνθρωπο, θα γίνει σαν Θεός.
Εδώ όµως όπως και αλλού, υπάρχουν πάντα περιθώρια να
πάρει λάθος δρόµο. 
(Πλάτων, 1941, σελ.208)

Στο Φαίδρο επίσης, η αναζήτηση για το απόλυτο καλό ή οµορ-
φιά εξετάζεται σε σχέση µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η
ψυχή στη διαδικασία να γίνει αθάνατη. Σύµφωνα µε την δυα-
δική άποψη του Πλάτωνα για την ανθρώπινη φύση, η ψυχή
είναι άϋλη και άτρωτη και άρα η ίδια αθάνατη. Μόλις όµως κα-
τέβει στον κόσµο της φύσης, περικλείνεται από το υλικό σώµα.
Στην αρχική της θέση η ψυχή ζούσε ανάµεσα στους θεούς, απο-
λαµβάνοντας την αληθινή ύπαρξη των αιώνιων Μορφών ή
Ιδεών. Όταν γίνονται άνθρωποι, οι περισσότερες ψυχές ξεχνούν
την θεϊκή τους καταγωγή. Η εµβύθηση στην ύλη αµβλύνει την
συναίσθηση της πνευµατικής προέλευσης  τους. Παρ’ όλα
αυτά, το παρελθόν παραµένει σαν µια κατάσταση πληρότητας
την οποία όλοι οι άνθρωποι κρυφά επιζητούν. Η ψυχή, παρ’
όλο που µπορεί να δρα όντας σε σύγχυση, επιθυµεί να ξαναε-
νωθεί µε τον κόσµο  των πρωτοτύπων, ειδικά µ’ εκείνο το καλό
ή την οµορφιά που η αναλαµπή της διαπερνά τον κόσµο των αι-
σθήσεων και που µπορεί να τα απολαύσει κανείς µόνον στη
δική τους σφαίρα.

Ο Πλάτων πιστεύει πως η φύση του ανθρώπου είναι διττή, µια
ασταθής σύνθεση σώµατος και ψυχής, όπου η κάθε πλευρά κυ-
βερνάται από αντικρουόµενες παρορµήσεις. Η κάθε πλευρά µά-
χεται να σπρώξει τον άνθρωπο στη δική της κατεύθυνση,
ωθούµενη από τις επιταγές της αγάπης, αλλά αγάπης µε δια-
φορετικά αντικείµενα. Το σώµα επιτρέπει στους σαρκικούς πει-
ρασµούς  να το σύρουν  στο βούρκο της φιληδονίας. Η ψυχή
θέλει να κινηθεί προς τα πάνω, προς το σπίτι της ανάµεσα στις
αιώνιες Ιδέες. Ενδιαφέρεται µόνον για την απόκτηση της τε-
λειότητας µέσα από µια αγνή, ευγενή και πνευµατική σχέση
που δίνει τη δυνατότητα στον εραστή και τον αγαπηµένο να
εξελιχθούν αναζητώντας την αρετή. Η ανθρώπινη φύση όµως
βρίσκει πιο εύκολο να ακολουθήσει τα θέλγητρα της σάρκας. 

Στο Συµπόσιο η αγάπη παρουσιάζεται γενικά ως ήρεµη και γα-
λήνια, όπως είναι ο χαρακτήρας  του Σωκράτη και η ήσυχη εξέ-
λιξη προς την απόλυτη οµορφιά. Στο Φαίδρο είναι τόσο
ταραχώδης και συνταρακτική που δικαιωµατικά ονοµάστηκε
‘θεϊκή τρέλα’. Η τρέλα µπορεί να είναι παθολογική ως αποτέ-
λεσµα ανθρώπινης ασθένειας ή µπορεί να είναι, όπως κάθε δη-
µιουργική έµπνευση, ‘µια θεία απελευθέρωση της ψυχής από
το ζυγό της συνήθειας και των συµβάσεων’. Η αληθινή αγάπη
είναι µια τρέλα αυτού του τελευταίου είδους και είναι ιδιαίτερα
επιθυµητή. Όταν το φωτισµένο πνεύµα αποσπαστεί τελικά από
την ισχυρή επίδραση του σώµατος, µοιάζει να χάνει κάθε αί-
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Επειδή το σύµπαν δεν είναι τυχαίο αλλά έχει ένα
σκοπό, η ανώτατη γνώση µας δείχνει πως όλα
προσπαθούν ν’ αποκτήσουν αυτό που είναι καλό
γι’ αυτά και για την ολοκλήρωση της ύπαρξης

Στο Συµπόσιο η αγάπη παρουσιάζεται γενικά ως
ήρεµη και γαλήνια, όπως είναι ο χαρακτήρας  του
Σωκράτη και η ήσυχη εξέλιξη προς την απόλυτη
οµορφιά. 
Στο Φαίδρο είναι τόσο ταραχώδης και συνταρα-
κτική που δικαιωµατικά ονοµάστηκε ‘θεϊκή
τρέλα’.
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σθηση ισορροπίας. Στην πραγµατικότητα, ξανακερδίζει απλώς
την ελευθερία και την αληθινή σύνεση (πνευµατική υγεία) του
ανθρώπου.  

Η εικόνα της οµορφιάς, που η ψυχή είχε συναντήσει στην προ-
ηγούµενη της κατάσταση αλλά γρήγορα ξέχασε, συγκινεί πάλι
το πνεύµα, όποτε εµφανιστεί µπροστά στον εραστή. Ο Πλάτων
περιγράφει πολύ ζωηρά τη συγκίνηση του εραστή που ανα-
γνωρίζει σ’ έναν άλλον άνθρωπο µια έκφραση της θεϊκής οµορ-
φιάς. 

Τον διαπερνάει πρώτα απ’ όλα ένα ρίγος και τον καταλαµβάνει
σταδιακά το παλιό δέος. Κοιτάζοντας ευλαβικά το πρόσωπο
του αγαπηµένου του όπως ενός θεού, αν δεν φοβόταν πως θα
τον περάσουν για τελείως τρελό, θα θυσίαζε σ’ αυτόν, όπως θυ-
σιάζουν µπροστά στην εικόνα ενός θεού. Κατόπιν, καθώς τον
κοιτάει επίµονα, δηµιουργείται µια αντίδραση και το ρίγος µε-
τατρέπεται σε ζέστη και ιδρώτα. (Πλάτων, 1937,σελ. 225)

Μπορεί να ερµηνεύσουµε αυτή την αντίδραση ως µια σεξουα-
λική ανταπόκριση, αλλά δεν είναι αυτό που ο Πλάτων είχε στο
νου του. Εξηγεί µε τη γλώσσα των συναισθηµάτων πως η ψυχή
αποκτάει φτερά. Στον Πλατωνισµό, µια τέτοια λατρεία είναι η
αρχή της αγάπης. Ανεβαίνοντας την κλίµακα της αγάπης, ο
αληθινός εραστής κατακτάει το καλό µε το να ν’ αφήσει το
Καλό να τον κατακτήσει εκείνο. Όταν συµβαίνει αυτό, ο ερα-
στής αποκτάει την γνώση της πραγµατικότητας. Ο δρόµος που
οδηγεί σ’ αυτή την κατάσταση είναι µεν η περιπέτεια µιας ολό-
κληρης ζωής, αλλά είναι και δοµηµένος µε προκαθορισµένα
στάδια. Τα σκαλοπάτια στην κλίµακα της αγάπης περιγράφον-
ται στο επόµενο τµήµα. 

Ο δρόµος προς την επιτυχηµένη αγάπη

Φυσικά, στην αρχή της αναζήτησης του ο εραστής θα σκέφτε-
ται την σωµατική οµορφιά. Κάποια στιγµή θα ερωτευθεί ένα
συγκεκριµένο άνθρωπο που βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστικό.
Καθώς σ’ αυτό το στάδιο η αγάπη είναι εφήµερη, θα πηγαίνει
από τον ένα όµορφο άνθρωπο στον άλλο. Αντιλαµβανόµενος
πως η φυσική οµορφιά δεν περιορίζεται  σ’ έναν και µόνο αγα-
πηµένο, θα γίνει λάτρης κάθε φυσικής οµορφιάς. Εποµένως θα
‘χαλαρώσει η ένταση του πάθους του για ένα συγκεκριµένο άν-
θρωπο γιατί θα συνειδητοποιήσει πως ένα τέτοιο πάθος είναι
κατώτερο του και µικρής σηµασίας’. (Πλάτων,1951, σελ. 92).
Αυτό το αποτέλεσµα είναι κατά τον Πλάτωνα ωφέλιµο γιατί
µας απελευθερώνει από την τυραννία των αισθήσεων.

Το επόµενο στάδιο είναι η συνειδητοποίηση πως η οµορφιά της
ψυχής είναι πιο πολύτιµη από την οµορφιά του σώµατος. Με
συντροφιά καλών και ωραίων ψυχών, που µπορεί να βρίσκον-
ται παγιδευµένα σε άσκηµα σώµατα, θα προχωρήσει στο επό-
µενο στάδιο. Θα εκτιµήσει την κοινωνική και ηθική οµορφιά

και θ’ αρχίσει να σκέφτεται την οµορφιά των θεσµών και των
ευγενικών δραστηριοτήτων. Το τέταρτο στάδιο είναι η µελέτη
των επιστηµών και η απόκτηση της γνώσης.

Εκεί θα είναι επί τέλους ελεύθερος από οποιαδήποτε προσκόλ-
ληση  σε µια προσωπική αναφορά οµορφιάς, είτε είναι του σώ-
µατος, της ψυχής ή της κοινωνίας. Θα γεννήσει ‘πολλά ωραία
συναισθήµατα και ιδέες και, έχοντας γίνει πιο δυνατός και µε
ανώτερο ηθικό ανάστηµα  λόγω των εµπειριών του, θα δει την
µια και µοναδική επιστήµη της οποίας το αντικείµενο είναι η
οµορφιά και για την οποία πρόκειται να µιλήσω τώρα’. (σελ.
93) 

Αυτή είναι η απόλυτη οµορφιά. Σ’ αυτήν αποκορυφώνονται τα
µυστήρια της αγάπης και αποκαλύπτεται η φύση του σύµπαν-
τος: 
‘Αυτή η οµορφιά είναι πρώτα απ’ όλα αιώνια. Δεν γεννιέται
ούτε πεθαίνει, δεν αυξάνεται ούτε µειώνεται. Δεν είναι εν µέρει
όµορφη και εν µέρει άσχηµη, ούτε άλλοτε όµορφη κι’ άλλοτε
άσκηµη, ούτε όµορφη σχετικά µε κάτι και άσχηµη σχετικά µε
κάτι άλλο, ούτε όµορφη εδώ και άσχηµη  εκεί, σαν ν’ αλλάζει
ανάλογα µ’ αυτόν που την παρατηρεί. Ούτε θα φαίνεται αυτή
η οµορφιά σαν την οµορφιά µιας σκέψης ή µιας επιστήµης, σαν
την οµορφιά που πηγάζει από κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό
της, είτε αυτό είναι κάτι ζωντανό, ή η γη, ή ο ουρανός ή οτιδή-
ποτε άλλο. Θα την δει σαν κάτι απόλυτο, που υπάρχει από µόνο
του, µοναδικό και αιώνιο και θα δει και άλλα όµορφα πράγ-
µατα που  συγγενεύουν µ’ αυτήν, αλλά µε τέτοιο τρόπο που
ενώ αυτά γεννιούνται και πεθαίνουν, η οµορφιά αυτή δεν υφί-
σταται καµία αύξηση ή µείωση ή άλλη αλλαγή’. (σελ.93-94)
‘Η απόλυτη γνώση της οποίας ο µοναδικός σκοπός είναι αυτή
η απόλυτη οµορφιά’, που περιγράφεται εδώ, είναι το τελευταίο
σκαλοπάτι σ’ αυτή την πλατωνική κλίµακα (σελ.93-94). Ο
Πλάτων αρνήθηκε να γράψει γι’ αυτό το στάδιο, παρ’ όλο που
λέγεται πως έκανε µια διάλεξη πάνω στο Καλό, που άφησε το
κοινό του µε κοµµένη την ανάσα. Δεν υπάρχει υπόσχεση για
επιτυχία στην αγάπη  για όλους γιατί εξαρτάται τελικά από µυ-
στηριώδης δυνάµεις που αψηφούν την ανθρώπινη κατανόηση. 

Τα πέντε στάδια που δίνονται εδώ περιγραµµατικά, υποδει-
κνύουν την κατεύθυνση για τον ιδανικό εραστή, όπως περι-
γράφεται στο Συµπόσιο. Στην Πολιτεία όµως, δωδεκάδες
σελίδων είναι αφιερωµένες στην εκπαίδευση του φιλόσοφου,
που περιλαµβάνει την ηθική εξάσκηση, την επιστηµονική µόρ-
φωση και την πνευµατική πειθαρχία.
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Η ψυχή, παρ’ όλο που µπορεί να δρα όντας σε
σύγχυση, επιθυµεί να ξαναενωθεί µε τον κόσµο
των πρωτοτύπων, ειδικά µ’ εκείνο το καλό ή την
οµορφιά που η αναλαµπή της διαπερνά τον κόσµο
των αισθήσεων και που µπορεί να τα απολαύσει
κανείς µόνον στη δική τους σφαίρα.

Λύδια Αµίρ
Η Λυδία Αµίρ είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Ισραήλ.
Εκτός από την ακαδηµαϊκή της εργασία, εργάζεται τα τε-
λευταία εννέα χρόνια ως φιλοσοφικός σύµβουλος και δίνει
διαλέξεις στο κοινό πάνω σε διάφορα εφαρµοσµένα φιλο-
σοφικά θέµατα.

E-mail address: lydamir@colman.ac.il
http:www.practical-philisophy.org.uk/Volume 4Arti-
cles/PlatoTheoryOfLove.htm
Πρακτική Φιλοσοφία Νοέµβριος 2001 Τόµος 4 - 3  
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Η ακόλουθη εναλλακτική θετική προβολή που ονοµάζεται συγκέντρωση της αγάπης, είναι ένας εξαιρετι-
κός τρόπος να αυξήσουµε την αγάπη µας. Μπορεί να εφαρµοστεί µια ή δύο φορές τη µέρα τουλάχιστον για
µερικούς µήνες. Μπορεί να γίνεται µόνη της ή σαν προετοιµασία για διαλογισµό, χαλάρωση ή προσευχή.

Είναι µία από τις σηµαντικότερες θετικές προβολές. Αναπτύσσει την ικανότητά µας να αγαπάµε πιο δυ-
νατά και πιο βαθιά χωρίς όρους. Εστιάζεται στους άλλους, τον εαυτό µας και το Θεό. Είναι καλύτερα όταν
γίνεται σε καθηµερινή βάση.

α. Αφήστε τη σπονδυλική στήλη να είναι ίσια και το σώµα άνετο.

β. Ηρεµήστε το σώµα και το νου µε τα µάτια κλειστά, αναπνέοντας αργά και βαθιά καθώς επιτρέπετε
στους µύες και τα νεύρα να χαλαρώσουν.

γ. Μετρήστε προς τα πίσω από το 10 ως το 1, χαλαρώ
νοντας ακόµη πιο βαθιά µε κάθε αριθµό.

δ. Τώρα εστιαστείτε νοερά στο ον που αποτελεί για σας σηµείο αναφοράς για το πιο ισχυρό άνοιγµα
στην αγάπη που έχετε βιώσει µέχρι τώρα στη ζωή σας. Καθώς φέρνετε αυτό το ον στο νου σας, θυµηθείτε
στιγµές που είχατε νιώσει το µεγαλύτερο άνοιγµα στην αγάπη. Θυµηθείτε την αγάπη, τρυφερότητα, φρον-
τίδα, χαρά, ευγνωµοσύνη και απόλυτη αποδοχή που νιώσατε στην παρουσία αυτού του όντος. (Αυτό το ον
µπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένα ζώο, µια όψη του θείου – η αντίληψή σας για το Θεό ή ακόµη µια
σκηνή στη φύση ή µια ιδέα που ανοίγει την καρδιά σας.)

Πάρτε χρόνο για να βιώσετε το άνοιγµα και τη θετική ενέργεια που είχατε νιώσει εκείνη τη στιγµή της
αγάπης.

ε. Τώρα επιτρέψτε στην εικόνα αυτού του όντος να εξαφανιστεί από το νου σας, καθώς διατηρείτε το
άνοιγµα και εκείνα τα συναισθήµατα αγάπης. Φέρτε στο νου σας ένα άτοµο που υπάρχει τώρα στη ζωή σας
και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει γι’ αυτό τα ίδια συναισθήµατα αγάπης. Επιτρέψτε στον εαυτό σας
να το αγαπά το ίδιο δυνατά και απόλυτα.

στ. Αφήστε την εικόνα να σβήσει και φέρτε στο νου ένα άλλο άτοµο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, φέρτε στο νου
σας διάφορα πρόσωπα και καλλιεργήστε γι’ αυτά τα ίδια συναισθήµατα αγάπης.

ζ. Φέρτε στη νοερή σας εστίαση το ίδιο σας το σώµα και την προσωπικότητά σας και νιώστε την ίδια
αγάπη και αποδοχή για τον εαυτό σας. Νιώστε ευγνωµοσύνη για το σώµα σας για όλα όσα σας προσφέρει
και αποδοχή για την προσωπικότητά σας για όλες τις προσπάθειές της στη ζωή.

η. Τώρα φέρτε στο νου σας ένα πρόσωπο που σας έχει βλάψει µε κάποιον τρόπο ή προς το οποίο δυ-
σκολεύεστε να έχετε άνοιγµα και αγάπη. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει το ίδιο άνοιγµα. (Αν δυσκο-
λεύεστε, θυµηθείτε πέντε θετικές ιδιότητές του.)

θ. Στο τέλος φέρτε στο νου σας το Θεό – µε τον τρόπο που τον φαντάζεστε, σαν µορφή, φως, οικουµενικό
ον, ενέργεια ή συνειδητότητα. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει ένα άνοιγµα αγάπης προς το οικουµενικό
ον (µε ή χωρίς µορφή). Μπορείτε ακόµη να νιώσετε ευγνωµοσύνη ή και άλλα συναισθήµατα.

ι. Ανοίξτε την καρδιά και το νου σας και δεχτείτε µια ροή χάριτος, αγάπης και φωτός από το Θεϊκό ον.
Επιτρέψτε σ’ αυτήν την ενέργεια να γεµίσει όλη την ύπαρξή σας.

ια. Παραµείνετε σε σύνδεση µε το φως για όσο σας ευχαριστεί.
Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ
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Η συγκέντρωση της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 34

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 74



Έχουµε όλοι την εξουσία να ευλογούµε. Ο καθένας µας
είναι µια πνευµατική δύναµη που ενώνει το πνευµατικό
βασίλειο µε τα φυσικά επίπεδα ύπαρξης. Ο νους µας µπο-
ρεί να κατευθύνει πνευµατική ενέργεια σαν ευλογία προς
όντα και καταστάσεις µέσα από τις προθέσεις µας, την
προσευχή ή τον οραµατισµό και, φυσικά, µέσα από τις
πράξεις µας.

Όπως καθετί στη φύση, είµαστε όλοι εκφράσεις της µιας
οικουµενικής θεϊκής συνειδητότητας. Ταυτόχρονα, είµα-
στε όργανα για την έκφραση αυτής της συνειδητότητας
στο γήινο πεδίο. Όταν ευθυγραµµιζόµαστε µε τη Θεϊκή
Πηγή, γινόµαστε σηµείο εστίασης µιας εξαιρετικά ισχυ-
ρής ενεργειακής ροής από το πνευµατικό βασίλειο στο
φυσικό. Η δύναµη µέσα µας είναι στην πραγµατικότητα
θεϊκή ενέργεια.
Όταν οι προθέσεις µας είναι για το καλό του συνόλου και
σε αρµονία µε τους οικουµενικούς νόµους, έχουµε απε-
ριόριστες δυνατότητες να επηρεάσουµε και να θεραπεύ-
σουµε τον κόσµο γύρω µας.
Είµαστε όλοι ικανοί για θαύµατα, επειδή είµαστε όρ-
γανα της Θεϊκής Συνειδητότητας στο υλικό πεδίο. Ένα
θαύµα είναι ένα συµβάν που βρίσκεται πέρα από την κα-
τανόησή µας. Ένα θαύµα υπερβαίνει τους «νόµους» της
φυσικής, όπως τους γνωρίζουµε.
Όταν τελικά θα γίνουµε γνώστες όλων των νόµων της
φύσης, θα συνειδητοποιήσουµε ότι όλα δηµιουργούνται,
καταστρέφονται, σχηµατίζονται και µετασχηµατίζονται
από τη µία Οικουµενική Συνειδητότητα. Τότε θα είναι
πολύ εύκολο να καταλάβουµε πώς ο νους, που είναι όρ-
γανο αυτής της συνειδητότητας, είναι ικανός να κάνει αλ-
λαγές στον υλικό κόσµο γύρω του. Για την ώρα,
αποκαλούµε αυτές τις αλλαγές, τις οποίες δεν κατανο-
ούµε, θαύµατα.
Εντούτοις, δεν είναι πραγµατικά θαύµατα, αλλά µάλλον
το φυσικό αποτέλεσµα του νόµου που αναφέρει ότι «συ-
νειδητότητα και νους δηµιουργούν, σχηµατίζουν και µε-
τασχηµατίζουν καταστάσεις ενέργειας και ύλης».
Συνειδητότητα είναι η δύναµη πίσω από το σύµπαν, το
οποίο υποστηρίζει. Ο νους µας είναι σαν ταινία, µέσα από
την οποία αυτή η οικουµενική συνειδητότητα ρέει, ακρι-
βώς όπως η κινηµατογραφική ταινία δίνει µορφή στο
άµορφο λευκό φως της µηχανής προβολής. Όταν αυτές οι
ταινίες καθαριστούν από τις παρανοήσεις, τις προσκολ-
λήσεις, τους φόβους και άλλες περιοριστικές πεποιθήσεις
τους, τότε µπορούν να κατευθύνουν αυτή την πανίσχυρη
ενέργεια για να δηµιουργήσουν τις αλλαγές εκείνες που
ονοµάζουµε θαύµατα.
Ο Δρ. Λάρι Ντόσεϋ έχει κάνει πολυάριθµα πειράµατα µε
κύτταρα σε δοκιµαστικούς σωλήνες στους οποίους είχε
τοποθετήσει τοξικές ουσίες. Προσευχήθηκε ή οραµατί-
στηκε φως στον ένα σωλήνα και όχι στους άλλους. Τα κύτ-
ταρα στο σωλήνα, για τον οποίο προσευχήθηκε,

επιβίωσαν σε ένα ποσοστό 20% ως 40% περισσότερο από
ό,τι στους άλλους σωλήνες.
Αυτό δείχνει καθαρά ότι ο νους µας έχει τη δύναµη να
επηρεάσει τη φυσική µας πραγµατικότητα, εφόσον υπάρ-
χει πρόθεση και συγκέντρωση – προσευχή και οραµατι-
σµός.
Πολλοί άνθρωποι του Θεού και άγιοι έχουν εκδηλώσει
αυτή τη δύναµη και έχουν χρησιµοποιήσει αυτήν την
ενέργεια για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και να απο-
δείξουν τη δύναµη του Θεού, ώστε οι άνθρωποι να πιστέ-
ψουν. Ο Χριστός χρησιµοποίησε τις θαυµατουργές Του
ικανότητες για να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν
στο Θεό και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Οι µαθητές Του
έκαναν το ίδιο. Άλλοι άγιοι, που ήρθαν αργότερα, εκδή-
λωσαν αυτήν την ενέργεια, επιδεικνύοντας τη δύναµη του
Θεού στον κόσµο ώστε να πιστέψει.

Θέµα συνέπειας

Για να έρθουµε σε επαφή µε τη Θεϊκή Φύση µας, χρει-
άζεται να καθαρίσουµε και να ευθυγραµµίσουµε τη σύν-
δεση µε το Θεό µέσα µας. Η διαδικασία είναι από τη µια
να ανεβάσουµε το επίπεδο ενέργειάς µας µε ασκήσεις,
αναπνοές, υγιεινή διατροφή, προσευχή και διαλογισµό
και ταυτόχρονα από την άλλη να καθαρίσουµε τα συναι-
σθηµατικά µπλοκαρίσµατα µε αυτοανάλυση, ενεργειακή
ψυχολογία και αλλαγές στον τρόπο ζωής.
Είναι βασικά θέµα συνέπειας ανάµεσα στην ψυχή και
την ανώτερη διάνοιά µας (συνείδηση) από τη µια και τις
σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις µας από την άλλη. Όταν
όλες οι σκέψεις και οι πράξεις µας είναι σε αρµονία µε τον
ανώτερο εαυτό µας, τότε θα έχουµε ευθυγραµµίσει την
ύπαρξή µας µε τη ροή αυτής της θεϊκής ενέργειας.
Όταν υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα σε όσα πιστεύουµε
και το πώς σκεπτόµαστε και δρούµε, τότε είναι δύσκολο
στην ενέργεια να ρέει ελεύθερα. Μπλοκάρεται σε συνει-
δητό ή υποσυνείδητο επίπεδο.
Η βασική αρχή, που πρέπει να ακολουθείται σε όλες τις
περιπτώσεις, ώστε να βρισκόµαστε σε αρµονία µε το
νόµο, είναι, «Κάνε στους άλλους µόνον αυτό που θα ήθε-
λες να σου κάνουν». Αυτό το έχουµε ακούσει τόσες πολ-
λές φορές και δεν έχουµε επίγνωση της µεγάλης δύναµης
που υπάρχει µέσα σ’ αυτήν τη µία απλή αρχή.
Επειδή είµαστε ο άλλος. Οτιδήποτε κάνουµε σε εκεί-
νον, τελικά το κάνουµε στον εαυτό µας. Πώς µπορούµε
να είµαστε σε αρµονία µε τον εαυτό µας, όταν έχουµε
βλάψει τον αληθινό εαυτό µας µέσα από τις µορφές των
άλλων;

Είµαστε όλοι ιεροί

Κάποιοι µπορεί να µην αισθάνονται αρκετά «ιεροί» για
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Ευλογώντας µε Αγάπη
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ.35

Είµαστε πραγµατικά θαυµάσια όντα. 
Είναι απίστευτο πόσα έχουµε κατορθώσει

µε το νου και τη δύναµή µας. 

Είµαστε όλοι ικανοί για θαύµατα, 
επειδή είµαστε όργανα της Θεϊκής 
Συνειδητότητας στο υλικό πεδίο. 
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να ευλογούν. Τι εννοούµε µε τη λέξη ιερότητα; Τι είναι
ιερό; Συνήθως χρησιµοποιούµε αυτή τη λέξη για να περι-
γράψουµε κάτι που χρησιµεύει σαν συνδετικός κρίκος ή
κανάλι επικοινωνίας ανάµεσα στο φυσικό και το πνευµα-
τικό. Αναφερόµαστε σε κάτι που βρίσκεται µε κάποιο
τρόπο πέρα από το φυσικό πεδίο, αλλά είναι ακόµα σε
επαφή µε αυτό και χρησιµεύει σαν κανάλι για τη ροή της
θεϊκής ενέργειας στη φυσική µας πραγµατικότητα.

Μιλάµε για ιερούς τόπους, όπως εκκλησίες, ναούς και
µέρη της φύσης, όπου υπάρχει παρουσία µεγαλύτερης
ροής της πνευµατικής ενέργειας. Αυτή η παρουσία µπορεί
να γίνει αντιληπτή σαν θεραπεία, οράµατα, εικονίσµατα
που κινούνται ή άλλα θαυµαστά φαινόµενα. Αυτή η πνευ-
µατική ουσία µπορεί να γίνει αισθητή σαν µια αυξηµένη
διαύγεια στην προσευχή ή το διαλογισµό. Σ’ αυτούς τους
τόπους νιώθουµε γενικά µια ισχυρότερη επαφή µε το Θεό
και τις ανώτερες ενέργειες µέσα µας.
Μιλάµε επίσης για ιερές λέξεις ή φράσεις, όπως τα
Μάντρα ή ιδιαίτερες προσευχές που, όταν τις επαναλαµ-
βάνουµε, µας φέρνουν σε επαφή µε ιδιαίτερες πνευµατι-
κές δυνάµεις. Ανάλογα µε τη θρησκεία µας µπορεί να
θεωρούµε ιερά κάποια ονόµατα – Ιησούς, Χριστός,
Μαρία ή Αλλάχ, Κρίσνα ή Ράµα – και, όταν τα χρησιµο-
ποιούµε, να προσκαλούµε τη δύναµη αυτών των όντων
στην παρούσα κατάσταση.
Μιλάµε ακόµη για ιερούς ανθρώπους, όπως ιερείς, ιε-
ρωµένους, αγίους, γκούρου ή πνευµατικούς δασκάλους ή,
σε κάποιες περιπτώσεις, απλούς αγνούς ανθρώπους, που
στην παρουσία τους νιώθουµε µεγαλύτερη γαλήνη, διαύ-
γεια και επαφή µε το καλό και το πνευµατικό µέσα µας. Η
παρουσία και η ζωή τους είναι παραδείγµατα για µας, που
µας δίνουν την ενθάρρυνση που χρειαζόµαστε για να ανα-
καλύψουµε τη δική µας ιερότητα.
Εποµένως, αυτό που είναι ιερό είναι αυτό που συνδέεται
και µε την πνευµατική πηγή και µε τον υλικό κόσµο.
Είναι αυτό ακριβώς που είµαστε όλοι µας. Είµαστε
όλοι αθάνατες ψυχές, πάντα σε σύνδεση µε τη θεϊκή µας
πηγή, το Θεό, και ταυτόχρονα σε σύνδεση µε αυτά τα σώ-
µατα, που είναι προσωρινά όργανα έκφρασής µας εδώ
στη γη.
Η θεϊκότητά µας είναι πάντοτε εκεί, ακόµη κι όταν είναι
κρυµµένη κάτω από στρώµατα φόβων και συνηθειών.
Μια λάµπα λευκού φωτός παραµένει λευκή ακόµη κι όταν
καλύπτεται από πολλά στρώµατα χρωµατιστής ζελατίνας.
Μπορεί να αλλάξουµε το χρώµα του φωτός, κάνοντας το,
καθώς περνά µέσα από φίλτρα, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο
ή µπλε. Μπορεί να µπλοκάρουµε τελείως το φως, αν τυλί-
ξουµε αρκετά φύλλα ζελατίνας γύρω από τη λάµπα. Αλλά
το φως είναι ακόµη εκεί, δυναµικά και αγνά λευκό.
Το ίδιο ισχύει και για το φως της εσωτερικής µας συνει-
δητότητας. Πάντα λάµπει και περιµένει να εκφραστεί.
Όταν µε τις τεχνικές που αναφέρθηκαν αποµακρύνουµε
τα διάφορα στρώµατα που το επισκιάζουν, θα προβάλει
λαµπερό σαν αγνή θεϊκότητα. Αυτός είναι ο σκοπός της

ζωής µας – να έρθουµε σε επαφή µε το Θείο µέσα µας και
να το αφήσουµε να εκφραστεί στον κόσµο µε τη µορφή
αγάπης, ειρήνης, σοφίας και υπηρεσίας.

Είµαστε συν-δηµιουργοί αυτού του κόσµου

Είµαστε πραγµατικά θαυµάσια όντα. Είναι απίστευτο
πόσα έχουµε κατορθώσει µε το νου και τη δύναµή µας.
Από τις πυραµίδες της Αιγύπτου και της Νοτίου Αµερικής
στους δορυφόρους, το διαδίκτυο και τους υπολογιστές
του τώρα, από τις ζωγραφιές του Μιχαήλ Αγγέλου στη
µουσική του Μπετόβεν …. ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Δηµιουργήσαµε πολιτισµούς, όπως τέχνες, επιστήµες,
φιλοσοφίες, θρησκείες, πολιτικά συστήµατα, πόλεις, συ-
στήµατα µεταφοράς και ό,τι άλλο πάνω στη γη δεν είναι
αγνό προϊόν της φύσης.
Κι όµως είµαστε µέρος της φύσης. Είµαστε µια πλευρά
της φύσης µε αυτοσυνείδηση και µπορούµε να κοιτάµε
τον εαυτό µας, να τον παρατηρούµε και να τον διορθώ-
νουµε. Είµαστε πιο ελεύθεροι, σε κάποιο βαθµό σε σχέση
µε τα άλλα όντα της φύσης, να ακολουθήσουµε τους γε-
νικούς φυσικούς νόµους ή να τους αγνοήσουµε.
Αυτή η ελευθερία, να ζούµε και να εργαζόµαστε σε αρ-

µονία µε τη φύση ή να επιλέξουµε να έρθουµε σε σύγ-
κρουση µαζί της, ήταν απαραίτητη για να κάνουµε λάθη
και να µάθουµε απ’ αυτά, ώστε να γίνουµε συνειδητοί και
πρόθυµοι συν-δηµιουργοί µαζί µε το θείο.

Μπορούµε να µετασχηµατίσουµε την πνευµατική ενέρ-
γεια σε αγάπη και ωφέλιµες πράξεις που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής στην κοινωνία.
Τα φυτά απορροφούν την ενέργεια του ήλιου και τη µε-
τασχηµατίζουν σε χρήσιµα ζάχαρα και άµυλα, αµινοξέα,
πρωτεΐνες και έλαια στα φρούτα, τα λαχανικά και τους
σπόρους που τρώµε. Εµείς µπορούµε να απορροφήσουµε
πνευµατική ενέργεια µέσα από την προσευχή, το διαλο-
γισµό και τη σύνδεσή µας µε το Θεό και όλα τα όντα, και
µετά να µετασχηµατίσουµε αυτήν την ενέργεια σε πρά-
ξεις που ανυψώνουν το επίπεδο της συνειδητότητας των
όντων γύρω µας.
Εσύ, αναγνώστη, είσαι ένας µετασχηµατιστής πνευµα-
τικής ενέργειας. Αν δεν έχεις ακόµη βιώσει ότι είσαι ένα
κανάλι αγάπης, σύντοµα θα αρχίσεις να επιθυµείς να
είσαι ένα χρήσιµο όργανο του θεϊκού σχεδίου εδώ στη γη.
Θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς ότι η µεγαλύτερη ευτυ-
χία είναι η πραγµατοποίηση αυτού του ρόλου, όπως κι αν
εκδηλώνεται σε σένα, γιατί ο καθένας θα υπηρετήσει και
θα βοηθήσει µε το δικό του τρόπο.
Όταν νιώσεις αυτή την επιθυµία, µπορείς να προσευχη-
θείς να γίνεις ένα αγνό όργανο που θα είναι πάντα συν-
τονισµένο µε τη φωνή καθοδήγησης του Κυρίου που
χρησιµοποιεί αυτό το όργανο. Μπορείς να προσευχηθείς
να απελευθερωθείς από το εγώ και να γίνεις πηγή
φωτός και αγάπης για όλους, όσοι έρχονται σε επαφή
µαζί σου. Μπορείς να το κάνεις. Είσαι θεϊκής προέλευσης.

Μπορούµε να µετασχηµατίσουµε την 
πνευµατική ενέργεια σε αγάπη και 
ωφέλιµες πράξεις που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής στην κοινωνία.

Εµπιστευθείτε την πνευµατική σας δύναµη.
Ευλογήστε κάθε κατάσταση και, αργά ή
γρήγορα, θα δείτε ότι όλα είναι τέλεια. 

Δεν υπάρχουν λάθη.
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Μαζί δηµιουργούµε την πραγµατικότητα που βιώνουµε.
Μαζί µπορούµε να τη µεταµορφώσουµε σε πιο αρµονική,
πιο χαρούµενη πραγµατικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, είναι
σηµαντικό να ενωθούµε και µε άλλους που έχουν τους ίδι-
ους σκοπούς και πεποιθήσεις. Η δική µας προσωπική µε-
ταµόρφωση θα διευκολυνθεί πολύ. Θα υπάρχουν
λιγότερες ευκαιρίες να πέσουµε στις παγίδες του πνευ-
µατικού δρόµου, ιδιαίτερα στην παγίδα του πνευµατικού
εγώ, που εµφανίζεται πιο συχνά όταν εργαζόµαστε µόνοι
µας. Οι προσπάθειές µας σε πρακτικό, κοινωνικό επίπεδο
θα είναι πολύ πιο παραγωγικές, αν είµαστε πολλοί και
ενωµένοι.
Ο καθένας µας είναι µια οπή στο παραπέτασµα του υλι-
κού κόσµου, µέσα από την οποία διαχέεται το θεϊκό φως.
Ας αφήσουµε αυτό το φως να λάµψει. Ας µην πιαστούµε
σε σκέψεις αδυναµίας ή απελπισίας.

Ας αφήσουµε το φως να αποφασίσει

Μπορούµε να έχουµε πίστη ότι το µόνο που χρειαζόµα-
στε είναι να αφήσουµε τη συνειδητότητά µας από
αγάπη και φως να περιβάλει κάθε κατάσταση ώστε
να εξελίσσεται, χωρίς ο προγραµµατισµένος νους µας
να επεµβαίνει και να αποφασίζει για τα αποτελέσµατα
αυτής της ευλογίας.

Είναι καλύτερα να µη φανταζόµαστε τι θα θέλαµε να
συµβεί, αλλά απλά να ευλογούµε κάθε κατάσταση και να
αφήνουµε τη θεϊκή µας συνειδητότητα να εκδηλώσει τα
αποτελέσµατα που είναι τα καλύτερα για µας και για όλα
τα όντα που αφορά.
Σε κάποιες περιπτώσεις, µέχρι να αποκατασταθεί η
πνευµατική µας όραση, µπορεί να φαίνεται ότι η θεϊκό-
τητά µας δεν εκδηλώνεται ή ότι κάνει λάθη. Δε συµβαίνει
αυτό. Απλά έχουµε µια συγκεκριµένη ιδέα στο νου µας για
την καλύτερη λύση αυτής της κατάστασης, αλλά αυτή η
ιδέα είναι το αποτέλεσµα της περιορισµένης και διαστρε-
βλωµένης οπτικής µας για τα πράγµατα.

Ευλογία σε όλους και όλα

Εµπιστευθείτε την πνευµατική σας δύναµη. Ευλογήστε
κάθε κατάσταση και, αργά ή γρήγορα, θα δείτε ότι όλα
είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν λάθη.
Η δύναµη του Θεού ρέει µέσα σε όλα, ανεξάρτητα πόσο
φαίνεται. Το ίδιο ηλεκτρικό ρεύµα ρέει σε όλα τα καλώ-
δια, ανεξάρτητα αν µια λάµπα µπορεί να το µετασχηµα-
τίσει σε φως 500 Watt ή µόνον 25 Watt. Η ισχύς που
διατίθεται σε κάθε λάµπα είναι η ίδια.

Κάθε άνθρωπος έχει δυνητικά την ίδια σύνδεση µε τη
Θεϊκή δύναµη. Είναι δική µας δουλειά να αυξήσουµε την
ποσότητα ροής που µπορούµε να εκδηλώσουµε. Αυτό θα

γίνει µε την τακτική εφαρµογή των διαφόρων πνευµατι-
κών πρακτικών. Η ακόλουθη τεχνική, σε συνδυασµό µε
τις πνευµατικές σας πρακτικές, θα επιταχύνει αυτή τη
διαδικασία.
Τεχνική
Δεν γνωρίζουµε τι είναι το καλύτερο για κάθε ον και
κάθε κατάσταση. Αλλά µπορούµε να ευχόµαστε να εκδη-
λωθεί το ύψιστο δυνατό καλό γι’ αυτό το ον ή την κα-
τάσταση. Μ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνουµε την επαφή
αυτού του όντος ή της κατάστασης µε την πνευµατική
πηγή.
Εποµένως όταν οραµατιζόµαστε ή προσευχόµαστε, δεν
υπαγορεύουµε τι θα έπρεπε να συµβεί, αλλά µάλλον ζη-
τούµε ευθυγράµµιση µε το ύψιστο δυνατό καλό. Σε µερι-
κές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να σηµαίνει για κάποιον να
θεραπευτεί ή σε άλλες να νοσήσει περισσότερο ή ακόµη
και να πεθάνει.
Μπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους:
Μπορούµε να οραµατιζόµαστε αυτό το ον ή την κατά-
σταση µέσα σε φως, ευχόµενοι το ύψιστο δυνατό καλό.
Μπορούµε να οραµατιζόµαστε µια ακτίνα φωτός να
έρχεται από πάνω και να γεµίζει µε φως το ον ή την κα-
τάσταση – ευχόµενοι νοερά το ύψιστο δυνατό καλό. Μπο-
ρούµε να φανταστούµε αυτό το φως να έρχεται από το
Χριστό ή κάποια άλλη πνευµατική πηγή µε την οποία νιώ-
θουµε άνετα.
Μπορούµε να οραµατιζόµαστε φωτεινή ενέργεια να
ρέει από το Θείο και µέσα από µας προς αυτό το ον.
Μπορούµε να οραµατιζόµαστε τη φωτεινή ενέργεια να
ρέει από την πνευµατική πηγή στο κέντρο της
ύπαρξης του όντος ή της κατάστασης προς το φυσικό
του σώµα ή την πραγµατικότητα.
Προτιµώ τον τελευταίο τρόπο γιατί τιµάει την πνευµα-
τική πραγµατικότητα της ουσίας του όντος ή της κατά-
στασης.
Αφήστε το φως και την αγάπη σας να ρέει σε όλες τις κα-
ταστάσεις και διαβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερη
δύναµη από την ευλογία σας, επειδή είναι έκφραση της
δηµιουργικής δύναµης του σύµπαντος.
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αναπτύξτε τη συνήθεια να
ευλογείτε ή να εύχεστε το καλό όλων των ανθρώπων που
έχετε επαφή ή που συναντάτε.
Ευλογήστε ανθρώπους, ζώα, φυτά, κτίρια, αυτοκίνητα,
αντικείµενα, µηχανές, καταστάσεις και γεγονότα – το κα-
θετί.
Όλα είναι εκφράσεις της ανώτερης συνειδητότητας.
Όλα µπορούν να συνδεθούν, να ευθυγραµµιστούν ή να
συντονιστούν µε την ανώτερη πηγή τους.
Μην ξεχνάτε να ευλογείτε συχνά το δικό σας νου και το
δικό σας σώµα.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Μπορούµε να οραµατιζόµαστε τη φωτεινή
ενέργεια να ρέει από την πνευµατική
πηγή στο κέντρο της ύπαρξης του
όντος ή της κατάστασης προς το φυσικό
του σώµα ή την πραγµατικότητα.

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 77



ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  78 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Αυτή η καθηµερινή θετική προβολή µάς βοηθά να καλλιεργήσουµε συναισθήµατα ανοίγ-
µατος και αγάπης µε το άτοµο και τις καταστάσεις, όπου δυσκολευόµασταν να παραµείνουµε
ανοιχτοί µέχρι τώρα. Μπορούµε να φέρουµε στο νου µας πέντε θετικές ιδιότητες αυτού του ατό-
µου, και, καθώς δηµιουργούµε µια θετική εικόνα του, να του στείλουµε αγάπη και φως και να
οραµατιστούµε τον εαυτό µας να το πλησιάζει µε αγάπη.

Α. Επιτρέψτε στη σπονδυλική στήλη να ισιώσει (καθισµένοι ή ξαπλωµένοι) και στο µυϊκό
σύστηµα να είναι άνετο και χαλαρό.

Β. Το περιβάλλον πρέπει να είναι χωρίς ενοχλήσεις. Αν είστε µόνος σας, αποσυνδέστε το τη-
λέφωνο. Είναι καλύτερα να είστε µόνος εκτός κι αν οι άλλοι συµµετέχουν στη θετική προβολή
µαζί σας.

Γ. Η τεχνική

Πάρτε 5 ως 10 αργές βαθιές αναπνοές.

Τώρα πάρτε µια βαθιά εισπνοή, κρατήστε την καθώς εστιάζεστε στο µέτωπο και µετά εκ-
πνεύστε, οραµατιζόµενοι τον αριθµό 3 να αναβοσβήνει µέσα στο νου σας τρεις φορές. Κάντε το
ίδιο µε τον αριθµό 2 τρεις φορές και µετά µε τον αριθµό 1 τρεις φορές.

Ελέγξτε το σώµα κα χαλαρώστε τα µέλη που δεν είναι εντελώς χαλαρά.

Μετρήστε προς τα πίσω από το 10 ως το 1. Με κάθε αριθµό νιώστε το σώµα και το νου
σας να βυθίζονται προς τα µέσα σε µια όλο και βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης.
Οραµατιστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα µέρος στη φύση (πραγµατικό ή φανταστικό) όπου
νιώθετε ακόµη πιο γαλήνιοι και χαλαρωµένοι.

Τώρα φέρτε στο νου το άτοµο που θα θέλατε να αγαπάτε πιο βαθιά, σταθερά ή χωρίς όρους.

1. Καθώς εστιάζεστε σ’ αυτό το άτοµο φέρτε στο νου σας 3 ως 5 θετικές ιδιότητές του.
Μπορεί να έχει επίσης πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά, αλλά δε θα έπρεπε να σας εµποδίζουν
να αναγνωρίσετε τις θετικές του ιδιότητες. Μπορεί να είναι µικρές και απλές όπως το να είναι
καλός µάγειρας ή να αγαπά το σκύλο του.

2. Οραµατιστείτε τον εαυτό σας να επικοινωνεί µε τον άλλον ειλικρινά και µε αγάπη εκ-
φράζοντας τις αληθινές ανάγκες και τα συναισθήµατά σας. Νοερά εκφράστε τα συναισθήµατα
και τις ανάγκες σας µε σαφήνεια και εσωτερική γαλήνη.

3. Τώρα φανταστείτε ότι ο άλλος επικοινωνεί ειλικρινά και ανοιχτά µαζί σας.

4. Τώρα οραµατιστείτε µια υγιή, αρµονική σχέση αγάπης µ’ αυτό το άτοµο.

5. Τελειώστε µε το όραµα ότι αγκαλιάζεστε µε αγάπη.

6. Οραµατιστείτε τον άλλο µέσα σε φως µε την ευχή να έχει υγεία, ευτυχία, εσωτερική κα-
θοδήγηση, δύναµη και επιτυχία.

H θετική Προβολή της Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 36
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Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν ευ-
λογηθεί να έχουν παιδιά γεµάτα καλοσύνη και σεβασµό,
ενώ άλλοι δεν είναι τόσο τυχεροί; Είναι πολλοί οι παρά-
γοντες που καθορίζουν ποια είναι τα παιδιά σας και τι εί-
δους άνθρωποι θα γίνουν. Για παράδειγµα, σηµαντικοί
παράγοντες είναι η κλίση, το φύλο και οι συνθήκες γέν-
νησης, αλλά και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες µπορεί
να συµµετέχουν εξίσου στη διαµόρφωση των παιδιών
σας.

Συχνά υπεισέρχονται παράγοντες που δεν µπορούµε να
ελέγξουµε, όπως το ότι είναι αγόρι, το ότι είναι πολύ δη-
κτικό, το ότι είναι απλά συναισθηµατικό ή το ότι είναι
πολύ βιολογικό. Είναι αλήθεια ότι µερικά παιδιά απλώς
βγαίνουν από τη µήτρα µε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά
εµείς προσθέτουµε σ’ αυτά µε την αποδοχή ότι αυτό είναι.

Μεγάλωσα σε µια οικογένεια, όπου υπήρχαν µόνο κορί-
τσια (καηµένε µπαµπά µου!) και ευλογήθηκα να απο-
κτήσω εγώ η ίδια σαν µητέρα δυο αγόρια. Μην έχοντας
την παραµικρή γνώση του τι να κάνω µε τα αγόρια, ήξερα
ακριβώς µέσα σε τι βρισκόµουν: θόρυβο και οχλαγωγία,
φορτηγά και αυτοκίνητα και κάθε είδους αθλητικό εξο-
πλισµό που θα µπορούσε να φανταστεί κανείς. Αν και δύ-
σκολα µπορούσα να έχω κάποια σχέση, ήξερα ότι θα
έπρεπε να υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό το δώρο και το
θεώρησα πρόκληση.

Ο πρώτος µου γιος ήταν κάθε άλλο παρά πρόκληση. Μην
έχοντας καµιά σχέση µε το τυπικό αγόρι που περίµενα,
καθόταν κάθε φορά για ώρες παίζοντας µε µικρά παιχνί-
δια, είχε σβησµένη φωνή που έκανε µεγάλες γυναίκες να
πέφτουν στα γόνατα και ήταν αγαπησιάρης. Καθώς τον
παρατηρούσαµε να περνάει τη δύσκολη ηλικία των δύο
και των τριών χρόνων, ακόµη και ο παιδίατρος ήταν σκε-
πτικός.

«Υποθέτω ότι όταν έρθει το δεύτερο παιδί, θα έχουµε την
ευκαιρία να δούµε αν είναι το παιδί ή οι γονείς.»

Έγκυος τότε στο δεύτερο, το θεώρησα πρόκληση. Ο δεύ-
τερος γιος µου ήταν τέλειος µε κάθε τρόπο και ακριβώς,
όπως έλεγαν τα βιβλία ότι έπρεπε να είναι. Εντελώς
αγόρι.

Δε χρειαζόταν γλώσσα, επειδή µπορούσε να χρησιµοποιεί
τα χέρια του για να πάρει ό,τι ήθελε, µπορούσε να ουρ-
λιάζει, δεν ήθελε να αφήσει τη µπάλα του και το να κά-
τσει κάτω για ένα λεπτό ήταν ισοδύναµο µε το να τον
βάλουν στην αίθουσα βασανιστηρίων. Το παιχνίδι άρχισε.

Στους 18 µήνες, έγινε φανερό ότι έτσι είχε βγει από τη
µήτρα και συχνά σκεφτόµουν ότι θα ήταν ευκολότερο να
ακολουθήσω. Όµως, δεσµεύτηκα µ’ αυτήν την πρόκληση
και προχώρησα. Σκοπός µου: να τον µεταµορφώσω από
το παιδί που δεν καταλάβαινα στο γλυκό µου αγόρι.

Το πρώτο πράγµα που έπρεπε να κάνω ήταν να δηλώσω
ποια συµπεριφορά µπορούσα να επιτρέψω και ποια όχι.
Παράδειγµα: µπορούσα να αντέξω να στέκεται πάνω από
το φαγητό του ενώ έτρωγε, αλλά όχι να χρησιµοποιεί τα
χέρια του για να πάρει ό,τι ήθελε. Από τότε προσεκτικά
επέλεγα τι ήταν πραγµατικά σηµαντικό, µε την κατα-
νόηση του ποιος ήταν. Είχε πολλή ενέργεια, δεν ήθελε να
κάθεται για πολλή ώρα, χρειαζόταν ερεθίσµατα και είχε
ανάγκη τον ύπνο του. Καθώς έκανα έναν κατάλογο αυτών
που πραγµατικά άξιζαν, διατηρούσα στο νου µου τον τε-
λικό µου σκοπό: να έχω ένα αγαπητό παιδί. Δεν αντιλαµ-
βανόµουν πόσο τροµακτικό θα ήταν αυτό ούτε πόσο
καιρό θα έπαιρνε να αρχίσουν να αποδίδουν οι προσπά-
θειές µου.

Η δηµιουργία του καταλόγου ήταν το δυσκολότερο µέρος
και το υπόλοιπο ήταν απλά η προσπάθεια να είµαι συνε-
πής, να καθορίζω όρια και να µην εγκαταλείπω. Ό,τι κι αν
γινόταν.

Ξεκίνησα µε απλά πράγµατα, όπως το να µην επιτρέπω
στα παιδιά µου να παλεύουν. Είχα ακούσει ιστορίες από
τον πατέρα µου για τους καυγάδες του µε τους αδελφούς
του και σχόλια των φίλων µου ότι έτσι κάνουν τα αγόρια,
αλλά δεν µπορούσα να το επιτρέψω. 

Μπορούσα να επιτρέψω να φωνάζουν και να τσιρίζουν,
αν έτσι ένιωθαν εκείνη τη στιγµή, αλλά δεν µπορούσαν
να χρησιµοποιούν κακές λέξεις και να χτυπούνε ο ένας
τον άλλο. Πίστευα ότι ήταν τυχεροί που είχαν ο ένας τον
άλλο και θα έπρεπε να αλληλοπροστατεύονται. Τελεία και
παύλα. Η τιµωρία ήταν απλή. Θα πας στο δωµάτιό σου. 

Δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις γι’ αυτό. Το άλλο που ήταν
πολύ σηµαντικό για µένα ήταν να µην εκφράζω ποτέ το
τι συνέβαινε πραγµατικά µέσα στο κεφάλι µου. Όχι ότι
δεν άφηνα τον εαυτό µου να φωνάξει ή να θυµώσει, αλλά
δεν άφησα ποτέ να φανεί η σκέψη ότι µού ήταν πρό-
κληση. Αυτό ήταν το δυσκολότερο, αλλά αυτό που έκανα
ήταν αυτό που θα µπορούσε κάποιος να αποκαλέσει: ψυ-
χολογία αντιστροφής.

Όταν έβγαζε την πιο προκλητική προσωπικότητά του, πέ-
φτοντας στο πάτωµα ή χτυπώντας µε αλύπητα µε τα

Μεγαλώνοντας Αγαπητά Παιδιά
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 37

Τώρα, µε τα αγόρια µου στην τρυφερή ηλικία
των εννέα και δώδεκα, όταν ακούω ανθρώ-
πους να λένε, «Έχεις τόσο γλυκά αγόρια»,
απλά χαµογελάω. 

Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν
ποια είναι τα παιδιά σας και τι είδους άνθρω-
ποι θα γίνουν. 
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χέρια του, θα εξέφραζα το φανερό.

«Σ’ αγαπώ, γλυκό µου αγόρι, αλλά τα χέρια σου είναι για
αγκαλιές.»
Μερικές φορές φώναζε όσο πιο δυνατά µπορούσε καθώς
εξέφραζα τα ήρεµα λόγια µου, αλλά δεν άφηνα να µε
µπερδέψει. Ήξερα ότι τα λόγια µου ήταν αληθινά και ότι
θα ενίσχυαν το σκοπό που προσπαθούσα να πετύχω: να
µεγαλώσω ένα αγαπητό παιδί και ήξερα ότι ήταν αγα-
πητό. Όσο θυµωµένη κι αν ήµουν, ήξερα πάντοτε πόσο
πολύ το αγαπούσα. Μερικές φορές ήταν πιο δύσκολο από
άλλες.

Τώρα, µε τα αγόρια µου στην τρυφερή ηλικία των εννέα
και δώδεκα, όταν ακούω ανθρώπους να λένε, «Έχεις τόσο
γλυκά αγόρια», απλά χαµογελάω. 

Δεν µπορώ παρά να θυµάµαι όλες τις µέρες που ήθελα να
τα παρατήσω επειδή ήταν ευκολότερο. Δεν µπορώ παρά
να θυµάµαι όλες τις µέρες που νόµιζα ότι οι προσπάθειές
µου πήγαιναν χαµένες και δεν µπορώ παρά να σκέπτοµαι
το πώς ξεκινούν και τα δύο τη µέρα τους µε µια ζεστή αγ-

καλιά για µένα. Είναι σίγουρα εκείνη η στιγµή που ξέρω
ότι τα λόγια µου απέδωσαν, ότι µπορείς πραγµατικά να
στοχεύσεις σ’ αυτό που τα παιδιά σου θα γίνουν µια µέρα.
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Η Lesley Moore είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης του
LifeScope, Life and Executive Coaching. Είναι ειδικευ-
µένη σε εργασία µε άτοµα σε κατάσταση µετάβασης,
ενθαρρύνοντας τα να δηµιουργήσουν τη ζωή που αγα-
πούν και µε επαγγελµατίες για να τους βοηθήσει να γε-
φυρώσουν το χάσµα ανάµεσα στην προσδοκία και την
επίτευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκε-
φθείτε στο διαδίκτυο το:

http://www.LifeScopeCoach.com

ή να επικοινωνήσετε µαζί της στη διεύθυνση:
lessmore4@comcast.net
http://www.ezinearticles.com/?Raising-Loving-

Children&id=260386

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ Ή ΝΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ; 
ΓΙΑΤΙ;
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Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν εκτίµηση για το γάµο
τους, αλλά, σύµφωνα µε ένα νέο βιβλίο, υπάρχουν τρεις
συγκεκριµένοι ανδρικοί τρόποι έκφρασής της

Οι γονείς µου παντρεύτηκαν το 1953, λίγες µέρες µετά την
αποφοίτησή τους από το κολέγιο. Όταν τα παιδιά τους
ήταν µικρά, ο πατέρας µου έκανε τα χρήµατα, η µητέρα
µου τα γεύµατα. Εκείνος έφευγε από το σπίτι κάθε πρωί,
εκείνη έµενε στο σπίτι όλη µέρα. Έτσι, πήρα µια γεύση
της παραδοσιακής Αµερικάνικης οικογένειας, που σε κά-
ποιους κύκλους είναι σήµερα µια τρυφερή ανάµνηση.

Αλλά όπως ενηλικιωνόµουν στη δεκαετία του 70, βρέθηκα
να περπατώ σε έναν φρέσκο, φεµινιστικό κόσµο. Η µη-
τέρα µου επέστρεψε στο σχολείο για το δίπλωµά της, µετά
έστρωσε την καριέρα της. Οι συµµαθήτριές µου µε συνα-
γωνίζονταν σε βαθµούς και εργασίες και συχνά µε νικού-
σαν.

Μέσα στην ηχώ αυτής της εποχής αντάµωσα τη γυναίκα
µου, Κέλλη. Συναντηθήκαµε στη δουλειά το 1983, όταν
ήµασταν και οι δύο στα 25 µας. Δελεάστηκα από το χα-
µόγελο και την αισιοδοξία της. Οι διαφορές µας σε προ-
σωπικό και οικογενειακό επίπεδο έκαναν την περίοδο
µνηστείας µας ταραχώδη. Αλλά κάτι µας έλεγε να µην τα
παρατήσουµε και µετά από τέσσερα χρόνια αγώνα, δε-
σµευτήκαµε ισόβια. Και τότε άρχισαν πραγµατικά οι µπε-
λάδες µας.

Τον πρώτο χρόνο του γάµου µας θυµάµαι ένα ιδιαίτερα
τραχύ ξύπνηµα. Το ρολόι στο κοµοδίνο λαµπίριζε 3:02 το
πρωί, αλλά η Κέλλη ήταν σε κατάσταση συναγερµού.
Σπρώχνοντας µε στον ώµο, µου είπε: «Πρέπει να µιλή-
σουµε τώρα». Ήταν η τρίτη νύχτα που µε ξυπνούσε µ’
αυτόν τον τρόπο. Όπως και τις άλλες νύχτες, καθόταν µε
την πλάτη στο κεφαλάρι του κρεβατιού, µε το σεντόνι
τραβηγµένο στη µέση της, τα µάτια της να ακτινοβολούν
σαν φανάρια αυτοκινήτου. Τότε µίλησε: «Συνειδητοποιώ
τώρα ότι πρέπει να πάρουµε διαζύγιο.» Έκανε παύση.
«Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα».

Ποτέ δεν ήµουν πρωινό άτοµο. Παρόλα αυτά, προσπά-
θησα να πιάσω το ρυθµό αυτής της συζήτησης. Ναι, εί-
χαµε προβλήµατα, σκέφθηκα. Δεν κάναµε έρωτα για
βδοµάδες. Τα οικονοµικά µας ήταν σφιχτά. Και το χειρό-
τερο, δεν ανταποκρινόµουν στα δικά της πρότυπα τρυ-
φερότητας: αγκαλιές, βόλτες χέρι-χέρι και τα µικρά
πράγµατα που περίµενε από το γάµο της µαζί µου.
Παρά τη θολούρα µου, ήξερα ότι η απάντησή µου θα ήταν
σηµαντική. Έκανα παύση πριν να δηλώσω. Η Κέλλη µε

θυµάται να λέω τελικά: «Μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί να
κάναµε ένα µεγάλο λάθος. Μπορεί να τελείωσε η κοινή
µας ζωή. Αλλά» - και εδώ είναι που έφθασα στο κρίσιµο
σηµείο της απάντησής µου – «δεν πρόκειται να το συζη-
τήσω τώρα. Δεν πρόκειται να συζητήσω για κάτι τόσο ση-
µαντικό µέσα στη µέση της νύχτας». Μετά, βούτηξα στο
κρεβάτι και αποκοιµήθηκα.

Δεκαεννιά χρόνια αργότερα, η Κέλλη κι εγώ µπορούµε να
θυµόµαστε εκείνη τη στιγµή και να χαµογελάµε. Και µπο-
ρούµε να δούµε ότι καθρεφτίζει κάποιες θεµελιώδεις δια-
φορές στον τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες βλέπουν
τη σχέση τους.

Τα τελευταία τρία χρόνια, ταξίδεψα στη χώρα συζητών-
τας µε πλήθος Αµερικανών συζύγων για το νέο µου βιβλίο,
«Ανδρόφωνο: Τι Σκέφτονται Πραγµατικά οι Άνδρες για
το Γάµο τους, τις Γυναίκες τους, το Σεξ, το Νοικοκυριό και
τη Δέσµευση» [VoiceMale: What Husbands Really Think
about Their Marriages, Their Wives, Sex, Housework, and
Commitment (Simon & Schuster)]. Σ’ αυτές τις συζητή-
σεις – που συχνά διαρκούσαν τρεις και περισσότερες
ώρες – ρωτούσα κάθε άνδρα για τις διαφορές, που είχε
παρατηρήσει, στον τρόπο που εξέφραζαν την αγάπη µέσα
στη σχέση τους αυτός και η γυναίκα του. Και αυτές οι δια-
φορές, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν σαρωτικές.

Καταρχήν, ενώ ο γυναικείος τρόπος αγάπης φαίνεται να
δίνει έµφαση στο µοίρασµα συναισθηµάτων, ο ανδρικός
τρόπος εστιάζεται στο µοίρασµα δραστηριοτήτων. Οι άν-
δρες, από τους οποίους πήρα συνέντευξη, θυµήθηκαν
«στενές στιγµές» µε τις γυναίκες τους όταν έκαναν πεζο-
πορία, κάµπινγκ, καγιάκ, ψάρευαν, περπατούσαν ή έτρε-
χαν µαζί. Ενώ η συζήτηση µπορεί να είχε διακοπεί κατά
τη διάρκεια αυτών των στιγµών, οι άνδρες έλεγαν ότι η
συζήτηση δεν ήταν το ζητούµενο.

Το να µοιράζονται δραστηριότητες ήταν κεντρικό σηµείο
στις ανδρικές εµπειρίες σε όλη την ιστορία. Στις περισσό-
τερες ανθρώπινες κοινότητες, στο παρελθόν και το
παρόν, οι άνδρες έχουν τεθεί στην περιφέρεια, προστα-
τεύοντας και κυνηγώντας, ενώ οι γυναίκες έχουν τοποθε-
τηθεί στο κέντρο, συζητώντας και τρέφοντας. Οι άνδρες
στις κοινωνίες µας ανταµείβονταν (και συχνά ανταµεί-
βονται ακόµη και τώρα) για την ηρεµία, τη στωικότητα
και τη γνώση του χώρου. Δεν είναι να απορούµε που οι
άνδρες ακόµη τείνουν να ενεργούν µέσα στις σχέσεις τους
σύµφωνα µε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Πώς λένε «σ’ αγαπώ» οι άνδρες
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 38 

Καταρχήν, ενώ ο γυναικείος τρόπος αγάπης
φαίνεται να δίνει έµφαση στο µοίρασµα συ-
ναισθηµάτων, ο ανδρικός τρόπος εστιάζεται
στο µοίρασµα δραστηριοτήτων. 

Ταυτόχρονα µε αυτό το πρώτο στοιχείο, το
δεύτερο στοιχείο του αρσενικού τρόπου αγά-
πης έχει να κάνει µε τη χρήση των λέξεων.
Ενώ ο γυναικείος τρόπος αγάπης δίνει έµ-
φαση στη συζήτηση σαν τρόπο βελτίωσης
µιας σχέσης,
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Ταυτόχρονα µε αυτό το πρώτο στοιχείο, το δεύτερο στοι-
χείο του αρσενικού τρόπου αγάπης έχει να κάνει µε τη
χρήση των λέξεων. Ενώ ο γυναικείος τρόπος αγάπης δίνει
έµφαση στη συζήτηση σαν τρόπο βελτίωσης µιας σχέσης,
ο ανδρικός τρόπος τονίζει ότι χρειάζεται να κάνουµε κάτι
για να τη βελτιώσουµε. Οι άνδρες είπαν ότι στις περισ-
σότερες περιπτώσεις οι πράξεις µιλάνε περισσότερο από
τα λόγια. 

Ένας άνδρας είπε ότι εκφράζει την αγάπη του γεµίζον-
τας το αυτοκίνητο της γυναίκας του µε βενζίνη και πη-
γαίνοντας το στο συνεργείο να του αλλάξουν λάδια. Ένας
άλλος µίλησε για έκφραση αγάπης µέσα από την οργά-
νωση εκδροµών-εκπλήξεων τα σαββατοκύριακα µε τη γυ-
ναίκα του. Ένας άνδρας αφήνει σοκολατάκια στο
µαξιλάρι της γυναίκας του. Ένας άλλος ετοιµάζει το λου-
τρό της όταν εκείνη επιστρέφει από µια σκληρή µέρα ερ-
γασίας.

Για τους άνδρες οι πράξεις αγάπης µπορεί να είναι ακόµη
και πεζές. Ένας συνταξιούχος εκδότης, δέκα χρόνια παν-
τρεµένος, µου είπε ότι ένιωθε πολύ κοντά στη γυναίκα
του κάθε Τρίτη απόγευµα. Γιατί τότε µαζεύει όλα τα αν-
τικείµενα του νοικοκυριού για ανακύκλωση – πλαστικά,
γυαλιά, εφηµερίδες, χαρτόνια – και τα τοποθετεί σε κου-
τιά στη µπροστινή αυλή για να τα πάρουν. Η γυναίκα του
είναι παθιασµένη οικολόγος, αλλά δεν µπορεί πια να µε-
ταφέρει βαριά φορτία. Έτσι, αυτός ο άνδρας, µε το να
φροντίζει τα υλικά ανακύκλωσης, κάνει κάτι που την ευ-
χαριστεί. Κατά λέξη, αυτός ο άνδρας πιστεύει ότι η αγάπη
είναι «πράξεις, όχι εξαγγελίες…. Αυτό που κάνουν οι άν-
δρες είναι συχνά πολύ βαθύ και καθρεφτίζει µια αφο-
σίωση που δεν µπορούν να εκφράσουν µε λόγια.»

Εµένα προσωπικά µε εκφράζει ιδιαίτερα αυτό το αρσε-
νικό στυλ αγάπης. Όπως έγινε φανερό όταν η Κέλλη µε
ξύπνησε κάποιες νύχτες στη σειρά για να συζητήσουµε
για τη σχέση µας, αντιστέκοµαι σε παρόµοιες συζητήσεις.
Ακόµη και µετά από όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω την
τάση να εκφράζω την αγάπη µου µε λόγια. Για µένα η δη-
µιουργία ενός κήπου για την ευχαρίστηση της Κέλλης, το
να παίρνω τα ρούχα από το καθαριστήριο και το να της
κάνω µασάζ είναι οι τρόποι που εκφράζω την αγάπη µου.

Ο τρίτος βασικός παράγοντας του αρσενικού τρόπου αγά-
πης έχει να κάνει µε την επαφή µε τα µάτια. Ενώ ο γυ-
ναικείος τρόπος αγάπης εστιάζεται στο χρόνο πρόσωπο
µε πρόσωπο, ο ανδρικός τρόπος δίνει έµφαση στην εµ-
πειρία δίπλα-δίπλα.
Πολλοί από τους άνδρες που πήρα συνέντευξη παρου-
σίασαν, ανάµεσα στις πιο στενές στιγµές του γάµου τους,
στιγµές ελεύθερου χρόνου που πέρασαν δίπλα-δίπλα µε

τις γυναίκες τους µέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ένας άνδρας,
παντρεµένος πάνω από τριάντα χρόνια, εξήγησε γιατί του
αρέσουν τα ταξίδια µε αυτοκίνητο: «Μπορούµε να µι-
λάµε. Μπορούµε να µένουµε σιωπηλοί…. Δεν µας εξα-
ναγκάζει κανείς να είµαστε εκεί και κανείς µας δε
φεύγει.»

Αυτός ο άνδρας παραδέχτηκε ότι νιώθει άβολα όταν η γυ-
ναίκα του τον πλησιάζει για µια συζήτηση πρόσωπο µε
πρόσωπο για θέµατα σχέσεων. Του θυµίζει τότε που ήταν
παιδί και η µητέρα του τον µάλωνε για τη συµπεριφορά
του. Όµως, όταν φορτώνεις το αυτοκίνητο και ξεκινάς,
ακόµη και οι συζητήσεις δεν είναι τόσο απειλητικές. «Τα
µάτια της δε µε διαπερνούν», είπε.

Πραγµατικά, η επαφή µε τα µάτια έχει πολύ διαφορετικό
νόηµα στην ανδρική κοινότητα από ό,τι στις γυναίκες.
Ενώ οι γυναίκες εκφράζουν οικειότητα κοιτάζοντας κα-
τάµατα η µια την άλλη, για τους άνδρες το κοίταγµα στα
µάτια µπορεί να ερµηνευτεί σαν πρόκληση.

Έτσι οι άνδρες και οι γυναίκες αγαπούν µε διαφορετικούς
τρόπους. Αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι χρειάζεται να δια-
φωνούν γι’ αυτές τις διαφορές. Οι άνδρες, µε τους οποί-
ους µίλησα, είπαν ότι, όταν οι ίδιοι και οι γυναίκες τους
αποφάσισαν να αποδεχτούν τη διαφορετικότητά τους
παρά να µαλώνουν γι’ αυτήν ο γάµος τους σχεδόν πάν-
τοτε βελτιώθηκε. Και πρόσθεσαν ότι ήταν συνειδητή από-
φαση να το κάνουν.

Μετά από εκείνο το ξύπνηµά µου πριν από δεκαεννιά
χρόνια, η Κέλλη κι εγώ προσπαθήσαµε να τα καταφέ-
ρουµε µε τις φυσικές µας ανάγκες, τις συνήθειές µας, τις
δουλειές του σπιτιού και έναν κατάλογο άλλων διαφορών
και διαφωνιών. Μερικά από αυτά τα θέµατα θα µπορού-
σαν τελικά να θεωρηθούν «λυµένα». Τα περισσότερα απ’
αυτά έχουν λήξει µε ευτυχείς διευθετήσεις, διστακτικούς
συµβιβασµούς και συµφωνία να µη συµφωνούµε. Θεω-
ρούµε το γάµο µας πετυχηµένο.

Κατά την έρευνα για το βιβλίο µου, επιβεβαιώθηκα ότι οι
περισσότεροι γάµοι πέτυχαν πάνω σε παρόµοιες βάσεις –
93 τοις εκατό από τους άνδρες είπαν ότι, αν είχαν την ευ-
καιρία, θα παντρεύονταν την ίδια γυναίκα και πάλι.
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TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

από τον Neil Chethik
Προσαρµοσµένο κατόπιν αδείας από το VoiceMale:

What Husbands Really Think About Their Wives, Their
Marriages, Sex, Housework, and Commitment (Simon
& Schuster), © 2006 by Neil Chethik. (www.Voice-
MaleBook.com)

http://www.uuworld.org/life/articles/three-
wayshusbsexpresslove2663.shtml

Ο τρίτος βασικός παράγοντας του αρσενικού
τρόπου αγάπης έχει να κάνει µε την επαφή µε
τα µάτια. Ενώ ο γυναικείος τρόπος αγάπης
εστιάζεται στο χρόνο πρόσωπο µε πρόσωπο,
ο ανδρικός τρόπος δίνει έµφαση στην εµπει-
ρία δίπλα-δίπλα.
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Ένα µεγάλο µέρος αυτού του κεφαλαίου είναι
εµπνευσµένο από το έργο των Gay και Katherine Hen-
dricks.

Μπορούµε να προχωρήσουµε σε µία σχέση συνειδητής
αγάπης, αν αποφασίσουµε συνειδητά να εργαστούµε γι’
αυτόν το σκοπό. Θα πρέπει όµως να είµαστε ξεκάθαροι
στο τι είδους σχέση θέλουµε να έχουµε και πρόθυµοι να
αφοσιωθούµε συνειδητά στο σκοπό µας. Αυτό σηµαίνει
ότι επιλέγουµε να εργαστούµε πάνω στον εαυτό µας και
επιδιώκουµε να µην ενεργήσουµε ξανά µε
υποσυνείδητους τρόπους συµπεριφοράς.

Αυτές οι δώδεκα συνειδητές αποφάσεις µας θα µας
δώσουν την ελευθερία να αγαπάµε συνειδητά το
σύντροφό µας, απαλλαγµένοι από φόβους και παιχνίδια.
Θα εργαστούµε πάνω σ’ αυτές πιο εντατικά στα επόµενα
κεφάλαια.

1. Αποφασίζω συνειδητά να είµαι, όσο το δυνατόν,
πιο ανοικτός µαζί σου και να απελευθερωθώ από
οτιδήποτε εµποδίζει την ενότητά µας.

Επιλέγουµε να παρατηρούµε τους εαυτούς µας και να
ανακαλύπτουµε πότε κλεινόµαστε, πότε δεν νιώθουµε
ενότητα ή άνοιγµα προς τον άλλον και να εργαστούµε για
την απελευθέρωσή µας από οποιουσδήποτε φόβους ή
µηχανισµούς, οι οποίοι µας εµποδίζουν να νιώθουµε την
κάθε στιγµή αγάπη και ενότητα µαζί του.

2. Αποφασίζω συνειδητά να αφοσιωθώ στην
προσωπική µου ανάπτυξη και την πνευµατική µου
εξέλιξη.

H σχέση µας είναι βασικό µέρος της διαδικασίας
ανάπτυξής µας. Ωριµάζουµε, µαθαίνουµε και
εξελισσόµαστε µέσα από την επαφή µας µε τον άλλον.
Επιλέγουµε να υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον στη
διαδικασία ανάπτυξής µας και δεν θα επιτρέψουµε αυτή
η σχέση να εµποδίσει την εξέλιξή µας. Είµαστε και οι δύο
συνειδητά αφοσιωµένοι και σ’ αυτή τη σχέση και στην
εξέλιξή µας. H σχέση µας δεν θα πρέπει να εµποδίσει την
ανάπτυξή µας και η ανάπτυξή µας δεν θα πρέπει να µας
χωρίσει.

Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις
επιτρέπουµε στη σχέση να παρεµποδίσει την αφοσίωσή
µας στην εσωτερική µας εξέλιξη και σε άλλες περιπτώσεις
επιτρέπουµε στις πνευµατικές µας προσπάθειες να µας
αποµακρύνουν από τους αγαπηµένους µας. Χρειάζεται να
συνδυάζουµε αρµονικά αυτές τις δύο όψεις της ζωής µας.

3. Αποφασίζω συνειδητά να λέω όλη την αλήθεια
σε κάθε περίπτωση.
Μόνο µέσα από την αλήθεια µπορεί να υπάρξει
πραγµατική και ζωντανή αγάπη. Όσο δεν λέµε όλη την
αλήθεια, ζούµε µέσα στο φόβο. Ίσως να φοβόµαστε την
απόρριψη ή το θυµό του άλλου.
Μία συνειδητή σχέση αγάπης θα µας οδηγήσει τελικά στο
επίπεδο της εσωτερικής ασφάλειας και αυτοπαραδοχής,
ώστε να µπορούµε να λέµε και να ακούµε την αλήθεια,
χωρίς να πληγωθούµε ή να προσβληθούµε. Πραγµατική
αγάπη σηµαίνει να µπορείς να δέχεσαι τον άλλον µαζί µε
όλα τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του. Πραγµατική
αγάπη σηµαίνει να µπορείς να µοιράζεσαι τον εσωτερικό
σου κόσµο χωρίς φόβο.
Μερικά συµπτώµατα που αποκαλύπτουν ότι κρύβουµε τα
συναισθήµατα ή τις σκέψεις µας µπορεί να είναι:
 α.Μπορεί να έχουµε συχνούς πονοκεφάλους, σφίξιµο
στο λαιµό ή σφιγµένα σαγόνια.
 β.Μπορεί να έχουµε δυσκολία στην αναπνοή.
 γ. Μπορεί να υπάρχει κάποιο σφίξιµο στην κοιλιακή
χώρα ή στα χέρια.
 δ.Μπορεί να αποφεύγουµε τον άλλον.
 ε.Μπορεί να µας ενοχλούν οι ερωτήσεις του άλλου.
 στ. Ίσως ανακαλύψουµε ότι συγχυζόµαστε µε τον
άλλον για µηδαµινά πράγµατα, που απελευθερώνουν
καταπιεσµένα συναισθήµατά µας και που δεν έχουν
καµία σχέση µε το γεγονός που µας σύγχυσε.

H αυτοπαραδοχή είναι βασική προϋπόθεση για να
µπορούµε να αναγνωρίσουµε, να δεχθούµε και να
εκφράσουµε τα συναισθήµατά µας.

4. Αποφασίζω συνειδητά να σε ενισχύω µε κάθε
τρόπο και να σε βοηθώ να εκφράζεις το λανθάνον
δυναµικό σου.
Πολλές σχέσεις γίνονται ανταγωνιστικές και τότε ο
καθένας προσπαθεί να είναι καλύτερος ή πιο σωστός από
τον άλλον. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της αµφιβολίας µας
για τον εαυτό µας και της ανάγκης µας να
πιστοποιήσουµε την αξία µας µε το να γίνουµε πιο σωστοί
ή πιο ικανοί ή πιο πετυχηµένοι από τον άλλον. Αυτό
οδηγεί σε ζήλια και ανικανότητα να υποστηρίξουµε ή να
ενδυναµώσουµε τον άλλον στην προσπάθειά του.
Φοβόµαστε την επιτυχία και τη δύναµη του άλλου.
Με το να αποφασίζουµε συνειδητά να αφοσιωθούµε σ’
αυτό το ιδανικό, απελευθερωνόµαστε από αυτήν τη
δυσάρεστη κατάσταση. Βοηθάµε τον άλλον να ανθίσει και
να απολαύσει την επιτυχία του. Βοηθάµε και
υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον στις προσπάθειές µας
για την υλοποίηση των στόχων µας και χαιρόµαστε τις
επιτυχίες µας.

Αποφασίζω συνειδητά να είµαι, όσο το
δυνατόν, πιο ανοικτός µαζί σου και να
απελευθερωθώ από οτιδήποτε 
εµποδίζει την ενότητά µας.

12 Βήµατα για Σχέσεις Συνειδητής Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 39 

Αποφασίζω συνειδητά να σε ενισχύω 
µε κάθε τρόπο και να σε βοηθώ να
εκφράζεις το λανθάνον δυναµικό σου.
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5. Αποφασίζω συνειδητά να αναλάβω 100% την
ευθύνη για την πραγµατικότητα που δηµιουργώ
µέσα από τις δικές µου ερµηνείες και προβολές.
Συνήθως γυρεύουµε να κατηγορήσουµε τους άλλους για
τη δυστυχία µας και για τα λάθη µας. Το βρίσκουµε
δύσκολο να δεχθούµε την ευθύνη µας γι’ αυτό που
νιώθουµε και γι’ αυτό που έχουµε δηµιουργήσει στη ζωή
µας.  Αποφεύγουµε να δεχθούµε τις αποτυχίες και τα
λάθη µας.

Αυτή η συνειδητή απόφαση είναι ίσως από τις
δυσκολότερες στην εφαρµογή της. Θα πρέπει τώρα να
αναλάβουµε πλήρη ευθύνη για κάθε συναίσθηµα που
νιώθουµε και κάθε πραγµατικότητα που δηµιουργούµε.
Στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουµε αυτήν
την αλήθεια.
Έχουµε µάθει ότι τα συναισθήµατά µας δηµιουργούνται
από τις πράξεις των άλλων και από αυτά που συµβαίνουν
στη ζωή µας. H αλήθεια όµως είναι πως ό,τι κάνουν ή λένε
οι άλλοι ή ό,τι µας συµβαίνει είναι ένα ερέθισµα που
ενεργοποιεί τους προγραµµατισµούς µας και τις
πεποιθήσεις µας. Οι πεποιθήσεις µας δηµιουργούν τα
συναισθήµατά µας. Ερµηνεύουµε τα γεγονότα ανάλογα
µε αυτό που πιστεύουµε για τον εαυτό µας και τους
άλλους και είναι αυτές οι ερµηνείες µας που δηµιουργούν
τη συναισθηµατική µας πραγµατικότητα.

Κάποιος από µας µπορεί να ερµηνεύσει ένα γεγονός σαν
απειλητικό ή ταπεινωτικό, κάποιος άλλος µπορεί να το
ερµηνεύσει σαν κάτι θετικό ή ευχάριστο και ένας τρίτος
να το βρει εντελώς αδιάφορο. Π.χ. αν κάποιος ρευτεί σε
κάποιο γεύµα, αυτό θα θεωρείτο από έναν Ευρωπαίο σαν
κάτι αγενές και ενοχλητικό, ενώ από έναν Άραβα σαν
κοµπλιµέντο για το πόσο ωραίο ήταν το γεύµα. Ένας
Ινδός δεν θα το άκουγε καν, γιατί θα το θεωρούσε σαν
µία απλή σωµατική λειτουργία. Ποιος έχει δίκιο; O
καθένας δηµιουργεί µία διαφορετική πραγµατικότητα
για το ίδιο ερέθισµα ή γεγονός.

Μόνον εµείς οι ίδιοι µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια
καινούργια πραγµατικότητα για τον εαυτό µας. Κι αυτό
µπορούµε να το κάνουµε ανακαλύπτοντας και
µεταµορφώνοντας τις πεποιθήσεις και τις προσκολλήσεις
µας, που δηµιουργούν τη δυστυχία µας. Κάθε σχέση είναι
ένα ιδανικό σχολείο γι’ αυτή τη διαδικασία. Λεπτοµέρειες
για το πώς γίνεται αυτό δίνονται στο βιβλίο «H
Ψυχολογία της Ευτυχίας».

6. Αποφασίζω συνειδητά να είµαστε ευτυχισµένοι
σ’ αυτή τη σχέση.
Αρχικά, ίσως µας φαίνεται παράδοξη η ιδέα ότι µπορεί
να µην θέλουµε να είµαστε ευτυχισµένοι. Αλλά µια
λεπτοµερής ανάλυση θα δείξει ότι συνήθως δεν µπορούµε
να αντέξουµε πάρα πολλή ευτυχία. Έχουµε
προγραµµατιστεί ότι την ευτυχία µας θα τη διαδεχθεί ο
πόνος. Μεταχειριζόµαστε φράσεις για να µην µατιάσουµε

τον εαυτό µας, όταν παραδεχόµαστε ότι «όλα πάνε καλά»
στη ζωή µας, λέγοντας για παράδειγµα «κτύπα ξύλο, όλα
πάνε καλά».

Έπειτα, πολλοί από µας παίζουµε το ρόλο του θύµατος
«εγώ ο καηµένος» και δεν µπορούµε να δεχτούµε
ευτυχία, γιατί τότε δεν θα είµαστε πια «εγώ ο καηµένος».
Μας χρειάζεται, επίσης, να παραπονιόµαστε, να
κριτικάρουµε και να κατηγορούµε τον άλλον για να
εδραιώσουµε τη δική µας αξία. Πώς µπορούµε να το
κάνουµε αυτό, όταν παραδεχόµαστε ότι είµαστε
ευτυχισµένοι και ότι όλα πάνε καλά;

Επίσης, υπάρχει και ο φόβος του αγνώστου ή ο φόβος
µήπως δώσουµε την εντύπωση του σαχλού ή του µη
σοβαρού ανθρώπου. Συχνά, όταν ο ένας έχει πολλά
κέφια, ο άλλος σοβαρεύει, για να τον προσγειώσει στη
συµπεριφορά του σοβαρού ενήλικα.

Μερικοί µπορεί επίσης να φοβόµαστε την ένταση των
συναισθηµάτων µας, που προκύπτουν όταν και οι δυο µας
είµαστε πολύ ευτυχισµένοι και το παραδεχόµαστε και
αφήνουµε τους εαυτούς µας να γελάσουµε, να παίξουµε
και να απολαύσουµε ο ένας την παρέα του άλλου σαν δυο
παιδιά.

Καταφέρνουµε να αποφεύγουµε καταστάσεις µεγίστης
ενέργειας και ευτυχίας µε µερικούς από τους παρακάτω
τρόπους:

 Με το να είµαστε ανίκανοι να δεχθούµε θετικά
µηνύµατα από τους άλλους. 
Απορρίπτουµε αυτό που λένε, γιατί πιστεύουµε ότι δεν
µας αφορά.
 Παραµένουµε προσκολληµένοι στο παρελθόν ή στο
µέλλον και σπάνια βιώνουµε την παρούσα στιγµή.
 Καλλιεργούµε σκέψεις ανησυχίας, που µας κάνουν
δυστυχισµένους.  Σκεπτόµαστε κάθε τι που µας πήγε
στραβά ή που θα µπορούσε να πάει στραβά.
 Κριτικάρουµε και απορρίπτουµε τον εαυτό µας και
τους άλλους.
 Δηµιουργούµε επιχειρήµατα και διαφωνίες για να
καταστρέψουµε την ευτυχία µας.
 Ασυνείδητα, εγκλωβιζόµαστε µέσα σε διάφορα
πράγµατα ή καταστάσεις, ώστε να αποφύγουµε να
βιώσουµε την ευτυχία του παρόντος.
 Αποφεύγουµε και κρύβουµε τα συναισθήµατά µας, τα
θετικά και τα αρνητικά.
 Συµπεριφερόµαστε µε τρόπους που ξέρουµε ότι θα
στενοχωρήσουν τον άλλον, όπως π.χ. αργοπορούµε,
αγνοούµε τις συµφωνίες µας κλπ.

Μερικοί τρόποι, µε τους οποίους µπορούµε να αρχίσουµε
να συνηθίζουµε στην ιδέα να είµαστε ευτυχισµένοι και να
έχουµε υψηλή ενέργεια µε κάποιον, είναι :

Μαθαίνουµε να δίνουµε ελεύθερο χώρο στον άλλον, να
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Αποφασίζω συνειδητά να µάθω να αγαπώ
χωρίς όρους και σένα και τον εαυτό µου.

Αποφασίζω συνειδητά να είµαστε
ευτυχισµένοι σ’ αυτή τη σχέση.
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είναι µόνος, όταν το χρειάζεται και µπορούµε να έχουµε
το δικό µας χώρο, όταν το χρειαζόµαστε.
 Aρχίζουµε να λέµε την αλήθεια και να µην κρύβουµε
τίποτα. Η απόκρυψη της αλήθειας χαλάει τη σχέση.
 Η βαθιά αναπνοή και ο χορός βοηθούν στην
απελευθέρωση της ενέργειας.
 Η αγκαλιά, το χάδι, το άγγιγµα, το µασάζ και η
τρυφερότητα µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το
επίπεδο της ενέργειάς µας.
 Μαθαίνουµε να εκφράζουµε τις ανάγκες µας, αντί να
παραπονιόµαστε.
 H ύστατη λύση είναι να επιτρέψουµε στις πεποιθήσεις
µας να εξελιχθούν και να συνειδητοποιήσουµε ότι
είµαστε εκφράσεις του Θεού και ότι έχουµε κάθε
δικαίωµα στην ευτυχία και τη δηµιουργική έκσταση.
 Το κλειδί της ευτυχίας είναι να αγαπάµε, να δεχόµαστε
τον εαυτό µας και τους άλλους έτσι όπως είµαστε και να
συνειδητοποιήσουµε ότι αξίζουµε την ευτυχία.

7. Αποφασίζω συνειδητά να µάθω να αγαπώ χωρίς
όρους και σένα και τον εαυτό µου.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, αυτή είναι η βάση κάθε
συνειδητής σχέσης αγάπης. Το θέµα της αποδοχής των
άλλων έχει αναπτυχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ
το θέµα της αυτοπαραδοχής αναπτύσσεται στο βιβλίο «Η
Ψυχολογία της Ευτυχίας».  

8. Αποφασίζω συνειδητά να µάθω να νιώθω και να
µοιράζοµαι µαζί σου τα συναισθήµατά µου, χωρίς
να σου επιρρίπτω ευθύνες και να έχω την
ικανότητα να ακούω τα δικά σου συναισθήµατα,
χωρίς να τα παίρνω προσωπικά.

Πολλοί από µας έχουµε χάσει την ικανότητα να
γνωρίζουµε και να εκφράζουµε αυτό που νιώθουµε. Αυτό
είναι ένα τεράστιο εµπόδιο στην ανταλλαγή της αγάπης
και της ενέργειάς µας. Όταν αποκοπούµε από τα
πραγµατικά µας συναισθήµατα, αποκόπτουµε και τον
άλλον από σηµαντικά µέρη του εαυτού µας.

Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει, όταν δεν ξέρουµε τι
πραγµατικά νιώθουµε, είναι ότι αντιµετωπίζουµε τον
άλλον µε λάθος συναισθήµατα, που τον µπερδεύουν και
δηµιουργούν άχρηστες συγκρούσεις. Π.χ. ένας άνδρας,
που δεν αναγνωρίζει το φόβο του, εκφράζει θυµό και τότε
η γυναίκα του νιώθει αδικηµένη και πληγωµένη, γιατί δεν
έχει κάνει τίποτα για να προκαλέσει το θυµό του. Αλλά
βέβαια, ο άνδρας της δεν µπορεί να εκφράσει τον φόβο
του. Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα του ίσως να µην
µπορεί να δεχθεί το θυµό της ή τα σεξουαλικά της
συναισθήµατα και τότε την πιάνει κατάθλιψη, κάτι που
εκείνος δεν µπορεί να καταλάβει, αφού έχει «όλα όσα
χρειάζεται» για να είναι ευτυχισµένη.

Αυτά τα προβλήµατα δεν µπορούν να λυθούν, µέχρις ότου

µπορέσουµε να γνωρίσουµε αυτό που νιώθουµε και να το
εκφράσουµε. Και βέβαια, χρειάζεται να µάθουµε να
αναλαµβάνουµε την ευθύνη γι’ αυτά που νιώθουµε, ώστε,
όταν εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας στον άλλο, να
µην τον κατηγορούµε ή τον κριτικάρουµε, αλλά απλώς να
τον πληροφορούµε για το τι µας συµβαίνει.

Πώς µπορούµε να αρχίσουµε να γνωρίζουµε αυτό που
νιώθουµε;

α. Μπορούµε να πάρουµε λίγο χρόνο, να καθίσουµε
ακίνητοι και να αρχίσουµε να νιώθουµε τι γίνεται µέσα
στο σώµα µας.

β. Επιτρέπουµε στη συνειδητότητά µας να ρέει σε
διάφορα µέρη του σώµατός µας και παρατηρούµε πού
νιώθουµε ένταση. H ένταση είναι σηµάδι καταπιεσµένων
συναισθηµάτων.

γ.Μετά, πηγαίνουµε ακόµα πιο βαθιά και νιώθουµε αυτά
τα συναισθήµατα που κρύβονται πίσω από τα
συναισθήµατα που πρωτοέρχονται στην αντίληψή µας.
Π.χ. µπορεί να νιώθουµε θυµό και κάτω από αυτόν
πλήγωµα ή φόβο, που προκαλούν το θυµό µας.

δ. Στη συνέχεια, ερχόµαστε σε επαφή µε τις ανάγκες και
τις πεποιθήσεις µας, που δηµιουργούν αυτά τα
συναισθήµατα.

ε. Αποδεχόµαστε και αναλαµβάνουµε την ευθύνη για τα
συναισθήµατα που δηµιουργούµε.

στ. Καθώς αποδεχόµαστε το µέρος του εαυτού µας που
νιώθει έτσι µπορούµε, συγχρόνως, νοερά να στείλουµε
αγάπη και φως σ’ αυτό το µέρος της ύπαρξής µας,
σωµατικό και νοητικό.

ζ. Επιτρέπουµε στην αγάπη και το φως να θεραπεύσει
αυτό το µέρος του εαυτού µας.

η. Μετά, µοιραζόµαστε τα συναισθήµατα, τις ανάγκες
και τις πεποιθήσεις µας µε τον άλλον χωρίς καµία κριτική
ή κατηγορία.

9. Αποφασίζω συνειδητά να είµαι αυτάρκης και
ολοκληρωµένος µε τον εαυτό µου.

Πολύ συχνά µπερδεύουµε την προσκόλληση, το φόβο,
την ανάγκη και την εξάρτηση µε την αγάπη. H αγάπη
έρχεται από τη δύναµη και τη βεβαιότητα ότι θα είµαστε
καλά µε ή και χωρίς τον άλλον. Μόνον τότε η αγάπη µας
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Αποφασίζω συνειδητά να µάθω να 
νιώθω και να µοιράζοµαι µαζί σου τα

συναισθήµατά µου, χωρίς να σου επιρρίπτω
ευθύνες και να έχω την ικανότητα να ακούω

τα δικά σου συναισθήµατα, 
χωρίς να τα παίρνω προσωπικά.

Αποφασίζω συνειδητά να τηρήσω τις
συµφωνίες που έκανα µαζί σου.
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µπορεί να είναι αγνή και ελεύθερη από ανάγκη ή φόβο.
Τη στιγµή που χρειαζόµαστε κάτι από εκείνον και αυτός
δεν µπορεί να µας το δώσει, η ασφάλεια και η αγάπη µας
µειώνονται, ιδίως όταν πιστεύουµε ότι µπορεί και πρέπει
να µας το δώσει. Όταν χρειαζόµαστε κάτι αρχίζουµε να
αλλάζουµε αυτό που είµαστε, για να πάρουµε αυτό που
χρειαζόµαστε, ίσως παίζοντας τον ρόλο του τροµοκράτη,
του ανακριτή, του θύµατος ή του απόµακρου. Αυτοί οι
ρόλοι αντίκεινται στην αγάπη και την αλήθεια.

Μόνον όταν είµαστε ανεξάρτητοι µπορούµε να αγαπάµε
αληθινά, χωρίς όρους. Eίµαστε µε τον άλλον επειδή το
θέλουµε και όχι από φόβο ή µοναξιά ή επειδή νιώθουµε
κενό.

Ένας τρόπος να βιώσουµε την αυτάρκειά µας µέσα σε µία
σχέση είναι να αναγνωρίσουµε την αµοιβαία ανάγκη µας
να είµαστε πότε-πότε µόνοι µας. Αυτό για πολλές σχέσεις
αποτελεί ταµπού. Μερικοί προγραµµατισµοί που το
κάνουν αδιανόητο είναι:

 Αν µ’ αγαπούσε πραγµατικά, δεν θα ήθελε ποτέ να
είναι µόνος ή να κάνει κάτι µόνος του ή µε άλλους.
 Αν θέλω να έχω προσωπικό µου χρόνο, τότε είµαι
κακός σύντροφος.
 Το ζευγάρι που δεν κάνει τα πάντα µαζί, δεν είναι
ερωτευµένο.

O Σαίξπηρ έγραψε «H απουσία κάνει την καρδιά να
αγαπάει περισσότερο». Εκτιµάµε περισσότερο τον
αγαπηµένο µας µετά από κάποιο µικρό χωρισµό.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη: ότι το να είσαι
µακριά από τον άλλον µπορεί να είναι µία δικαιολογία για
τους ανθρώπους που φοβούνται να συνδεθούν πολύ.
Μπορεί να είναι ένα είδος αποφυγής ή ακόµα και
εκδίκησης. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουµε διάκριση.
Υπερβολική απουσία µπορεί να κάνει µία σχέση να
«πεινάσει», ενώ πολύ λίγη απουσία µπορεί να την
«πνίξει». Μερικές ενδείξεις ότι χρειαζόµαστε λίγο δικό
µας χώρο µπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 Aποφεύγουµε την επαφή µε το σύντροφό µας.
 Aποφεύγουµε το βλέµµα του.
 Παρακολουθούµε πολλή τηλεόραση ή έχουµε άλλη
απασχόληση.
 Δεν προσέχουµε τι µας λέει.
 Eίµαστε πολύ απασχοληµένοι µε τη δουλειά µας ή
άλλες δραστηριότητες.
 Θέλουµε να έχουµε πάντοτε γύρω µας και άλλους.
 Kριτικάρουµε, κατηγορούµε ή τσακωνόµαστε τακτικά.

Αν ανακαλύψουµε ότι έχουµε πολύ συχνά τους
παραπάνω τρόπους συµπεριφοράς, ίσως χρειάζεται να το
κουβεντιάσουµε µε το σύντροφό µας και να δούµε πώς
µπορούµε και οι δυο µας να ανανεωθούµε, ώστε να

γίνουµε πιο θετικοί και πιο προσεκτικοί όταν είµαστε
µαζί. Μερικές ώρες συνειδητής επαφής θα µας δώσουν
πολύ µεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να είµαστε πολλές
µέρες µαζί, αλλά κλεισµένοι ο καθένας στον εαυτό του.

10. Αποφασίζω συνειδητά να τηρήσω τις
συµφωνίες που έκανα µαζί σου.

O πιο σίγουρος τρόπος να χάσουµε την εµπιστοσύνη του
άλλου είναι να αγνοήσουµε τις συµφωνίες και τις
υποσχέσεις που του δώσαµε. Αυτό ισχύει απόλυτα σε
κάθε συνειδητή σχέση αγάπης. Είναι προτιµότερο να
αποφεύγουµε συµφωνίες, που δεν µπορούµε να
κρατήσουµε. Και στην περίπτωση που έχουµε
συµφωνήσει για κάτι και συνειδητοποιήσουµε ότι δεν
µπορούµε να κρατήσουµε την υπόσχεσή µας αυτή, είναι
προτιµότερο να το συζητήσουµε µε τον άλλον παρά να το
αγνοήσουµε.

Σε περίπτωση που έχουµε παρατηρήσει ότι µας συµβαίνει
συχνά να µην κρατάµε τις υποσχέσεις ή τις συµφωνίες
µας, ίσως θα θέλαµε να αναλύσουµε τους υποσυνείδητους
προγραµµατισµούς που µας εµποδίζουν. Μπορεί να:

 Φοβόµαστε ότι θα χάσουµε την ελευθερία µας.
 Τρέφουµε αρνητικά συναισθήµατα για τον άλλον.
 Δοκιµάζουµε την αγάπη του άλλου.
 Έχουµε υιοθετήσει τον ρόλο του κακού παιδιού και
θέλουµε να κρατήσουµε αυτήν τη φήµη µας.
 Έχουµε ανάγκες που δεν µπορούµε να παραδεχθούµε
στον άλλον κι έτσι κάνουµε συµφωνίες, τις οποίες οι
ανάγκες µας µάς εµποδίζουν να τις κρατήσουµε.

11.  Αποφασίζω συνειδητά να µάθω να επικοινωνώ
αποτελεσµατικά.

Αυτή η µέθοδος της επικοινωνίας θα αναλυθεί σε
επόµενα κεφάλαια.

12. Αποφασίζω συνειδητά να καλλιεργήσω τη
σχέση µου µε το Θεό.

H σχέση µας µε το θείο είναι µία καταπληκτική πηγή
εσωτερικής ασφάλειας και εσωτερικής δύναµης, που θα
µας επιτρέψει να αγαπάµε τον άλλον, χωρίς να είµαστε
εξαρτηµένοι από αυτόν. Μπορούµε να πάρουµε πολλά
από την εσωτερική µας σχέση µε το Θεό και έτσι να
είµαστε σε θέση να δίνουµε στους άλλους, χωρίς να
έχουµε την ανάγκη να πάρουµε από αυτούς. Σ’ αυτή την
πάρα πολύ σηµαντική πλευρά της αυτοµεταµόρφωσης
δεν θα αναφερθούµε σ’ αυτό το βιβλίο. Παρουσιάζεται
εκτενέστερα στα βιβλία «Οικουµενική Φιλοσοφία» και
«H Τέχνη του Διαλογισµού».

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δηµιουργίας µιας σωστής,
υγιούς σχέσης συνειδητής αγάπης, θα ερευνηθούν και
στα επόµενα κεφάλαια.
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Απο το Βιβλιο ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ

Αποφασίζω συνειδητά να καλλιεργήσω 
τη σχέση µου µε το Θεό.

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 86



«Άνθρωποι, να σέβεστε το Φύλακα Κύριο σας, ο
Οποίος δηµιούργησε ένα µόνο άνθρωπο και από αυτόν
έφτιαξε το ταίρι του, και από εκεί διασκορπίστηκαν (σαν
σπόροι) αναρίθµητοι άνδρες και γυναίκες. Ευλογηµένος
ο Κύριος, στο όνοµα του Οποίου υποβάλλετε τα αµοιβαία
αιτήµατά σας ο ένας στον άλλο» (Κοράνι 4:1).
Τα προηγούµενα εδάφια του Κορανίου θέτουν το σκε-

λετό της βάσης, της σκοπιµότητας και του σκοπού του
γάµου στο Ισλάµ. Μέσα στην υπέρτατη Σοφία του Αλλάχ,
µας ανακοινώνεται εξαρχής ότι και οι δύο σύντροφοι, ο
άνδρας και η γυναίκα, έχουν δηµιουργηθεί από την ίδια
πηγή. Και ότι αυτό χρειάζεται να το θεωρήσουµε σαν ένα
από τα σηµάδια Του.
Το γεγονός ότι προερχόµαστε από την ίδια ψυχή υπο-

δηλώνει την ισότητά µας σαν ανθρώπινα όντα. Εφόσον η
ουσία της δηµιουργίας µας είναι η ίδια, η διαφωνία για
το ποιος είναι καλύτερος ή µεγαλύτερος είναι παραπανί-
σια. Η έµφαση σ’ αυτό το γεγονός και η αναφορά στο
γάµο στο ίδιο εδάφιο είναι υψίστης σηµασίας για όσους
από µας είναι στον τοµέα της συµβουλευτικής του γάµου.
Η µετατόπιση από αυτήν τη νοοτροπία της ισότητας

των φύλων σαν ανθρώπινα όντα, δηµιουργεί µια ανισορ-
ροπία στη σχέση που οδηγεί σε δυσλειτουργικό γάµο.
Οποτεδήποτε το ένα µέρος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο
ή πάνω από το νόµο, υπάρχει µια µετατόπιση της ισορ-
ροπίας δυνάµεων, που µπορεί να οδηγήσει σε εκµετάλ-
λευση ή κατάχρηση δύναµης καθώς ο µικρότερης αξίας
σύντροφος θεωρείται σαν εύκολη λεία. Πολλές δυσκολίες
στο γάµο βασίζονται ή προκαλούνται από στρατηγήµατα
ελέγχου και εξουσίας.

Δίνοντας έµφαση στην ισότητα όλων των ανθρώπων,
ανδρών ή γυναικών, και κάνοντάς την θεµέλιο του γάµου,
ο Αλλάχ µέσα στην απέραντη σοφία Του έχει θέσει τους
βασικούς κανόνες στην εγκατάσταση της ειρήνης, καθώς
και στον ορισµό διαφορετικών ρόλων στον άνδρα και στη
γυναίκα, περισσότερο µε την έννοια της λειτουργικής
στρατηγικής παρά σαν θέµα ανθρώπινων ικανοτήτων.
Ο Προφήτης Μωάµεθ (ας είναι ευλογηµένο το όνοµά

του) έχει αναφέρει ότι: «ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο
ένας το δίδυµο µισό του άλλου». Αυτό µας παραπέµπει
στο γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δηµιουργήθη-

καν από µια µοναδική πηγή. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας
την αναλογία του δίδυµου µισού, ο Προφήτης υπογραµ-
µίζει την αµοιβαία και αλληλοεξαρτηµένη φύση της σχέ-
σης ανδρών και γυναικών.
Το αντικείµενο και ο σκοπός του γάµου στο Ισλάµ

σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια του Κορανίου είναι
να γίνουµε ικανοί να ζήσουµε µε γαλήνη και ηρεµία. Είναι
σηµαντικό να σκεφτούµε αυτές τις λέξεις και τη σηµασία
τους στο Ισλαµικό πλαίσιο αναφοράς.
Για να έχουµε γαλήνη, χρειάζεται να τηρηθούν ορι-

σµένες συνθήκες. Αυτές οι προϋποθέσεις για τη γαλήνη
είναι Δικαιοσύνη, Τιµιότητα, Αµεροληψία, Ισότητα και
ικανοποίηση των αµοιβαίων δικαιωµάτων. Γι’ αυτόν το
λόγο, για να υπάρχει γαλήνη στο Μουσουλµανικό σπίτι,
καµία αδικία, είτε είναι καταπίεση είτε κακοποίηση, δεν
είναι αποδεκτή.

Στην οικογενειακή ζωή η καταπίεση εκδηλώνεται όταν
η διαδικασία της συµπαράστασης (Shura) διακυβεύεται,
αµελείται ή αγνοείται. Όταν ο ένας σύντροφος (στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ο άνδρας) παίρνει µονόπλευρες
αποφάσεις και εφαρµόζει δικτατορικό τρόπο αρχηγίας, η
γαλήνη διακυβεύεται. Ηκακοποίηση παρουσιάζεται όταν
διαπράττεται κάποια µορφή οικογενειακής κακοµεταχεί-
ρισης.
Η ηρεµία από την άλλη πλευρά είναι µια κατάσταση

ύπαρξης, που επιτυγχάνεται όταν έχει εδραιωθεί γαλήνη.
Η ηρεµία διακυβεύεται όταν υπάρχει ένταση, πίεση και
θυµός. Είναι λάθος να θεωρούµε την ηρεµία µια κατά-
σταση διαρκούς ευδαιµονίας. Το να είµαστε Μουσουλ-
µάνοι δεν µας κάνει απρόσβλητους σε τραγωδίες και
καταστροφές.
Στην πραγµατικότητα ο Αλλάχ µας λέει στο Κοράνι ότι

θα δοκιµαστούµε (2:155,57). Αυτό που κάνει µια κατά-
σταση ηρεµίας είναι να µας δυναµώνει για να διαχειρι-
στούµε τις δύσκολες στιγµές της ζωής µας µε τους
συντρόφους µας, σαν υπάκουοι υπηρέτες του Αλλάχ. Ο
Αλλάχ και η απεριόριστη Ευσπλαχνία Του µας προµη-
θεύουν τα εργαλεία µε τα οποία µπορούµε να επιτύχουµε
αυτήν την κατάσταση γαλήνης και ηρεµίας.
Η δεύτερη αρχή, εκτός από τη (Shura), στην οποία βα-

σίζεται η οικογενειακή ζωή στο Ισλάµ είναι η Ευσπλαχνία
(Rehma) και σ’ αυτό το εδάφιο ο Αλλάχ µας λέει ότι έχει
θέσει ευσπλαχνία ανάµεσα στους συζύγους. Εποµένως,
έχουµε την τάση από την ίδια µας τη φύση να έχουµε ευ-
σπλαχνία για τους συντρόφους µας. Η ευσπλαχνία εκδη-
λώνεται µε τη συµπόνια, τη συγχώρεση, τη φροντίδα και
την ταπεινοφροσύνη.
Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι συστατικά ενός επι-

τυχηµένου συνεταιρισµού. Ο γάµος στο Ισλάµ είναι πάνω
απ’ όλα ένας συνεταιρισµός βασισµένος στην ισότητα των
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Γάµος στο Ισλάµ
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 40

«Και ανάµεσα στα σηµάδια Του είναι και ότι
δηµιούργησε, από εσάς τους άνδρες, γυναί-
κες για σας, µε τις οποίες µπορείτε να ζήσετε
µε γαλήνη και ηρεµία, και ότι έθεσε (µέσα
στις καρδιές σας) αγάπη και ευσπλαχνία:
Αληθινά, υπάρχουν µέσα σ’ αυτό σηµάδια γι’
αυτούς που σκέφτονται» (Κοράνι 30:21).

Αποδοχή: Το να αγαπάµε κάποιον σηµαί-
νει να τον αποδεχόµαστε γι’ αυτό που είναι.
Είναι εγωιστικό να προσπαθούµε να βάλουµε
κάποιον στο καλούπι που θα θέλαµε να είναι.

Ανιδιοτέλεια: Η αγάπη προσφέρει χωρίς
όρους και προστατεύει µε προθυµία.
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συνεταίρων και στον καθορισµό των ρόλων. Έλλειψη ευ-
σπλαχνίας στο γάµο ή στην οικογένεια αποδίδεται µε Ισ-

λαµικούς όρους σαν δυσλειτουργία.
ΟΑλλάχ αναφέρει ότι έχει θέσει επίσης εκτός από την

ευσπλαχνία και αγάπη µεταξύ των συντρόφων. Εντού-
τοις, θα έπρεπε να σηµειωθεί ότι η Ισλαµική έννοια της
αγάπης είναι διαφορετική από την κοινά κατανοητή ρο-
µαντική αγάπη της Δυτική κουλτούρας.
Η βασική διαφορά είναι ότι η αγάπη ανάµεσα σε έναν

άνδρα και µια γυναίκα στα Ισλαµικά κείµενα µπορεί
µόνον να πραγµατωθεί και να εκφραστεί σε έναν νόµιµο
γάµο. Για να αναπτυχθεί ένας υγιής δρόµος έκφρασης
αγάπης ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα και για
να δηµιουργηθεί ασφάλεια, ώστε να ανθίσει µια σχέση
αγάπης, είναι απαραίτητο να της δοθεί η προστασία του
Ισλαµικού νόµου (Shariah).
Η συζυγική αγάπη στο Ισλάµ περιλαµβάνει τα ακό-

λουθα:

Πίστη: Η αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον οι
Μουσουλµάνοι σύζυγοι είναι για χάρη του Αλλάχ, ώστε
να επιτευχθεί η ευχαρίστησή Του. Από τον Αλλάχ διεκδι-
κούµε τα αµοιβαία µας δικαιώµατα (Κοράνι 4:1) και στον
Αλλάχ είµαστε υπόλογοι για τη συµπεριφορά µας σαν άν-
δρες και γυναίκες.

Υποστήριξη: Η αγάπη δεν είναι για κατανάλωση αλλά
για υποστήριξη. Ο Αλλάχ εκφράζει την αγάπη Του για µας
συντηρώντας µας. Το να αγαπάµε στο Ισλάµ σηµαίνει να
υποστηρίζουµε τον αγαπηµένο σωµατικά, συναισθηµα-
τικά, πνευµατικά να νοητικά, όσο περισσότερο µπορούµε
(η υλική υποστήριξη είναι καθήκον των ανδρών, όµως, αν
το επιθυµεί, µπορεί και η γυναίκα να συνεισφέρει).

Αποδοχή: Το να αγαπάµε κάποιον σηµαίνει να τον
αποδεχόµαστε γι’ αυτό που είναι. Είναι εγωιστικό να προ-
σπαθούµε να βάλουµε κάποιον στο καλούπι που θα θέ-
λαµε να είναι. Η αληθινή αγάπη δεν επιχειρεί να
συνθλίψει την ατοµικότητα ή να ελέγξει τις προσωπικές
διαφορές, αλλά είναι µεγαλόψυχη και ασφαλής να διευ-
θετήσει τις διαφορές.

Προκλήσεις: Η αγάπη µάς προκαλεί να είµαστε όλα
όσα µπορούµε, µας ενθαρρύνει να δοθούµε στα ταλέντα
µας και νιώθει περηφάνια για τα επιτεύγµατά µας. Η δι-
ευκόλυνση του αγαπηµένου µας να πραγµατώσει το δυ-
ναµικό του είναι η πιο µεγάλη ανταµοιβή.

Ευσπλαχνία: Η ευσπλαχνία µάς υποχρεώνει να αγα-
πάµε και η αγάπη µάς υποχρεώνει να έχουµε ευσπλαχνία.
Στα Ισλαµικά κείµενα αυτά τα δύο είναι συνώνυµα. Η
ιδιότητα που επέλεξε ο Αλλάχ σαν υπέρτατη για τον
Εαυτό Του είναι ότι είναι ο πιο Ευσπλαχνικός. Η ιδιότητα
του Ευσπλαχνικού (Rehman) αναφέρεται 170 φορές µέσα
στο Κοράνι, υπενθυµίζοντας στους πιστούς τη σηµασία

του να είναι ευσπλαχνικοί. Η ευσπλαχνία σε πρακτικό
επίπεδο σηµαίνει να έχεις και να δείχνεις συµπόνια και
να ευεργετείς.

Συγχώρεση: Η αγάπη δεν είναι ποτέ τόσο περήφανη
για να µην ζητά συγχώρεση ή τόσο δηκτική για να µη συγ-
χωρεί. Είναι πρόθυµη να απαλλαγεί από πόνο και απο-
γοητεύσεις. Η συγχώρεση µάς δίνει την ευκαιρία να
βελτιώσουµε και να διορθώσουµε τον εαυτό µας.

Σεβασµός: Το να αγαπάς σηµαίνει να σέβεσαι και να
τιµάς τον άνθρωπο, τη συνεισφορά του και τη γνώµη του.
Ο σεβασµός δεν µας επιτρέπει να θεωρήσουµε τον αγα-
πηµένο µας δεδοµένο ή να αγνοήσουµε τη συνεισφορά
του. Ο τρόπος που φερόµαστε στο σύντροφό µας αντα-
νακλά το σεβασµό µας προς αυτόν.

Εµπιστοσύνη: Είναι το πιο ουσιαστικό συστατικό της
αγάπης. Όταν προδίδεται η εµπιστοσύνη, η αγάπη χάνει
την ψυχή της.

Φροντίδα: Η αγάπη περιέχει µια βαθιά συµπάθεια
που υπαγορεύει να φροντίζουµε και να µοιραζόµαστε µε
τον άλλο όλα όσα κάνουµε. Οι ανάγκες των αγαπηµένων
µας προηγούνται των δικών µας.

Καλοσύνη: Η βιογραφία του αγαπηµένου µας Προ-
φήτη είναι πλούσια σε παραδείγµατα πράξεων καλοσύ-
νης προς την οικογένειά του και ιδιαίτερα προς τις
συζύγους του. Ακόµη και όταν δοκιµαζόταν η υποµονή
του, δεν ήταν ποτέ σκληρός στα λόγια ή τις πράξεις.
Αγάπη σηµαίνει καλοσύνη.

Ωρίµανση: Η συζυγική αγάπη δεν είναι στατική. Με-
γαλώνει και ανθίζει κάθε µέρα της συζυγικής ζωής. Αυτό
απαιτεί εργασία και δέσµευση και τρέφεται από την
πίστη, όταν είµαστε ευγνώµονες και εκτιµούµε τις ευλο-
γίες του Αλλάχ.

Τίµηση: Η αγάπη τιµά την εικόνα µας και οµορφαίνει
τον κόσµο µας. Μας προµηθεύει συναισθηµατική ασφά-
λεια και φυσική ευηµερία.

Ανιδιοτέλεια: Η αγάπη προσφέρει χωρίς όρους και
προστατεύει µε προθυµία.

Ειλικρίνεια: Η αγάπη είναι ειλικρινής χωρίς σκληρό-
τητα και πιστή χωρίς συµβιβασµούς.

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  88 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

από τη Shahina Siddiqui
http://www.soundvision.com/Info/marriage/inis-

lam.asp

Εµπιστοσύνη: Είναι το πιο ουσιαστικό συ-
στατικό της αγάπης. Όταν προδίδεται η εµ-
πιστοσύνη, η αγάπη χάνει την ψυχή της.

Ειλικρίνεια: Η αγάπη είναι ειλικρινής
χωρίς σκληρότητα και πιστή χωρίς συµβιβα-
σµούς.
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Πώς να πετύχουµε συναισθηµατική σύνδεση

Όπως το παιδί συνδέεται µε το γονιό, η σύνδεσή µας µε ένα
άλλο άτοµο είναι η µόνη ασφάλεια που έχουµε στη ζωή. Μ’ αυτή
την έννοια, ποτέ δεν µεγαλώνουµε.

Ψευδαίσθηση. Αναισθητικό. Παράλογος καταναγκασµός.
Νεύρωση. Συναισθηµατική καταιγίδα. Ανώριµο ιδανικό. Αυτές
είναι οι περιγραφές του έρωτα που έχουν αποικίσει τη λογοτε-
χνία της ψυχολογίας. Ας παραβλέψουµε το προφανές γεγονός
ότι είναι ιδιαίτερα καταδικαστικές και αποπεµπτικές. Το ερώ-
τηµα που θέλω να θέσω είναι, έχει κάποια από αυτές, ή ακόµη
και όλες µαζί, πλησιάσει τη σύλληψη της εκπληκτικής εµπειρίας
που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί εξαιρετικά
µεγάλο µέρος του νοήµατος της ζωής – µια εµπειρία που δηµι-
ουργεί ευεξία και ανάπτυξη;
Σαν θεραπευτής γάµου, η δουλειά µου είναι βοηθώ ανθρώπους
να βιώσουν αγάπη, να κινηθούν από την απόσταση και την ξε-
χωριστότητα στην επαφή και το νοιάξιµο. Αλλά για να βοηθήσω
διαταραγµένα ζευγάρια να αλλάξουν, συνειδητοποίησα νωρίς
ότι χρειάζοµαι ένα πρότυπο του τι είναι µια καλή σχέση. Για
πολύ καιρό οι επιλογές περιορίζονταν σε δύο. Υπάρχει η ψυχο-
δυναµική ή ψυχαναλυτική άποψη, που θεωρεί ότι οι σχέσεις των
ενηλίκων είναι λίγο πολύ καθρέφτισµα των σχέσεων της παιδι-
κής ηλικίας – αναπαράγουν παλιές συγκρούσεις. Και υπάρχει η
µπιχαβιοριστική άποψη ότι ο έρωτας είναι λογική ανταλλαγή,
στην οποία ζευγάρια κάνουν συµφωνίες βασισµένες στις ανάγ-
κες τους και πετυχαίνουν στο βαθµό που ελέγχουν τη διαπραγ-
µατευτική διαδικασία. Εποµένως, ο έρωτας είναι ή ένας τρελός
καταναγκασµός ή, αφού τα ζευγάρια ηρεµήσουν, ένα είδος λο-
γικής φιλίας όπου οι συµβαλλόµενοι κάνουν καλές συµφωνίες.
Καθώς παρατηρώ τα ζευγάρια, βλέπω ότι η απειρία, το πλή-
γωµα, το πάθος και ο φόβος είναι τα πιο ισχυρά πράγµατα στο
δωµάτιο. Τα ζευγάρια φαίνεται να έχουν µια απελπισµένη
ανάγκη να συνδεθούν συναισθηµατικά – και έναν απελπισµένο
φόβο της σύνδεσης.
Υπάρχουν, βέβαια, πολλά στοιχεία σε µια σχέση. Είναι αλή-
θεια ότι η ηχώ του παρελθόντος είναι παρούσα στις σχέσεις,
αλλά αυτή η εστίαση δεν συλλαµβάνει αρκετά αυτό που συµ-
βαίνει και αγνοεί τη δύναµη των τωρινών αλληλοεπιδράσεων.
Τα ζευγάρια κάνουν και παζάρια. Αλλά η ουσία της σύνδεσής
τους δεν είναι παζάρι. Είναι µάλλον δεσµός.
Ο δεσµός ανάµεσα σε δύο ανθρώπους εξαρτάται από δύο
πράγµατα – την προσέγγιση και την ανταπόκριση του ενός προς
τον άλλον.

Παρατηρώντας τον έρωτα µέσα από ένα φακό
Την τελευταία δεκαετία, ένας αριθµός ψυχολόγων, µαζί κι εγώ,
έχουµε αρχίσει να κατανοούµε τις σχέσεις των ενηλίκων µέσα
από τη θεωρία προσκόλλησης. Σύµφωνα µε την πείρα µου, η
προσκόλληση είναι ο καλύτερος φακός για την παρατήρηση του
ενήλικου έρωτα. Όταν τις παρατηρούµε µέσα από ένα φακό, οι

ερωτικές σχέσεις δεν µοιάζουν καθόλου παράλογες. Δεν χρει-
άζεται να τις ονοµάσουµε µυστηριώδεις ή έξω από το συνηθι-
σµένο τρόπο ύπαρξης. Ούτε χρειάζεται να τις συρρικνώσουµε
για να ταιριάξουν µε τους νόµους της οικονοµικής συναλλαγής.
Είναι απόλυτα λογικές – πολλοί θα µπορούσαν να πουν και ενο-
ρατικές. Και η θεωρία προσκόλλησης προχωρά να εξηγήσει τι
φταίει στις σχέσεις και τι να κάνουµε γι’ αυτό.
Η θεωρία προσκόλλησης αναφέρει ότι πρωταρχικό κίνητρο
στη ζωή µας είναι να συνδεθούµε µε άλλους ανθρώπους –
επειδή είναι η µόνη ασφάλεια που έχουµε. Η διατήρηση στενής
σχέσης είναι µια ανάγκη επιβίωσης. Με την σταθερή και αξιό-
πιστη ανταπόκριση ενός κοντινού ενήλικα, τα νήπια, ιδιαίτερα
το δεύτερο εξάµηνο της ζωής τους, αρχίζουν να εµπιστεύονται
τον κόσµο σαν ένα καλό µέρος και να πιστεύουν ότι τα ίδια αξί-
ζουν κάτι µέσα σ’ αυτόν. Η βαθιά αίσθηση ασφάλειας που ανα-
πτύσσεται προσφέρει στο νήπιο αρκετή αυτοπεποίθηση να
αρχίσει να εξερευνά το περιβάλλον, κάνοντας εξορµήσεις σ’
αυτό και αναπτύσσοντας σχέσεις µε τους άλλους – τρέχοντας
πίσω στη µαµά, κρατώντας την και ίσως ακόµη και κολλώντας
πάνω της όποτε νιώθει ότι απειλείται. Στην προσκόλληση από
ασφάλεια βρίσκεται ο σπόρος της αυτοεκτίµησης, της πρωτο-
βουλίας και της τελικής ανεξαρτησίας. Εξερευνούµε τον κόσµο
από µια ασφαλή βάση.
Η Mary Ainsworth βρήκε ότι, όποτε τα παιδιά νιώθουν ότι
απειλούνται ή ότι δεν µπορούν πια να φθάσουν εύκολα στη
µορφή που έχουν προσκόλληση, συµπεριφέρονται µε τρόπους
σχεδιασµένους για να ξανακερδίσουν στενή σχέση – φωνάζουν,
διαµαρτύρονται, ψάχνουν, κλαίνε, αρπάζουν. Όταν πετύχουν
τη στενή σχέση, κάνουν ό,τι µπορούν να τη διατηρήσουν. Αγ-
καλιάζουν, γουργουρίζουν, κοιτάζουν στα µάτια, κρατούν σφι-
χτά και πανευτυχή χαµογελούν.
Η Ainsworth παρατήρησε ότι τα παιδιά διαφέρουν ως προς
την ασφάλεια προσκόλλησης, και τα πρότυπα συµπεριφοράς
τους ταξινοµούνται σε τρεις βασικούς «τρόπους προσκόλλη-
σης». Τα περισσότερα παιδιά είναι προσκολληµένα µε ασφά-
λεια: δείχνουν σηµάδια απελπισίας όταν αφήνονται µε έναν
ξένο, αναζητούν τη µητέρα τους όταν επιστρέφει, την κρατούν
για κάποιο διάστηµα και µετά ξαναγυρνούν στην εξερεύνηση
και το παιχνίδι. Αυτά τα νήπια αναπτύσσουν ασφάλεια προ-
σκόλλησης επειδή έχουν µητέρες που είναι ευαίσθητες και αν-
ταποκρίνονται στα σήµατά τους.
Από την άλλη, η Ainsworth βρήκε ότι το 40 τοις εκατό των παι-
διών είναι προσκολληµένα µε ανασφάλεια. Μερικά είναι ανή-
συχα. Δείχνουν µεγάλη διαταραχή κατά το χωρισµό και στην
επανασύνδεση πλησιάζουν και απορρίπτουν τη µητέρα τους. Οι
µητέρες τους συνήθως ανταποκρίνονται σ’ αυτά µε αστάθεια,
όντας άλλοτε µη διαθέσιµες και άλλοτε τρυφερές. Αυτά τα νήπια
είναι τόσο απασχοληµένα µε τη διαθεσιµότητα αυτού που τα
φροντίζει ώστε ποτέ δεν εξερευνούν τον κόσµο τους.
Η τρίτη οµάδα παιδιών έχουν έναν τρόπο προσκόλλησης µέσω
αποφυγής. Δεν φαίνονται διαταραγµένα κατά το χωρισµό και
ούτε καν αναγνωρίζουν τη µητέρα τους κατά την επανασύν-
δεση. Αυτά τα νήπια κρατούν καλά κρυµµένη τη διαταραχή
τους. Παρόλο που φαίνεται να µην έχουν καθόλου σχέσεις, εσω-
τερικά βρίσκονται σε µια κατάσταση ψυχολογικής διέγερσης.
Αυτά τα παιδιά ανατρέφονται συνήθως από µητέρες που απο-
κρούουν τις προσπάθειές τους για στενή σωµατική επαφή.
Αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι αυθαίρετες αλλά παγκόσµιες.

Έρωτας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 41 

«Κάπου, κάποιο κοµµάτι του εαυτού µου έχει πα-
ρατήσει την ελπίδα ότι θα µε αγαπήσεις ποτέ και
αντί γι’ αυτό εξοργίστηκα, επειδή είµαι σίγουρος
ότι δεν θα µπορούσες ποτέ να µε αγκαλιάσεις
πραγµατικά και να µε αγαπήσεις»
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Βρίσκονται υπό παρατήρηση γιατί εξυπηρετούν ανάγκες επι-
βίωσης. Μερικοί ερευνητές είναι απασχοληµένοι µε τον καθο-
ρισµό του νευρολογικού συστήµατος που βρίσκεται πίσω από
τη συµπεριφορά προσκόλλησης και δηµιουργεί την ανταπό-
κριση στις απειλές προσκόλλησης. Ανακαλύπτουν ιδιαίτερα
δείγµατα αλλαγών στη βιοχηµεία και τη φυσιολογία κατά τη
διάρκεια εµπειριών πειραµατικών χωρισµών.

Οι δεσµοί προσκόλλησης είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και, όταν
ένα νήπιο προσκολληθεί, ο χωρισµός – ή η απειλή χωρισµού –
δηµιουργεί ισχυρό στρες και αγωνία. Όταν δεν υπάρχει κίνδυ-
νος, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσµο γύρω τους. Αλλά αν η δια-
θεσιµότητα της µητέρας είναι αµφίβολη ή απειλείται, το
σύστηµα συµπεριφοράς προσκόλλησης τίθεται σε υψηλή ταχύ-
τητα. Τα νήπια, όταν αντιµετωπίζουν την απώλεια ή την ανα-
ξιοπιστία του ατόµου προσκόλλησης, τυπικά ωθούνται σε
πανικό και διαµαρτύρονται θυµωµένα. Όµως, τελικά η διαµαρ-
τυρία σβήνει και υποκύπτουν σε µια απελπισία που µοιάζει µε
κλασική κατάθλιψη.
Τα συµπεράσµατα της θεωρίας προσκόλλησης είναι εκπλη-
κτικά και εκτείνονται µέχρι τις βαθύτερες γωνιές της ψυχής µας.
Η προσκόλληση συµπεριλαµβάνει τον τρόπο που αφοµοι-
ώνουµε τις πληροφορίες, το πώς βλέπουµε τον κόσµο, καθώς
και τη φύση της κοινωνικής εµπειρίας µας. Η εµπειρία προ-
σκόλλησης επηρεάζει το αν βλέπουµε τον εαυτό µας αξιαγάπητο
ή όχι. Η έρευνα δείχνει ότι κουβαλάµε τους τρόπους προσκόλ-
λησης µαζί µας στη ζωή, όπου χρησιµεύουν σαν προδιαθέσεις
για κατοπινή συµπεριφορά στις ερωτικές σχέσεις.
Αναζητούµε σωµατική εγγύτητα σε έναν σύντροφο και βασι-
ζόµαστε στη διαρκή τρυφερότητα και διαθεσιµότητά του, γιατί
είναι ανάγκη επιβίωσης. Η ανάγκη για προσκόλληση στους
ενήλικες ικανοποιείται µε τον ίδιο τρόπο που ικανοποιείται
στους νέους: η οπτική επαφή, το άγγιγµα, το χάδι και η αγκαλιά
του συντρόφου προσφέρουν την ίδια ασφάλεια και παρηγοριά.
Όταν απειλούµαστε ή φοβόµαστε ή βιώνουµε απώλεια, στρε-
φόµαστε στο σύντροφό µας για παρηγοριά. Ή προσπαθούµε να
τη βρούµε.
Τα βασικά στοιχεία της αγάπης είναι τα ίδια για τα παιδιά και
τους ενήλικες – η ανάγκη να νιώσεις ότι κάποιος βρίσκεται συ-
ναισθηµατικά εκεί για σένα, ότι µπορείς να πλησιάσεις ένα άλλο
άτοµο που θα ανταποκριθεί, ιδιαίτερα αν έχεις ανάγκη. Η ουσία
του έρωτα είναι ένας σύντροφος που ανταποκρίνεται σε µια
ανάγκη, όχι επειδή είναι µια καλή συµφωνία – αλλά ακόµη κι
όταν δεν είναι. Αυτό σου επιτρέπει να νιώθεις τον κόσµο σαν το
σπίτι σου και όχι σαν έναν επικίνδυνο τόπο. Μ’ αυτήν την έν-
νοια, ποτέ δεν µεγαλώνουµε.
Φαίνεται ότι η δυναµική της προσκόλλησης είναι παρόµοια σε
όλη τη διάρκεια της ζωής. Μέσα στο θυµό του ζευγαριού που
µαλώνει για καθετί υποβόσκει η διαµαρτυρία του παιδιού που
προσπαθεί να αποκαταστήσει την προσέγγιση και την ανταπό-
κριση του γονιού. Στον πόνο του ενήλικα που έχασε ένα σύν-
τροφο είναι η απελπισία του παιδιού που έχασε ένα γονιό και
βιώνει ανηµπόρια και αποµάκρυνση.

Τόπος για τρωτότητα
Το βασικότερο µήνυµα της θεωρίας προσκόλλησης είναι ότι,
για να αξίζουµε σαν ενήλικες, δεν χρειάζεται να αρνιόµαστε ότι
είµαστε επίσης πάντα, µέχρι το τέλος της ζωής µας, ευάλωτα

παιδιά. Μια καλή ερωτική σχέση ενηλίκων είναι ένας ασφαλής
τόπος όπου δύο άνθρωποι µπορούν να βιώσουν συναισθήµατα
τρωτότητας – να φοβούνται, να νιώθουν ότι τους συντρίβει η
ζωή, να µην είναι βέβαιοι για το ποιοι είναι. Είναι ο τόπος όπου
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά και όχι να τα αρνιό-
µαστε ή να τα ελέγχουµε ή να τα τακτοποιούµε κατά τον παλιό
τρόπο του Τζον Γουέιν. Η δηµιουργία σχέσεων είναι βασική
πλευρά του εαυτού µας.
Όµως, η Δυτική ψυχολογία και η ψυχιατρική συχνά βάζουν
ταµπέλες σε συναισθήµατα εξάρτησης σαν παθολογικά και τα
εξορίζουν στην παιδική ηλικία. Οι λανθασµένες πεποιθήσεις µας
για την εξάρτηση και την αυτάρκεια µάς οδηγούν να ορίσουµε
τη δύναµη σαν την ικανότητα να βιώσουµε εσωτερικά και να
τακτοποιήσουµε τα αισθήµατά µας µόνοι µας. Η θεωρία της
προσκόλλησης διατυπώνει ότι αυτό όχι µόνο δεν λειτουργεί,
αλλά ότι είναι αδύνατο. Είµαστε κοινωνικά όντα και δεν έχουµε
δηµιουργηθεί για παρόµοια ψυχολογική και συναισθηµατική
αποµόνωση. Γι’ αυτούς που το επιχειρούν, το κόστος είναι τε-
ράστιο. Μεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων σε θέµατα υγείας και
ψυχολογίας δείχνει ότι το κόστος της κοινωνικής αποµόνωσης
είναι η σωµατική και ψυχολογική συντριβή. Κάτω από παρό-
µοιες συνθήκες, απλά καταρρέουµε.
Δεν υπάρχει τίποτα εκ φύσεως υποβιβαστικό ή µειωτικό στο
να επιτρέπεις κάποιον άλλον να σε παρηγορεί. Χρειαζόµαστε
τους άλλους ανθρώπους για να µας βοηθήσουν να βιώσουµε τα
αισθήµατά µας και να αντιµετωπίσουµε τις σφενδόνες και τα
βέλη της ζωής – ιδιαίτερα τις σφενδόνες και τα βέλη. Πραγµα-
τικά, η ουσία των στενών σχέσεων είναι να µοιραστούµε τα
τραύµατα και την τρωτότητά µας µε κάποιον άλλον. Επιτρέπεις
σε κάποιον να µπει σε χώρους όπου δεν αµύνεσαι. Τοποθετείς
την επαφή πάνω από την αυτοπροστασία. Στις διαταραχές
γάµου συµβαίνει το αντίθετο. Η αυτοπροστασία έρχεται πριν
από την επαφή. Αν δεν µπορείς να µοιραστείς, τότε ένα µέρος
της ύπαρξής σου βγαίνει έξω από τη σχέση.
Τα ζευγάρια που συναντώ µου έµαθαν ότι είναι σχεδόν αδύ-
νατο να είσαι διαθέσιµος, να ανταποκρίνεσαι, να είσαι συναι-
σθηµατικά κοντά σε κάποιον άλλον, αν δεν µπορείς να βιώσεις
και να εκφράσεις τη δική του τρωτότητα. Αν δεν µπορείς να επι-
τρέπεις στον εαυτό σου να βιώνει και να δείχνει την τρωτότητά
του, δεν µπορείς να πεις στον άλλον τι χρειάζεσαι και να ζητή-
σεις µε σαφήνεια από τον άλλον να ανταποκριθεί σε σένα. Αλλά
τα διαταραγµένα ζευγάρια είναι φυσικό να θέλουν να κρύψουν
και να προστατέψουν την τρωτότητά τους, παρόλο που αυτό συ-
νήθως αποκλείει κάθε ικανοποιητικό είδος συναισθηµατικής
επαφής.
Σαν ψυχαναλυτική θεωρία, η θεωρία προσκόλλησης βλέπει ότι
οι πρώιµες σχέσεις διαµορφώνουν την προσωπικότητα και τις
µετέπειτα σχέσεις. Αλλά, σε αντίθεση µε τη θεωρία του Φρόιντ,
βλέπει την άποψή µας για τον εαυτό µας και τον τρόπο που σχε-
τιζόµαστε σαν ζητήµατα αναθεώρησης µε την απόκτηση νέων
εµπειριών. Αυτή η ιδιότητα κάνει δυνατή την εξέλιξη. Το πα-
ρελθόν επηρεάζει το παρόν, αλλά δεν είµαστε καταδικασµένοι
να το επαναλαµβάνουµε.

Νέος τρόπος επαφής
Ίσως αυτό ακριβώς να είναι αυτός ο παθιασµένος έρωτας –
βρίσκουµε κάποιον που συνδέεται µαζί µας και ελαφρώνει τους
φόβους προσκόλλησης, πράγµα που ανοίγει µια εντελώς νέα δυ-
νατότητα αποδοχής και ανταπόκρισης. Ο έρωτας είναι µετα-
µόρφωση – όχι µόνον του κόσµου αλλά και του εαυτού µας.
Βρίσκουµε έναν εντελώς νέο τρόπο επαφής µε ένα άλλο αν-

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  90 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Η διατήρηση στενής σχέσης 
είναι µια ανάγκη επιβίωσης.

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:54 AM  Page 90



θρώπινο ον και αυτή η συναισθηµατική δέσµευση ανοίγει και-
νούριες δυνατότητες να γίνουµε ο εαυτός µας. Η άποψη αυτή
των σχέσεων είναι µεθυστική. Τροποποιεί το πώς οι άνθρωποι
βιώνουν τον εαυτό τους και το πώς βλέπουν τους άλλους αν-
θρώπους.

Κατά τη δική µου άποψη, η θεωρία προσκόλλησης επανα-
προσδιορίζει επίσης τη σεξουαλική συµπεριφορά. Τα τελευταία
40 χρόνια, φαίνεται σαν να φθάσαµε να πιστεύουµε ότι το σεξ
είναι η ουσία των ερωτικών σχέσεων. Δεν βγαίνει αυτό από την
εµπειρία της εργασίας µου µε ζευγάρια. Το σεξ για το σεξ δεν
είναι παρά ένα µικρό µέρος της στενής σχέσης ενηλίκων. Η θε-
ωρία προσκόλλησης µας λέει ότι η βασική ασφάλεια στη ζωή
είναι η επαφή µε άλλους ανθρώπους. Χρειαζόµαστε να κρατη-
θούµε, να συνδεθούµε συναισθηµατικά. Νοµίζω ότι η πιο βα-
σική ανθρώπινη εµπειρία της δηµιουργίας σχέσεων είναι δύο
άνθρωποι – µητέρα και παιδί, πατέρας και παιδί, δύο ενήλικες
– που φροντίζουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον, προσφέρον-
τας ασφάλεια, σιγουριά και αίσθηµα ανθρώπινης επαφής, που
για τους περισσότερους, τελικά, δίνει νόηµα στη ζωή. Πολλοί
άνθρωποι χρησιµοποιούν το σεξ σαν τρόπο να δηµιουργούν ή
να υποκαθιστούν την αίσθηση επαφής που χρειάζονται. Θα
υποθέσω ότι πολλοί, άνδρες ή γυναίκες, βιώνουν το σεξ απλά
για να ικανοποιήσουν την ανάγκη να κρατηθούν.
Ίσως έτσι τώρα το µυστήριο του έρωτα να ξεκαθαρίζει. Ερω-
τευόµαστε όταν δηµιουργείται ένας δεσµός προσκόλλησης. Πα-
ραµένουµε ερωτευµένοι όταν διατηρούµε το δεσµό.
Χρησιµοποιούµε τη συλλογή µας συναισθηµάτων για να δεί-
ξουµε την ανάγκη για παρηγοριά µέσω επαφή, την ανάγκη για
λιγότερη απόσταση. Βοηθούµε ο ένας τον άλλον να βιώσουµε
τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσµο µας και νιώθουµε ο ένας τον
πόνο, το φόβο, τη χαρά του άλλου.
Τότε, τι πάει στραβά στα ζευγάρια; Όπως το βλέπω, οι υγιείς,
συνηθισµένες ανάγκες προσκόλλησης δεν ικανοποιούνται και
στη σχέση αρχίζουν να υπερισχύουν οι φόβοι προσκόλλησης.
Γνωρίζουµε ότι τα διαταραγµένα ζευγάρια κατασταλάζουν σε
στερεότυπα αλληλοεπίδρασης. Ίσως το πιο προβληµατικό πρό-
τυπο είναι αυτό της απογοητευµένης, θυµωµένης γυναίκας που
κατηγορεί και απαιτεί επαφή από έναν άνδρα που αποµακρύ-
νεται. Τα ζευγάρια µπορεί να κολλήσουν εκεί για χρόνια. Γνω-
ρίζουµε από την έρευνα του John Gottman ότι αυτό είναι µια
σίγουρη δολοφονία του γάµου.
Αλλά µόνο µέσα από το φακό της προσκόλλησης αρχίζουµε να
κατανοούµε τι κάνει τόσο καταστροφικά αυτά τα πρότυπα συµ-
περιφοράς. Η απάντηση είναι ότι µπλοκάρουν το συναισθηµα-
τικό δέσιµο. Στέκονται εµπόδια στην επαφή και επιδεινώνουν
τους φόβους προσκόλλησης. Καθώς οι σύντροφοι φωνάζουν θυ-
µωµένοι και κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή αποµακρύνονται,
το συναισθηµατικό δέσιµο γίνεται όλο και περισσότερο δύ-
σκολο. Πρότυπα επίθεσης-άµυνας ή επίθεσης-αποµάκρυνσης
είναι πολύ διαβρωτικά σε µια σχέση, γιατί αποκλείουν το σί-
γουρο τρόπο του να πλησιάσει συναισθηµατικά ο ένας τον
άλλον και να δηµιουργήσει το ζευγάρι ένα δεσµό ασφάλειας.
Αυτό για το οποίο µαλώνουν τα ζευγάρια σπάνια είναι το θέµα
για το οποίο φαίνεται ότι µαλώνουν – οι δουλειές, τα παιδιά.

Αλλά πάντα έχει να κάνει µε την ξεχωριστότητα και το δέσιµο,
την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη, τον κίνδυνο να αφήσεις κά-
ποιον να δει τον εκτεθειµένο ευάλωτο εαυτό σου.
Εποµένως, τα προβλήµατα γάµου δεν είναι προϊόν ελαττωµά-
των της προσωπικότητας. Ούτε είναι παράλογος ο θυµός στις
σχέσεις. Συχνά είναι φυσιολογικό µέρος της διαµαρτυρίας που
ακολουθεί την απώλεια στενής σχέσης και ανταπόκρισης από
έναν σύντροφο. Είναι προσαρµοσµένη αντίδραση – ο θυµός κι-
νητοποιεί τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα φράγµατα προς
την επανασύνδεση. Σαν αυτοάµυνα που µπορεί να είναι, ο
θυµός είναι µια προσπάθεια να αποτρέψουµε έναν σύντροφο
από µεγαλύτερη αποµάκρυνση.

Εξαναγκαστικό συναίσθηµα
Αλλά ο φόβος είναι το πιο εξαναγκαστικό συναίσθηµα σε µια
διαταραγµένη σχέση. Η ανταγωνιστικότητα σε έναν σύντροφο
είναι συνήθως σηµάδι ότι τα επίπεδα του φόβου έχουν αυξηθεί
– ο σύντροφος νιώθει ότι απειλείται. Οι φόβοι προσκόλλησης –
ότι δεν µας αγαπούν, ότι θα µας εγκαταλείψουν, ότι θα µας
απορρίψουν – είναι τόσο συνδεδεµένοι µε την επιβίωση που
προκαλούν δυνατές αντιδράσεις µάχης ή φυγής. Στην προσπά-
θεια να προστατευτούµε, συχνά υπονοµεύουµε τον εαυτό µας
σαν βάση ασφάλειας για το σύντροφό µας, που τροµοκρατεί-
ται. Ο σύντροφός µας, τότε, επιβεβαιώνει τους φόβους µας και
γίνεται ο εχθρός, ο προδότης.
Τέτοιοι φόβοι κινητοποιούν το σύστηµα συναγερµού. Μεγα-
λοποιούν και το θυµό εκείνων που βιώνουν ανησυχία στην προ-
σκόλληση και την παύση των συναισθηµατικών αναγκών αυτών
που αποφεύγουν.

Νέο πλαίσιο συµπεριφοράς
Ο φακός της προσκόλλησης θέτει ένα εντελώς νέο πλαίσιο στη
συµπεριφορά µας στις σχέσεις. Η θυµωµένη σύζυγος, που εξα-
κολουθεί να καταδιώκει µε κατηγόριες, ακόµη κι όταν καταλα-
βαίνει ότι αυτή η συµπεριφορά µπορεί να διώξει τον άνδρα της,
δεν ενεργεί παράλογα. Ούτε αυτές οι ενέργειές της σηµαίνουν
αναγκαστικά έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας. Έχει εµπλακεί
σε µια απελπισµένη ένταση συµπεριφορών προσκόλλησης – οι
δικές της είναι ικεσία για επαφή. Αντιλαµβάνεται ότι ο άνδρας
της είναι απόµακρος και δεν ανταποκρίνεται συναισθηµατικά:
µια απειλή που ενεργοποιεί το σύστηµα συµπεριφορών προ-
σκόλλησης. Φυσικά, η αµυντικότητα και η σύγκρουση κάνουν
την επαφή όλο και λιγότερο πιθανή και ο κύκλος της διαταρα-
χής αυξάνει. Αυτό συνεχίζεται επειδή το άτοµο δεν αποκτά ποτέ
την επαφή και την επαναβεβαίωση που θα φέρει εγγύτητα και
θα επιτρέψει την αντιµετώπιση των φόβων προσκόλλησης.
Στην εργασία µας µε ζευγάρια, η συνάδελφός µου Les Green-

berg κι εγώ επεξεργαστήκαµε µια θεραπεία, «Θεραπεία Συναι-
σθηµατικά Εστιασµένων Ζευγαριών», που αντιµετωπίζει τη
διαταραχή στο γάµο µε όρους ανασφάλειας προσκόλλησης.
Αναγνωρίζει ότι τα προβλήµατα σχέσεων δηµιουργούνται από
τον τρόπο που τα άτοµα αντιδρούν, αντιµετωπίζουν ή αποκη-
ρύσσουν τις ανάγκες προσκόλλησης τις δικές τους και του συν-
τρόφου τους. Βασικός σκοπός της θεραπείας είναι η οµολογία
και επικύρωση των αναγκών για επαφή και ασφάλεια, βοηθών-
τας τους ανθρώπους να επεκτείνουν το συναισθηµατικό βελη-
νεκές τους αντί να κρύβουν τα συναισθήµατά τους ή να τα
ελέγχουν διαρκώς. Δεν πρόκειται για έκθεση συναισθηµάτων,
αλλά επιτρέπει τους ανθρώπους να βυθιστούν πιο βαθιά µέσα
τους στο βίωµα και τη λειτουργία κάποιων συναισθηµάτων που
συνήθως προστατεύουν – της απελπισίας και της µοναξιάς πίσω
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από το θυµό, του φόβου και της ανηµπόριας πίσω από τη σιω-
πηλή αποµάκρυνση.

Το ισχυρότερο µέσο αλλαγής σε µια διαταραγµένη σχέση φαί-
νεται να είναι η έκφραση των τρυφερών, πιο αφοπλισµένων συ-
ναισθηµάτων, όπως του πάθους, του φόβου και της λύπης. Είναι
το πιο ισχυρό εργαλείο για να προκαλέσουµε επαφή και αντα-
πόκριση από τον άλλον που είναι σηµαντικός για µας. Αν βοη-
θήσω το ζευγάρι να δηµιουργήσει επαφή, τότε µπορούν να
λύσουν τα προβλήµατά τους.
Τα περισσότερα ζευγάρια αρχίζουν δηλώνοντας πόσο απί-
στευτα θυµωµένα είναι. Έχουν σοβαρό λόγο να είναι θυµωµένα.
Καθώς νιώθουν περισσότερο το θυµό τους, χωρίς να τον δι-
καιολογούν ή να τον συγκρατούν, συνήθως αρχίζουν να εξερευ-
νούν και να βιώνουν καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Η εµπειρία
ξεκινάει µε το να συµπεριλάβουν στοιχεία που συνήθως δεν δί-
νουν σηµασία, που µπορεί να θεωρούν ακόµη και άσχετα. Στην
πραγµατικότητα ένας λόγος που νιώθουν τόσο θυµωµένοι είναι
ότι νιώθουν απόλυτα ανήµποροι και µη αγαπητοί, πράγµα που
τους φοβίζει.
Σύντοµα ο ένας από τους συντρόφους αρχίζει να λέει στον
άλλον τι συνέβη µια στιγµή πριν το ξέσπασµα – µια απίστευτη
αίσθηση ανηµπόριας, µια φωνή µέσα στο κεφάλι που λέει, «Δεν
πρόκειται να νιώσω έτσι. Αρνούµαι να νιώθω τόσο αβοήθητος
και αδύναµος. Αυτό είναι απαράδεκτο». Και τώρα η εµπειρία
έχει επεκταθεί πέρα από το θυµό και οι σύντροφοι αρχίζουν να
έχουν επαφή µε κρυµµένα κοµµάτια του εαυτού τους – παρόν-
τος του άλλου.
Αυτή είναι µια καινούρια και εξαναγκαστική εµπειρία γι’ αυ-
τούς και επιτρέπει στον ένα σύντροφο να στραφεί στον άλλον
και να εµπιστευτεί, «Κάπου, κάποιο κοµµάτι του εαυτού µου
έχει παρατήσει την ελπίδα ότι θα µε αγαπήσεις ποτέ και αντί γι’
αυτό εξοργίστηκα, επειδή είµαι σίγουρος ότι δεν θα µπορούσες
ποτέ να µε αγκαλιάσεις πραγµατικά και να µε αγαπήσεις». Αυτό
το είδος διαλόγου επαναπροσδιορίζει τη σχέση σαν µια σχέση
όπου κάποιος µπορεί να είναι ευάλωτος και να εµπιστεύεται
αυτό που τον τροµάζει περισσότερο στον άλλον ή στον κόσµο.
Και ο σύντροφος, µε τη βοήθεια του θεραπευτή, βρίσκεται εκεί
για παρηγοριά και σαν καθρέφτης που επικυρώνει τις εµπειρίες
του εαυτού του.

Κτίζοντας µια ασφαλή βάση
Η σχέση αρχίζει, τότε, να είναι µια ασφαλής βάση όπου οι άν-
θρωποι µπορούν να είναι ευάλωτοι, να εκφράζουν ανάγκες ή
άλλα στοιχεία του εαυτού τους που τους φοβίζουν και να ζητούν
την ικανοποίηση των αναγκών προσκόλλησης. Μέσα σ’ αυτήν
την ασφάλεια, οι σύζυγοι δεν βλέπουν ο ένας τον άλλον σαν αδύ-
ναµο, αλλά σαν διαθέσιµο – όχι επικίνδυνο. Μπορώ να τους
ακούσω να λένε: «Αυτό ακριβώς ερωτεύτηκα». Κατά µια έννοια,
η γλώσσα του έρωτα είναι η γλώσσα της τρωτότητας. Ενώ η Δυ-
τική ψυχολογία εστιάζεται στην αξία της αυτάρκειας, στην προ-
σωπική µας ζωή παλεύουµε να ενσωµατώσουµε τις ανάγκες για
επαφή και φροντίδα στην εµπειρία µας σαν ενήλικες.
Η θεωρία προσκόλλησης είναι µια ιδέα, της οποίας έχει έρθει
τελικά η ώρα, γιατί µας επιτρέπει να είµαστε πλήρεις. Θεωρεί

ότι η συµπεριφορά λανθασµένα αποδίδεται σαν µια καλά εννο-
ούµενη προσαρµογή σε παλιές και τωρινές εµπειρίες. Και θεω-
ρεί ότι η επιθυµία για επαφή είναι υγιής. Οι ασφαλείς
προσκολλήσεις προάγουν τη συναισθηµατική υγεία και µας προ-
στατεύουν από τα άγχη της ζωής. Ο έρωτας γίνεται τότε η πιο
ισχυρή αρένα για θεραπεία και ανάπτυξη. Και από αυτήν την
ασφαλή βάση, άνδρες και γυναίκες µπορούν να βγουν έξω για
να εξερευνήσουν, ακόµη και να δηµιουργήσουν, τον κόσµο.

Μετά τον καβγά
Ο θυµός και ο ανταγωνισµός στις σχέσεις γάµου ερµηνεύονται
συνήθως από έναν σύντροφο σαν απόρριψη. Βιώνονται σαν
συµπεριφορά αποµάκρυνσης και κινητοποιούν συναγερµούς
προσκόλλησης, όπου ανταποκρίνεται κανείς σαν να απειλείται
η ζωή του. Αλλά ο ανταγωνισµός ο ίδιος είναι συχνά παράγωγο
των συναισθηµάτων φόβου, ίσως ο σύντροφός σου να νιώθει ότι
απειλείται. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι ίσως είναι
προσπάθεια να σε φέρει πίσω παρά να σε ελέγξει. Κατά µία έν-
νοια, η κατάλληλη αντίδραση στον ανταγωνισµό µπορεί να είναι
µια αγκαλιά παρά µια απάντηση λεκτικού φράγµατος. Αλλά
όταν απειλούµαστε πολεµάµε για τη ζωή µας. Αµυνόµαστε µε
ό,τι µας έρχεται στο νου.
Είναι µετά από τον καβγά που έχετε µια αληθινή ευκαιρία να
ξαναθέσετε τα γεγονότα µε µεγαλύτερη ακρίβεια, να διευρύνετε
την εµπειρία για να συµπεριλάβει στοιχεία που έµειναν εκτός
επιχειρηµάτων καθώς προσπαθούσατε να κερδίσετε. Ένας
φακός προσκόλλησης πάνω στις σχέσεις µάς ενθαρρύνει να πα-
ρατηρήσουµε την επίθεση µέσα στις στενές σχέσεις µε τον ίδιο
τρόπο που αντιµετωπίζουµε το φόβο. Σηµαίνει ότι η ανάγκη
εξάρτησης δεν είναι κακό πράγµα. Μας δίνει άδεια να επιθυ-
µούµε να µας φροντίζουν χωρίς να νιώθουµε αδύναµοι ή να κρί-
νουµε τον εαυτό µας σαν «εξαρτηµένο». Μετά τον καβγά,
χρειάζεται να επαναπροσδιορίσετε τα γεγονότα συµπεριλαµβά-
νοντας αυτά τα συναισθήµατα.
Μετά από έναν καβγά σε µη διαταραγµένες σχέσεις, η άµεση
συναισθηµατική αντιδραστικότητα σβήνει. (Το πρόβληµα στις
διαταραγµένες σχέσεις είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν σβήνει.) Και
όταν σβήσει, αν έχετε µια ασφαλή βάση στη σχέση, τότε είναι η
ώρα να µιλήσετε για τους φόβους και ό,τι αφορά στις προσκολ-
λήσεις σας.
Αυτό δηµιουργεί την ευκαιρία για πραγµατική προσέγγιση.
Όπως στο: «όταν σε άκουσα να λες ότι ήθελες να φύγεις µε τους
φίλους σου για διακοπές, κατατρόµαξα. Λες ότι δεν χρειάζεσαι
να είσαι µαζί µου όσο χρειάζοµαι εγώ να είµαι µαζί σου. Με πιά-
νει τρόµος όταν νοµίζω ότι αυτό ακούω».
Όταν έχω µια ασφαλή βάση, είναι πιο πιθανό να επιτρέψω
στον εαυτό µου να πλησιάσει το συναίσθηµα του φόβου. Είναι
πιο πιθανό να πω στο σύντροφό µου ότι φοβάµαι. Ο σύντροφός
µου τελικά θα µε βοηθήσει µε το φόβο µου. Το επίπεδο του
φόβου θα ελαττωθεί. Η αντίδραση του συντρόφου µου θα µε
βοηθήσει να δω τον εαυτό µου αξιαγάπητο και αυτή η ανταλ-
λαγή γίνεται στη συνέχεια µια θετική εµπειρία οικειότητας στην
ιστορία της σχέσης.
Αυτό το είδος επικοινωνίας είναι ακριβώς η οικειότητα µεταξύ
ενηλίκων. Εσείς και ο σύντροφός σας συναντιέστε σαν ανθρώ-
πινες υπάρξεις που χρειάζονται παρηγοριά, επαφή και φρον-
τίδα.
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Από Susan Johnson, Hara Estroff Marano
Publication: Psychology Today
Publication Date: Mar/Apr 94

Αυτό για το οποίο µαλώνουν τα ζευγάρια σπάνια
είναι το θέµα για το οποίο φαίνεται ότι µαλώνουν
... πάντα έχει να κάνει µε την ξεχωριστότητα και
το δέσιµο, την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη,   
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Η ακόλουθη ερώτηση ήρθε σε µένα µε email και αναφέρε-
ται στον έρωτα και τη σπουδαιότητά του στο γάµο,

«Έχω µια ερώτηση: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να µου
πείτε αν µια σύζυγος πρέπει να µένει στο γάµο αν δεν αγαπά
το σύντροφό της όπως λέει η Βίβλος να τον αγαπά; Εγώ τον
αγαπώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένη µαζί του».

Έρωτας
Το να είναι κανείς ερωτευµένος είναι ένα ωραίο συναί-
σθηµα, αλλά δεν αποτελεί τις βάσεις ή τα θεµέλια του γάµου.
Οι βάσεις και τα θεµέλια ενός γάµου είναι µια πνευµατική
ένωση και συµφωνία ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυ-
ναίκα µέσω µιας γαµήλιας τελετής ενώπιον του Θεού.
Για το λόγο αυτό (το λόγο του γάµου) ένας άνδρας θα εγ-
καταλείψει τον πατέρα και τη µητέρα του και θα ενωθεί µε
τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν σάρκα µία.(προς Εφε-
σίους 5:31).

Γαµήλια κατάθεση
Ανακάλυψα στο δικό µου γάµο ότι έφθασα να αγαπώ τη
γυναίκα µου όλο και περισσότερο λόγω της δέσµευσής της
προς εµένα και της δικής µου δέσµευσης προς αυτήν. Η ζωή
µας έχει αναβαθµιστεί και από τους δυο µας, επειδή δίνουµε
τον εαυτό µας ο ένας στον άλλον και αναγνωρίζουµε την αν-
ταµοιβή αυτής της σχέσης προσφοράς.
Δεν προσπαθήσαµε να είµαστε ερωτευµένοι, αλλά µάλλον
να δεσµευτούµε να παραµένουµε ο ένας µε τον άλλον µέσα
στην αγάπη του Θεού. Αυτό µας έκανε να συγχωρούµε ο
ένας τις αποτυχίες του άλλου και να είµαστε έτοιµοι να υπο-
χωρήσουµε αντί να δηµιουργήσουµε προβλήµατα. Μας έχει
οδηγήσει να βρεθούµε πιο βαθιά ερωτευµένοι µε έναν έρωτα
άνδρα-γυναίκας. (προς Ρωµαίους 5:5, Α΄ προς Κορινθίους
13:4-8, Β΄ προς Κορινθίους 5:14)

Θεµέλια του γάµου
Η απευθείας απάντηση στην ερώτησή σου έρχεται αν σου
απευθύνω µια άλλη ερώτηση, «Τι έχει να κάνει ο έρωτας
ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα µε τη σχέση µέσα
στο γάµο;»
Σαν Χριστιανοί, έχουµε την αγάπη του Θεού και στο γάµο
έχουµε δέσµευση κατόπιν συµφωνίας και πνευµατική
ένωση. Όταν τοποθετήσεις τα πράγµατα πάνω σ’ αυτά τα
θεµέλια, όλα τα άλλα θα αρχίσουν να συµβαίνουν.
Εντωµεταξύ, κρατήσου στην αγάπη του Θεού και προσευ-
χήσου για να φέρεις τη Χάρη του Θεού και τη γαλήνη µέσα
στο γάµο σου.

Παράρτηµα – Ευτυχία στο γάµο
Ένας επισκέπτης αυτής της σελίδας έγραψε,
«Διαβάζω το µήνυµά σας για τον έρωτα και το γάµο και το
κατανοώ. Όµως, πιστεύω ότι ο Θεός θα ήθελε να είµαστε ευ-

τυχισµένοι στο γάµο µας παρά να µένουµε µαζί και να είµα-
στε δυστυχισµένοι».
Συµφωνώ απόλυτα – θα έπρεπε να είµαστε ευτυχισµένοι
στο γάµο µας. Το να εφαρµόσουµε τις διδασκαλίες της Και-
νής Διαθήκης στο να ζούµε µια πνευµατική ζωή – νέα δηµι-
ουργία, παιδί του Θεού – µε πίστη και αγάπη, αυτό είναι
εφικτό για κάθε ζευγάρι αναγεννηµένων πιστών που έχουν
ενωθεί σαν σύζυγοι.
Το νόηµα του µηνύµατός µου ήταν ότι, αν υπάρχει κάποια
στιγµή στο γάµο σου που τα συναισθήµατά σου σού λένε ότι
δεν είσαι ερωτευµένος, αυτό δεν είναι σηµάδι ότι ο γάµος
σου τελείωσε ή νοσεί.
Από την άλλη, µπορεί να είναι σηµάδι ότι η σχέση µέσα στο
γάµο χρειάζεται δουλειά – µπορεί να χρειάζεται τις συµ-
βουλές ενός πνευµατικού ή την παρακολούθηση κάποιου
προγράµµατος αναβάθµισης του γάµου

Παράρτηµα – Δέσιµο στο γάµο
Ένας άλλος επισκέπτης αυτής της σελίδας έγραψε,
«Είµαι µια γυναίκα 20 χρονών, νιόπαντρη, και µπορώ να
πω ειλικρινά ότι ο άνδρας µου κι εγώ είµαστε ερωτευµένοι….
Νιώθω ότι, αν δεν είσαι ερωτευµένος µε το σύντροφό σου,
δεν υπάρχει τίποτα να κρατά δεµένη µια σχέση».
Είναι ωραίο να ακούω ότι εσύ και ο άνδρας σου είστε ερω-
τευµένοι. Κι εγώ µε τη γυναίκα µου είµαστε ερωτευµένοι.
Και το θεωρούµε υπέροχο. Όπως γράφω στην ιστοσελίδα
µου «Γάµος και Έρωτας», αν δύο σύζυγοι δεν νιώθουν ότι
είναι ερωτευµένοι κάποια στιγµή στη σχέση τους, τότε είναι
πιθανό αυτό να είναι σηµάδι ότι η σχέση τους χρειάζεται
δουλειά – τις συµβουλές ενός πνευµατικού ή την παρακο-
λούθηση κάποιου προγράµµατος αναβάθµισης του γάµου.
Όµως, µου γράφετε, «αν δεν είσαι ερωτευµένος µε το σύν-
τροφό σου δεν υπάρχει τίποτα να κρατά δεµένη µια σχέση».
Λοιπόν, αυτό µπορεί να είναι αλήθεια για µια συµβίωση
εκτός γάµου, αλλά, όταν είστε παντρεµένοι ενώπιον του
Θεού σε µια Χριστιανική τελετή, υπάρχουν δυνατότερα
πράγµατα από τον έρωτα για να κρατήσουν δεµένη µια
σχέση.
Με την πνευµατική Χριστιανική τελετή του γάµου γίνεται

µια συµφωνία και τελείται από το Άγιο Πνεύµα ένωση των
δύο σε ένα. Αυτά τα δύο θεµέλια του γάµου είναι στέρεα και
σίγουρα θεµέλια, αν κατανοηθούν και αναγνωρισθούν.
Από την άλλη, αν στηρίξεις τη σχέση σου στο δέσιµο του
έρωτα, εσύ ο ίδιος θα βρεις ισχυρές εντάσεις στη σχέση όταν
θα αντιµετωπίσεις δυσκολίες στη ζωή και η πίεση θα είναι
τόση που δύσκολα θα έχεις χρόνο να νιώθεις ερωτευµένος.
(Ναι, θα έρθει αυτός ο καιρός! Ιωάννης 16:33.)

Παράρτηµα – Τύποι γαµήλιας τελετής
Μια τριαντάχρονη αναγνώστρια έγραψε,

Συµβουλές Γάµου
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 42 

Στο γάµο είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να επι-
τρέψεις στην αγάπη του Θεού να κάνει τον
έρωτα από πρόσκαιρο συναίσθηµα µια διαρκή
εµπειρία ανάµεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. 

Με την πνευµατική Χριστιανική τελετή του
γάµου γίνεται µια συµφωνία και τελείται από το
Άγιο Πνεύµα ένωση των δύο σε ένα. Αυτά τα
δύο θεµέλια του γάµου είναι στέρεα και σίγουρα
θεµέλια, αν κατανοηθούν και αναγνωρισθούν.
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«Νοµίζω ότι δίνεται πολύ µεγάλη σηµασία στο γάµο και την
τελετή του γάµου. Μερικοί νοµίζουν ότι µε το να παντρευ-
τούν θα αποδείξουν ότι έχουν δέσµευση, εµπιστοσύνη και ει-
λικρίνεια µε κάποιο άτοµο, αλλά τι απέγινε το να αγαπάς
απλώς; Η αγάπη είναι όλο που χρειάζεσαι. Όχι ο φανταχτε-
ρός γάµος και όλος ο σχεδιασµός του, αλλά ο χρόνος που
περνάς µε το άτοµο που αγαπάς είναι το σύµβολο των πάν-
των. Γιατί χρειάζονται το γάµο τόσοι πολλοί άνθρωποι; Η
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ!»
Να, η απάντηση που της έστειλα:
Αναφέροµαι σ’ αυτό που έχετε εκφράσει. Ο τρόπος που
πολλοί άνθρωποι ξεκινούν το γάµο τους δίνει την εντύπωση
ότι είναι πολυέξοδη υπόθεση. Όµως, µπορώ να σας πω ότι
υπάρχει κάτι στο γάµο που είναι πολύ καλύτερο από αυτό
που παίρνουν οι άνθρωποι!
Το πρόβληµα είναι ότι πολλά ζευγάρια δεν έχουν την πλήρη
εικόνα του γάµου όταν ξεκινούν. Μερικοί νοµίζουν ότι βασί-
ζεται µόνο σ’ ένα νόµιµο έγγραφο που παίρνεις, για παρά-
δειγµα, σ’ ένα δηµαρχείο. Αυτό λέγεται πολιτικός γάµος.
Άλλοι νοµίζουν ότι είναι κοινωνικό γεγονός. Σχεδιάζεται µια
µεγάλη µέρα µε µια µεγάλη τελετή και µια µεγάλη δεξίωση
για να παρευρεθούν όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς. Αυτό λέ-
γεται κοινωνικός γάµος. Πολλοί άνθρωποι συνδυάζουν πο-
λιτικό µε κοινωνικό γάµο πηγαίνοντας πρώτα στο δηµαρχείο
και µετά σ’ ένα εστιατόριο.
Έπειτα, βέβαια, πολλά ζευγάρια πηγαίνουν για θρησκευ-
τικό γάµο. Ο θρησκευτικός γάµος θα έπρεπε να είναι πνευ-
µατικός γάµος. Δυστυχώς, όµως, αυτό δεν συµβαίνει πάντα.
Ένας πνευµατικός γάµος είναι ένα ισχυρό πνευµατικό γε-
γονός, όπου ο Θεός µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος ενώ-
νει έναν άνδρα και µια γυναίκα σε µια πνευµατική ένωση.
Αυτή η ένωση θα έχει πνευµατική δύναµη που την ονοµά-
ζουµε δύναµη συµφωνίας. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα,
ότι ένα ζευγάρι ενωµένο µε αυτήν την ένωση µπορεί να προ-
σευχηθεί µαζί για ένα ζήτηµα και αυτό θα εκπληρωθεί από το
Θεό γι’ αυτούς. (Περισσότερα για την προσευχή της συµφω-
νίας δείτε στο Ματθαίο 18:19.)
Μερικές εκκλησίες, δυστυχώς, δίνουν στο ζευγάρι µια τυ-
πική τελετουργία αντί για έναν πνευµατικό γάµο και το ζευ-
γάρι – µη γνωρίζοντας – χρησιµοποιεί τη λειτουργία σαν µια
προέκταση του κοινωνικού γάµου. Μια εκκλησία τελεί έναν
πνευµατικό γάµο, όταν αναγνωρίζει το θαύµα του γάµου στα
µάτια του Θεού και προσεύχεται για το ζευγάρι σύµφωνα µε
τις πνευµατικές αρχές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή για
να ενωθούν σε γάµο πνευµατικά. (Περισσότερες πληροφο-
ρίες για το θαύµα του γάµου θα βρείτε στην επιστολή προς
Εφεσίους 5:15-33.)
Ένας πνευµατικός γάµος τελείται όταν καλωσορίζεται η δύ-
ναµη του Αγίου Πνεύµατος και αναγνωρίζεται το γαµήλιο
σχέδιο του Θεού στην Αγία Γραφή. Συγχρόνως γίνεται µια
συµφωνία (ιερή υποχρέωση) ανάµεσα σε δύο ανθρώπους και
καταχωρείται.
Για να τα θέσω όλα αυτά µαζί: το πλήρες δυναµικό του
γάµου αναδεικνύεται όταν ένα ζευγάρι έχει πνευµατικό γάµο
και µπορεί να συµπληρωθεί από τον κοινωνικό γάµο (για
στήριξη από τους ανθρώπους που σε αγαπούν) και από τον

πολιτικό γάµο (για να προστεθεί η «ευλογία» του κράτους
στο γάµο).

Οι διαφορετικές µορφές της αγάπης
Γράφετε επίσης για αγάπη. Αναφέρεστε στο πόσο πολύτιµη
είναι η αγάπη. Συµφωνώ!
Αξίζει να εξετάσουµε τι είναι η αγάπη. Ή, θα έλεγα, ότι θα
βοηθούσε – στην κατανόηση των σχέσεων και ιδιαίτερα των
σχέσεων στο γάµο – να ξεκαθαρίσουµε τις διαφορετικές
µορφές της αγάπης.
Στα Αγγλικά λέµε τη µία λέξη «love», ενώ στα Ελληνικά
υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικές λέξεις. Η λέξη «αγάπη»
στην πραγµατικότητα καλύπτει τέσσερα είδη αγάπης, δη-
λαδή, 1) αγάπη, που είναι η πνευµατική αγάπη ή αγάπη του
Θεού, 2) στοργή, που είναι η αγάπη της οικογένειας, 3)
φιλία, που είναι η αγάπη ανάµεσα σε φίλους και συνήθως
αποκαλείται αδελφική αγάπη και 4) έρωτας, που είναι η
αγάπη που βιώνουν ένας άνδρας και µια γυναίκα όταν υπάρ-
χουν ανάµεσα τους και σεξουαλικά συναισθήµατα.
Είναι αυτό το τελευταίο είδος αγάπης που βιώνει κάποιος
όταν λέει ότι είναι ερωτευµένος. Είναι µια υπέροχη εµπει-
ρία. Έρχεται µέσα σ’ εκείνο το θαυµάσιο φάσµα ανθρώπι-
νων συγκινήσεων που µοιάζει µε το ουράνιο τόξο. Όµως,
δυστυχώς, όπως µπορεί κάποιος να ερωτευτεί σε µια στιγµή,
µπορεί επίσης να πάψει να είναι ερωτευµένος σε µια στιγµή
και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να ερωτευτεί και πάλι.
Είναι παράξενο, κατά µία έννοια, ότι ο έρωτας είναι το πιο
προσωρινό είδος αγάπης κι όµως τυγχάνει της µεγαλύτερης
προσοχής. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να το θεωρούν τη µο-
ναδική περιοχή της ζωής στην οποία θα έπρεπε να αγωνίζε-
σαι να φθάσεις ή να προσπαθείς να παραµείνεις.
Στην πραγµατικότητα, από τις τέσσερεις µορφές αγάπης
υπάρχει µία που διαρκεί για πάντα και αυτή είναι η αγάπη
του Θεού. Η αγάπη του Θεού τα έχει όλα. Αυτή είναι εκείνη
στην οποία θα έπρεπε να στοχεύουµε να φθάσουµε και να
παραµείνουµε. Αυτή είναι που υψώνεται πάνω από κάθε
κοινή ένταση στις σχέσεις και οδηγεί τους ανθρώπους που
βρίσκονται σ’ αυτήν σε µια περιοχή χωρίς φόβο, γεµάτη από
έντονη προσδοκία του καλού.
Η αγάπη του Θεού είναι πνευµατική αγάπη. Αυτή η αγάπη
δεν µπορεί να κληθεί από τον άνθρωπο. Πρέπει να µπει στη
ζωή του από το Άγιο Πνεύµα. Ένα από τα καταπληκτικά
πράγµατα που συµβαίνουν, όταν δέχεσαι στη ζωή σου τον
Ιησού, είναι ότι, όταν έρχεται, καλεί το Άγιο Πνεύµα να εµ-
φυσήσει την αγάπη του Θεού µέσα στην καρδιά σου.
Στο γάµο είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να επιτρέψεις στην
αγάπη του Θεού να κάνει τον έρωτα από πρόσκαιρο συναί-
σθηµα µια διαρκή εµπειρία ανάµεσα στον άνδρα και τη γυ-
ναίκα. Δυο σύντροφοι που ζουν µαζί µε αγάπη µπορούν να
παραµείνουν ερωτευµένοι ο ένας µε τον άλλον χωρίς να
παύει ο έρωτάς τους! Στην πραγµατικότητα, έχοντας ερω-
τευτεί µέσα από την αγάπη του Θεού, µπορούν να κάνουν
τον έρωτά τους να γίνεται όλο και πιο βαθύς και πιο ιδιαίτε-
ρος καθώς περνά κάθε µέρα του γάµου τους!Αυτός είναι ο
λόγος που προτείνω το γάµο σαν ένα µεγαλειώδες κοµµάτι
της ανθρώπινης ζωής!

Aπό Pastor Simon
Pastor Simon - Cheltenham, UK.
Copyright © 2003 P.F.(Simon)Measures
http://www.teachingpages.co.uk/minilesson/mar-

riage.html

Ένας πνευµατικός γάµος είναι ένα ισχυρό
πνευµατικό γεγονός, όπου ο Θεός µε τη δύναµη
του Αγίου Πνεύµατος ενώνει έναν άνδρα και
µια γυναίκα σε µια πνευµατική ένωση.
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Η Αγάπη για τον Σύζυγό Mας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 43 

Μια καρδιά που αγαπά 

Προς Τίτον 2:4 Να διδάσκουν τις νεαρές γυναίκες να
αγαπούν τους άντρες τους και τα παιδιά τους.

Καθώς πλησίαζα προς το τέλος της Καινής Διαθήκης,
πόσο λίγο γνώριζα ότι ο Θεός είχε κρατήσει για το τέλος
την πιο καταπληκτική επίγνωσή Του, το τι σηµαίνει να
είσαι η σύζυγος! Στο µικροσκοπικό βιβλίο τής προς Τίτον
επιστολής, ανακάλυψα ότι πρέπει να κρατώ τον άντρα
µου πρώτο στην καρδιά µου µετά το Θεό. Αυτό είναι το
ξεκάθαρο συµπέρασµα από τις οδηγίες του Θεού προς τις
µεγαλύτερες γυναίκες στην εκκλησία, που πρόκειται να
διδάξουν τις νεότερες πώς να είναι γυναίκες στην καρδιά
του Θεού. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να µάθουν οι
παντρεµένες γυναίκες είναι να αγαπούν τους άντρες τους.

Εγκάρδια, όµως πρακτική Αγάπη

Όταν κοίταξα στην προς Τίτον επιστολή της Καινής Δια-
θήκης, σκέφθηκα, «Μα, φυσικά, αγαπώ τον άντρα µου!»
Αλλά για να είµαι σίγουρη για το νόηµα του Θεού, έκανα
άλλο ένα ταξίδι στη βιβλιοθήκη του Jim. Αυτό που βρήκα
σ’ εκείνο το ευλογηµένο ταξίδι µού αποκάλυψε µια άλλη
όψη της εντεταλµένης από το Θεό εργασίας µου! Αφήστε
µε να εξηγήσω.

Ο Θεός αγαπά κι εσάς κι εµένα χωρίς όρους ανεξάρτητα
από τις ατέλειές µας και, βέβαια, εµείς, ως σύζυγοι, πρέ-
πει να αγαπάµε τους άντρες µας µε την ίδια αγάπη χωρίς
όρους. Αλλά όταν ο Θεός µάς παροτρύνει να «αγαπάµε»
τους άντρες µας, η λέξη είναι φιλία, που σηµαίνει αδελ-
φική αγάπη, µια αγάπη µε την οποία λατρεύουµε, απο-
λαµβάνουµε και συµπαθούµε τον άντρα µας! Πρέπει να
τον τιµούµε και να κτίζουµε µια φιλία µαζί του. Θα έπρεπε
να βλέπουµε τον άντρα µας σαν τον καλύτερο φίλο µας
και να θέλουµε να είµαστε µαζί του περισσότερο από
κάθε άλλον άνθρωπο.

Ναι, αλλά πώς;
Πώς µπορεί µια γυναίκα να αποκτήσει µια καρδιά γε-

µάτη αγάπη, µια καρδιά έτοιµη να υποστηρίξει τον άντρα
της µε πρακτικούς τρόπους «µέχρι να τους χωρίσει ο θά-
νατος»;

Αποφασίστε να κάνετε τον άντρα σας την πρώτη σχέση
στη ζωή σας. Η σχέση µε το σύζυγό µας πρέπει να είναι
σηµαντικότερη από τις σχέσεις µας µε τους γονείς µας,
τους φίλους, τους γείτονες, τα αδέλφια, τον καλύτερό µας
φίλο, ακόµη και µε τα παιδιά µας. Και ο τρόπος που δια-
θέτουµε το χρόνο µας αντικατοπτρίζει τη θέση που της δί-

νουµε!

Έµαθα πολλά γι’ αυτό το είδος απόφασης καθώς διάβαζα
ένα βιβλίο γραµµένο από µια µητέρα και την παντρεµένη
κόρη της, τις Jill Briscoe and Judy Goltz. Ακριβώς πριν
από το γάµο της κόρης της η Jill κάθησε και της εξήγησε
ότι, από τη στιγµή που θα παντρευτεί, δεν θα έπρεπε να
τρέχει πίσω στους γονείς της και ότι δεν είχε πια καµία
εξάρτηση από τους γονείς της για τίποτα!

Μετά η κόρη έγραφε: «Στην αρχή του γάµου µου µε τον
Greg, όποτε είχα κάποιο πρόβληµα ή και καλά νέα, σχε-
δόν αυτόµατα έφθανα στο τηλέφωνο για να τα µοιραστώ
µαζί σου. Συνήθως πριν να σχηµατίσω τον αριθµό σου,
µαµά, συνειδητοποιούσα το τι έκανα και φρόντιζα να το
µάθει ο Greg πριν να σου τηλεφωνήσω».

Η Judy ρώτησε τη µητέρα της, «Θυµάσαι τότε που ο Greg
κι εγώ είχαµε ένα καβγαδάκι νεόνυµφων και σου τηλε-
φώνησα κλαίγοντας; Το πρώτο πράγµα που µου είπες
ήταν, “Judy, ξέρει ο Greg ότι µου τηλεφωνείς; “»

Λέω «Μπράβο!» σ’ αυτήν τη µητέρα που εθελοντικά
βγήκε από τη σχέση µε την κόρη της και της έδειξε τον
τρόπο να κάνει τη σχέση µε τον άντρα της τη νούµερο ένα
σχέση στη ζωή της! Εξάλλου, ο Θεός είπε ότι πρέπει να
«αφήσουµε και να προσκολληθούµε», να αφήσουµε τους
γονείς µας και να προσκολληθούµε στο σύντροφό µας
(Γένεση 2:24). Όταν οι γονείς εµπλέκονται στο γάµο του
παιδιού τους, όταν οι εντολές του Θεού δεν εισακούονται
και δεν τηρούνται οι προτεραιότητές Του στις σχέσεις,
τότε προκύπτουν προβλήµατα.

Στο Φτιάχνοντας έναν Ισχυρό Γάµο, η θεολόγος
Anne Ortlund προτείνει στα ζευγάρια να υπογράφουν µια
συµφωνία που περιγράφει την κατάσταση ανάµεσα στους
συντρόφους και τους γονείς. Αυτό µπορεί να περιγράφε-
ται ως εξής: «Δεν είµαι πια υπεύθυνος να υπακούω στους
γονείς µου. Έχω απελευθερωθεί από αυτήν την εξουσία,
για να συνδεθώ µε το σύντροφό µου µε ευχαρίστηση και
ασφάλεια.» Ένας ιερέας στην ενορία µου έχει συµπερι-
λάβει στη γαµήλια τελετή όρκους και για τους γονείς. Βα-
σικά ορκίζονται να µένουν έξω από το γάµο του νέου
ζευγαριού!

Όταν συµβουλεύω µια νιόπαντρη γυναίκα, την ενθαρ-
ρύνω ιδιαίτερα να µιλάει στη µητέρα της και την πεθερά
της για συνταγές, ικανότητες, επιδεξιότητες, ενδιαφέ-
ροντα, την Αγία Γραφή και την πνευµατική ανάπτυξη.
Αλλά το τονίζω να µην µιλάει σε καµία απ’ αυτές για τον
άντρα της! (Και αυτό ισχύει και αντίστροφα. Οι µητέρες

Πώς µπορεί µια γυναίκα να αποκτήσει µια
καρδιά γεµάτη αγάπη, µια καρδιά έτοιµη να
υποστηρίξει τον άντρα της µε πρακτικούς
τρόπους «µέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος»;

Ένας ιερέας στην ενορία µου έχει συµπερι-
λάβει στη γαµήλια τελετή όρκους και για τους
γονείς. Βασικά ορκίζονται να µένουν έξω από
το γάµο του νέου ζευγαριού!
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και οι πεθερές δεν θα έπρεπε να συζητούν για τους άν-
τρες τους µε τις κόρες και τις νύφες τους.)

Για να κάνετε τον άντρα σας την πρώτη σχέση στη ζωή
σας θα χρειαστεί εργασία, καθώς επεξεργάζεστε τη σχέση
µε τους γονείς και µαθαίνετε να µην σχεδιάζετε πράγ-
µατα µε τους γονείς ή τα πεθερικά (ή και οποιονδήποτε
άλλον) χωρίς να ρωτήσετε πρώτα τον κ. Νούµερο Ένα και
να χειρίζεστε τις προσδοκίες τους (Φυσικά, θα περάσετε
τα Χριστούγεννα µαζί µας;… ή Θα έρχεστε κάθε Κυ-
ριακή;… ή Θα τηλεφωνείτε κάθε µέρα;). Ο άντρας σας
πρέπει να είναι το Νούµερο Ένα και να το γνωρίζει. Και
να το γνωρίζουν, επίσης, και όλοι οι άλλοι.

Ξεκινήστε µε το να επιλέγετε τον άντρα σας από όλες τις
άλλες σχέσεις σας. Και αυτό συµπεριλαµβάνει και τα παι-
διά σας. Δύο ψυχολόγοι αναφέρουν, «Το σηµείο στο
οποίο πολλοί γάµοι ξεφεύγουν είναι στην ΥΠΕΡ-τίµηση
των παιδιών και στην ΥΠΟ-τίµηση του γάµου». Διαβάζω
συχνά αυτήν την αληθινή ιστορία.

«Τώρα είναι πολύ αργά»

Πρόκειται να σας διηγηθώ µια πονεµένη ιστορία… µιας
γυναίκας που έβαζε τα παιδιά της πάνω από τον άντρα
της…

Αυτά τα δυο τελευταία χρόνια εκείνος ήταν πολύ µόνος.
Αιτία; Η γυναίκα του είχε κυριολεκτικά αγκιστρωθεί στη
νεότερη κόρη τους. Η γυναίκα του είναι από αυτές τις ισό-
βια-προσκολληµένες-στα-παιδιά-τους µητέρες και πέρσι
όταν το τελευταίο από τα παιδιά γράφτηκε στο πανεπι-
στήµιο, η µητέρα ξεκόλλησε… Τώρα ελπίζουµε ότι η κύρια
θα στραφεί στον άντρα της…

Πότε ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι ένιωθε
κοντά; Εκείνος απλά δεν µπορεί να θυµηθεί και δεν µπο-
ρεί να ξεχάσει την πίκρα του. Όλα αυτά τα χρόνια, που
βρισκόταν σε δεύτερη µοίρα, έκανε τη δική του ζωή.

Έπρεπε να το κάνει. Είναι σωστό; Φυσικά και δεν είναι.
Αλλά όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα του µιλούσε σ’ αυτόν,
προς αυτόν, αλλά σπάνια µε αυτόν. Σκεφτείτε πόσο καλά
θα περνούσαν τώρα, αν είχαν αναπτύξει µια φιλία.

Γνωρίζω πάρα πολλούς άντρες, που µε τον ερχοµό των
παιδιών τους, ξεκίνησαν µια µοναχική ζωή. Και εφόσον
πέρασαν για πολύ καιρό µοναχική ζωή, είναι δύσκολο να
επιστρέψουν στη ζωή για δύο. Τους έχουν συµβεί τόσα
πολλά µόνους τους, που µοιάζει ευκολότερο να πουν,
«Τώρα είναι πολύ αργά».

Είναι σοφό να κρατάτε προτεραιότητες. Μπορείτε να
είστε και σύζυγος και µητέρα. Αλλά η σοφή γυναίκα θυ-
µάται ότι θα ξεκινήσει και θα τελειώσει ως σύζυγος.

Αναρωτηθείτε για τον τρόπο ζωής σας, «Μήπως κακο-
µαθαίνω τον άντρα µου;» Γι’ αυτό ακριβώς πρόκειται: το
να αγαπάς τον άντρα σου σηµαίνει να τον κακοµαθαίνεις!
Και εδώ βρίσκονται µερικοί δοκιµασµένοι και αληθινοί
τρόποι για να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας στη λεπτή
τέχνη να κατακλύσετε τον άντρα σας µε φιλική αγάπη.

Όπως είπα στην αρχή, θα έπρεπε να βλέπουµε τον άντρα
µας σαν τον καλύτερό µας φίλο και θα έπρεπε να εργα-
στούµε για να κτίσουµε φιλία µαζί του. Αυτή η εργασία
απαιτεί σχεδιασµό, αλλά οι ανταµοιβές αξίζουν τελικά
την προσπάθεια καθώς ρέουν από µια καρδιά που αγαπά.
Γιατί να µην σταµατήσετε και να προσευχηθείτε για τον
άντρα σας, τον νούµερο ένα φίλο σας, ακριβώς τώρα; Ευ-
χαριστήστε τον Θεό για την αγάπη που Εκείνος έχει βάλει
στην καρδιά σας και ζητήστε τη βοήθειά Του για να τη
µοιραστείτε µε τον άντρα σας. Αφού πείτε «Αµήν», τοτε
να κάνετε κάτι ιδιαίτερο για το σύζυγό σας σήµερα που
θα στείλει ένα µήνυµα φιλίας από την καρδιά σας στη
δική του καρδιά.
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TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό Elizabeth George
http://www.momof9splace.com/

lovinghusbands.html

...θα έπρεπε να βλέπουµε τον άντρα µας σαν
τον καλύτερό µας φίλο και θα έπρεπε να ερ-
γαστούµε για να κτίσουµε φιλία µαζί του.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 
ΓΙΑΤΙ;
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Πώς να χειριστείτε τη σύγκρουση χωρίς ν’ ανταποδίδετε,
ν’ αντεκδικείστε ή να συντρίβετε το σύντροφό σας.

Μερικοί από τους πιο ευυπόληπτους εµπειρογνώµονες
των σχέσεων σ’ αυτή τη χώρα, έχουν επινοήσει µια σειρά
από µαθήµατα που διδάσκουν τα ζευγάρια πως να χειρί-
ζονται τις συγκρούσεις χωρίς ν’ ανταποδίδουν, ν’ αντεκ-
δικούνται ή να µειώνουν τους συντρόφους τους. 
Εσείς και ο σύντροφός σας µόλις καυγαδίσατε. σε µια από
τις αµέτρητες, µηδαµινές και µπερδεµένες συζητήσεις
που κάνουν τα πολυάσχολα ζευγάρια. στη φούρια τους να
προλάβουν τις δουλειές τους.    Κάτι από αυτά που λέ-
γονται, κάτι από αυτά που υπονοούνται, κάτι από αυτά
που υποθέτει ο ένας πως σκέφτεται ο άλλος και  ξαφνικά
φουντώνει ο καβγάς. Μια απλή συζήτηση που άρχισε µε
κάποιες προσδοκίες, σκάει στα χέρια σας σαν χειροβοµ-
βίδα.

Οι διαφωνίες των ζευγαριών µπορεί να είναι τόσο βαθιά
χωµένες στο τέλµα  των µικρολεπτοµερειών της ζωής
τους, που µπορεί καµιά φορά οι σύντροφοι να αισθάνον-
ται πως είναι φυλακισµένοι σε µια προσωπική κόλαση.
Μήπως όµως, τις περισσότερες φορές χωρίς να το πάρετε
είδηση, πέφτετε στη ρουτίνα και καβγαδίζετε για τον ίδιο
λόγο µε αµέτρητες άλλες φορές στο παρελθόν; Οι λόγοι
που το προκάλεσαν µπορεί να είναι διαφορετικοί: κάλ-
τσες πεταµένες στο πάτωµα, ένα αγενές σχόλιο στα πε-
θερικά, ένας υπερβολικός λογαριασµός τηλεφώνου, µια
πάνα που δεν αλλάχτηκε, χυµένη πορτοκαλάδα στον
πάγκο της κουζίνας, µια κίνηση περιφρονητική. Στη
σωστή στιγµή και η παραµικρή πράξη µπορεί να προκα-
λέσει εχθρότητα. 

Στους µύριους καβγάδες των ζευγαριών, παρ’ όλη την πε-
ρίφηµη ατοµικότητά µας, κάνουµε  ακριβώς την ίδια
µάχη. Βλέπετε, ο Τολστόι είχε κάνει λάθος. Μπορεί κάθε
ζευγάρι να είναι δυστυχισµένο µε το δικό του µοναδικό
τρόπο, σκοντάφτοντας στα συγκεκριµένα έπιπλα του σπι-
τιού του, όµως κάθε ζευγάρι γίνεται ακριβώς το ίδιο δυ-
στυχισµένο και για τους ίδιους λόγους, µε όλα τ’ άλλα.
Χρησιµοποιούµε τα ίδια λόγια. Οχυρωνόµαστε στις ίδιες
θέσεις. Νιώθουµε την ίδια αποξένωση και την ίδια απελ-
πισία. Οι ίδιες διαδικασίες υπερισχύουν της αγάπης µε
τρόπους που οι ερευνητές του γάµου θεωρούν πια εξαι-
ρετικά προβλέψιµες. 

Όµως, είναι ακριβώς αυτό το γεγονός – η µετατροπή της
εκδίκησης σε ιεροτελεστία – που υπόσχεται να σώσει την
αγάπη. Τα τελευταία  20 χρόνια, οι ειδικοί εξετάζουν τις
στενές µας σχέσεις µε το µικροσκόπιο, µελετώντας τις
προσωπικές µας αντιδράσεις και παρακολουθώντας τι γί-

νεται ανάµεσα στους συντρόφους και τι γίνεται µέσα
τους. Βιντεοσκοπούν κάθε µορφασµό, κάθε κίνηση αδια-
φορίας, κάθε χάδι και µαγνητοφωνούν  κάθε επιφώνηµα
και αναστεναγµό, παρακολουθώντας απ’ την αρχή µέχρι
τέλους  τις σωµατικές αντιδράσεις. Έχουν τελικά κατα-
λάβει γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν µε επιτυχία, γιατί
µερικές γίνονται άβυσσος  δυστυχίας  και τι ακριβώς επι-
ταχύνει το διαζύγιο, στο οποίο ακόµη καταλήγουν οι µισοί
πρώτοι γάµοι, συνήθως µέσα στα πρώτα επτά χρόνια.

Οι ψυχολόγοι έχουν δει µε τα ίδια τους τα µάτια πως η
συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών ξεκινάει από
αληθινή αγάπη και µεγάλες προσδοκίες. Όλο και περισ-
σότερα στοιχεία όµως δείχνουν πως τα προβλήµατα αρ-
χίζουν λόγω µιας πολύ  µηδαµινής αιτίας. Απλούστατα,
δεν ξέρουµε πως να χειριστούµε τα αρνητικά συναισθή-
µατα που είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της διαφο-
ράς ανάµεσα σε δυο ανθρώπους, της ίδιας διαφοράς που
κατ’ αρχήν τους γοήτευσε. Σκεφτείτε το σαν την προ-
στριβή που θα δηµιουργούσαν οποιαδήποτε δυο σώµατα
που τρίβονται µεταξύ τους αµέτρητες φορές κάθε µέρα.   

Τεχνικές για τη συντήρηση της αγάπης

Σαν αποτέλεσµα, ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός
ερευνητών και ψυχολόγων έχουν καταλήξει στο συµπέ-
ρασµα πως τα περισσότερα δυστυχισµένα ζευγάρια δε
χρειάζονται τόσο πολύ θεραπεία όσο εκπαίδευση. Εκπαί-
δευση στο πώς λειτουργούν οι σχέσεις και στις συγκεκρι-
µένες (ικανότητες) τεχνικές που τις βοηθούν να
λειτουργήσουν καλά. Ο Δρ. Χάουαρντ Μάρκµαν, καθη-
γητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Ντένβερ, επι-
µένει πως µια καλή σχέση χρειάζεται ειδική ικανότητα
και η Νταϊάν Σόλη, για πολλά χρόνια ερευνήτρια µε Μά-
στερς στις συζυγικές σχέσεις, συµφωνεί: «Ο γάµος δεν
είναι ασθένεια, δε χρειάζεσαι θεραπεία». Η Σόλη είναι δι-
ευθύντρια ενός οργανισµού που ασχολείται µε την  εκ-
παίδευση  στο γάµο, στην οικογένεια και στα ζευγάρια.
Σκοπός τους είναι να παρέχουν στους ανθρώπους πληρο-
φορίες που µπορούν ν’ αλλάξουν τα δεδοµένα υπέρ της
επιτυχίας ενός γάµου. 

Ο ψυχολόγος  Δρ. Σέροντ Μίλλερ από το Κολοράντο,
άλλος ένας πρωτοπόρος στην εκπαίδευση στις συζυγικές
σχέσεις, προσθέτει: «Τα ζευγάρια πρέπει να µάθουν να
επιµένουν θετικά, όχι να αποσύρονται ή να επιτίθενται».
Αυτός ο τρόπος σκέψης αντιπροσωπεύει µια τεράστια αλ-
λαγή στον τοµέα της πνευµατικής υγείας. Κατ’ αρχήν επι-
σηµοποιεί την ιδέα πως ο καλύτερος τρόπος για να
βοηθήσει κανείς τους ανθρώπους είναι να τους διδάξει
σηµαντικές ψυχολογικές τεχνικές, τις λεγόµενες «ψυχο-
εκπαιδευτικές». «Η ψυχοεκπαίδευση δεν είναι άλλο από
το να διδάσκεις τους ανθρώπους πως να βοηθούν τον
εαυτό τους», λεει η Σόλη. 

Με άλλα λόγια τα µαθήµατα δεν είναι θεραπεία αλλά συ-
νήθως έχουν θεραπευτικό αποτέλεσµα. Η ψυχοεκπαί-

Εσείς και ο σύντροφός σας µόλις καυγαδίσατε. σε µια
από τις αµέτρητες, µηδαµινές και µπερδεµένες συζη-
τήσεις που κάνουν τα πολυάσχολα ζευγάρια.

Μαθήµατα Αγάπης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 44 
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δευση απορρίπτει τελείως το ιατρικό µοντέλο της ασθέ-
νειας, που θεωρεί τα προβλήµατα σαν παθολογία, γιατί
παρ’ όλο που δηµιουργούν οδύνη είναι κοινά προβλήµατα
της ζωής. Επίσης έχει στρέψει το κέντρο βάρους στην
πρόληψη, ώστε ν’ αποφευχθεί η εξέλιξη των προβληµά-
των που τόσο κοστίζουν σε άντρες, γυναίκες και παιδιά.

«Ακόµη δεν έχει γίνει η επανάσταση που χρειαζόµαστε
για την αγάπη», λεει η Σόλη. «Τα ζευγάρια που παν-
τρεύονται τώρα δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό  παρ’ όλο
που ξέρουν ότι το 50% απ’ αυτά θα χωρίσουν µέσα σε
λίγα χρόνια. Πιστεύουν πως η αγάπη τους είναι τόσο δυ-
νατή που θα τα καταφέρουν. Δεν αντιλαµβάνονται πως η
επιβίωση ενός γάµου δεν έχει σχέση µε την αγάπη αλλά
µε ειδικές ικανότητες. Είναι µια τέχνη να γνωρίζεις πώς
να µην αφήνεις να κλιµακώνεται µια σύγκρουση όταν η
σχέση σου δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι διάλεξες λάθος άν-
θρωπο. Χρειάζεσαι έξυπνη αγάπη».  Εκτός από τα επι-
στηµονικά καταγεγραµµένα οφέλη που έχει η πρόληψη
της εγγάµου δυστυχίας πριν αυτή να δηµιουργηθεί, η
Σόλη πιστεύει βαθιά  πως η εκπαίδευση του  γάµου είναι
από τα πιο ροµαντικά πράγµατα που µπορεί να κάνει ένα
ζευγάρι. Σκεφτείτε δυο νέους που έρχονται κρατώντας  το
χέρι ο ένας του άλλου, σ’ ένα µάθηµα που θα τους διδάξει
πώς να κρατήσουν την αγάπη  τους ζωντανή. Και πιστεύει
πως είναι το καλύτερο δώρο που µπορούν να κάνουν οι
γονείς στους µελλόνυµφους. Και για να υποστηρίξει αυτά
που λεει, έχει κάνει και η ίδια µαθήµατα και τα έχει κάνει
δώρο και στους δυο γιους της και στις γυναίκες τους.
Αυτό που χρειάζονται τα ζευγάρια τώρα για να πετύχει η
σχέση τους δεν είναι κάτι που θα µπορούσαν να το είχαν
µάθει ο καθένας από την οικογένεια του. «Κανένας δεν
έχει αυτές τις τεχνικές γιατί ο κόσµος αλλάζει τόσο γρή-
γορα», λεει ο Μίλλερ. Μέχρι τελευταία, όταν οι νέοι δη-
µιουργούσαν σχέσεις, υιοθετούσαν κάποιους αυστηρούς
ρόλους ήδη προκαθορισµένους απ’ την κοινωνία. «Δε
βλέπαµε τους γονείς µας να παίρνουν ανοιχτά τις απο-
φάσεις τους µ’ ένα εποικοδοµητικό τρόπο», λεει «Στη
διάρκεια της ζωής µου, τα ζευγάρια προχώρησαν από το
να υιοθετούν ρόλους ανάλογα µε το φύλο του ο καθένας,
στο να δηµιουργούν ρόλους».

Η Επικοινωνία στο Ζευγάρι  

Όχι µόνο είναι οι ρόλοι (όπως τους καθορίζει κάθε ζευ-
γάρι) πιο ελαστικοί τώρα, αλλά είναι και τα πάντα δια-
πραγµατεύσιµα. «Ο κόσµος µας είναι πιο ευκίνητος», λεει
ο Μίλερ, του οποίου το πρόγραµµα ήταν ένα από τα
πρώτα. Οι οικογένειες εισπράττουν ένα σωρό πληροφο-
ρίες ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές. Σ΄ ένα κόσµο
µε λιγότερη ρουτίνα τα ζευγάρια, για να βρουν ένα πλαί-
σιο µέσα στο οποίο να ζουν, πρέπει να πάψουν να εξαρ-
τώνται από ένα εξωτερικό σύστηµα υποστήριξης –
ευρύτερη οικογένεια, εκκλησία κλπ. – και να στραφούν
σ’ ένα εσωτερικό σύστηµα υποστήριξης, όπου µπορούν
να συζητούν τα θέµατά τους και να βρίσκουν λύσεις».

Ο Μίλερ είχε αρχίσει να βλέπει ζευγάρια από το 1964,
πολύ πριν υπάρξει αυτό που τώρα ονοµάζεται συµβου-
λευτική οικογενείας. Πολύ γρήγορα ανακάλυψε πως όλοι
βασίζονταν στον θεραπευτή να τους λύνει τα θέµατα.
«Είδα πως τους δηµιουργούσα µια εξάρτηση», λεει. «Εγώ
ήθελα να διδάξω στα ζευγάρια να γίνουν αυτοί οι καλύ-
τεροι θεραπευτές των προβληµάτων τους».

Για το Μίλερ η αποτελεσµατική λύση των συγκρούσεων
ξεκινάει από τον εαυτό µας. Πρέπει να έχουµε επίγνωση
του εαυτού µας, να φροντίζουµε τον εαυτό µας, να είµα-
στε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας, να γνωρίζουµε τι θέ-
λουµε και να τον εκτιµάµε τόσο ώστε να τον
υπερασπιζόµαστε µε σαφήνεια. «Πολλά προβλήµατα ξε-
κινούν γιατί δε γνωρίζουµε τον εαυτό µας», λεει. «Φρον-
τίζω σηµαίνει πως ακούω τον εαυτό µου και παίρνω
ευθύνη για ό,τι έχω και δεν έχω κάνει». Μετά ακούστε το
σύντροφό σας να κάνει το ίδιο.

Το χαρακτηριστικό συστατικό της προσέγγισης του
Μίλερ η «Ρόδα της Επίγνωσης», είναι ένα χαλί-χάρτης
που παρακινεί τους συντρόφους να αναθεωρήσουν συ-
στηµατικά τις διάφορες «ζώνες» προσωπικών πληροφο-
ριών (σκέψεις – συναισθήµατα – επιθυµίες – πράξεις -
οτιδήποτε έχει να κάνει µε τις αισθήσεις) που επηρεάζουν
τα προβλήµατα που πιθανώς θα πρέπει ν’  αντιµετωπί-
σουν. Μετακινούµενοι κυριολεκτικά από ζώνη σε  ζώνη
στο χαλί και δίνοντας ο ένας στον άλλο πληροφορίες σχε-
τικές µε κάθε ζώνη, τα ζευγάρια µαθαίνουν τα βασικά στο
πως να συνοµιλούν αποτελεσµατικά. Ο Μίλερ πιστεύει
πως ειδικά όταν εκφράζουν ανοικτά τις ανάγκες και τα
συναισθήµατά τους, τα ζευγάρια µπορούν να λύσουν τα
προβλήµατά τους. 

Ο Μίλερ άντλησε από την προσωπική του εµπειρία 25
χρόνων έρευνας καθώς και άλλων σχολών και κινηµάτων
της ψυχολογίας, για να δηµιουργήσει αυτό το χαλί. «Είναι
απλό αλλά δραστικό», λεει. «Τα ζευγάρια  πετυχαίνουν
µεγάλες αλλαγές στις σχέσεις τους, µέσα σ’ ένα µήνα.
Αυτά που µαθαίνουν δεν είναι εγκεφαλικά, είναι κιναι-
σθητικά.» Πρέπει τα ζευγάρια να µάθουν καλά αυτές τις
τεχνικές ώστε να µπορούν να τις ανασύρουν σε καταστά-
σεις πιεστικές, όταν η φυσική αντίδραση είναι να επιτε-
θούν ή να το βάλουν στα πόδια. 
«Το χαλί βοηθάει ακόµη ώστε τα ζευγάρια να δηµιουρ-
γήσουν ένα κοινό σύστηµα προσέγγισης», λεει ο Μίλερ. «
Πάνω απ’ όλα», λέει, «βοηθάει τον καθένα να βοηθήσει
κυρίως τον εαυτό του και όχι τον άλλο. Επιτρέπει στα
άτοµα να παραµένουν σε µια κατάσταση, συνδεδεµένα
µε τον εαυτό τους και τον εσωτερικό τους κόσµο αλλά και
µε το σύντροφό τους και τον εσωτερικό του κόσµο».

Μαγεία της Σχέσης   

Την ίδια εποχή που ο Μίλερ ανέπτυσσε τις ιδέες του, ο
Δρ. Μπέρναρντ Γκουέρνυ, νεαρός τότε καθηγητής της
ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνιας και
τώρα οµότιµος καθηγητής και πάντοτε ανήσυχο πνεύµα,
κατέληξε στο συµπέρασµα πως κάθε ψυχοθεραπεία είναι
στην πραγµατικότητα εκπαίδευση της ψυχής. «Η θερα-
πεία είναι απλώς µια εκπαίδευση αφού δηµιουργηθεί ένα
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Τα ζευγάρια πρέπει να µάθουν να επιµένουν θε-
τικά, όχι να αποσύρονται ή να επιτίθενται
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πρόβληµα», λεει. Έχοντας καταλήξει πως είναι πολύ πιο
αποτελεσµατικό όταν τα ίδια τα  ζευγάρια βοηθούν ο ένας
τον άλλο να λύσουν τα προβλήµατά τους, δηµιούργησε
ένα µάθηµα που το ονόµασε Μαγεία της Σχέσης (Μ Σ).
Ξεκινάει από µια εξάσκηση στην κατανόηση ή τη συµπό-
νια. Μαθαίνει κανείς να βλέπει τα πράγµατα από τη σκο-
πιά του συντρόφου του. Ο  Γκουέρνυ επιµένει πως αυτό
που πραγµατικά αναζητούν οι άνθρωποι σ’ ένα γάµο είναι
η κατανόηση και αυτό αντιπροσωπεύει µια µεγάλη ρήξη
µε το παρελθόν. «Οι άνθρωποι αναζητούν κάποιον που
θα τους στηρίζει συναισθηµατικά, ένα φίλο, ένα βοηθό,
µιαν αδελφή ψυχή». 

Το πρώτο και κύριο πράγµα στο Μ Σ είναι ν’ ακούς τον
άλλονµε κατανόηση και µετά ν’ ανταποκρίνεσαι µε κατα-
νόηση. Οι σύντροφοι µαθαίνουν να εκφράζονται µ’ ένα
ειλικρινή τρόπο που βοηθάει τον άλλο να διατηρήσει την
εικόνα που έχει για τον εαυτό του χωρίς να αµύνεται.
«Είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε την οδύνη σας, µια
οδύνη που σας έχει προκαλέσει ο άλλος, µέσα στο πλαίσιο
της αγάπης σας γι’ αυτόν, ώστε να θελήσει να κάνει µερι-
κές αλλαγές», λεει ο Γκουέρνυ. «Το να εκφράζετε τα συ-
ναισθήµατά σας στο σύντροφό σας, είναι κάτι που µπορεί
να σας µεταµορφώσει και τους δυο». 

Ο Γκουέρνυ που είναι τώρα διευθυντής του Κρατικού Ιν-
στιτούτου Μ Σ, στην Πολιτεία Μαίρυλαντ, πιστεύει πως
οι σύντροφοι δεν εκφράζουν τις ανάγκες τους. Πολλοί µα-
θαίνουν να µη ζητούν αυτό που επιθυµούν, ενώ κρυφά
µέσα τους εύχονται να µπορούσαν οι σύντροφοί τους να
καταλάβαιναν αυτές τις επιθυµίες. «Έτσι φουντώνει
µέσα τους η απογοήτευση και όταν πια ζητήσουν οι ίδιοι
αυτό που επιθυµούν, το κάνουν επιθετικά. Αυτό εξασφα-
λίζει βέβαια πως δε θα έχουν αυτό που θέλουν. Αυξάνεται
η εχθρότητα και οι σύντροφοι αποτραβιούνται ο ένας από
τον άλλο». Ο Γκουέρνυ λεει πως πρέπει οι άνθρωποι να
µάθουν να ζητούν αυτό που θέλουν αλλά όχι µ’ έναν επι-
θετικό τρόπο, ώστε να µπορέσει να υπάρξει συνεργασία.
Αυτό δηµιουργεί µια θετική ατµόσφαιρα, ένα θετικό
κύκλο που κρατάει την αγάπη ζωντανή. 

Ο Γκουέρνυ ενθαρρύνει τα ζευγάρια να ψάχνουν για να
καταλάβουν τα συναισθήµατα  και τα κίνητρα που οι σύν-
τροφοί τους δεν τους έχουν αποκαλύψει. Μόνο τότε, λεει,
µπορούν να συζητήσουν πώς να βοηθήσουν και τον εαυτό
τους και ο ένας τον άλλο. Ο Γκουέρνυ το ονοµάζει αυτό
διαδικασία ταύτισης όπου δε δίνεται έµφαση στις διαφο-
ρές ανάµεσα στους ανθρώπους. «Προσπαθούµε να διδά-
ξουµε τους ανθρώπους να φαντάζονται πως γίνονται οι
ίδιοι ο σύντροφός τους».

Υπάρχουν εκπαιδευµένοι βοηθοί που δουλεύουν στενά
και ιδιαιτέρως, µε κάθε ζευγάρι, δείχνοντάς τους τι πρέ-
πει να κάνουν. «Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιδρούν αυ-

τόµατα», λεει ο Γκουέρνυ. «Εµείς τους βοηθούµε να συ-
νειδητοποιήσουν πώς έχουν επιλογές στο πως θα αλλη-
λεπιδράσουν. Επιβραδύνουµε τη διαδικασία της
ανταπόκρισης ώστε να δουν τις επιλογές τους και να πά-
ρουν τον έλεγχο της σχέσης». 
Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος του Γκουέρνυ,
όπως και του Μίλερ, έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες
έρευνες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η µέθοδος Μ Σ
(Μαγεία της Σχέσης) ωφελεί όλους τους συντρόφους και
πως τα πολύ δυστυχισµένα ζευγάρια αντλούν τα περισ-
σότερα οφέλη.

Προγαµιαία Μαγεία της Σχέσης

Ενώ η Μ Σ υιοθετεί τη µέθοδο της ταύτισης και του κοι-
νού στόχου ανάµεσα στα ζευγάρια, ο Μαρκµαν έχει ανα-
πτύξει το δικό του πρόγραµµα  «Προγαµιαία Μαγεία της
Σχέσης» (Π Μ Σ), που βασίζεται στις διαφορές ανάµεσα
τους. Θεωρεί δεδοµένο πως τα ζευγάρια θα µαλώνουν
και στοχεύει στο να µαλώνουν καλύτερα και  επί ίσοις
όροις, καθώς εξωτερικεύουν τα παράπονα και τις ανη-
συχίες τους. Όχι πως στο Π Γ Σ προτείνουν να λες ό,τι
θέλεις, οποιαδήποτε ώρα θέλεις. Ο Μαρκµαν έχει καθιε-
ρώσει βασικούς κανόνες για τονχειρισµό των συγκρού-
σεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να προστατευθεί ο γάµος από
κακό χειρισµό των συγκινήσεων. Το δικό του σύστηµα
ονοµάζεται «Πάτωµα». Η δοµή που επιβάλλει στην
ακρόαση και στην οµιλία διδάσκεται σε δηµόσιες διαλέ-
ξεις και εναλλάσσεται µε ιδιωτικά µαθήµατα. Η τεχνική,
λεει ο Μάρκµαν  είναι παραπλανητικά απλή. Ο «οµιλη-
τής» µιλάει, συνήθως εκφράζοντας κάποιο παράπονο,
χωρίς να κατηγορεί τον άλλο: Θυµώνω πάρα πολύ όταν
δε µου τηλεφωνείς και το φαϊ κρυώνει στο τραπέζι. 

Ο «ακροατής» δεν ανταποκρίνεται, ούτε δικαιολογεί τον
εαυτό του, απλώς αποδεικνύει πως άκουσε, µε το να επα-
ναλάβει το σχόλιο. Το ν’ ακουστείς είναι ένα πολύ ση-
µαντικό µέσο, λεει ο Μάρκµαν. Βρίσκεται στην καρδιά
κάθε πολύ βαθιάς σχέσης. Δε χρειάζεται  καν να λύσεις
το πρόβληµα. Είναι µάλιστα ζωτικό να µην το λύσεις
αλλά απλώς να σ’ ακούσει ο σύντροφός σου. Αυτό που
θέλουν οι άνθρωποι είναι κατανόηση όχι λύσεις. Στην
πραγµατικότητα τα ζευγάρια τσακώνονται για θέµατα
από το παρελθόν. Έτσι και καθαρίσει η ατµόσφαιρα, τα
πράγµατα λύνονται µε την κατανόηση. Στις ιδιαίτερες
συναντήσεις που τις διεξάγουν ειδικευµένοι βοηθοί, τα
ζευγάρια δουλεύουν  µε θέµατα που δεν έχουν καταφέ-
ρει να λύσουν µόνα τους.

Αν η Π Μ Σ δίνει τόση έµφαση στη συγκράτηση των αρ-
νητικών συναισθηµάτων, είναι γιατί, όπως λεει ο Μάρκ-
µαν, αυτό είναι που χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση.
Είναι σα να παλεύεις µε τη βιολογία σου, που σε έχει
προγραµµατίσει ή να κάνεις µια γρήγορη επίθεση ή ν’
αποσύρεσαι.

«Αν τα ζευγάρια δεν κατέχουν την τέχνη να χειρίζονται
τα προβλήµατά τους», λεει ο Δρ. Στάνλευ, ιδρυτικό µέλος
της Π Γ Σ, «το αρνητικό κατανικάει το θετικό στις σχέ-
σεις τους». Καθώς περνούν τα χρόνια, τα ζευγάρια ασχο-
λούνται όλο και λιγότερο µε θετικές εµπειρίες και δεν
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Στους καλούς γάµους, τα ζευγάρια αυθόρµητα το κά-
νουν αυτό µε το να κάνουν ξαφνικά λίγο χιούµορ ή να
δώσουν ένα πεταχτό φιλί στο µάγουλο του συντρό-
φου τους. 
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προσπαθούν να τις προστατεύσουν από συγκρούσεις.
Είναι σηµαντικό να κρατήσει κανείς µακριά από τις θε-
τικές στιγµές, οτιδήποτε αρνητικό. Εµείς πιστεύουµε πως
τα θετικά σηµεία µιας σχέσης θα επικρατήσουν και θ’ αν-
θίσουν, αν τα προστατεύσει κανείς. 

Όταν τα ζευγάρια κατορθώνουν να χειρίζονται τις συγ-
κρούσεις, είναι σαν ν’ αναλαµβάνουν και την ευθύνη να
βοηθήσουν το γάµο τους να πετύχει. «Όσο γι’ αυτούς
που πρόκειται να παντρευτούν, ο χειρισµός των συγ-
κρούσεων εµποδίζει τη φθορά του θετικού στοιχείου»,
λεει ο Μάρκµαν. «Το κόλπο είναι να σ’ ακούσει ο σύν-
τροφος σου, κάτι που είναι πραγµατικά δύσκολο. Όλοι
µας έχουµε διάφορα φίλτρα – επίπεδα συγκινησιακής
έξαρσης, προσδοκίες, φόβους, κοινωνικές πεποιθήσεις,
πεποιθήσεις που αποκτήσαµε από την  αρχική µας οικο-
γένεια, διαφορές ρυθµού και στυλ, η ανάγκη να προστα-
τεύσουµε τον εαυτό µας – που παραµορφώνουν τα
δυσάρεστα µηνύµατα που µας στέλνει ο σύντροφός µας.
Και επί πλέον, συνήθως σκεφτόµαστε εκείνη  την ώρα τι
θα πούµε εµείς για να τον αντικρούσουµε. Έτσι, αυτό
που µια γυναίκα νοµίζει πως είναι µια πολύ ουδέτερη δή-
λωση, µπορεί να σκάσει πάνω στο σύζυγο της σαν
βόµβα».

Μπορούµε να τα Καταφέρουµε

«Επίσης», λέει ο Δρ. Κλίφορντ Νοτάριους, που διδάσκει
ψυχολογία στο Καθολικό Πανεπιστήµιο της Ουάσινγ-
κτον, «οι σύντροφοι δεν έχουν την ικανότητα να δίνουν
αµέσως στον άλλο να καταλάβει πώς δέχονται τα µηνύ-
µατα του. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ευτυχισµένα ζευγά-
ρια». Έτσι ο Νοτάριους δηµιούργησε ένα µάθηµα που
βοηθάει τα ζευγάρια να ακούν ο ένας τον άλλο και να δί-
νουν και να παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχε-
τικά µε τα αισθήµατα και τις σκέψεις του άλλου. Αλλά
και πριν απ’ αυτό, τους αναπτερώνει την αίσθηση της
αποτελεσµατικότητας και την εµπιστοσύνη πως σαν µο-
νάδα, ενωµένοι, µπορούν να τα καταφέρουν. Ονοµάζει
αυτό το µάθηµα ‘Μπορούµε να τα Καταφέρουµε’, γιατί
τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να θεωρείς εφικτή την επι-
τυχία. Λεει πως οι µελέτες του δείχνουν πως ζευγάρια
που πιστεύουν πως µπορούν να λύσουν τα θέµατά τους,
παραµένουν ευτυχή, ακόµα και υπό πίεση.
Η πίστη στην αποτελεσµατικότητα,  µπορεί να καλλιερ-
γηθεί, λέει ο Νοτόριους, υπογραµµίζοντας την πολύ
λεπτή κατευθυντήρια γραµµή που ακολουθεί το µάθηµα:
«Την ίδια στιγµή που θέλεις ένα ζευγάρι να νιώσει πως
µπορεί να τα καταφέρει, θέλεις συγχρόνως να τους κά-
νεις να νιώσουν πως µπορούν να κάνουν κάτι ακόµα κα-
λύτερο». 

Ο Νοτόριους, συγκεντρώνεται, εκτός των άλλων διαστά-
σεων, στο πώς κατανοούν τις σχέσεις τους τα ζευγάρια.
Τους βοηθάει κατ’ αρχήν να εκφράσουν πως θέλουν ο
γάµος τους να φαίνεται, γιατί µόνο τότε θα έχουν το κί-

νητρο να µάθουν. Μετά τους δείχνει τις τεχνικές που θα
τους βοηθήσουν να το πετύχουν.
Ενώ οι συνισταµένες των µαθηµάτων του Νοτόριους
έχουν οµοιότητες µε την Π Μ Σ  (αφού ο Νοτόριους και
ο Μάρκµαν ήταν και οι δυο µαθητές του καινοτόµου
ερευνητή Δρ. Τζον Γκότµαν και έκαναν µαζί και χώρια
πρωτοποριακές µελέτες πάνω στους µηχανισµούς του
γάµου), έχουν όµως και τις διαφορές τους. Το µεγάλο
θέµα, λεει ο Νοτόριους, είναι να τους πείσεις να χρησι-
µοποιούν αυτά που µαθαίνουν. Αυτός είναι ο λόγος που
80% του χρόνου έχουµε κάποιον εκπαιδευτή  δίπλα στα
ζευγάρια.
Μια απ’ τις µεθόδους είναι να βάζει τα ζευγάρια να χρη-
σιµοποιούν µεγάλες ταµπέλες από χαρτόνι. «Είµαστε
απαίσιοι ακροατές», λεει, «γιατί είµαστε ευάλωτοι. Δε
θέλουµε ν’ ακούσουµε πως είµαστε υπαίτιοι του πόνου
του συντρόφου µας». Για να βοηθήσει τους ανθρώπους
να συνειδητοποιήσουν πόσο τα λόγια τους, τους  επηρε-
άζουν, ο Νοτάριους ορίζει τον ένα σύντροφο ως τον
«ακροατή» και αυτός είναι που σηκώνει τις ταµπέλες
των αντιδράσεων – που έχουν γραµµένο επάνω τους το
συν, το πλην ή κάποιο ουδέτερο σήµα  — καθώς ο «οµι-
λητής» µιλάει. Χωρίς αυτή την αντίδραση που βλέπουν
γραµµένη µπροστά τους, οι σύζυγοι δεν καταλαβαίνουν
γιατί η αντίδραση των συντρόφων τους είναι η επίθεση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι δυσκολίες στις σχέσεις αντιστέκονται στην αλλαγή
για ένα πολύ συγκεκριµένο λόγο, λεει η Δρ. Λόρι Γκόρν-
τον, θεραπεύτρια οικογενειών στο Φολς Τσερτς της Βιρ-
τζίνια. Ο γάµος έχει µια διαβολική ικανότητα ν’ αντλεί
από συγκινησιακά θέµατα του παρελθόντος και κυρίως
από την αρχική µας οικογένεια. Γι’ αυτό η Τσερτς ανέ-
πτυξε το Π Ε Τ Σ, Πρακτική Εφαρµογή των Τεχνικών
στις Σχέσεις, που εισχωρεί βαθιά και συνδέει τις σκέψεις
, τα συναισθήµατα και την αγάπη του παρόντος µε το πα-
ρελθόν τους. 

Η Γκόρντον πιστεύει πως το παρελθόν εκδηλώνεται στις
σχέσεις συνήθως µέσα από κρυφές προσδοκίες ή υποθέ-
σεις. Λεει πως όσο οι άνθρωποι δεν τις αντιλαµβάνονται,
αυτές µπορούν να υπονοµεύσουν τις σχέσεις, να τις σαµ-
ποτάρουν. « Οι περισσότεροι από τους δυστυχισµένους
συντρόφους νιώθουν απογοητευµένοι, για να µην πούµε
και τελείως προδοµένοι, γιατί αυτό που περίµεναν από
αυτή τη σχέση είτε δε συνέβη, ή σταµάτησε να συµβαί-
νει».

Παρουσιάζουµε στον τωρινό µας σύντροφό ένα παλιό
λογαριασµό και τον χρεώνουµε µε την ευθύνη για πράγ-
µατα που µας πόνεσαν στο παρελθόν. Ελπίζουµε πως θα
µπορέσουν ν’ αποδείξουν πως δεν ήταν αυτοί που µας
πόνεσαν και συγχρόνως αξιώνουµε να επανορθώσουν
αυτοί για τα παλιά τραύµατα –τραύµατα που συνειδη-
τοποιούµε µόνο όταν νιώσουµε φόβο ή απογοήτευση.

Σ’ αυτό το λογαριασµό είναι καταγραµµένα αυτά που η
Γκόρντον ονοµάζει «κόµπους αγάπης», γρίφοι που εκ-
θέτουν την αντιφατική φύση των πολλών προσδοκιών
µας. Μπορεί να τα διαβάσει κανείς σαν τα χαικού (για-
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Κανόνες για τον Οµιλητή:
Μιλάς για τον εαυτό σου. Δεν προσπαθείς να µαντέ-
ψεις τις σκέψεις του άλλου.
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πωνέζικη ποίηση) των σχέσεων. Για παράδειγµα, κόµπος
αγάπης νο.1:

Αν µ’ αγαπούσες αληθινά, θα ήξερες τι θέλω, και θα το
έκανες.
Αφού δε το κάνεις, θα πει πως δε σε νοιάζει.
Γιατί, λοιπόν να µε νοιάζει εµένα, τι σκέφτεσαι, τι νιώ-
θεις, τι λες, τι θες, τι κάνεις;
Όταν θα µου λες τι θέλεις,  δε θα µ’ ενδιαφέρει ιδιαιτέ-
ρως.  Θα είµαι αποτραβηγµένη.
Μετά από 120 ώρες µαθηµάτων Π Ε Τ Σ, τα ζευγάρια
έχουν ακονίσει τις επικοινωνιακές ικανότητες τους. Εκτός
από το να µαθαίνουν να διαφωνούν, µαθαίνουν επίσης
να εκµυστηρεύονται πράγµατα ένας στον άλλο, µέσα από
µια δοµηµένη συζήτηση που ονοµάζεται Οδηγός Διαλό-
γου. «Δεν είναι αρκετό να ασκείσαι στην επικοινωνία.
Χρειάζεται και ν’ αντιληφθείς, να καταλάβεις λογικά γιατί
αντιδράς όπως αντιδράς µε το σύντροφό σου».
Τα ζευγάρια που κάνουν αυτά τα µαθήµατα ανακαλύ-
πτουν πως οι ικανότητες που αποκτούν, έχουν επιτυχία
και σε άλλους τοµείς, όπως: στο µεγάλωµα των παιδιών,
στην εργασία, στην κοινωνία κλπ. 
Ο Μάρκµαν λέει πως πρέπει να ξεφύγουµε από την εντύ-
πωση πως για να έχεις µια επιτυχηµένη σχέση χρειάζεσαι
θεραπεία. Αυτό που χρειάζεσαι είναι εκπαίδευση. Οι άν-
θρωποι δεν έχουν πρόβληµα να πάνε σ’ ένα δάσκαλο του
σκι, ή να κάνουν µαθήµατα οδήγησης. Γιατί να είναι δια-
φορετικό να µάθεις να χειρίζεσαι µια σχέση; 

Το Πρόγραµµα «Πάτωµα», του Π Γ Σ, θεωρεί τους κα-
βγάδες ανάµεσα στους συντρόφους δεδοµένους. Ο εµ-
πνευστής του προγράµµατος, Δρ. Χάουαρντ Μάρκµαν,
λεει πως ο σκοπός είναι να µάθουν να τσακώνονται
σωστά. Υπάρχουν βασικοί κανόνες για τη µέθοδο «Πά-
τωµα», όπου ο ένας σύντροφος γίνεται ο «οµιλητής» και
ο άλλος γίνεται ο «ακροατής». Και µετά αλλάζουν.

Κανόνες για τον Οµιλητή:
Μιλάς για τον εαυτό σου. Δεν προσπαθείς να µαντέψεις
τις σκέψεις του άλλου.
Κάνε τις φράσεις σου σύντοµες. Μη µακρηγορείς.
Σταµάτα και άσε τον ακροατή να πει µε δικά του λόγια
αυτά που του είπες.

Κανόνες για τον Ακροατή:
1. Πες µε δικά σου λόγια αυτά που άκουσες από τον οµι-
λητή.
2.  Συγκεντρώσου στο µήνυµα του οµιλητή. Μην αντι-
κρούεις.

Κανόνες και για τον οµιλητή και για τον ακροατή:
Ο οµιλητής έχει το λόγο. (έχει την έδρα)
Ο οµιλητής εξακολουθεί να έχει το λόγο και αφήνει τον
ακροατή να παραφράσει τα λόγια του. 
Μοιράζονται το δικαίωµα της οµιλίας.

Ο Δρ. Τζών Γκότµαν, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπι-
στήµιο της Ουάσινγκτον, στο Σιάτλ, λεει πως οι µελέτες
του δείχνουν πώς τα ζευγάρια που διατηρούν ευτυχισµέ-
νες και σταθερές σχέσεις, είναι αυτά που γνωρίζουν πως
να επανορθώνουν τις σχέσεις τους. Το Πρόγραµµά του για
την Διάσωση του Γάµου (Marriage Survival Kit), διδάσκει
στους συντρόφους πέντε βασικές τεχνικές για τη λύση των
συγκρούσεων.

1. Ξεκινήστε µαλακά. Παρουσιάστε τα παράπονά σας
χωρίς κριτική. Η κριτική σηµαίνει επίθεση, πως ρίχνουµε
το φταίξιµο στον άλλο και αυτό προκαλεί τον άλλο ν’
αµυνθεί.

2.  Δεχτείτε την επιρροή του άλλου. Δεχτείτε θετικά την
προσπάθεια του συντρόφου σας να σας ζητήσει πράγ-
µατα. Σ’ ένα καλό γάµο και οι δυο σύντροφοι δέχονται
επιρροή και επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Εφ’ όσον οι γυ-
ναίκες είναι ήδη καλές στο να δέχονται την επιρροή των
ανδρών, ο ρόλος του άνδρα είναι κρίσιµος για την επιτυ-
χία ενός γάµου. Ο γάµος πετυχαίνει στο βαθµό που ο άν-
δρας είναι διατεθειµένος να δεχθεί επιρροές απ’ τη
γυναίκα του. 

3.  Επανορθώστε ή βάλτε φρένο στη σύγκρουση. Αυτό ση-
µαίνει να κάνετε ό,τι µπορείτε να σταµατήσετε ή να µει-
ώσετε την αρνητικότητα. Ο Γκότµαν δίνει στα ζευγάρια
ένα κατάλογο 72 σηµείων επανόρθωσης που περιέχουν
φράσεις όπως «Είµαι πολύ λυπηµένος» και «Δεν ξεκινάµε
πάλι τη συζήτηση απ’ την αρχή;». Ακόµη και το «Μπορείς
να πάψεις και να µ’ ακούσεις», µπορεί να είναι µια προ-
σπάθεια επανόρθωσης.

4. Χρησιµοποιείστε ακόµη και τη σωµατική χαλάρωση. Οι
άνδρες συγχύζονται περισσότερο στη διάρκεια των κα-
βγάδων και αυτό συχνά τους κάνει ν’ αποσύρονται,
πράγµα ολέθριο για µια σχέση. Θα παραµείνουν στην
προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων µόνο όταν αυτοί
ή οι γυναίκες τους καταφέρουν να ηρεµήσουν. Ένας από
τους καλύτερους τρόπους να γίνει αυτό είναι να κάνει κα-
νείς ένα διάλειµµα πάνω στη στιγµή της µεγάλης έξαψης
και να ξαναρχίσει τη συζήτηση µετά από 20 λεπτά  σκέψης
για άλλα θέµατα ή και καµία σκέψη.

5. Αποκλιµακώστε τη διαφωνία. Στους καλούς γάµους, τα
ζευγάρια αυθόρµητα το κάνουν αυτό µε το να κάνουν ξαφ-
νικά λίγο χιούµορ ή να δώσουν ένα πεταχτό φιλί στο µά-
γουλο του συντρόφου τους. Δυστυχώς, λέει ο Γκότµαν,
αυτή είναι µια συµπεριφορά που δεν µπορεί να προγραµ-
µατιστεί. Συµβαίνει µόνο του όταν τα ζευγάρια έχουν µια
θετική άποψη και αντιµετώπιση.
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Από τη Χάρα Έστροφ Μαράνο
Από το περιοδικό Psychology Today

Μάιος /Απρίλιος 1997  Last reviewed: 30 Aug 2004

Κανόνες για τον Ακροατή:
Συγκεντρώσου στο µήνυµα του οµιλητή. 
Μην αντικρούεις.
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DICKINSON

Όλα εκτός από το θάνατο µπορούν να διορθωθούν.
Δυναστείες πέφτουν και ξαναζωντανεύουν, πολιτικά
συστήµατα αλλάζουν, “κάστρα” αιώνια πέφτουν,
χαµένες ζωές ξαναζωντανεύουν την άνοιξη και κάθε
άνοιξη. Ο θάνατος είναι η  εξαίρεση. Εξαιρείται από
την προαιώνια αλλαγή.

R. FROST

Κύριε, συγχώρεσε τις µικρο-ασέβειες που λέω για
σένα και γω θα συγχωρέσω το δικό Σου µεγάλο
αστείο επάνω µου.

HENRY WARD BEECHER

Η µεταµέλεια είναι συνώνυµη µε την ψυχική
ανάταση.

HILLARY RODHAM CLINTON

Στη βίβλο λέει ότι ρώτησαν τον Ιησού, πόσες φορές
θα πρέπει να συγχωρούµε τους άλλους και εκείνος
απάντησε 70 φορές το 7. Λοιπόν θέλω όλοι να ξέρετε
ότι κρατάω λογαριασµό.

JESSAMYN WEST

Είναι εύκολο να συγχωρείς τα λάθη των άλλων. Αλλά
χρειάζεται πολύ θάρρος και αντοχή να
συγχωρέσουµε όταν οι άλλοι είναι µάρτυρες των
δικών µας λαθών.

JOHN F. KENNEDY

Συγχώρα τους εχθρούς σου, αλλά µην ξεχνάς ποτέ
το όνοµά τους.

VOLTAIRE

Μια νιφάδα χιονιού σε µια χιονοστιβάδα δεν
αισθάνεται υπεύθυνη για την καταστροφή.

WILLIAM BLACK
Είναι ευκολότερο να συγχωρήσεις έναν εχθρό παρά
ένα φίλο.

LORD CHESTARFIELD

Θα µπορούσαµε να συγχωρέσουµε αδικίες σε βάρος
µας, αλλά ποτέ την απόρριψη και την περιφρόνηση.
Η υπερηφάνεια µας θα το θυµάται για πάντα.

NATHANIEL HAWTHORNE

Από τη φύση του ο άνθρωπος πιο εύκολα αγαπά
παρά µισεί, εκτός κι αν επικρατήσει ο εγωισµός του.
Το µίσος µέσα από µια διαρκή και ήρεµη
διαδικασία, µπορεί ακόµα να µεταµορφωθεί σε
αγάπη εκτός κι αν η αλλαγή αυτή υπονοµεύεται από
τις συνεχείς ενοχλήσεις του πρωταρχικού
συναισθήµατος της έχθρας.

SIDNEY AND SUSANNE SIMON

Συγχώρεση σηµαίνει να ελευθερώσεις και να
χρησιµοποιήσεις καλύτερα την ενέργεια που κάποτε
ξόδευες µε το να κρατάς µέσα σου κακίες, να
συντηρείς ένα αίσθηµα απόρριψης και να σκαλίζεις
πληγές. Σηµαίνει να ανακαλύψεις ξανά τις δυνάµεις
που πάντα είχες µέσα σου και να ενεργοποιήσεις την
απεριόριστη δυνατότητα που όλοι έχουµε, να
καταλαβαίνεις και να δέχεσαι τους άλλους και τον
εαυτό σου.

SIR FRANCIS BACON

Διαβάζουµε συχνά ότι θα έπρεπε να µάθουµε να
συγχωρούµε τους εχθρούς µας,. Αλλά δε διαβάζουµε
πουθενά ότι θα έπρεπε να συγχωρούµε τους φίλους
µας.

ERIC HOFFER

Είναι καταπληκτικό το ότι πραγµατικά αγαπάµε τον
πλησίον µας όπως τον εαυτό µας. Καταστρέφουµε
άλλους όπως καταστρέφουµε και τον εαυτό µας.
Μισούµε άλλους όταν µισούµε τον εαυτό µας.
Συγχωρούµε άλλους όταν µπορούµε να
συγχωρέσουµε τον εαυτό µας. Είµαστε πρόθυµοι να
θυσιάσουµε άλλους όταν είµαστε έτοιµοι να
θυσιάσουµε τον εαυτό µας.

Αντιλήψεις για την Αγάπη
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 45 
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Ανθοϊάµατα για εξισορρόπιση του ψυχισµού,
συναισθηµατική ωριµότητα και καλύτερη
επικοινωνία

Όσοι έχουν ασχοληθεί και συνειδητά προσπαθήσει να
βελτιώσουν το επίπεδο των σχέσεών τους µε τους άλλους,
θα ξέρουν σίγουρα το πόσο σηµαντικό είναι πολλές φορές
το να αλλάξουν στάση και τρόπο συµπεριφοράς κατ’
αρχήν οι ίδιοι, αλλά και το πόσο δύσκολο είναι συχνά
αυτό. Πολλές φορές βλέπει κανείς ότι παρόλο που έχει
κατανοήσει πολύ καλά το τι φταίει σ’ αυτόν και το τι
πρέπει να αλλάξει, του είναι εντούτοις αδύνατον να
µεταβάλει τον εαυτό του και να επηρεάσει τις
συναισθηµατικές του αντιδράσεις προς την κατεύθυνση
που θα ήθελε. Εκεί ακριβώς που σταµατούν οι
δυνατότητες της προσωπικής προσπάθειας, εκεί φαίνεται
η πολυτιµότητα της βοήθειας που µπορούν να δώσουν
στην ψυχή και στο νου οι αρµονικές δοµές των
ενεργειακών µορφών της φύσης, όπως π.χ. αυτές των
λουλουδιών µε τη µορφή των ανθοϊαµάτων,
µετασχηµατίζοντας και εξελίσσοντας παγιωµένες
νοητικές και συγκινησιακές τάσεις και συµπεριφορές. 
Σ’ αυτή τη σύντοµη αναφορά θα προσπαθήσουµε να
ονοµάσουµε µερικά από τα πιο συνηθισµένα εµπόδια
στην προσπάθεια για αρµονικές σχέσεις και να δούµε
πως θα µπορούσαµε να τα υπερβούµε µε τη βοήθεια
κάποιων κατάλληλων ιαµάτων.

Έτσι λοιπόν, ένα από τα συχνότερα προβλήµατα που
δηµιουργούνται όταν µια σχέση εµφανίζει σοβαρές
δυσκολίες, είναι το ότι το ένα ή και τα δύο µέλη της
σχέσης αρχίζουν να αναρωτιούνται για το αν πραγµατικά
θέλουν, πρέπει ή αξίζει να συνεχίσουν να παραµένουν σ’
αυτή τη σχέση. Αυτό µπορεί να το σκέπτονται και να το
αισθάνονται συνειδητά, µπορεί όµως να τους απασχολεί
κατά βάθος χωρίς καν να θέλουν να το παραδεχτούν. Ένα
τέτοιο δίληµµα δηµιουργεί µεγάλες εντάσεις και τριβές
ανάµεσά τους, καθώς η αβεβαιότητα πλανάται στην
ατµόσφαιρα, τη φορτίζει και την αποσταθεροποιεί,
συχνά µάλιστα πυροδοτεί φαινοµενικά αναίτιο θυµό και
ακόµα πιο αρνητική συµπεριφορά από πλευράς του
συντρόφου. Το ίαµα του Μπαχ Scleranthus πολύ
γρήγορα βοηθά το άτοµο να πάρει εσωτερικά µια
απόφαση, κάνοντας την προσωπική του επιλογή και
παραµένοντας σ’ αυτήν, χωρίς να βασανίζεται σχετικά µε

το τι θέλει, πράγµα που εκτός από την ανακούφιση που
προσφέρει στον ίδιο, ηρεµεί σηµαντικά την επικοινωνία
µε τον άλλο, όποια κι αν είναι η απόφαση που έχει πάρει
κανείς. 

Άλλοτε οι εντάσεις µπορεί να γίνονται τόσο µεγάλες που
οι άνθρωποι να νιώθουν πολύ µεγάλο εκνευρισµό και να
ξεσπάνε µε εκρήξεις στους άλλους, να λένε και να κάνουν
πράγµατα που µετά µετανιώνουν γι’ αυτά. Πρόκειται
όµως για µια συµπεριφορά που δεν µπορούν να
αποφύγουν, καθώς αισθάνονται ότι πάνε πέρα από τα
όριά τους και ότι δεν µπορούν να ελέγξουν τον εαυτό
τους. Εκεί το Cherry Plum θα τους βοηθήσει πολύ να
λειτουργούν µε πιο χαλαρό, συγκροτηµένο και
αυτοελεγχόµενο τρόπο. 

Πολλοί άνθρωποι γίνονται πολύ αυστηροί και παγερά
επικριτικοί µε τους δικούς τους, βρίσκοντας παντού λάθη
και υπογραµµίζοντας συνέχεια τις ελλείψεις και τις
ατέλειες. Στα µάτια τους, αυτοί που φταίνε για τη
δυσάρεστη ατµόσφαιρα που δηµιουργείται µ’ αυτό τον
τρόπο, είναι οι άλλοι, επειδή ‘δεν προσέχουν’. Οι δικοί
τους φτάνουν στο σηµείο να τους φοβούνται και να µη
ξέρουν πως να φερθούν, σίγουροι πως ότι κι αν κάνουν
δε θα είναι ‘αρκετά καλό’. 

Ο αυθορµητισµός και η αγάπη που πηγάζει από το να
βλέπει κανείς ό,τι καλό και όµορφο έχει ο άλλος δε
βρίσκουν φυσικά έδαφος σε µια τέτοια σχέση, που συχνά
καθίσταται αφόρητη ή και διαλύεται κάποια στιγµή,
καθώς ο σύντροφος ‘δεν αντέχει άλλο’. 

Το ανθοΐαµα Beech αν χρησιµοποιηθεί συστηµατικά από
τον άνθρωπο που η ιδιοσυγκρασία του έχει τέτοια
χαρακτηριστικά, θα τον βοηθήσει να δει µε πραγµατική
επιείκεια και καλοπροαίρετη διάθεση τις ατέλειες του
άλλου και µάλιστα θα ανακαλύψει ότι πολλές από αυτές
δεν έχουν µεγάλη σηµασία ή και δεν υφίστανται καν. Η
όλη ατµόσφαιρα στη σχέση αλλά και η ζωή του ίδιου του
ατόµου που χρειάζεται αυτό το ίαµα θα γίνει πολύ πιο
ευχάριστη, καθώς δεν θα χρειάζεται να θυµώνει µε το
κάθε τι ‘στραβό’ γύρω του και θα µπορέσει να νιώσει τι
θα πει κατανόηση και συµπάθεια για τους άλλους, παρά
τις δυσκολίες και τις ατέλειές τους. 

Άλλοι πάλι δηµιουργούν εντάσεις επειδή είναι πολύ
νευρικοί και ανυπόµονοι. Εξάπτονται µε το παραµικρό
όταν τα πράγµατα δε γίνονται γρήγορα και στην ώρα
τους και θέλουν όλοι να συντονίζονται µαζί τους
ακολουθώντας το δικό τους σβέλτο ρυθµό. Δεν έχουν
ποτέ αρκετή υποµονή για να ακούσουν τους άλλους όπως

Το Larch βοηθά εκείνους τους ανθρώπους
που έχουν προβλήµατα µε τις σχέσεις τους
επειδή δεν διαθέτουν αρκετή αυτοπεποίθηση
και νιώθουν αναγκασµένοι να µένουν στη
σκιά, 

Πολλοί άνθρωποι γίνονται πολύ αυστηροί και
παγερά επικριτικοί µε τους δικούς τους,
βρίσκοντας παντού λάθη και
υπογραµµίζοντας συνέχεια τις ελλείψεις και
τις ατέλειες.

Βελτιώνοντας τις Σχεσεις και τον Εαυτο Μας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 46 

Άλλοι πάλι δηµιουργούν εντάσεις επειδή
είναι πολύ νευρικοί και ανυπόµονοι. 
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πρέπει, βγάζουν γρήγορα συµπεράσµατα που συχνά
αδικούν και πληγώνουν µ’ αυτό τον τρόπο τους
αγαπηµένους τους. Αυτούς τους ανθρώπους, το ανθοΐαµα
του Μπαχ Impatiens µπορεί να τους βοηθήσει να
αποκτήσουν περισσότερη υποµονή και να βρίσκουν το
χρόνο που χρειάζεται για µια πιο φυσική ζωή και για
καλύτερη επικοινωνία στις σχέσεις τους.

Άλλες φορές, οι δυσκολίες και οι τριβές προέρχονται από
το γεγονός ότι το άτοµο είναι υπερσυναισθηµατικό,
υπερευαίσθητο και ιδιότροπο. Τα άτοµα εδώ (πολύ συχνά
γυναίκες, αλλά όχι µόνο), θέλουν να γίνεται ‘πάντα το
δικό τους’ και αν κάποιος δεν τους κάνει το χατήρι,
θυµώνουν, διαµαρτύρονται, κλαίνε, ή κλείνονται στον
εαυτό τους κάνοντας ‘µούτρα’, µε σκοπό να κάνουν τον
άλλο να καταλάβει ‘τι τους έκανε’ και να τους ζητήσει
συγνώµη, διαφορετικά είναι σίγουροι ότι κανείς δεν τους
αγαπά, κανείς δεν τους καταλαβαίνει ενώ αυτοί αγαπούν
τόσο πολύ, θυσιάζονται, κάνουν τα πάντα για τους άλλους
κλπ, κλπ. Το ανθοΐαµα που µπορεί να κάνει θαύµατα εδώ
είναι το Chicory. Θα βοηθήσει τα άτοµα αυτά να
αισθάνονται και να συµπεριφέρονται πιο ισορροπηµένα,
πιο ώριµα, πιο λογικά, µε µια πρωτόγνωρη γι’ αυτά
συναισθηµατική ανεξαρτησία και πληρότητα, γεγονός
που θα έχει σαν αποτέλεσµα µια θεαµατική βελτίωση στις
σχέσεις τους. 

Μια άλλη µορφή δυσλειτουργικής συναισθηµατικής
εξάρτησης είναι αυτή που αφορά το ανθοΐαµα Heather. Ο
άνθρωπος που το χρειάζεται είναι υπερβολικά
απορροφηµένος στον εαυτό του ώστε σχεδόν αδιαφορεί
για τους γύρω του. Θέλει όµως να τον προσέχουν οι άλλοι
και να ασχολούνται µαζί του όποτε και όσο αυτός νιώθει
πως έχει ανάγκη –και συνέχεια έχει αυτή την ανάγκη.
Τόσο στις στενές προσωπικές όσο και στις κοινωνικές του
σχέσεις θέλει να µιλάει συνέχεια για τον εαυτό του, για
τα προβλήµατά του, τις δυσκολίες του, τα ενδιαφέροντά
του, τις έγνοιες του. Οι άλλοι θεωρεί ότι πρέπει να τον

ακούν αδιαµαρτύρητα και αν δείξουν ότι κουράζονται και
τον αποφεύγουν, θίγεται και τους θεωρεί αδιάφορους και
‘εγωιστές’. Εδώ υπάγεται και η ανάγκη της ανάδειξης του
εγώ και της αναγνώρισης από τους άλλους και πολλά
προβλήµατα αυτο-αποδοχής και ωρίµανσης του εγώ µέσα
από την εξισορρόπιση του αισθήµατος αυτο-αξίας
µπορούν να ξεπεραστούν µε το Heather.
Αποµακρύνοντας το άγχος γύρω από ότι αφορά το ‘εγώ’
το ανθοΐαµα αυτό ελευθερώνει τον άνθρωπο ανοίγοντάς
του το δρόµο να αντιληφθεί και να νιώσει ενότητα και
συµπόνια για τους γύρω του και να λειτουργήσει λιγότερο
ατοµιστικά και µε περισσότερο αλτρουϊσµό.

Το Larch βοηθά εκείνους τους ανθρώπους που έχουν
προβλήµατα µε τις σχέσεις τους επειδή δεν διαθέτουν
αρκετή αυτοπεποίθηση και νιώθουν αναγκασµένοι να
µένουν στη σκιά, θεωρώντας ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι
και ικανότεροι από αυτούς. Δε ζηλεύουν, αλλά δεν
τολµούν να συµµετέχουν στη ζωή γιατί νοιώθουν
ανεπαρκείς. Το Mimulus επίσης θα τους ενδυναµώσει αν
είναι πολύ ντροπαλοί. Το Holly αντίθετα, απευθύνεται σ’
αυτούς που ζηλεύουν και είναι καχύποπτοι και κτητικοί,
βασανίζοντας έτσι τον εαυτό τους και τους συντρόφους
τους µε ένα από τα συχνότερα και µεγαλύτερα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. 
Το Willow τέλος θα βοηθήσει στο να αναστραφεί η
αρνητική διάθεση όπου και όταν δηµιουργείται, ώστε να
συγκεντρώνεται κανείς στα θετικά της ζωής. Το ίδιο ίαµα
θα µας βοηθήσει να συγχωρήσουµε αυτούς που µας
έβλαψαν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µας πλήγωσαν,
δείχνοντάς µας τον τρόπο να ξεπεράσουµε πικρίες και
παράπονα και να ελευθερωθούµε από τοξικές
συναισθηµατικές καθηλώσεις, επιτρέποντας στη ζωή να
συνεχιστεί.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Μαρινα Αγγελη
Ψυχιατρος - Ψυχοθεραπευτρια

210 77 79 841
www.angeli.gr     angeli@angeli.gr

Το ανθοΐαµα Beech αν χρησιµοποιηθεί
συστηµατικά από τον άνθρωπο που η
ιδιοσυγκρασία του έχει τέτοια

χαρακτηριστικά,

ΠΟΤΕ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ;
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Μ’ αγαπά 
Δεν µ’ αγαπά
Μ’ αγαπά
Δεν µ’ αγαπά

Το παιχνίδι  που παίζουν τα κοριτσάκια ελπίζοντας να
µάθουν αν το αγόρι των ονείρων τους ενδιαφέρεται γι’
αυτά ή όχι. Καθώς το λουλούδι χάνει ένα-ένα τα πέταλά
του το τραγουδάκι συνεχίζεται. Η αγωνία κορυφώνεται
µέχρι που το τελευταίο πέταλο τα φανερώνει όλα.
Υπάρχει ανταπόκριση στην αγάπη τους ή όχι; Ακόµη και
αν τα παρακολουθεί κανείς από απόσταση, οι κραυγές
χαράς ή απογοήτευσης δηλώνουν το αποτέλεσµα.  
Κανείς φυσικά δεν παίρνει το παιχνίδι στα σοβαρά.  Όταν
η απάντηση δεν είναι η επιθυµητή πολλά κορίτσια
µαζεύουν άλλη µία µαργαρίτα και ξεκινούν από την αρχή.
Δεν περνάει πολύς χρόνος µέχρι  να καταλάβουν τα
παιδιά πως τα λουλούδια δεν έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό
να αποκαλύπτουν το µέλλον. Για ποιο λόγο να συνδέσουν
τις επιθυµίες της καρδιάς τους µε την αστάθεια της τύχης;
Γιατί άραγε; 
Αυτό το συµπέρασµα µοιάζει να είναι πιο απλό, όταν
αφορά τα συναισθηµατικά ζητήµατα της ζωής παρά όταν
αφορά τη σχέση µας µε το Θεό. 
Είναι ευχαριστηµένος µαζί µου ή δυσαρεστηµένος; Αξίζω
την ευλογία του ή έχω αποτύχει σε τέτοιο βαθµό ώστε να
αξίζω το θυµό του; Μπορώ να νιώθω ασφαλής µαζί του
σήµερα ή πρέπει να κρυφτώ από φόβο; Ένα παιχνίδι που
παίζουµε πάρα πολλοί άνθρωποι. 
Πήρα αύξηση στη δουλειά. Μ’ αγαπά
Με απολύσανε. Δε µ’ αγαπά
Κατάλαβα κάτι ουσιαστικό διαβάζοντας το Ευαγγέλιο
σήµερα. Μ’ αγαπά.
Το παιδί µου είναι βαριά άρρωστο. Δε µ’ αγαπά. 
Έδωσα χρήµατα σε κάποιον που τα χρειαζόταν. Μ’
αγαπά
Δεν κατάφερα να συγκρατήσω το θυµό µου. Δε µ’ αγαπά. 
Κάτι που ζήτησα στην προσευχή µου έγινε. Μ’ αγαπά
Παραποίησα την αλήθεια για να βγω από µια δύσκολη
θέση. Δε µ’ αγαπά.

Έχετε ποτέ αισθανθεί κάτι τέτοιο; Μία έτσι, µία αλλιώς –
αξιολογείτε τα πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο που θα
τραβούσατε τα πέταλα της µαργαρίτας – ελπίζοντας να
βρείτε ξεκάθαρες ενδείξεις για τη διάθεση του Θεού
απέναντί σας. Μ’ αγαπά; 

Τι είδους Θεός είναι ετούτος;

Είναι ένα επικίνδυνο δίληµµα. Έχετε ακούσει πως ο Θεός
σας αγαπά και στις καλύτερες στιγµές το πιστεύετε χωρίς
δυσκολία. 
Τι κάνετε όµως όταν τα πράγµατα γίνονται επώδυνα;
Γιατί έχετε επίσης ακούσει πως είναι Θεός τιµωρός που

ζητά να πειθαρχήσετε στη θέλησή του. Εάν ανταµείβει
εκείνους που τον ακολουθούν, µήπως οι δυσκολίες που
περνάτε επιβεβαιώνουν ότι δεν είστε µε το µέρος του; 
Εδώ βρίσκεται το πρόβληµα, έτσι δεν είναι; Τα γραπτά
αποκαλύπτουν δύο αντιφατικά πρόσωπά Του. Ο Θεός
που είναι απρόσιτος µέσα στην αγνότητά του, πρόθυµος
να υποβάλλει τον Υιό του σε απίστευτα µαρτύρια και
έτοιµος  να καταδικάσει τον αµετανόητο αµαρτωλό σε
αιώνια αγωνία στην κόλαση. 
Αν δεν καταφέρετε να ξεδιαλύνετε αυτές τις δύο µορφές
και να δηµιουργήσετε µια ενιαία άποψη για το Θεό, θα
καταλήξετε να παίζετε το παιχνίδι µ’ αγαπά – δε µ’
αγαπά. Σαν το σχιζοφρενές παιδί που το κακοποιεί ο
πατέρας του, δεν θα είστε ποτέ σίγουροι ποιό Θεό θα
συναντήσετε την κάθε ηµέρα. Αυτόν που θέλει να σας
αγκαλιάζει χαρούµενος ή αυτόν που σας αγνοεί ή σας
τιµωρεί για λόγους που δεν καταλαβαίνετε. 
Η παλινδρόµηση ανάµεσα στην αγάπη και το φόβο δε θα
σας επιτρέψει να µάθετε να τον εµπιστεύεστε. Γιατί
ενστικτωδώς γνωρίζετε πως δεν µπορείτε να αγαπήσετε
αυτό που φοβάστε – και δε θα φοβάστε αυτό που
αγαπάτε. Εδώ βρίσκεται και η  απάντηση στο ερώτηµα
γιατί τόσο λίγοι πιστοί ανακαλύπτουν το µέγεθος της
φιλίας που ο Θεός τους έχει προσφέρει. Θεωρούν ότι η
αγιότητα του Θεού έρχεται σε αντίφαση µε την καλοσύνη

του. Μη µπορώντας να συµφιλιώσουν τις δύο πλευρές,
επικρατεί ο φόβος και η οικειότητα µαζί Του χάνεται.  

Φόβος ή Αγάπη για το Θεό;

Ο φόβος και η αγάπη δεν µπορούν να συνυπάρχουν στην
ανθρώπινη καρδιά. Αν και οι ψαλµοί µας λένε πως ο
φόβος του Θεού είναι η απαρχή της σοφίας – είναι µόνο
η αρχή. Χρειάζεται να µάθουµε πως η αγάπη είναι η
εκπλήρωση της σοφίας και γι’ αυτό το λόγο ο Ιωάννης
ανέφερε πως η τέλεια αγάπη σκορπά κάθε φόβο. Το
συµπέρασµα  είναι το εξής: αν δεν αγαπάτε το Θεό, καλά
θα κάνετε να τον φοβάστε. Από τη στιγµή όµως που θα
µάθετε τι πραγµατικά σηµαίνει να τον αγαπάτε, δε θα
χρειαστεί να τον φοβηθείτε ποτέ ξανά. 
Μόνο βιώνοντας αυτό το βάθος της αγάπης µπορείτε να
γνωρίσετε το Θεό, όπως πραγµατικά είναι και να νιώσετε
πόσο ασφαλείς είστε µαζί του. Ανακαλύψτε την αγάπη
αυτή και οι συµφορές σας δεν πρόκειται να σας
οδηγήσουν ποτέ ξανά στην αµφιβολία για την αγάπη του
Θεού ή αν έχετε κάνει αρκετά ώστε να αξίζετε τη στοργή
του. Αντί να φοβάστε πως σας έχει γυρίσει την πλάτη θα
µπορείτε να ησυχάσετε µέσα στην αγάπη του, τη στιγµή
που το χρειάζεστε περισσότερο. 

Ο Χριστιανισµός της Μαργαρίτας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 47 

Ο φόβος και η αγάπη δεν µπορούν να
συνυπάρχουν στην ανθρώπινη καρδιά. 

...αν δεν αγαπάτε το Θεό, καλά θα κάνετε να
τον φοβάστε. Από τη στιγµή όµως που θα
µάθετε τι πραγµατικά σηµαίνει να τον
αγαπάτε, δε θα χρειαστεί να τον φοβηθείτε
ποτέ ξανά. 
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Αυτή είναι η επιθυµία του Θεού από την πρώτη µέρα της
δηµιουργίας – να σας προσκαλέσει πέρα από το φόβο
ώστε να ανακαλύψετε τι σηµαίνει να Τον αγαπάτε. Σας
προσφέρει µια στενή φιλία που θα σας µεταµορφώσει
καθώς αυτός και µόνο θα γίνεται το αποκλειστικό πάθος
της ζωής σας. Θα είναι η φωνή που σας οδηγεί σε κάθε
κατάσταση, η γαλήνη που σας ησυχάζει την καρδιά µέσα
στις δυσκολίες και η δύναµη που σας στηρίζει όρθιους
µέσα στην καταιγίδα. Θέλει να είναι κοντά σας
περισσότερο και από τον πιο αγαπηµένο σας φίλο, να

είναι πιο πιστός από οποιοδήποτε ανθρώπινο πλάσµα
έχετε γνωρίσει. 
Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.
Πώς είναι δυνατόν απλοί άνθρωποι να µπορούν να έχουν
τέτοιου είδους φιλία µε τον Παντοδύναµο Θεό, ο οποίος
δηµιούργησε µε ένα λόγο του όλα όσα βλέπουµε; Να
τολµήσω να σκεφτώ πώς γνωρίζει και ενδιαφέρεται για
τις λεπτοµέρειες της δικής µου ζωής; Δεν είναι παράτολµο
ακόµη και να φανταστώ πώς αυτός ο Θεός θα
ευχαριστιόταν µε την ύπαρξή µου εφόσον µάλιστα ακόµη
αγωνίζοµαι µε τις αδυναµίες της σάρκας; 

Θα ήταν αν η ιδέα αυτή δεν ήταν δική του πολύ πριν γίνει
δική σας. Εκείνος είναι που προσφέρθηκε να γίνει
στοργικός Πατέρας – συµµετέχοντας στη ζωή σας µε
τρόπους που ένας ανθρώπινος πατέρας δε θα µπορούσε
ποτέ. Είναι εκείνος που σας αγαπά περισσότερο από όσο
έχετε αγαπηθεί ποτέ και γνωρίζει πως τη στιγµή που θα
το ανακαλύψετε  όλοι οι φόβοι θα εξαφανιστούν, ακόµη
και ο φόβος σας γι’ Αυτόν. 

Πού βρίσκεται αυτή η αγάπη;

Μόνο ένα µέρος υπάρχει όπου µπορείτε να βρείτε µια
τόσο δυνατή αγάπη – στο σταυρό του Γολγοθά. Εδώ
Πατέρας και Υιός αποκαλύπτουν ένα τόσο εκπληκτικό
σχέδιο που ανοίγει τις θύρες για να αποκτήσετε µια
αιώνια σχέση αγάπης µε το Θεό της Δόξας. 

Το µεγαλύτερο µέρος της ζωής µου ως πιστός έβλεπα το
σταυρό µόνο ως σύµβολο της θυσίας που επέτρεψε στον
Ιησού να πληρώσει το τίµηµα για τις αµαρτίες µου. Μόνο
τα τελευταία χρόνια έχω ανακαλύψει πως σηµαίνει πολύ
περισσότερα. Ο σταυρός όχι µόνο µας αξίωσε για τη
σωτηρία, αλλά έβαλε τις βάσεις για την εµπιστοσύνη µας
στην αγάπη του. Κοιτάξτε ξανά το σταυρό και δείτε τι
ήταν αυτό που έγινε ανάµεσα στον Πατέρα  και τον Υιό
που µας εξασφάλισε αιώνια τη θέση µας µέσα στην
αγάπη του. Δεν τιµωρήθηκε απλώς για τα σφάλµατά µας,
πήρε πάνω του την αµαρτία ώστε να την νικήσει εκεί για
χάρη όλων εκείνων που θέλουν να τον συναντήσουν. 

Αυτή είναι η αγάπη που µας καλεί ο Θεός να ζήσουµε
καθηµερινά. Ο φόβος παραλύει, η αγάπη όµως θα σας
ελευθερώσει να πάτε κοντά του, ακόµη και όταν βιώνετε

τις χειρότερες αποτυχίες σας, γνωρίζοντας πως εκείνος
σας αγαπάει τόσο ώστε να σας αλλάξει. Ο φόβος, σας
κάνει να προσπαθείτε περισσότερο να αποδείξετε την
αξία σας σε αυτόν. Η αγάπη, σας διδάσκει να
εµπιστεύεστε το έργο του µέσα σας. 

Για πολλά χρόνια η οργανωµένη θρησκεία έχει
προσπαθήσει να µας διδάξει πως ο φόβος και η ντροπή
θα µας κάνουν καλύτερους Χριστιανούς, αλλά δεν είναι
έτσι. Η ανασφάλεια σχετικά µε τη θέση σας µέσα του, θα
συντελέσει περισσότερο στην αποµάκρυνσή σας από το
στοργικό σας Πατέρα παρά στο να βρεθείτε κοντά του. Ο
Ιησούς το γνώριζε αυτό. Δίδαξε τους ανθρώπους πώς να
ζούνε µε ασφάλεια µέσα στην αγάπη του Θεού κάθε
στιγµή της κάθε µέρας, ώστε να τους µεταµορφώσει µε
τρόπους που δε θα µπορούσαν να καταφέρουν µόνοι
τους. 

Όσοι πιστεύουν πως η χάρις του Θεού µας προσφέρει την
πολυτέλεια να δίνουµε απλή µαρτυρία του Θεού ενώ εµείς
συνεχίζουµε να ζούµε σύµφωνα µε τις δικές µας
επιθυµίες, την έχουν παρερµηνεύσει. Η χάρις του Θεού
µας ελευθερώνει ώστε να ζήσουµε κοντά Του και µας

διδάσκει πώς να ζήσουµε σύµφωνα µε τις δικές Του
επιθυµίες. αν δεν αγαπάτε το Θεό, καλά θα κάνετε να τον
φοβάστε. Από τη στιγµή όµως που θα µάθετε τι
πραγµατικά σηµαίνει να τον αγαπάτε, δε θα χρειαστεί να
τον φοβηθείτε ποτέ ξανά. 

Ξεδιψάστε καθηµερινά µε την αγάπη Του. Μιλήστε Του
κάθε µέρα. Ζητήστε Του να σας αποκαλύψει τον εαυτό
Του και την αγάπη Του και παρατηρήστε Τον να το κάνει
µε τους πιο απίθανους τρόπους. Θέλει να βαδίζετε µαζί
Του µε αυτό τον τρόπο κάθε µέρα, για το υπόλοιπο της
ζωής σας – χωρίς να Τον φοβηθείτε ποτέ ξανά. 

Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη. Η τέλεια αγάπη διώχνει
το φόβο, γιατί ο φόβος έχει να κάνει µε την τιµωρία.
Εκείνος που φοβάται δεν τελειοποιείται µέσα στην
αγάπη. 1 Ιωάννης 4:18

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

BodyLife * Μάρτιος 1999
© Copyright 1999 by Wayne Jacobsen and used by
permission. This is a reprint of the first chapter of

Wayne’s book, He Loves Me:  The Relationship God
has Always Wanted With You 

http://www.lifestream.org/helovesme/index.html 

Η χάρις του Θεού µας ελευθερώνει ώστε να
ζήσουµε κοντά Του και µας διδάσκει πώς να
ζήσουµε σύµφωνα µε τις δικές Του επιθυµίες. 

Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη. Η τέλεια
αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος έχει να
κάνει µε την τιµωρία. Εκείνος που φοβάται
δεν τελειοποιείται µέσα στην αγάπη. 1
Ιωάννης 4:18
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Οι περισσότεροι από σας έχετε πιθανώς ακούσει την
Γουίτνι Χιούστον να τραγουδάει τα λόγια «να µάθεις να
αγαπάς τον εαυτό σου, είναι η µεγαλύτερη αγάπη από
όλες». Και είναι πραγµατικά έτσι. Πιστεύω ότι είναι αυτό
που όλοι µας χρειαζόµαστε κι όµως λίγοι από µας το
έχουµε αληθινά. Πώς συµβαίνει να µην αγαπάµε τον
εαυτό µας – και πώς µαθαίνουµε να αγαπάµε τον εαυτό
µας;

Η εµπειρία του εαυτού µας ξεκινάει από τη βιολογική µας
µητέρα. Λαµβάνουµε µηνύµατα από τη µητέρα µας ενώ
είµαστε µέσα στη µήτρα. Τι είναι αυτά τα µηνύµατα: Μας
θέλουν; Μας λένε ότι µας αγαπούν; Πώς µας φέρονται;
Όταν η µητέρα νιώθει θυµό, λύπη ή τρόµο, τι συµβαίνει
σε µας και ποιες είναι οι επιδράσεις πάνω µας; Από όλες
τις εµπειρίες µας µέσα στη µήτρα, τι αποφάσεις παίρ-
νουµε για τον εαυτό µας και για τον κόσµο; Αποφασί-
ζουµε ότι µας θέλουν και µας αγαπούν ή ότι είµαστε
ανεπιθύµητοι και ανάξιοι της αγάπης; 

Αυτή η απόφαση θα επηρεάσει την υπόλοιπη ζωή µας.
Παίρνουµε αυτές τις αποφάσεις σαν νήπια και µετά τις
ξεχνάµε. Κι όµως ζούµε τη ζωή µας βασισµένη πάνω σ’
αυτές τις αρχικές αποφάσεις.

Αν η µητέρα φροντίζει τον εαυτό της κατά την εγκυµο-
σύνη και µας µιλάει και µας λέει ότι είµαστε σηµαντικοί
και αξιαγάπητοι, τότε θα ξέρουµε ότι είµαστε επιθυµη-
τοί. Όταν γεννηθούµε, αν µεγαλώνουµε σε περιβάλλον
γεµάτο αγάπη και προστασία, µε τους γονείς µας να µας
λένε και να µας δείχνουν ότι τα συναισθήµατα και οι
ανάγκες µας είναι σηµαντικά και σεβαστά, τότε νιώθουµε
ότι µας αποδέχονται γι’ αυτό που είµαστε. 

Όταν είµαστε ικανοποιηµένοι και µας αγαπούν θερµά,
όταν µας ενθαρρύνουν να εξερευνούµε, να πειραµατιζό-
µαστε και να ρωτάµε – και οι γονείς µας δεν απειλούνται
από την ατοµικότητά µας – τότε γνωρίζουµε ότι είµαστε
εντάξει ακριβώς όπως είµαστε. Καθώς µεγαλώνουµε και
εκφράζουµε πιο ολοκληρωµένα τα συναισθήµατά µας,
όταν µας προσφέρουν τις λέξεις και τα εργαλεία να εκ-
φράσουµε αυτά τα συναισθήµατα και µας ενθαρρύνουν
να χρησιµοποιούµε τα ταλέντα και τις ικανότητές µας µε
το δικό µας τρόπο και να υπολογίζουµε τον εαυτό µας,
τότε παίρνουµε ξανά το µήνυµα ότι όχι µόνο µας αγαπούν
αλλά ότι µπορούµε να αγαπάµε τον εαυτό µας. 

Δυστυχώς, πολλοί από µας δεν είχαν ακριβώς το είδος
των θετικών και υποστηρικτικών εµπειριών που µόλις
ανέφερα. Καθώς µεγαλώνουµε και αναπτυσσόµαστε,
µπαίνουµε στην εφηβεία πιστεύοντας ότι είµαστε παρε-
ξηγηµένοι, ανεπιθύµητοι και χωρίς αγάπη και ότι τα συ-

ναισθήµατα και οι ανάγκες µας δεν έχουν σηµασία ή αξία.
Με αποτέλεσµα η αυτοεκτίµησή µας και η αίσθηση ότι εί-
µαστε εντάξει όπως είµαστε να είναι πολύ χαµηλή. Πολ-
λοί έχουµε βιώσει εγκατάλειψη, απόρριψη, κακοποίηση,
χάος και µεγαλώσαµε µε γονείς που ήταν οι ίδιοι άρρω-
στοι, ανώριµοι, κακοποιηµένοι και ανίκανοι να δείξουν
αγάπη, αποδοχή και σεβασµό για µας. Αντί να βλέπουµε
χαρά, ικανοποίηση και αγάπη στα µάτια των γονιών µας,
είδαµε θυµό, φόβο, λύπη, κατάθλιψη, απάθεια, περιφρό-
νηση, αδιαφορία, αηδία, οργή κλπ.

Οι γονείς µας είναι οι πρώιµοι καθρέφτες µας και µας
προσφέρουν πληροφορίες για το ποιοι είµαστε και µε τι
µοιάζουµε. Αν είναι ακόµη και οι ίδιοι πληγωµένα παιδιά
µε λίγο ή και καθόλου θετική αίσθηση του εαυτού τους,
τότε αυτό που αντανακλούν σε µας µπορεί να είναι πολύ
παραµορφωµένο. Καθώς µεγαλώνουµε κουβαλάµε όλες
αυτές τις παραµορφώσεις και συνεχίζουµε να προσθέ-
τουµε στα µηνύµατα που µας έδιναν οι γονείς µας, όταν
µας φώναζαν προσβλητικές λέξεις όπως «Αδέξιε βλάκα!»
«Ηλίθιε!» «Δεν µπορεί να κάνεις τίποτα σωστό;» «Γιατί
δεν είσαι σαν την αδελφή σου;»

Οι γονείς µας µπορεί να µας έδωσαν ακυρωτικά µηνύ-
µατα όπως: «Δεν πεινάς, απλά είσαι κουρασµένος και
χρειάζεσαι ύπνο», ή «Μην είσαι χαζός, δεν υπάρχει τί-
ποτα να φοβάσαι». Τέτοια µηνύµατα µάς αποµακρύνουν
από τα δικά µας εσωτερικά βιώµατα και την εσωτερική
σοφία µας και µας µαθαίνουν ότι κάτι συµβαίνει µε µας,
ότι δεν είµαστε εντάξει. Τότε αρχίζουµε να στρεφόµαστε
έξω από µας για να βρούµε το σωστό ή το καλό και να το
υιοθετήσουµε. Αρχίζουµε να φροντίζουµε να ευχαρι-
στούµε τους άλλους για να νιώσουµε ότι µας αγαπούν και
µας αποδέχονται. Όσο περισσότερο το κάνουµε, τόσο πε-
ρισσότερο εγκαταλείπουµε τον εαυτό µας και αποµακρυ-
νόµαστε από την αγάπη προς τον εαυτό µας γι’ αυτό που
πραγµατικά είµαστε.

Ακολουθεί ένας κατάλογος αυτών που µπορεί να µετα-
βάλουν την αγάπη προς τον εαυτό µας:

•Μηνύµατα από τους γονείς
• Καθρεφτίσµατα από τους γονείς
• Κακοποίηση από τους γονείς
• Αποφάσεις µας που βασίζονται στους τρεις προ-
ηγούµενους παράγοντες
• Αποκήρυξη του ίδιου του δικού µας βιώµατος
• Ικανοποίηση των άλλων / αναζήτηση εξωτερι-
κής έγκρισης
•Πεποίθηση ότι δεν είναι σωστό να αγαπάµε τον
εαυτό µας
• Ντροπή και ενοχή

Μαθαίνοντας να Αγαπάς τον Εαυτό σου
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 48 

Η αγάπη είναι απόφαση. Πάρτε την από-
φαση να αγαπάτε τον εαυτό σας κάθε στιγµή
– χωρίς όρους – ό,τι και να γίνει

Η αγάπη για τον εαυτό µας είναι η µεγαλύ-
τερη απ’ όλες τις αγάπες και όλοι χρειαζόµα-
στε να αγαπάµε τον εαυτό µας για να έχουµε
µια γεµάτη, υγιή, ισορροπηµένη ζωή.
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Η αγάπη για τον εαυτό µας είναι η µεγαλύτερη απ’ όλες
τις αγάπες και όλοι χρειαζόµαστε να αγαπάµε τον εαυτό
µας για να έχουµε µια γεµάτη, υγιή, ισορροπηµένη ζωή.
Αλλά όταν πρώιµες εµπειρίες έχουν σχηµατίσει διαφορε-
τικές βασικές πεποιθήσεις για τον εαυτό µας, µπορούµε
να µάθουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας; Ναι, αν και είναι
εύκολο να λέµε σε κάποιον πώς και δύσκολο να το κά-
νουµε.

Η αγάπη είναι απόφαση. Πάρτε την απόφαση να αγα-
πάτε τον εαυτό σας κάθε στιγµή – χωρίς όρους – ό,τι και
να γίνει. Μιλήστε και ενεργήστε µόνο µε αγάπη για τον
εαυτό σας. Αν έχετε παιδί ή έναν πολύ αγαπητό φίλο, τότε
χρησιµοποιήστε τη σχέση σας προς αυτούς σαν υπό-
δειγµα και ποτέ µην πείτε ή κάνετε κάτι στον εαυτό σας
που δεν θα µπορούσατε να πείτε ή να κάνετε σ’ αυτούς! 

Να αγαπάτε τον εαυτό σας γι’ αυτό που είστε, αυτό που
κάνετε, αυτό που λέτε, αυτό που σκέφτεστε και γι’ αυτό
που αισθάνεστε. Όταν συµβαίνει αυτό, δίνετε στον εαυτό
σας χώρο να είναι, να κάνει, να νιώθει, να εκφράζει και να
αποδέχεται τον εαυτό σας όπως είστε.

Αυτό που δεν είστε πρόθυµοι να αγαπήσετε στον εαυτό
σας γίνεται σαν µια σκληρή κηλίδα και περιτοιχίζεται, µε
αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να αγγίξετε ή να φθάσετε
– κι όταν αγαπάτε αυτές τις δύσκολα αποδεκτές πλευρές
του εαυτού σας, γίνονται πιο µαλακές και ευκολότερα τις
προσεγγίζετε. 

Όταν βρείτε ένα θεραπευτή που ταιριάζει σε σας και τις
ιδιαίτερες ανάγκες σας, θα αρχίσετε να µαλακώνετε τις

σκληρές κηλίδες µέσα σας, να θεραπεύετε τις πληγές και
τα τραύµατα και θα µπορέσετε να πάρετε την αγάπη που
πάντα αξίζατε.

Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο πληγωµένοι που χρειάζον-
ται να βιώσουν ότι κάποιος άλλος µπορεί να τους αγαπή-
σει χωρίς όρους πριν µπορέσουν να αγαπήσουν τον εαυτό
τους. 

Η θεραπεία βασίζεται σε σχέση εµπιστοσύνης – αµοι-
βαίας εµπιστοσύνης – και µπορεί να στηρίξει και να κα-
θοδηγήσει τις δικές σας προσπάθειες να εξετάσετε και
µετά να απαλλαγείτε από πεποιθήσεις αυτοαποδοκιµα-
σίας. Και απ’ αυτήν την άποψη, η θεραπεία µπορεί να θε-
ωρηθεί το µέσο να δώσετε στον εαυτό σας το µεγαλύτερο
από όλα τα δώρα: Να µάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας!

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Sarah Leah Blum
Η Σάρα Λη Μπλαµ είναι θεραπεύτρια στην
Ουάσιγκτον, ειδικευµένη σε κατάθλιψη, διαταραχές
αποχωρισµού, οικογενειακή βία (θύµατα), θέµατα
γάµου / ζευγαριών, θέµατα γονιών, διαταραχές
προσωπικότητας και άλλα.
http://www.4therapy.com/consumer/life_topics/arti-
cle/6713/489/Learning+To+Love+Yourself

Να αγαπάτε τον εαυτό σας γι’ αυτό που είστε,
αυτό που κάνετε, αυτό που λέτε, αυτό που
σκέφτεστε και γι’ αυτό που αισθάνεστε. 

Και απ’ αυτήν την άποψη, η θεραπεία µπορεί
να θεωρηθεί το µέσο να δώσετε στον εαυτό
σας το µεγαλύτερο από όλα τα δώρα: Να µά-
θετε να αγαπάτε τον εαυτό σας!

ΠΟΤΕ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ;
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Για να δηµιουργήσουµε υγιείς σχέσεις αγάπης µε τους
άλλους, χρειάζεται να συµβιβαστούµε µε κάποια µέρη του
εαυτού µας, µε τα οποία δεν νιώθουµε άνετα. Μπορεί να
υπάρχουν κάποια κοµµάτια του εαυτού µας που έχουµε
αποκηρύξει, αρνηθεί ή απωθήσει σε κάποια σκοτεινή
γωνιά της ψυχής µας, επειδή δεν µπορούµε να αντέξουµε

τα άβολα συναισθήµατα που δηµιουργούν. Αυτά τα
κοµµάτια µπορεί να σχετίζονται µε µια τραυµατική
στιγµή του παρελθόντος µας, µε το πώς βλέπουµε µια
πλευρά της ζωής µας όπως το σώµα ή την καριέρα µας ή
µε κάποια δυσλειτουργικά µοντέλα που συνεχώς µας
απασχολούν. Το πρόβληµα είναι ότι οτιδήποτε
αποκηρύσσουµε δηµιουργεί µια δυσαρµονία. Επειδή η
φύση της ζωής είναι να αναζητούµε ισορροπία και
ολοκλήρωση, αυτά τα κοµµάτια θα είναι σαν την
παροιµιώδη ρόδα που τρίζει, λειτουργώντας µε ακόµη πιο
ακραίους τρόπους για να µας κάνουν να δώσουµε
προσοχή σε µια εσωτερική ανάγκη θεραπείας. Επιπλέον,
αν δεν µπορούµε να αγαπάµε τον εαυτό µας, 

θα ψάξουµε για κάποιον άλλον να µας αγαπά, µε την
ελπίδα ότι θα µας δώσει αρκετή αγάπη ώστε το µη
αγαπητό κοµµάτι µας να βελτιωθεί ή απλά να φύγει.
Δυστυχώς, τείνουµε να έλκουµε άλλους ανθρώπους που
δεν αγαπούν ούτε αποδέχονται τον εαυτό τους,
δηµιουργώντας συνθήκες για ακόµη µεγαλύτερο πόνο και
απογοήτευση. Ας µιλήσουµε, λοιπόν, για το πώς
µπορούµε να αγαπήσουµε τον εαυτό µας πιο
ολοκληρωµένα και χωρίς όρους και να δούµε το θαυµάσιο
αποτέλεσµα που µπορούµε να έχουµε στη δηµιουργία πιο
υγιών σχέσεων σε όλες τις πλευρές της ζωής µας.

1. Αφοπλίστε την Εσωτερική Κριτική – πολλοί από
µας έχουµε έναν νοητικό τροµοκράτη, την Εσωτερική
Κριτική, που µοιάζει να ικανοποιείται εξακοντίζοντας
αρνητικές σκέψεις προς εµάς. Όποτε προκύπτει µια
θετική εµπειρία, η Κριτική υψώνεται για να κριτικάρει,
να κατηγορήσει, να µειώσει και να χτυπήσει την εµπειρία
για να την υποτάξει. Αυτή η Εσωτερική Κριτική πρέπει
να αφοπλιστεί επειδή οι σκέψεις µας είναι δηµιουργικές
και ισχυρές: γινόµαστε κυριολεκτικά αυτό που
σκεφτόµαστε και δεν θέλουµε να γίνουµε η κριτική µας.
Η Εσωτερική Κριτική είναι ικανή να σαµποτάρει την
επιτυχία µας και το κάνει ευκολότερα από κάθε
εξωτερικό, πραγµατικό εµπόδιο. Αφήνοντας την Κριτική
να σας τροµοκρατήσει είναι σαν να οδηγείτε σε
αυτοκινητόδροµο µε χειρόφρενο – απλά δεν µπορείτε να
πάτε πολύ γρήγορα ή µακριά. Στις σχέσεις, η εσωτερική
κριτική θα σας πει ότι δεν αξίζετε και δεν µπορείτε να

προσελκύσετε µια υγιέστερη σχέση.

Η αφόπλιση της Εσωτερικής Κριτικής είναι θαυµάσια
απελευθερωτική. Υπάρχουν πολλές τεχνικές της
ενεργειακής ψυχολογίας, όπως Emotional Freedom Tech-
nique (EFT), Thought Field Therapy (TFT), Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing (EMDR), που
µπορούν να βοηθήσουν στη διάλυση των αρνητικών
συναισθηµάτων του πόνου, της ντροπής ή και της
ανεπάρκειας που η Εσωτερική σας Κριτική µπορεί να
δηµιουργήσει. Οι τεχνικές αυτές µπορούν επίσης να
εξουδετερώσουν το φόβο και την τροµοκρατία που
σχετίζονται µε την Κριτική. Ακόµη, ένας γραπτός ή
προφορικός διάλογος µε την Εσωτερική σας Κριτική
µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µια µεγαλύτερη ενίσχυση
του εσωτερικού σας κόσµου. Επιπλήξτε την Κριτική σας
για µια φορά, µετά κάντε το ξανά και ξανά και δείτε τι θα
συµβεί. Αυτός ο εσωτερικός τροµοκράτης δεν είναι
συνηθισµένος να του αντιστέκονται και όταν τον
προκαλούν συχνά θα υποχωρήσει ταπεινά. Αν η
Εσωτερική Κριτική σας ακόµη αντιστέκεται σε αυτές τις
προσπάθειες, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό.

2. Υποστηρίξτε και Φροντίστε Όλα τα Κοµµάτια
του Εαυτού σας – Αν υπάρχουν µέρη του εαυτού σας
από το παρελθόν ή το παρόν, για τα οποία νιώθετε
ντροπή, αµηχανία, ενοχή ή ανεπάρκεια, αντιµετωπίστε
τα σαν να είναι ένα λυπηµένο ή τροµοκρατηµένο παιδί:
µε αγάπη, φροντίδα και ζεστασιά. Αυτά τα κοµµάτια
χρειάζονται πραγµατικά τη θεραπευτική δύναµη της
αγάπης. Πολλές µορφές εργασίας µε το Εσωτερικό Παιδί
µπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτήν τη διαδικασία, όπου
οραµατίζεστε τον εαυτό σας να συµπαρίσταται και να
φροντίζει ένα κοµµάτι του εαυτού σας ή του παρελθόντος
σας.

3. Αντιµετωπίστε την Ίδια σας την Άρνηση – Το να
βλέπετε τον εαυτό σας µε ειλικρίνεια είναι ένα άλλο
απαραίτητο συστατικό της αγάπης προς τον εαυτό σας.
Φανταστείτε ότι κάνετε ένα βήµα πίσω από το δράµα της
δικής σας ζωής και κοιτάζετε το ιστορικό των σχέσεων
απόλυτα αντικειµενικά. Τι βλέπετε; Ποια είναι τα θέµατα;
Ποιες είναι οι επιτυχίες; Ποια είναι τα νοσηρά µοντέλα
που προκύπτουν; Παρατηρήστε αν έχετε την τάση να
αρνήστε ορισµένα προβλήµατα ή θέµατα, ή να ρίχνετε
την ευθύνη γι’ αυτά στους συντρόφους σας. Πάρτε την
ευθύνη και γίνετε όσο πιο υγιής µπορείτε: µπορείτε να
προσελκύσετε έναν σύντροφο τόσο υγιή όσο είστε εσείς!
Οποτεδήποτε παρουσιάζεται µια άρνηση, ζείτε µε µια
ψευδή αίσθηση του ποιος πραγµατικά είστε, που

Αγάπη για τον Εαυτό µας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 49 

Αν υπάρχουν µέρη του εαυτού σας από το
παρελθόν ή το παρόν, για τα οποία νιώθετε
ντροπή, αµηχανία, ενοχή ή ανεπάρκεια,
αντιµετωπίστε τα σαν να είναι ένα λυπηµένο
ή τροµοκρατηµένο παιδί: µε αγάπη, φροντίδα
και ζεστασιά. 

Πάρτε χρόνο να δηµιουργήσετε µια ειλικρινή,
ανοιχτή σχέση µε όλα τα µέρη του εαυτού
σας, ακόµη κι αν έχετε ξοδέψει όλη τη ζωή
σας τρέχοντας µακριά από κάποια απ’ αυτά. 
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σηµαίνει ότι δεν αγαπάτε τον αληθινό εαυτό σας. Και,
όπως θα σας έλεγε κάποιος που έχει µπει σε πρόγραµµα
αποκατάστασης, η αντιµετώπιση της ίδιας σας της
άρνησης είναι συχνά το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήµα
αυθεντικής προόδου.

4. Προσεγγίστε Υγιή Εσωτερικά Αγαθά – Εφόσον
έχετε αφοπλίσει την Εσωτερική Κριτική σας, µπορείτε
τότε να εκµεταλλευθείτε όλα τα µυθικά υγιή αγαθά που
είναι διαθέσιµα στον εσωτερικό σας κόσµο. Αυτό µπορεί
να είναι οτιδήποτε από το να έχετε υπόδειγµα υγιείς
ανθρώπους που γνωρίζετε (π.χ. όταν αντιµετωπίζετε µια
πρόκληση σε σχέση, αναρωτηθείτε, «Τι θα έκανε ο υγιής
φίλος µου σ’ αυτήν την περίπτωση;») µέχρι την
προσέγγιση εσωτερικής πνευµατικής καθοδήγησης.
Επανεξετάστε µεθόδους ή τεχνικές που έχετε
χρησιµοποιήσει, όπως προσευχή, διαλογισµό, γιόγκα,
αναπνευστικές ασκήσεις, σωµατικές ασκήσεις ή
ψαλµούς. Παρατηρήστε ποιες είναι πιο αποτελεσµατικές
για να σας οδηγήσουν σε επίπεδα γαλήνης, ηρεµίας,
ευλογίας και εσωτερικής γνώσης. Εφαρµόστε αυτές τις
τεχνικές καθηµερινά και συνεχίστε να αναζητάτε νέους
τρόπους βαθιάς σύνδεσης µε την εσωτερική σας
καθοδήγηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τιµάτε όλα τα δώρα µε
τα οποία έχετε γεννηθεί, που κάνει ευκολότερο να

αγαπήσετε αυτό που είστε.
Πάρτε χρόνο να δηµιουργήσετε µια ειλικρινή, ανοιχτή
σχέση µε όλα τα µέρη του εαυτού σας, ακόµη κι αν έχετε
ξοδέψει όλη τη ζωή σας τρέχοντας µακριά από κάποια απ’
αυτά. Υποστηρίξτε αυτά τα µέρη. Αποδεχτείτε χωρίς
άρνηση ή διαστρέβλωση αυτό που είστε και αναγνωρίστε
τα πολλά δώρα που έχετε φέρει σ’ αυτήν τη ζωή.
Πραγµατοποιήστε τις ικανότητές σας για αυτοπαραδοχή
και εσωτερική καθοδήγηση. Και να θυµάστε ότι κανείς
άλλος δεν µπορεί να αγαπήσει ένα κοµµάτι σας που εσείς
αποκηρύσσετε, και κανείς άλλος δεν µπορεί να
αναπληρώσει ή να σας δώσει αυτό που εσείς δεν µπορείτε
να δώσετε στον εαυτό σας. 

Γι’ αυτό να είστε ευγενικοί, καλοί και να συγχωρείτε τον
εαυτό σας, προκαλώντας συγχρόνως τον εαυτό σας να
κάνει περισσότερα, να είναι καλύτερος και να τιµά τον
ύψιστο σκοπό της ύπαρξής σας. Μόνον τότε µπορεί να
εκπληρωθεί πραγµατικά η αληθινή επιθυµία της καρδιάς
σας για αγάπη, συντροφικότητα και βαθιά σύνδεση.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Joe Bavonese, PhD, Director, 
Relationship Institute, 

www.relationship-institute.com
http://www.relationship-

institute.com/freearticles_detail.cfm?article_ID=537

Παρατηρήστε αν έχετε την τάση να αρνήστε
ορισµένα προβλήµατα ή θέµατα, ή να ρίχνετε
την ευθύνη γι’ αυτά στους συντρόφους σας.
Πάρτε την ευθύνη και γίνετε όσο πιο υγιής
µπορείτε

Μην αναζητάτε εκδίκηση και µην κρατάτε κακία προς
τους άλλους, αλλά αγαπάτε τον πλησίον σας σαν τον
εαυτό σας. Εγώ είµαι ο Κύριος. Λευιτικό 19:18

Αγαπάτε τον πλησίον σας σαν τον εαυτό σας.

Κάποιοι άνθρωποι µας δίνουν την εντύπωση ότι το να
αγαπάµε τον εαυτό µας είναι λάθος. Υποτίθεται ότι
αποτελειώνουµε τον εαυτό, συντρίβουµε το εγώ και
ενδιαφερόµαστε µόνον για τον άλλο άνθρωπο. Έχουµε
διδαχτεί ότι είµαστε πραγµατικά άσχηµα, κακά, άθλια
πλάσµατα, που χρειάζεται να είµαστε κάτω από πολύ
αυστηρό έλεγχο για να κρατηθούµε µακριά από την
κόλαση.

Το ξέρατε: ο τρόπος που βλέπουµε τον εαυτό µας θα
καθορίσει, σε µεγάλο βαθµό, τον τρόπο που φερόµαστε
στους άλλους ανθρώπους.

Το καθήκον µας, αν θέλετε, σαν Χριστιανοί, είναι να
βοηθήσουµε άλλους, όπως και τον εαυτό µας, να
ολοκληρωθούµε και να φθάσουµε στο πλήρες δυναµικό
µας. Τώρα, δεν πρόκειται εδώ να σπαταλήσω πολύ χρόνο
στην ιδέα της ολοκλήρωσης. Αλλά για µένα, ολοκλήρωση
είναι η λειτουργία όχι µόνον του λογικού ή του συνειδητού
εαυτού µου, αλλά και του συναισθηµατικού εαυτού µου,
φέρνοντας όλα τα µέρη της ύπαρξής µου να εργάζονται
µαζί σε ένα αρµονικό σύνολο. Μέσα στα βάθη της
ύπαρξής µου υπάρχει το λαµπρό και όµορφο µέρος δίπλα
στη σκοτεινή και άσχηµη πλευρά του εαυτού µου. Μ’ άλλα
λόγια, λειτουργώ µε όλα τα διαφορετικά µέρη µου σαν µια
ενότητα, αντί να επιτρέπω στο ένα ή το άλλο µέρος να µε
ελέγχει.

Όταν βιώνουµε στη ζωή µας την αγάπη του Θεού, όπου
αυτή η αγάπη κινείται µέσα από µας, µεταµορφωνόµαστε
ή αλλάζουµε, αν θέλετε, µε απίστευτες δυνατότητες σαν
παιδιά του Θεού. Αγάπη για τους άλλους σηµαίνει να

Αγαπώντας τον εαυτό σας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 50

Όταν αρχίζουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας
και να εκτιµούµε αυτό που είµαστε, τότε
είµαστε ελεύθεροι να αγαπάµε τους άλλους
και να τους φερόµαστε µε αγάπη και
φροντίδα.
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προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες µε τις
οποίες οι άνθρωποι αγγίζουν το πραγµατικό δυναµικό
τους σαν ανθρώπινες υπάρξεις. Η αγάπη για τον εαυτό
µας έχει το ίδιο νόηµα.

Τώρα, κάποιοι από µας θα µπερδέψουν την αγάπη για
τον εαυτό µε την ιδιοτέλεια. Είναι δύο πολύ διαφορετικά
πράγµατα, επειδή η αγάπη για τον εαυτό είναι γνήσια
φροντίδα για τον εαυτό µας, ενώ ιδιοτέλεια είναι νοσηρή
απασχόληση µε τον εαυτό µας. Οι άνθρωποι εκείνοι που
είναι ιδιοτελείς δεν φαίνεται να βρίσκουν χαρά ή ευτυχία
µπροστά στην ευλογία ή την ανάπτυξη κάποιου άλλου. Οι
πραγµατικά ιδιοτελείς άνθρωποι όχι µόνο δυσκολεύονται
να αγαπούν τους άλλους, αλλά σπάνια αγαπούν και τον
ίδιο τον εαυτό τους.

ΟMeister Eckhart το θέτει έτσι: «Αν αγαπάτε τον εαυτό
σας, αγαπάτε µε τον ίδιο τρόπο και οποιονδήποτε άλλον.
Όσο αγαπάτε τον άλλον λιγότερο από τον εαυτό σας, δεν
θα πετύχετε αληθινή αγάπη για τον εαυτό σας, αλλά αν
αγαπάτε όλους το ίδιο, µαζί και τον εαυτό σας, θα τους
αγαπάτε σαν ένα άτοµο και αυτό το άτοµο είναι και Θεός
και άνθρωπος. Εποµένως, αυτός, που αγαπώντας τον
εαυτό του αγαπά εξίσου και τους άλλους, είναι ένα
µεγαλειώδες και δίκαιο άτοµο.»

Όταν αρχίζουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας και να
εκτιµούµε αυτό που είµαστε, τότε είµαστε ελεύθεροι να
αγαπάµε τους άλλους και να τους φερόµαστε µε αγάπη
και φροντίδα.

Αλλά πώς αρχίζουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας; Πώς
αρχίζουµε να αγαπάµε το καλό όσο και το άσχηµο που
κατοικεί µέσα µας;

Για να αγαπήσω αληθινά τον εαυτό µου, χρειάζεται να
κοιτάξω σε όλα όσα µε αφορούν. Το παρελθόν όσο και το
παρόν. Το καλό όσο και το κακό. Μ’ αυτόν τον τρόπο
µπορώ να ελέγξω τις αρνητικές πλευρές του εαυτού µου
χωρίς να παραδοθώ στην απελπισία και την απόγνωση.
Αυτό µπορεί να φανεί εύκολο σε κάποιους, αλλά δεν είναι
καθόλου έτσι. Χρειάζεται χρόνος για να εξετάσουµε τα
βάθη της ψυχής µας.

Και πώς ξεκινάµε την αγάπη για τον εαυτό µας;
Υπάρχουν τρία βήµατα:

Το πρώτο βήµα είναι εύκολο.

Χρειάζεται να αποφασίσουµε ότι θα το κάνουµε. Να
κοιτάξουµε τον εαυτό µας µε άλλα µάτια: τα µάτια του
Θεού. Έχω βρει ότι το να κρατάω ηµερολόγιο µε βοηθά
να προχωρήσω. Και µου δίνει χρόνο να εξετάσω το
σύστηµα αξιών µε το οποίο κρίνω τον εαυτό µου.

Το δεύτερο βήµα είναι να αντιληφθούµε ότι καθένας,
στην πορεία του µε το Θεό, θα έχει την ίδια δυσκολία να
το κάνει. Μ’ άλλα λόγια, δεν είµαι µοναδικός. Και εδώ
είναι που η εκκλησία µπορεί να παίξει έναν πολύ
σπουδαίο ρόλο. Η εκκλησία είναι το µέρος όπου θα
βρούµε αίσθηση αποδοχής και έναν τόπο όπου θα βρούµε
δύναµη, όπως και κατεύθυνση στη ζωή µας. Ένα µέρος
όπου µπορούµε να έρθουµε χωρίς να µας κρίνουν ή να
µας κατακρίνουν. Έτσι, αν έρθουµε στην εκκλησία µε µια
αίσθηση κριτικής ή κατάκρισης προς τον εαυτό µας, θα
το πιάσουν οι άλλοι γύρω µας. Δεν µπορούµε να
αλλάξουµε τα πράγµατα, παρά µόνον αν τα αποδεχτούµε.
Η κατάκριση δεν απελευθερώνει, καταδυναστεύει. Είµαι
ο δυνάστης του ανθρώπου που κατακρίνω, και όχι ο φίλος
ή ο συµπορευτής στον πόνο. Όταν κοιτάζω τον εαυτό µου,
το βρίσκω εύκολο να κρίνω και να κατακρίνω τον εαυτό
µου, επειδή γνωρίζω τον εαυτό µου πολύ καλύτερα από
τους άλλους ανθρώπους στη ζωή µου. Το να αντιπαθούµε,
να περιφρονούµε και να υποτιµούµε τον εαυτό µας είναι
ηθικά εξίσου λάθος µε το να έχουµε αυτή τη στάση προς
τους άλλους.

Το τρίτο και τελευταίο βήµα είναι να µάθουµε να
δεχόµαστε συγχώρεση από τους άλλους.

Σας βεβαιώνω ότι είναι ευκολότερο να συγχωρήσετε τους
ανθρώπους που σας πρόσβαλαν παρά να αποδεχτείτε
συγχώρεση από τον έναν που προσβάλατε. Στο Κατά
Ματθαίον 5:23-24. ο Ιησούς µας λέει ότι, αν ο αδελφός
µας έχει κάτι εναντίον µας, πρέπει να ζητήσουµε
συγγνώµη απ’ αυτόν πριν να προσφέρουµε τα δώρα µας
µπροστά στην τράπεζα του Θεού.

Για να αποδεχτούµε συγχώρεση, χρειάζεται να εκτιµούµε
τον εαυτό µας. Αποδεχόµενοι συγχώρεση, ερχόµαστε να
εκτιµήσουµε τον εαυτό µας σαν άτοµο. Η Χριστιανική
εκκλησία ιδρύθηκε από εκείνους τους ανθρώπους που
αποδέχτηκαν συγχώρεση και αγάπησαν ακόµη
περισσότερο το Θεό γι’ αυτό. Ο Πέτρος, που αρνήθηκε
τον Ιησού, ο Ιωάννης, που έφυγε από Εκείνον, ο Παύλος
που κατεδίωξε τον Χριστό και προσπάθησε να
καταστρέψει την εκκλησία. Όλοι τους αποδέχτηκαν τη
συγχώρεση του Θεού και έγιναν οι ιδρυτές της εκκλησίας.

Όταν εργαζόµαστε µε αυτά τα τρία βήµατα, αποτολµούµε
τη σχέση µε το Θεό και τους ανθρώπους ακριβώς όπως
έκανε ο Ιησούς. Δεν µπορούµε να αγαπάµε τον εαυτό µας
µέχρι να αφήσουµε τους άλλους να µας αγαπούν. Δεν
υπάρχει τίποτα λυπηρότερο από τον άνθρωπο που τον
αγαπούν και δεν το αισθάνεται.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

από Rev. Kathy Switzer, Th.B.
Kathy Switzer, Th.B Pastor, United Community
Church, Jackson MS
http://members.aol.com/gnlnews/lovingyourself.html

Για να αγαπήσω αληθινά τον εαυτό µου,
χρειάζεται να κοιτάξω σε όλα όσα µε
αφορούν. Το παρελθόν όσο και το παρόν. Το
καλό όσο και το κακό. 
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Η φωνή στην τηλεφωνική γραµµή παρέµεινε σιωπηλή.
Ζητούσα συγχώρεση από τη µητέρα µου για το ότι ήµουν
πολύ δύσκολο παιδί. Της ζήτησα να µε συγχωρήσει που
θύµωνα και της ασκούσα κριτική και γενικά για την κακή
µου συµπεριφορά που αντανακλούσε τη γενικότερη έλ-
λειψη εµπιστοσύνης και την καχυποψία µου απέναντι
στους ενήλικες. 

Δε σταµάτησα εκεί. Προχώρησα να της ζητήσω να µε συ-
χωρήσει που δε δεχόµουν την αγάπη της ή που την απέρ-
ριπτα, επειδή τη θεωρούσα υστερόβουλη. Παραδέχτηκα
ότι καθώς µεγάλωνα είχα κάνει τη ζωή της και τις ζωές
άλλων ανθρώπων γύρω µου δυστυχισµένες, γιατί ήθελα
να νιώθουν και αυτοί δυστυχισµένοι, όπως εγώ. Απέδιδα
τη δυστυχία µου στην αδυναµία των γονιών µου να αντα-
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ο ένας απέναντι στον
άλλο, καθώς και προς εµένα και την αδερφή µου. 

Ήταν ολοφάνερο πως δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Η οι-
κογένειά µας ήταν τελείως διαφορετική από την ιδανική
εικόνα της οικογενειακής ζωής που φύλαγα στην καρδιά
µου. Τα πρώτα χρόνια της ζωής µου τα πέρασα πηγαί-
νοντας πέρα δώθε από το σπίτι µας στο σπίτι της γιαγιάς
και του παππού για να αποφύγουµε την απρόβλεπτη συµ-
περιφορά του πατέρα µου όποτε βρισκόταν υπό την επή-
ρεια του αλκοόλ. Στη συνέχεια η οικογένειά µου έπρεπε
να αντιµετωπίσει τη χαοτική συµπεριφορά ενός αλκοολι-
κού πατριού. 

Ο Θεός µε ενθάρρυνε να τους συγχωρήσω γιατί διαφορε-
τικά δε θα µπορούσε να συγχωρήσει τις αµαρτίες µου.
Όπως είπε ο Χριστός, «Εάν συγχωρέσεις τους ανθρώπους
για τις παραβάσεις τους, θα συγχωρήσει και εσένα ο ου-
ράνιος Πατέρας» (Ματθαίος 6:14)

Με την υποµονή του ουράνιου Πατέρα, την αγάπη και
στήριξη φίλων, κατάφερα να δω τη ζωή µου από µια δια-
φορετική οπτική γωνία και να συγχωρήσω αυτούς που
εµπλέκονταν. Καθώς θεραπευόµουν µέσα από τη σχέση
µου µε το Θεό, συνειδητοποίησα πως η µητέρα µου είχε
κάνει το καλύτερο που µπορούσε στις συγκεκριµένες συν-
θήκες. 

Το να συγχωρήσω τη µητέρα, τον πατέρα και µετά τον
πατριό µου ήταν πολύ σηµαντικά βήµατα που µε ελευθε-
ρώσανε από την άρρωστη ανάγκη να έχω τον έλεγχο.
Αυτό επίσης µου επέτρεψε να επανακτήσω µια αίσθηση
ασφάλειας και σιγουριάς. 

Μόλις πραγµατοποιήθηκε αυτό, ο Θεός άρχισε να εργά-
ζεται από την άλλη πλευρά της ιστορίας. 
Δεν αρκούσε να συγχωρήσω τους άλλους. Έπρεπε να ζη-
τήσω και εγώ τη δική τους συγχώρεση για τον πόνο που

τους είχα προκαλέσει µε τη δική µου συµπεριφορά. Άρ-
χισα να καταλαβαίνω πως δεν µπορούσα να αλλάξω τις
πράξεις των άλλων, αλλά ήµουν υπεύθυνη για τις δικές
µου αρνητικές πράξεις και αντιδράσεις. 

Όλα αυτά µε βοήθησαν να αποκτήσω µια πιο ξεκάθαρη
εικόνα της σχέσης µου µε τον Πατέρα Θεό και να κατα-
νοήσω βαθύτερα τι είχε κάνει για µένα. Ο Χριστός έδωσε
το παράδειγµα – ενώ υπέφερε και ξεψυχούσε πάνω στο
σταυρό έδινε τη συγχώρεση και την αγάπη του σε εκεί-
νους που τον είχαν πληγώσει. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν
είχα ακολουθήσει το παράδειγµά Του. 

Κανείς µας βέβαια δεν µπορεί να ακολουθήσει το παρά-
δειγµά Του χωρίς τη βοήθειά Του. Αντλώντας από την
αγάπη και χάρη του Χριστού µπορούµε και εµείς να προ-
σφέρουµε ανιδιοτελή αγάπη και συγχώρεση.  

Μετά το τηλεφώνηµα εκείνο το βράδυ, την εξοµολόγηση
των αµαρτιών µου και τις προσευχές µου για συγχώρεση,
ο Θεός άρχισε να αποκαθιστά τη σχέση µας ως µητέρα-
κόρη. Η ένταση διαλύθηκε εκείνο το βράδυ και µε τον
καιρό µπόρεσε και η µητέρα µου να πει «σε συγχωρώ και
σε παρακαλώ να συγχωρέσεις και εσύ εµένα». 

Όχι µόνο είχαµε συµφιλιωθεί αλλά είχαµε ελευθερωθεί
και οι δύο ώστε να µπορούµε να απολαύσουµε µια ιδιαί-
τερη σχέση µητέρας – κόρης. Η σχέση µου µε το Θεό έχει
βαθύνει από την εµπειρία αυτή. Βιώνω επίσης πιο υγιείς
και αυθεντικές σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους. Με
αυτή την εµπειρία ο Θεός µε έχει προετοιµάσει να µπορώ
να στηρίζω όσους δυσκολεύονται σε θέµατα σχέσεων και
να τους βοηθάω να δέχονται και να διοχετεύουν την
αγάπη και χάρη του Θεού σε κάθε τοµέα της ζωής. 

Θυµάµαι τα λόγια της Κόρρυ Τεν Μπουµ «το να συγχωρώ
σηµαίνει να ελευθερώνω το φυλακισµένο, και να συνει-
δητοποιώ πως ο φυλακισµένος ήµουν εγώ». 

Η άλλη πλευρά της συγχώρεσης 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 51 

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Η  Μπρέντα Μπλάκλευ είναι συγγραφέας/σύµβουλος
µε µεταπτυχιακές σπουδές στη Χριστιανική Παιδεία στο
Διεθνές Πανεπιστήµιο της Κολούµπια. Το έργο της συµ-
περιλαµβάνει τη µελέτη «,Ελευθερία, το τίµηµα πληρώ-
νεται» και το εργαστήρι «Πράσινα Λιβάδια και Κόκκινη
Ταινία». Περισσότερα άρθρα µπορεί να βρει κανείς στο
Faithwriters.com . 

«το να συγχωρώ σηµαίνει να ελευθερώνω το
φυλακισµένο, και να συνειδητοποιώ πως ο
φυλακισµένος ήµουν εγώ». 

«Εάν συγχωρέσεις τους ανθρώπους για τις
παραβάσεις τους, θα συγχωρήσει και εσένα ο
ουράνιος Πατέρας» 
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Γιόγκα είναι η τέχνη και η επιστήµη του να ζεις. Ένας
τρόπος για να ζεις σε αρµονία µε τη φύση σου. Οι πρα-
κτικές της µας δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουµε την
καλύτερη φυσική υγεία και ένα νου απαλλαγµένο από το
άγχος, την αγωνία και τα αρνητικά αποτελέσµατα της έν-
τασης. Μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουµε την
ποιότητα του νου µας για να έχουµε περισσότερη διαύ-
γεια, συγκέντρωση και µνήµη. 

Οι πρακτικές της Γιόγκα έχουν σκοπό να αφυπνίσουν το
δυναµικό που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση σε
κάθε προσωπικότητα, πράγµα που οδηγεί σε µια πιο
ισορροπηµένη και αρµονική, µε θετικότητα, αισιοδοξία
και δηµιουργικότητα ζωή. Με τον τρόπο αυτό, η Γιόγκα
γίνεται ένα µονοπάτι αυτοανακάλυψης και αυτογνωσίας.
Παρατηρούµε και κατανοούµε το πώς σκεφτόµαστε,
γιατί έχουµε συγκεκριµένες θέσεις και αντιδράσεις. Ανα-
καλύπτουµε το ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στη
ζωή µας. Ερχόµαστε σε στενότερη επαφή µε τον αληθινό
µας Εαυτό.

Η Γιόγκα έχει να κάνει µε δουλειά στο ίδιο µας το σώµα
και το νου για να ανακαλύψουµε περισσότερα πράγµατα
για τον εαυτό µας. Αποκτάµε την ικανότητα να ελέγχουµε
περισσότερο τη ζωή µας. Μαθαίνουµε να γνωρίζουµε
πότε είναι σωστό να δεχθούµε κάτι και πότε να κάνουµε
την προσπάθεια να αλλάξουµε κάτι. Καθώς αποκτούµε
αυτές τις ικανότητες ανακαλύπτουµε ότι έχουµε µεγαλύ-
τερη σιγουριά και αυτοεκτίµηση.

Τι είναι η αυτοεκτίµηση; Αυτοεκτίµηση είναι να νιώθουµε
καλά µε τον εαυτό µας. Είναι ένα συναίσθηµα κατανόη-
σης ότι αξίζουµε, ασχέτως µε την οποιαδήποτε κριτική
που θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε, ασχέτως µε τη
γνώµη των άλλων και µε το οποιοδήποτε παράπονο ή κα-
τηγορία οι γύρω µας µπορεί να µας φορτώσουν.

Ένας από τους κυριότερους λόγους έλλειψης αυτοεκτί-
µησης είναι το λανθασµένο πρόγραµµα µέσα στο νου.
Από την παιδική ηλικία ο νους µας έχει δεχτεί προκαθο-
ρισµένες ιδέες. Ούτε που θυµόµαστε τις εµπειρίες που εί-
χαµε σαν παιδιά, οι οποίες µπορεί να είναι η αιτία που
έχουµε χάσει την εµπιστοσύνη στον εαυτό µας. Και όµως,
κάπου στο παρελθόν, αυτές οι εµπειρίες έχουν κλειδωθεί

στον υποσυνείδητο νου µας.

Διάφορες δηλώσεις που ακούγαµε καθώς µεγαλώναµε,
όπως «δεν πρόκειται να τα καταφέρεις», «ο αδελφός σου
τα κάνει όλα τόσο πιο καλά από σένα», «είσαι πολύ
παχύς και δε θα αρέσεις στα κορίτσια». Κάτι τέτοιες δη-
λώσεις µας απογυµνώνουν από την αυτοπεποίθηση και
την αυτοεκτίµηση µας. Επίσης µπορεί να πιστεύαµε ότι
οι γονείς µας δε θα µας αγαπάνε αν δεν τα πάµε καλά στο
σχολείο. Μια τέτοια πεποίθηση µας
βάζει ένα πρόγραµµα στο νου ότι πάντα πρέπει να προ-
σπαθούµε για να αποδείξουµε ότι αξίζουµε. Αυτά τα προ-
γράµµατα είναι ακόµα ζωντανά σε µας τους ενήλικες,
ακόµα κι όταν είµαστε επιτυχηµένοι στο χώρο µας. Εξα-
κολουθούµε να µην είµαστε και τόσο σίγουροι µέσα µας,
επειδή τα προγράµµατα υποσυνείδητα βρίσκονται ακόµα
µέσα στο νου µας. Η αιτία για µια τέτοια έλλειψη αυτοε-
κτίµησης είναι ένας λανθασµένος προγραµµατισµός µέσα
στο νου.

Ο νους είναι σαν ένας υπολογιστής. Έχει ένα πρόγραµµα
που τρέχει. Με τον ίδιο τρόπο που ένας προγραµµατιστής
µπορεί να φτιάξει καινούργιο πρόγραµµα στο ήδη υπάρ-
χον του υπολογιστή, έτσι κι εµείς µέσα από τη Γιόγκα
µπορούµε να το κάνουµε µέσα στο νου µας. Μπορούµε
να ξανά-προγραµµατίσουµε το λανθασµένο νου µας. Αν
έχουµε προγραµµατιστεί να µην έχουµε εµπιστοσύνη
στον εαυτό µας, να µη νιώθουµε την αξία µας, µπορούµε
να αλλάξουµε και να µεταµορφώσουµε αυτά τα προ-
γράµµατα.

Πώς µπορούµε να επιφέρουµε τις αλλαγές στα προγράµ-
µατα; Πρέπει να ξεκινήσουµε µε αυτό που ονοµάζουµε
θετική αυτο-επιβεβαίωση. Για παράδειγµα,«είµαι ένας
άνθρωπος που αξίζει». Να το επαναλαµβάνουµε µερικές
φορές. Είναι τόσο εύκολο να ξανα-προγραµµατίσει κα-
νείς το νου. Όταν γίνεται ή λέγεται κάτι αρνητικό για µας,
πρέπει να επαναλαµβάνουµε αυτή την επιβεβαίωση. Όχι
δυνατά, αλλά νοητικά. Κι αν ακόµα αισθανόµαστε µέσα
µας ενόχληση γι΄ αυτό που είπε ή έκανε κάποιος, πάλι να
το επαναλάβουµε. Ακόµα κι αν νιώθουµε ότι φερόµαστε
σαν παιδιά επαναλαµβάνοντας την επιβεβαίωση, δεν πει-
ράζει. Στην πνευµατική ζωή, ένα από τα µυστικά είναι να
γίνεσαι παιδί. Nα πείσουµε το νου µας ότι δεν είµαστε
εκείνο που το άλλο άτοµο µας λέει ότι είµαστε. Ο πιο εύ-
κολος τρόπος για να ξεκινήσουµε τον καινούργιο προ-
γραµµατισµό µέσα στο νου είναι να χρησιµοποιούµε την
αυτο-επιβεβαίωση.

Η αυτο-επιβεβαίωση ή χρήση της αυτο-υποβολής είναι
ιδιαίτερα ισχυρή όταν γίνεται µε το συνειδητό µας νου σε
κατάσταση ηρεµίας. Όταν κάνει κανείς µια αυθυποβολή,
προπάντων µε µια τεχνική σαν την Γιόγκα Νίντρα (βαθιά

Η Γιόγκα και Αυτοεκτίµηση
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 52 

Ένας από τους κυριότερους λόγους έλλειψης
αυτοεκτίµησης είναι το λανθασµένο πρό-
γραµµα µέσα στο νου. Από την παιδική ηλι-
κία ο νους µας έχει δεχτεί προκαθορισµένες
ιδέες. 

Μπορούµε να ξανά-προγραµµατίσουµε το
λανθασµένο νου µας.

Η αυτο-επιβεβαίωση ή χρήση της αυτο-υπο-
βολής είναι ιδιαίτερα ισχυρή όταν γίνεται µε
το συνειδητό µας νου σε κατάσταση ηρεµίας.
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χαλάρωση), τότε µπορεί να φυτευτεί η υποβολή µέσω του
συνειδητού νου στον υποσυνείδητο νου. Μετά από συ-
νεχή επανάληψη και πρακτική της επιβεβαίωσης, ο υπο-
συνείδητος νους αρχίζει να τον πιστεύει και έτσι
επιτυγχάνεται ο καινούργιος προγραµµατισµός.
Δύο από τις πιο αποτελεσµατικές πρακτικές της Γιόγκα
για καινούργιο προγραµµατισµό του νου είναι η Γιόγκα
Νίντρα και η θεωρία Swan. Και οι δύο δουλεύουν απαλά
και βαθµιαία για να µεταµορφώσουν το αρνητικό σε θε-
τικό και για να εµβαθύνουν την αυτογνωσία µας και την
κατανόησή µας.

Ο νους εκφράζεται µέσα από τον εγκέφαλο. Έτσι έχουµε
τον Εαυτό να εκφράζεται µέσα από το νου και τον νου να
εκφράζεται µέσα από τον εγκέφαλο. Χρησιµοποιούµε
µόνο το 10% από τις δυνατότητες του εγκεφάλου. Το υπό-
λοιπο 90% βρίσκεται σε ύπνωση, µπορεί όµως να αρχίσει
να αφυπνίζεται µέσα από τακτική εξάσκηση Γιόγκα και
διαλογισµού. Ο υποσυνείδητος νους είναι η περιοχή η
οποία ελέγχει όλα τα συστήµατα του σώµατος. Συνήθως
δεν έχουµε επίγνωση των δράσεών του. Είναι η περιοχή
όπου αποθηκεύονται οι µνήµες µας, η περιοχή µε τις συ-
νήθειες του νου. Όταν µαθαίνουµε κάτι, π.χ να οδηγούµε
αυτοκίνητο, η γνώση του πώς οδηγούµε είναι αποθηκευ-
µένη στον υποσυνείδητο νου. Δε χρειάζεται να θυµόµα-
στε συνειδητά κάθε φορά που µπαίνουµε στο αυτοκίνητο
«τώρα θα βάλω τα κλειδιά εκεί». Συµβαίνει φυσιολογικά
και αυθόρµητα. Έχει γίνει µία συνήθεια. Ο υποσυνείδη-
τος νους αποθηκεύει αυτές τις συνήθειες. Έχει ένα πλή-
ρες αρχείο από τα πάντα, από τότε που βρισκόµαστε στην
κοιλιά της µητέρας µας. Τότε αρχίζει και το στάδιο του
προγραµµατισµού.

Η µητέρα φτιάχνει ή χαλάει την ενήλικη ζωή των παιδιών
µε τον τύπο πληροφορίας και τον προσδιορισµό συµπε-
ριφοράς που δίνει στο µωρό µέσα στη µήτρα, όπως επί-
σης και στα πρώτα επτά χρόνια της ζωής του. Αυτή είναι
η χρονική περίοδος όπου διαµορφώνεται ο χαρακτήρας
µας. Εάν ο προγραµµατισµός υπήρξε λανθασµένος εκείνη
την εποχή λόγω λανθασµένων δεδοµένων από τους γο-
νείς, την κοινωνία, τους συγγενείς, την οικογένεια, το
σχολείο ή τα παιδιά µε τα οποία παίζαµε, συχνά ίσως να
έχουµε πρόβληµα µε την αυτο-εκτίµησή µας καθώς µε-
γαλώνουµε. Αυτή την περιοχή πρέπει να προσεγγίσουµε
και να θεραπεύσουµε, µε την οποία συνήθως δεν είµαστε
συνειδητά σε επαφή µαζί της.

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας είµαστε αφυπνισµένοι σε
ένα συνειδητό επίπεδο. Χρησιµοποιούµε τη συνειδητή
ικανότητα του νου. Αυτό δε σηµαίνει ότι το υποσυνείδητο
δεν λειτουργεί. Πάντοτε λειτουργεί και είναι υπεύθυνο
για τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις µας. Λόγω του προ-
γραµµατισµού εκεί, νιώθουµε ζήλια σε µερικές καταστά-
σεις, φθόνο σε άλλες κ.λ.π. Μέσα στο υποσυνείδητο
αποθηκεύονται οι συµπεριφορές µας, και πολλές από

αυτές χρειάζεται να ξανα-προγραµµατίσουµε.

Υπάρχουν µερικά σηµεία που πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν
όταν θέλουµε να ξανα-προγραµµατίσουµε το νου. Το
πρώτο είναι να δηµιουργήσουµε την ατµόσφαιρα και το
περιβάλλον που θα συµβάλλουν σ΄ αυτό. Αν µπορούσαµε
να θυµηθούµε τη µακρινή εποχή όπου είχε προγραµµατι-
στεί ο νους µας, θα γνωρίζαµε ότι οι φράσεις ή οι εµπει-
ρίες που χρησιµοποιήθηκαν για να προγραµµατιστούν
ορισµένες στάσεις στο νου, είχαν ένα πολύ έντονο αντί-
κτυπο πάνω µας εκείνο τον καιρό. Επειδή ήµασταν πολύ
ανοικτοί. Τα παιδιά είναι από την φύση τους ανοικτά στο
περιβάλλον τους. Οτιδήποτε µας λένε οι γονείς µας και τα
σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή µας καταγράφονται στο νου
µας.

Πρώτα λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι ξεκινάµε
στη σωστή ατµόσφαιρα και το σωστό περιβάλλον.
Εάν έχουµε πρόβληµα µε την αυτο-εκτίµηση ή µε την ει-
κόνα που έχουµε για τον εαυτό µας, δεν µπορούµε έτσι
απλά, να την αλλάξουµε αµέσως. Πρέπει να βρίσκουµε το
χρόνο, σε καθηµερινή βάση, απλώς να ξαπλώνουµε έχον-
τας φτιάξει την ατµόσφαιρα και το περιβάλλον, όπου νιώ-
θουµε χαλαροί, ώστε να αρχίσουµε να τρέφουµε το νου
µας µε ορισµένες θετικές έννοιες. Απλώς προσθέτουµε
κάτι στη ζωή µας, αυτή είναι η πρακτική της Γιόγκα. Εδώ
είναι που η Γιόγκα Νίντρα µπορεί να µας βοηθήσει µε τις
επαναλήψεις θετικών υποβολών και τη διαδικασία της
βαθιάς και προοδευτικής χαλάρωσης.

Επίσης είναι απαραίτητο να δεχόµαστε την παρούσα
πραγµατικότητα της ζωής που σχετίζεται µε το κορµί και
µε το νου µας. Ας ξεκινήσουµε µε το κορµί. Δεχόµαστε το
κορµί µας και το σχήµα του; Προτού να µπορέσουµε να το
αλλάξουµε, πρέπει να το δεχτούµε. Θέλω να έχω µπλε
µάτια, αλλά τα µάτια µου είναι καστανά. Θέλω να είµαι
λεπτός, αλλά είµαι παχουλός. Αυτό πρέπει να το δε-
χτούµε. Ύστερα µπορούµε να επιφέρουµε αλλαγή. Η
αποδοχή δε σηµαίνει απαραίτητα και ότι συµφωνούµε.
Μαθαίνουµε να ξεχωρίζουµε ποια χαρακτηριστικά µας
χρειάζονται αποδοχή, και ποια χρειάζεται να αλλάξουµε.
Αυτή η συµπεριφορά φέρνει γαλήνη και µη-προσήλωση
και αυτά τα χαρακτηριστικά µας δίνουν την προδιάθεση
να αποδεχτούµε αληθινά τον εαυτό µας και τους άλλους.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Από την Σουάµι Σιβαµούρτι Σαρασουάτι
satyam@otenet.gr

www.satyanandashram.gr

...συχνά ίσως να έχουµε πρόβληµα µε την
αυτο-εκτίµησή µας καθώς µεγαλώνουµε.
Αυτή την περιοχή πρέπει να προσεγγίσουµε
και να θεραπεύσουµε, ...

είναι απαραίτητο να δεχόµαστε την παρούσα
πραγµατικότητα της ζωής που σχετίζεται µε
το κορµί και µε το νου µας.
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ΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Συχνά προσπαθούµε να πετύχουµε διάφορα πράγµατα
στη ζωή, έχουµε ελπίδες και φιλοδοξίες και αναρωτιόµα-
στε τι είναι αυτό που µας κρατάει πίσω. 

Η αρχή του SWAN είναι µια Γιόγκικη τεχνική που µας
βοηθάει να αποκτήσουµε περισσότερο έλεγχο στη ζωή
µας. Ένα ψυχολογικό και διαλογιστικό εργαλείο για την
εσωτερική ανάπτυξη και τη µεταµόρφωση της προσωπι-
κότητάς µας. Μας επιτρέπει να παρατηρήσουµε τον
εαυτό µας αντικειµενικά, πράγµα που οδηγεί σε µια βα-
θύτερη ενόραση και αγάπη του εαυτού µας. 

Η θεωρία αυτή εξελίχτηκε από τον Παραµαχάµσα Νι-
ραντζανανάντα. Η λέξη SWAN, έχει και συµβολικά  νοή-
µατα. Όπως ο κύκνος µπορεί να ξεχωρίσει το γάλα από
το βούτυρο, εδώ συµβολικά σηµαίνει ότι µπορεί κάποιος
να διαχωρίσει, να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο,
να διαβάσει ανάµεσα από τις γραµµές και να έχει σωστή
κατανόηση. 

Εάν έχετε τη σωστή κατανόηση των πραγµάτων και των
προσώπων, µπορείτε να δείτε πέρα από το φαινοµενικό.
Δε βλέπετε απλώς ότι είναι άσπρο και µαύρο, αλλά βλέ-
πετε όλα τα νοήµατα από πίσω, το κρυµµένο. Δεν είναι
ούτε γραµµένο, ούτε λέγεται, παρόλα αυτά υπάρχει.

Η θεωρία SWAN είναι πολύ σηµαντική για τη ζωή µας αν
θέλουµε να εξελίξουµε την κατανόηση της πραγµατικό-
τητας και των νοητικών αντανακλαστικών µας στο παρόν.
Τα πρώτα γράµµατα που προσδιορίζουν αυτή τη θεωρία
σχηµατίζουν τη λέξη SWAN στα Αγγλικά. Το S είναι για
τις δυνάµεις (strengths), το W είναι για τις  αδυναµίες
(weaknesses), το A είναι για τις φιλοδοξίες  (ambi-
tions/aims/aspirations), και το N για τις ανάγκες (needs).

Ο Παραµαχάµσα Νιραντζανανάντα λέει ότι είναι πολύ
σηµαντικό για µας ν’ αναγνωρίζουµε τα δυνατά και αδύ-
νατα σηµεία µας, τις φιλοδοξίες µας και τις ανάγκες µας,
και να µάθουµε να τα δεχόµαστε. Για τους περισσότερους
από εµάς είναι πολύ εύκολο να δεχτούµε τα δυνατά µας
σηµεία. Μπορεί να µην είναι τόσο εύκολο να δεχτούµε τις
αδυναµίες µας, επειδή δεν τις επιθυµούµε. Δε νιώθουµε
άνετα µαζί τους. Αισθανόµαστε τρωτοί µαζί τους. Προ-
σπαθούµε να τις κρύψουµε. Δε θέλουµε να τις ξέρουν οι
άλλοι. 

Ο Παραµαχάµσα Σατυανάντα έχει πει ότι µονάχα οι µε-
γάλοι άντρες και γυναίκες γνωρίζουν τους περιορισµούς
τους. Εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε όχι
µόνο τα δυνατά µας σηµεία, αλλά επίσης και τα αδύνατα
καθώς και τους περιορισµούς µας, ώστε να µπορέσουµε
να τα αποδεχτούµε και να αρχίσουµε να δουλεύουµε µε
τους εαυτούς µας για να µεταµορφώσουµε αυτά τα αδύ-
νατα σηµεία σε δυνατά. Αυτή η µεταµόρφωση µπορεί να
γίνει µέσα από την εφαρµογή της θεωρίας SWAN.

Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουµε ποιες είναι οι φιλοδο-
ξίες µας στη ζωή. Μπορούµε να τις ανακαλύψουµε µε τα
ακόλουθα ερωτήµατα: «Τι θέλω να κάνω µε τη ζωή µου;
Έχω κάποιο σκοπό; Ποιος είναι ο σκοπός µου στη ζωή»; 

Χρειαζόµαστε κοντινούς σκοπούς και µακροπρόθεσµους
σκοπούς. Για παράδειγµα, ένας µακροπρόθεσµος σκοπός
θα µπορούσε να είναι η αυτο-πραγµάτωση. Κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να συµβεί απαραιτήτως σήµερα ή αύριο.
Μάλιστα ίσως να µη συµβεί σε τούτη τη ζωή. Προς το
παρόν βρίσκεται πάρα πολύ µακριά.

Μπορεί να χρειαζόµαστε κάτι τέτοιο σαν ένα µακροπρό-
θεσµο σκοπό, µπορεί να δώσει ένα νόηµα στη ζωή µας,
όµως χρειαζόµαστε και κοντινούς σκοπούς, τους οποίους
µπορούµε να επιτύχουµε εύκολα. Μια τέτοια επιτυχία
µπορεί να µας δώσει κάποια ικανοποίηση, αυτο-εκτίµηση
και σιγουριά που κατορθώσαµε να πραγµατοποιήσουµε
αυτό που είχαµε βάλει σαν στόχο. 

Επίσης πρέπει να σκεφτούµε ποιες είναι οι ανάγκες µας
στη ζωή. «Ποιες είναι οι ανάγκες µου σαν ανθρώπινο
πλάσµα; Τι χρειάζοµαι για να ζήσω»; Εδώ στη λίστα των
αναγκών µπορείτε να βάλετε το φαγητό, τον ύπνο κ.λ.π.
Μην τα αγνοήσετε επειδή είναι ολοφάνερα. «Ποιες είναι
οι άλλες µου ανάγκες»; Ίσως να χρειάζοµαι αναγνώριση.
Ίσως να χρειάζοµαι να µε υπολογίζουν. Ίσως να χρειάζο-
µαι ένα διάλειµµα κάθε µέρα και να έχω δύο ώρες χαλα-
ρές. Μπορεί να χρειάζοµαι χρόνο για να εξασκούµαι στη
Γιόγκα Σάντανα. Τι χρειαζόµαστε; Τι είναι πραγµατικά
σηµαντικό για µας στη ζωή;

Όταν αυτή η λίστα ετοιµαστεί, ο Παραµαχάµσα Νιραν-
τζανανάντα µας ενθαρρύνει να φτιάξουµε µια λίστα µε
όλα µας τα δυνατά σηµεία. Ίσως να υπάρχουν µερικοί
από µας που δεν αισθανόµαστε ότι έχουµε κανένα δυνατό
σηµείο. Αυτό δείχνει ότι έχουµε χαµηλή αυτόεκτίµηση. 

Χρειάζεται ακόµα να κάνουµε µια λίστα µε όλα τα αδύ-
νατα σηµεία µας και τους περιορισµούς µας. Μετά κοι-

Η Αρχή του “Swan”
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 53

Η αρχή του SWAN είναι µια Γιόγκικη τεχνική
που µας βοηθάει να αποκτήσουµε περισσό-
τερο έλεγχο στη ζωή µας. Ένα ψυχολογικό
και διαλογιστικό εργαλείο για την εσωτερική
ανάπτυξη και τη µεταµόρφωση της προσωπι-
κότητάς µας.

Ο Παραµαχάµσα Νιραντζανανάντα λέει ότι
είναι πολύ σηµαντικό για µας ν’ αναγνωρί-
ζουµε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία µας, τις
φιλοδοξίες µας και τις ανάγκες µας, και να
µάθουµε να τα δεχόµαστε. 

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:55 AM  Page 115



ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  116 -      www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

τάξτε τα. Υπάρχουν µερικοί από αυτούς τους περιορι-
σµούς, από αυτές τις αδυναµίες που να µπορούµε να τα
µετατρέψουµε σε δυνατά σηµεία; Μήπως αυτοί οι περιο-
ρισµοί µπλοκάρουν την επίτευξη των επιδιώξεών µας;
Ύστερα αρχίζουµε να δουλεύουµε µε αυτά και να τα απο-
µακρύνουµε, να τα αλλάζουµε και να τα αναπρογραµµα-
τίζουµε. Προτού όµως τα αναπρογραµµατίσουµε, πρέπει
να ξέρουµε τι είναι. Πρέπει να είµαστε πολύ ειλικρινείς

µε τον εαυτό µας όταν κάνουµε µια τέτοια λίστα, και πα-
ρόλο που ίσως να µη νιώσουµε άνετα µε τις αδυναµίες
µας και να µη θέλουµε καν να δεχτούµε ότι είναι εκεί,
πρέπει να τις τοποθετήσουµε στη λίστα. 

Αν έχετε έναν κοντινό φίλο ή φίλη που του έχετε εµπι-
στοσύνη, και δε νιώθετε ότι απειλείστε πολύ µέσα σε αυτή
την κατάσταση, µπορείτε να τον ρωτήσετε, «πες µου,
ποιά είναι τα πράγµατα που δεν σου αρέσουν σε µένα.
Ποιά πράγµατα σε εκνευρίζουν σε µένα. Το ξέρω ότι σου
αρέσω, το ξέρω ότι µε σέβεσαι, αλλά θα πρέπει να υπάρ-
χουν µικροπράγµατα που καµιά φορά σε νευριάζουν,
ποιά είναι αυτά»;  

Είναι πολύ σηµαντικό να έχετε την αντίδραση των άλλων.
Μέσα από αυτόν το δηµιουργικό τύπο της κριτικής και
της ειλικρίνειας είναι που θα επιφέρουµε πραγµατικά θε-
τικές αλλαγές µέσα µας. Πρέπει ακόµη να καταλάβουµε
ότι οι άλλοι εξακολουθούν να µας αγαπάνε και να µας
εκτιµάνε παρ’ όλους τους περιορισµούς µας. Αυτή η κα-
τανόηση αυξάνει την αυτο-εκτίµησή µας και την εµπι-
στοσύνη στον εαυτό µας.

Επίσης φτιάξτε µια λίστα µε τις φιλοδοξίες σας. Ακόµα κι
αν δεν καταφέρετε όλους τους στόχους που θα καταγρά-
ψετε, µια τέτοια λίστα φέρνει µια νέα επίγνωση κι έναν
καινούργιο τρόπο να κοιτάζουµε τα πράγµατα. 

Υπάρχουν πολλά στάδια και τρόποι για να δουλέψετε µε
τη θεωρία SWAN που δεν µπορούµε τώρα να  θίξουµε,
ελπίζω όµως ότι αυτά που σας έχω εξηγήσει θα σας βοη-
θήσουν να δείτε ότι αυτή η θεωρία µπορεί να συνεισφέ-
ρει στο να εµβαθύνετε στην κατανόηση του εαυτού σας.
Αρχίστε µε τη θεωρία SWAN σε µικρές δόσεις. Μην προ-

σπαθήσετε να καταφέρετε πάρα πολλά στην αρχή, καλύ-
τερα σιγά σιγά. Χρειάζεται να νιώσετε καλύτερα µε τον
εαυτό σας, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν τον βαρύνετε µε
πάρα πολλά στην αρχή. Να κατορθώσετε στην αρχή µια
σειρά από µικρές επιτυχίες, είναι προτιµότερο αυτό από
το να στοχεύετε στις µεγάλες επιτυχίες.

Καθώς η αυτο-εκτίµησή σας συµπεριλαµβάνει το να απο-
δεχθείτε τα προτερήµατά σας και τις ικανότητές σας,
τούτη η γνώση και η κατανόηση του εαυτού σας διαµορ-
φώνει µια γερή βάση για να κτίσετε τη ζωή σας και τους
στόχους σας πάνω της. Σας δίνει µεγαλύτερο αίσθηµα
εσωτερικής ασφάλειας, αξίας και αρµονίας. Από ένα τέ-
τοιο σηµείο υπεροχής έχετε τη δυνατότητα να γίνετε λι-
γότερο προσηλωµένοι στα πράγµατα της ζωής που δεν
είναι ουσιαστικά, και να επιλέξετε εκείνα που είναι ση-
µαντικά στη ζωή για να εστιάσετε την προσοχή σας. Με
αυτόν τον τρόπο ξοδεύετε λιγότερη ενέργεια σε άγχη και
εντάσεις και ο νους σας γίνεται πιο συγκεντρωµένος και
λειτουργεί µε περισσότερη ακρίβεια. Αυτή η στάση αυ-
ξάνει τη δηµιουργικότητα και θετικότητα και οδηγεί σε
µεγαλύτερη ευχαρίστηση της ζωής. 

Η κατανόηση του Εαυτού, οδηγεί στην κατανόηση των
άλλων, και αυτή η επίγνωση βοηθάει στην επικοινωνία
και στις σχέσεις µε τους άλλους. Οι τεχνικές της Γιόγκα
είναι εργαλεία για ν’ αποκτήσετε µεγαλύτερη αυτογνω-
σία, η οποία οδηγεί σε µια πιο ευτυχισµένη και γεµάτη
ζωή, όχι µονάχα µε τους άλλους, αλλά και µε τον εαυτό
σας.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Από την Σουάµι Σιβαµούρτι Σαρασουάτι
satyam@otenet.gr

www.satyanandashram.gr

Ύστερα αρχίζουµε να δουλεύουµε µε αυτά
και να τα αποµακρύνουµε, να τα αλλάζουµε
και να τα αναπρογραµµατίζουµε. Προτού
όµως τα αναπρογραµµατίσουµε, πρέπει να
ξέρουµε τι είναι.

Η κατανόηση του Εαυτού, οδηγεί στην κατα-
νόηση των άλλων, και αυτή η επίγνωση βοη-
θάει στην επικοινωνία και στις σχέσεις µε
τους άλλους. 

ΠΟΤΕ ΑΓΑΠΑΣ Ή / ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;
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Όταν η Φύση γιατρεύει την πληγωµένη καρδιά

Η σηµασία της συγχώρεσης για την πνευµατική εξέλιξη
του ανθρώπου ήταν ανέκαθεν αναγνωρισµένη και προ-
φανής. Τα τελευταία χρόνια όµως έγινε όλο και πιο σαφές
ότι η συγχώρεση είναι σηµαντική και για την οµαλή ψυ-
χολογική εξέλιξη και την καλή ψυχική µας κατάσταση,
καθώς είναι φανερό ότι η πικρία, η µνησικακία και ο
θυµός πρώτα και κύρια βαραίνουν ψυχικά και κάνουν δυ-
στυχή αυτόν που αισθάνεται αυτά τα συναισθήµατα, κά-
νοντάς τον να συγχύζεται, να πονά και να υποφέρει µέσα
του. 

Ακόµα, όλο και πιο πολύ γίνεται σαφές και συνειδητό
στην επιστηµονική κοινότητα και στη κοινή γνώµη ότι τα
άσχηµα αυτά συναισθήµατα επιβαρύνουν όχι µόνο την
ψυχολογική αλλά και τη σωµατική µας υγεία, µε το να δη-
µιουργούν συνθήκες χρόνιου στρες για τον οργανισµό,
ανοίγοντας το δρόµο για διάφορες αρρώστιες, πολλές
από τις οποίες, όπως πονοκέφαλοι, ηµικρανίες, στοµαχι-
κές ενοχλήσεις, κοινές αρθρίτιδες, αλλά και καρδιαγγει-
κές παθήσεις, ασταθής υπέρταση, εγκεφαλικά επεισόδια
κλπ είναι προφανές ότι έχουν συχνά άµεση σχέση µε έν-
τονες καταστάσεις ψυχικής σύγχυσης, οργής, θυµού και
γενικά έντονης, περιστασιακής ή χρόνιας ψυχικής δυ-
σφορίας.  

Για πολλούς λόγους λοιπόν έχει κανείς κάθε συµφέρον
να θέλει να απαλλαγεί από αυτά τα δυσάρεστα συναι-
σθήµατα, ν’ αφήσει πίσω του τις άσχηµες αναµνήσεις και
να νιώσει ξανά ελεύθερος, ανάλαφρος και ικανός να συ-
νεχίσει χαρούµενα τη ζωή του. Όπως όµως ξέρουµε όλοι
πολύ καλά, στην πράξη αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ο θυµός και η πικρία αντιστέκονται, κάνοντάς µας να
νιώθουµε ότι είναι αναπόφευκτο αλλά και δίκαιο να
υπάρχουν εκεί. Συχνά, όσος καιρός και αν περάσει και
όσες ψυχολογικές θεραπείες και αν επιστρατεύσουµε,
κάθε φορά που ‘καταδυόµαστε’ στο εσωτερικό του εαυ-
τού µας, ανακαλύπτουµε τον πόνο και τα παράπονα για
το κακό που µας έκαναν να εξακολουθούν να είναι εκεί.
Όση καλή διάθεση κι αν δείξουµε στην προσπάθεια να
συγχωρήσουµε, αρκεί συχνά µια υπενθύµιση, µια συνάν-
τηση, µια οποιαδήποτε αφορµή, για να δούµε τον πόνο
και το θυµό να αναζωπυρώνονται και να φουντώνει µέσα
µας όλη η παλιά ‘φουρτούνα’ των πληγωµένων συναι-
σθηµάτων και των αρνητικών πεποιθήσεων που τα συνο-
δεύουν.

Μία από τις πολύ σπουδαίες υπηρεσίες που µπορεί να
προσφέρει η µητέρα φύση µέσα από τη σοφία των θερα-

πευτικών της ενεργειών, είναι τα γνωστά σε πολλούς ιά-
µατα από τα άνθη του φυτικού κόσµου. Με τις αρµονικές
τους δονήσεις τα δώρα αυτά των λουλουδιών, φαίνεται
ότι επενεργούν στις δυσαρµονικές ενέργειες που έχουν
δηµιουργηθεί µέσα µας και σταδιακά τις µετασχηµατί-
ζουν, γιατρεύοντας τα τραύµατα στις ψυχικές πληγές και
ξαναδίνοντας στην ψυχή µας τη χαµένη της αρµονία.  

Ένα από τα πολύτιµα ιάµατα για το σκοπό αυτό είναι το
ανθοΐαµα του Μπαχ Willow. Η κατάσταση που ωφελεί-
ται από το ίαµα αυτό είναι αυτή όπου ο άνθρωπος αισθά-
νεται ‘θύµα’. Νιώθει ότι τον έχουν αδικήσει, ότι του έχουν
συµπεριφερθεί άσχηµα, ότι τον έχο0υν βλάψει και ότι
πολλά από τα τωρινά προβλήµατα και δεινά του οφεί-
λονται στην αρνητική συµπεριφορά των άλλων. Τέτοια
πρόσωπα είναι συχνά οι γονείς, όπως π.χ. µια αδιάφορη,
σκληρή, ανταγωνιστική, ανώριµη κλπ, µητέρα, ένας
άστοργος, βίαιος, καταπιεστικός και χωρίς κατανόηση
πατέρας, κάποιοι δάσκαλοι, θεραπευτές, φίλοι, εργοδό-
τες, συνεργάτες ή οποιοσδήποτε άλλος. ‘Γιατί;’ ‘Γιατί να
το κάνουν αυτό σε µένα;’ ‘Τι έφταιξα; Δεν µπορώ να τους
συγχωρήσω!’ 

Αυτό που έχουµε να κάνουµε εδώ είναι πολύ εύκολο: Δε
χρειάζεται να καταπιέσουµε τον ψυχισµό µας ώστε να µη
νιώθει αυτά που νιώθει, δε χρειάζεται να προσπαθήσουµε
να ‘πνίξουµε’ τα αρνητικά µας συναισθήµατα. Εφαρµό-
ζοντας την απλή αγωγή του να πίνουµε µερικές σταγόνες
Willow µερικές φορές την ηµέρα για κάποιες εβδοµάδες,
θα δούµε έκπληκτοι το πώς τα µάτια της ψυχής «ανοί-
γουν» και η εσωτερική της σοφία ξεδιπλώνεται για να κα-
ταλάβουµε από µόνοι µας βαθιά ότι οι άνθρωποι είναι
ατελείς και πεπερασµένοι, ότι κάνουν λάθη, ότι «τόσο
ήξεραν...», ‘τόσο τους έκοβε το µυαλό τους...’ ή ότι «ότι
µπόρεσαν έκαναν κι αυτοί...». 

Χωρίς να καταργείται η επίγνωση των γεγονότων, χωρίς
να αλλοιώνεται η αντίληψη της αλήθειας για το τι έχει
γίνει και το γιατί, τα συναισθήµατα αλλάζουν, µαλακώ-
νουν, δηµιουργείται ένα αίσθηµα συγκατάβασης, κατα-
νόησης, αληθινής συµπόνιας και αποδοχής και ο
εσωτερικός –ή και εξωτερικός µαζί- πόλεµος επιτέλους
παύει. Η πολύ όµορφη αυτή κατάσταση ειρήνης µε τον
εαυτό και µε τον κόσµο είναι η πολυτέλεια του ανθρώπου
που έχει απαλλαγεί από τις συνέπειες του ψυχικού πόνου,
έχει πάει πέρα από τη στενή προσωπική θεώρηση των πε-
πραγµένων και ατενίζει τώρα τη ζωή µέσα από πλατύτε-

Ανθοϊάµατα για την Συγχώρεση: 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 54

Μία από τις πολύ σπουδαίες υπηρεσίες που
µπορεί να προσφέρει η µητέρα φύση µέσα
από τη σοφία των θεραπευτικών της ενερ-
γειών, είναι τα γνωστά σε πολλούς ιάµατα
από τα άνθη του φυτικού κόσµου.

Με τις αρµονικές τους δονήσεις τα δώρα
αυτά των λουλουδιών, φαίνεται ότι επενερ-
γούν στις δυσαρµονικές ενέργειες που έχουν
δηµιουργηθεί µέσα µας και σταδιακά τις µε-
τασχηµατίζουν, γιατρεύοντας τα τραύµατα
στις ψυχικές πληγές και ξαναδίνοντας στην
ψυχή µας τη χαµένη της αρµονία.  
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ρους ορίζοντες, ικανός να φιλοσοφεί τα πράγµατα χωρίς
να κρύβει µέσα του καµιά πικρία. 

Μια πολύ όµορφη και ανάλογα απελευθερωτική επί-
δραση έχει το γνωστό µας γεράνι. Όσοι έχουν τη δυνατό-
τητα, θα άξιζε να τοποθετήσουν µερικά τέτοια λουλούδια
από τον κήπο τους σε ένα ποτήρι από καθαρό άχρωµο
γυαλί ή κρύσταλλο µε αγνό νερό πηγής και αφού το αφή-
σουν στον ήλιο για τρεις µε τέσσερεις ώρες, να αρχίσουν
να πίνουν λίγο-λίγο από αυτό κάθε πρωί –ή και συχνό-
τερα. Αν έχουν κάποιο ηµερολόγιο για να γράφουν τις
σκέψεις και τα συναισθήµατά τους, θα άξιζε να γράψουν
προηγουµένως τι σκέπτονται και τι νιώθουν για κάποιους
ανθρώπους που τους πλήγωσαν µε τρόπο που εξακολου-
θεί ανοιχτά ή κατά βάθος να τους πονά. Μετά από λίγο
καιρό «θεραπείας» µε το γεράνι, θα µπορούσαν να γρά-
ψουν ξανά, µε την αµεσότητα και την ειλικρίνεια που
µόνο τα ηµερολόγια µπορούν να βλέπουν. Στο τέλος ας
δοκιµάσουν να συγκρίνουν αυτά που έγραφαν πριν µε
αυτά που «τους έρχεται» να γράφουν τώρα για τα πονε-
µένα εκείνα ζητήµατα που τόσο θυµό συνήθιζαν να τους
προκαλούν. Θα εκπλαγούν, σαν να είναι άλλος άνθρωπος
αυτός που γράφει τώρα πια.  
Ένα άλλο παράδειγµα για το πώς η ανθοθεραπεία µπο-
ρεί να ανακουφίσει την ψυχή προάγοντας τη συγχώρεση,

είναι το ανθοΐαµα του Μπαχ Honeysuckle, δηλαδή το
αγιόκληµα. Αυτό µας βοηθά να αποµακρύνουµε από το
νου µας τις δυσάρεστες αναµνήσεις που συχνά µας κρα-
τούν καθηλωµένους στο παρελθόν κάνοντάς µας στην
πραγµατικότητα να το ζούµε σαν να είναι παρόν. 

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τα ανθοϊ-
άµατα της Αυστραλίας, θα έχουν µια πολύ γρήγορη εµ-
πειρία απαλλαγής από αρνητικά συναισθήµατα θυµού ή
και µίσους στις σχέσεις τους µε το ίαµα Dagger Hakea. Το
Sydney Rose θα βοηθήσει αυτούς που θέλουν να βιώσουν
τη συγκινητική εµπειρία της Ενότητας, σαν µια κατά-
σταση που πάντα υφίσταται σε κάποιο επίπεδο πέρα από
την αδυσώπητη πραγµατικότητα της χωριστικότητας
στην οποία ζούµε. 

Πάρα πολλά ακόµα ιάµατα είναι πολύτιµα γι’ αυτό το
θέµα. Για όποιον είναι σε θέση να κατανοήσει τις δυνα-
τότητες αυτού του επιπέδου της φύσης, οι πεµπτουσίες
(ιάµατα) των φυτικών αλλά και των ορυκτών µορφών
έχουν ένα ανεξάντλητο πλούτο να προσφέρουν για την
αποµάκρυνση του πόνου, το άνοιγµα της καρδιάς και την
ανάδυση της ελευθερίας και της γνώσης που απορρέει
από αυτήν. 

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Μαρινα Αγγελη
Ψυχιατρος - Ψυχοθεραπευτρια

210 77 79 841
www.angeli.gr     angeli@angeli.gr

Για όποιον είναι σε θέση να κατανοήσει τις
δυνατότητες αυτού του επιπέδου της φύσης,
οι πεµπτουσίες (ιάµατα) των φυτικών αλλά
και των ορυκτών µορφών έχουν ένα ανεξάντ-
λητο πλούτο να προσφέρουν για την αποµά-
κρυνση του πόνου, το άνοιγµα της καρδιάς
και την ανάδυση της ελευθερίας και της γνώ-
σης που απορρέει από αυτήν. 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΑ;
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Τι δεν είναι η συγχώρεση 

1) Δεν είναι λησµονιά. Συγχωρώντας τους ανθρώπους
που µας πλήγωσαν δε σβήνουµε τις οδυνηρές εµπειρίες
του παρελθόντος από τη µνήµη µας. Δεν µπορούµε να ξε-
χάσουµε, αλλά και δεν πρέπει! Εκείνες οι εµπειρίες,
ακόµη και ο πόνος που προξένησαν, έχουν πάρα πολλά
να µας διδάξουν για να µη γίνουµε πάλι θύµατα, αλλά και
για να µη δηµιουργήσουµε θύµατα.

2) Δεν είναι άρνηση. Η αληθινή συγνώµη δεν µπορεί
να επέλθει όσο αρνούµαστε, µειώνουµε, δικαιολογούµε ή
παραβλέπουµε τις πράξεις που µας πλήγωσαν. Όταν συγ-
χωρούµε χαλαρώνουµε την ένταση των επιρροών του πα-
ρελθόντος στο παρόν και στο µέλλον µας.

3) Δεν είναι άφεση. Όταν συγχωρούµε δε δίνουµε
άφεση από την ευθύνη των πράξεών τους. Εξακολουθούν
να είναι υπεύθυνοι για ό,τι έκαναν και πρέπει και εκείνοι
να συνάψουν τη δική τους ειρήνη µε το παρελθόν. Η
άφεση είναι ένας ακόµα τρόπος για να έχουµε το πάνω
χέρι µε τους ανθρώπους που µας πλήγωσαν. Μας επιτρέ-
πει να << παίξουµε το Θεό >> που δικάζει και µετά κα-
ταδικάζει ή δίνει άφεση στον αµαρτωλό.

4) Δεν είναι µια µορφή αυτοθυσίας. Συγνώµη δε ση-
µαίνει ότι τρίζουµε τα δόντια και ανεχόµαστε τους αν-
θρώπους που µας πλήγωσαν. Δεν είναι να καταπίνουµε
τα αληθινά µας συναισθήµατα και να παίζουµε το µάρ-
τυρα λέγοντας ότι όλα πάνε καλά, ενώ δεν πάνε ή να τα
βολεύουµε µε κάποιο τρόπο, παρ’όλο τον πόνο. Την πραγ-
µατική συγχώρεση δεν µπορεί να τη δώσει κανείς µε
µισή καρδιά. Ή συγχωρούµε ή όχι. Μακροπρόθεσµα είναι
πολύ καλύτερο για µας να είµαστε τίµιοι µε τον εαυτό µας
και να αναγνωρίσουµε το γεγονός ότι δεν είµαστε έτοι-
µοι ακόµα να συγχωρήσουµε, παρά να προσποιούµαστε
ότι συγχωρήσαµε.

5) Δεν είναι µια µηχανική-επιφανειακή απόφαση.
Συγνώµη είναι εκείνο το οποίο έρχεται από µόνο του, φυ-
σικά σαν αποτέλεσµα της αντιµετώπισης των οδυνηρών
εµπειριών του παρελθόντος και της θεραπείας των πα-
λαιών πληγών.

6) Δεν είναι αδυναµία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η συ-
γνώµη σε µετατρέπει σε καλοκάγαθο θύµα, ενώ για να
λειτουργήσεις στον «πραγµατικό κόσµο» χρειάζεσαι µια
καλή και γερή πανοπλία, που να σου εξασφαλίζει ότι δε
θα σε φάνε ζωντανό. Σύµφωνα µε αυτή τη λογική ο
θυµός, η πικρία και η µνησικακία θα λειτουργούσαν σαν
φράκτης που προστατεύει από τον πόνο, το φόβο και την
κλονισµένη αυτοπεποίθηση.

Tι είναι η συγχώρεση

1)Είναι υποπροϊόν µιας συνεχούς θεραπευτικής
διαδικασίας.Πολλοί πιστεύουν ότι η συγνώµη είναι µια
πράξη που πρόκειται να διαπραχθεί ή µια στάση που κα-
τέχουµε και ο λόγος που δεν µπορούµε να συγχωρήσουµε
είναι πως δεν προσπαθούµε αρκετά! Ωστόσο, εκείνο που
µας κρατά από το να συγχωρήσουµε τους ανθρώπους που
µας πλήγωσαν είναι το γεγονός ότι δεν έχουµε ακόµα θε-
ραπεύσει τις πληγές που µας επέφεραν. Η συγνώµη είναι
το δώρο που δεχόµαστε όταν τελειώσει η θεραπευτική
διαδικασία. Το ανακαλύπτουµε να µας περιµένει, όταν
φτάσουµε στο σηµείο όπου σταµατάµε περιµένοντας πως
αυτοί ή θα πληρώσουν για ό,τι µας έκαναν ή θα επανορ-
θώσουν µε κάποιο τρόπο.

2) Η συγνώµη είναι εσωτερική διεργασία. Συµβαί-
νει µέσα µας και είναι κάτι που κάνουµε για τον εαυτό
µας. Είναι αίσθηση ευεξίας, ελευθερίας, αποδοχής .Η
εσωτερική ειρήνη βρίσκεται στην αλλαγή του δικού µας
εσωτερικού τοπίου και όχι εκείνου των άλλων! Βέβαια
ωφελούνται και οι άνθρωποι που συγχωρούµε, αλλά αυτό
είναι δευτερεύον.

3) Είναι σηµάδι θετικής αυτό-εκτίµησης. Όλες οι
θρησκείες παρουσιάζουν τη συγνώµη σαν ηθική υποχρέ-
ωση. Αντίθετα, η συγνώµη είναι το ηθικό µας δικαίωµα,
το δικαίωµα που έχουµε να παύουµε να πονάµε από γε-
γονότα που κατ’αρχήν ήταν άδικα. Το κατακτούµε όταν
µπορέσουµε να πούµε τελικά << µε κούρασε αυτός ο
πόνος, θέλω να θεραπευτώ, δικαιούµαι να πάψω να
πονάω>>! Για να πάρουµε αυτή την απόφαση ίσως απαι-
τηθεί χρόνος, αλλά η λύτρωση έρχεται αµέσως όταν κά-
νουµε την απελευθερωτική κίνηση. 

4) Είναι η εγκατάλειψη των έντονων αρνητικών
συναισθηµάτων που προξένησαν τα τραυµατικά γεγο-
νότα του παρελθόντος. Ακόµα θυµόµαστε τι συνέβη, αλλά
δε νιώθουµε πια έντονο θυµό, φόβο, πικρία, απέχθεια ή
συντριβή εξαιτίας του. Η συγνώµη γίνεται πιθανότητα
από τη στιγµή που ο πόνος του παρελθόντος παύει να
υπαγορεύει πώς θα ζήσουµε τη ζωή µας σήµερα και να
καθορίζει εκείνο που θα µας συµβεί στο µέλλον.
5) Είναι η αναγνώριση ότι δε χρειαζόµαστε πλέον
τη µνησικακία και την απέχθεια, το µίσος και την
αυτό-λύπησή µας, σαν δικαιολογία για να πάρουµε λιγό-
τερα από αυτά που αξίζουµε στη ζωή. Δεν τα χρειαζόµα-
στε σαν όπλο για να τιµωρήσουµε τους ανθρώπους που
µας πλήγωσαν ή να κρατήσουµε άλλους σε απόσταση
ώστε να µην πληγωθούµε πάλι. Δεν τα χρειαζόµαστε σαν
ταυτότητα. Είµαστε κάτι περισσότερο από θύµα τραυµα-
τισµού ή αδικίας.

Η Δύναµη της Συγχώρεσης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 55

(η συγχώρεση) είναι υποπροϊόν µιας
συνεχούς θεραπευτικής διαδικασίας. 

(η συγχώρεση) είναι σηµάδι θετικής αυτό-
εκτίµησης.
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6) Μη επιθυµία τιµωρίας και εκδίκησης. Είναι η
εσωτερική ειρήνη που νιώθουµε όταν σταµατάµε να προ-
σπαθούµε να ισοφαρίσουµε.

7) Είναι η κατανόηση ότι η τιµωρία τους δε θα µας
θεραπεύσει

8) Είναι η απελευθέρωση και καλύτερη χρησιµο-
ποίηση της ενέργειας που κάποτε καταναλωνόταν για
να διατηρούνται µνησικακίες, απέχθειες και να περιθάλ-
πονται αγιάτρευτες πληγές. Είναι η διακοπή του φαύλου
κύκλου του πόνου και της κακοµεταχείρισης, σταµατών-
τας να δηµιουργούµε καινούργια θύµατα µε το να πλη-
γώνουµε τους άλλους όπως πληγωθήκαµε εµείς.

9) Είναι να προχωρήσουµε απρόσκοπτοι στη ζωή.
Είναι η αναγνώριση ότι έχουµε να κάνουµε καλύτερα
πράγµατα στη ζωή µας και να τα πράξουµε.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ

1) ΑΡΝΗΣΗ Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο προ-
σπαθούµε να µειώσουµε την εντύπωση ή την σπουδαι-
ότητα των οδυνηρών εµπειριών του παρελθόντος και να
θάψουµε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µας γι’αυτές
τις εµπειρίες.

2) ΑΥΤΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προσπαθούµε να εξηγήσουµε τι
µας συνέβη συµπεραίνοντας ότι κατά κάποιο τρόπο εί-
µαστε εµείς υπεύθυνοι για τα τραύµατα και τις αδικίες
που υπέστηµεν. Έτσι αποδεκατίζουµε την αυτοεκτίµησή
µας καθώς εργαζόµαστε υπερωρίες για να πείσουµε τον
εαυτό µας ότι δε θα είχαµε πληγωθεί αν ήµασταν διαφο-
ρετικοί ή αν είχαµε ενεργήσει διαφορετικά.

3) ΘΥΜΑ . Κυλιόµαστε στην αυτολύπηση και περιµέ-
νουµε λίγα από τον εαυτό µας

4) ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ. Είµαστε θυµωµένοι µε τους ανθρώ-
πους που µας πλήγωσαν και µε όλο τον κόσµο. Θέλουµε οι
άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν και να υποφέρουν όσο
και εµείς.

5) ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ. Αναγνωρίζουµε πως αν και πληγω-
θήκαµε, εν τούτοις διασωθήκαµε. Οι οδυνηρές εµπειρίες
του παρελθόντος µας στέρησαν ορισµένα πράγµατα,
αλλά µας έδωσαν άλλα. Γνωρίζουµε τη δύναµή µας και
καλωσορίζουµε την επάνοδο της συµπόνιας µας, της αί-
σθησης του χιούµορ και του ενδιαφέροντος σε θέµατα
άσχετα µε τον πόνο. Σε τελική ανάλυση κάναµε ό,τι κα-
λύτερο µπορούσαµε.

6) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Σ’αυτό το στάδιο είµαστε σε θέση
να αναγνωρίσουµε ότι και οι άνθρωποι που µας πλήγω-
σαν ίσως πλήγωσαν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ότι αν
εµείς είµαστε κάτι περισσότερο από τις πληγές µας, τότε
και αυτοί δεν είναι µόνο οι θύτες που προξένησαν τις

πληγές. Μ’αυτή τη γνώση, έχουµε τη δύναµη να τους
ελευθερώσουµε από τη φυλακή και να ξαναδιεκδική-
σουµε την ενέργεια που χρησιµοποιούσαµε για να τους
κρατάµε εκεί. Μπορούµε να τοποθετήσουµε το παρελθόν
σε σωστή προοπτική, χωρίς να το ξεχάσουµε, ν’αφήσουµε
τον πόνο να φύγει και να συνεχίσουµε να ζούµε τη ζωή
µας χωρίς το βάρος του επιπλέον συγκινησιακού φορτίου. 

Η θεραπευτική διαδικασία δε λειτουργεί πάντα µ’ αυτή
την προοδευτική σειρά. Μπορεί να µείνετε ακινητοποι-
ηµένοι για πολύ σε ένα στάδιο και µετά να κάνετε άλ-
µατα. Μερικές φορές πιθανόν να οπισθοδροµήσετε
παροδικά σε προηγούµενο στάδιο.

Μια φορά δύο βουδιστές µοναχοί πηγαίνοντας προς το
µοναστήρι τους βρήκαν να κάθεται στην όχθη του ποτα-
µού µια όµορφη νεαρή γυναίκα. Ήθελε να περάσει τον
ποταµό, αλλά το νερό ήταν ορµητικό και φοβόταν. Έτσι,
ο ένας µοναχός τη σήκωσε στην πλάτη και την πέρασε
στην άλλη όχθη. Ο άλλος µοναχός ήταν οργισµένος. Δεν
είπε τίποτα, µα µέσα του έβραζε. Αυτό απαγορευόταν.
Ένας βουδιστής µοναχός δεν έπρεπε ν’αγγίξει γυναίκα.
Κι αυτός εδώ ο µοναχός, όχι µόνο την άγγιξε, µα τη µε-
τέφερε και στους ώµους του. Διέσχισαν πολλά χιλιόµε-
τρα. Όταν έφτασαν στο µοναστήρι, καθώς περνούσαν την
πόρτα, ο οργισµένος µοναχός γύρισε στον πρώτο και του
είπε : << Άκου να δεις, θα πρέπει να µιλήσω στο δάσκαλο
γι’αυτό. Θα πρέπει να το αναφέρω. Είναι απαγορευ-
µένο!>> 

Ο πρώτος µοναχός απάντησε : «Γιατί πράγµα µιλάς; Τι
απαγορεύεται;» Τόχεις κιόλας ξεχάσει ; ρώτησε ο
δεύτερος. Σήκωσες εκείνη την όµορφη κοπέλα στους
ώµους σου! Ο πρώτος γέλασε και είπε: << Ναι , τη µετέ-
φερα. Εγώ, όµως την άφησα στο ποτάµι, χιλιόµετρα µα-
κριά. Εσύ ακόµα την κουβαλάς;>> Πολλοί από µας
κουβαλούν ακόµα, όπως ο µοναχός, ένα φορτίο που θα
µπορούσαν να έχουν «παρατήσει στην όχθη του ποτα-
µού». Πράγµατι, πολλοί σηκωνόµαστε κάθε πρωί και γε-
µίζουµε µια µεγάλη βαλίτσα µε τον πόνο µας από το
παρελθόν. 

Την παραγεµίζουµε µε τις γκρίνιες µας, την πικρία, τη
µνησικακία και το θυµό µας. Ρίχνουµε µέσα και λίγη αυ-
τολύπηση, φθόνο, ζήλια και ενοχές. Φορτώνουµε αυτή τη
βαλίτσα µε κάθε τραύµα και αδικία που µας έκαναν ποτέ,
µε ό,τι χάσαµε και µε ό,τι δεν ελπίζουµε να αποκτήσουµε
πια. Κατόπιν κλείνουµε τη βαλίτσα και τη σέρνουµε µαζί
µας, ιδροκοπώντας και ασθµαίνοντας, όπου κι αν πηγαί-
νουµε. Μήπως είναι καιρός να απαλλαγούµε από αυτό το
περιττό φορτίο; 

ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  120 -      www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Από Γιάννη Αυγουστάτο
Ψυχιατρος - Ψυχοθεραπευτης

210 6397044 - 6977 074835

(η συγχώρεση) είναι η απελευθέρωση και
καλύτερη χρησιµοποίηση της ενέργειας
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ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  121 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε βιώσει τη µακρινή σύν-
δεση που επιδεικνύει το θεώρηµα του Μπελ (του εφευ-
ρέτη του τηλεφώνου) που ουσιαστικά λέει ότι «όλα στο
Σύµπαν συνδέονται µεταξύ τους».

Για παράδειγµα, µόλις σκεφτούµε κάποιον αγαπηµένο,
χτυπάει το τηλέφωνο και είναι το πρόσωπο που σκεφτή-
καµε. Ή µπορεί να αισθανθούµε τη ζεστή, ακαθόριστη αί-
σθηση της σύνδεσης που µας κάνει να χαµογελάµε.
Οι περισσότεροι από εµάς έχουν την τάση να κάνουν ένα
«ηθικό χειρουργείο» και αναγνωρίζουν αυτούς τους νό-
µους µόνο όταν υπάρχουν αυτές οι ζεστές, ακαθόριστες
στιγµές. ´Όµως, αν αυτοί οι νόµοι λειτουργούν για µια
κατάσταση πρέπει να λειτουργούν για όλες τις καταστά-
σεις. 

Τι νοµίζετε ότι συµβαίνει όταν σκεφτείτε κάποιον που µι-
σείτε? ´Η όταν έχετε τη γνώµη ότι πρέπει «να πληρώ-
σουν» για το κακό που έκαναν? Λοιπόν, µάλλον τότε το
τηλέφωνο δε χτυπάει (ξέρετε ούτε αυτοί σας συµπαθούν),
αλλά παρόλα αυτά πραγµατοποιείτε τη σύνδεση µε τον
ίδιο τρόπο.

Η ενέργεια που στέλνουµε σε κάποιον άλλο απλά γυρίζει
πίσω σε µας. ´Ολοι έχουµε δει ανθρώπους που έχουν µνη-
σικακίες να είναι συνέχεια απογοητευµένοι µε τους άλ-
λους. Φαίνονται µαραµένοι, άδειοι, µε µειωµένη ζωτική
ενέργεια. Υποσκάπτουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, κάνο-
ντας σκέψεις εκδίκησης και µίσους. Η Μεσαιωνική Λο-
γοτεχνία αναφέρεται στο «σκώληκα ο οποίος σε
κατατρώγει εκ των έσω». Πολύ καλή µεταφορά, γιατί η
µνησικακία εξαντλεί εµάς, τη ζωή µας, τη ζωτικότητά µας. 

Η συγχώρεση είναι γι’ αυτές τις «αρνητικές» συνδέσεις.

Δεν αφήνουµε ελεύθερους «τους κακούς», αφήνουµε
ελεύθερους τους εαυτούς µας. Ακούµε ανθρώπους να
αναγνωρίζουν αυτή τη σύνδεση όταν λένε «Η σκέψη τους
µόνο µε κάνει να αισθάνοµαι υπέροχα» ή αντίστροφα.
«Η σκέψη τους και µόνο µε αρρωσταίνει».

Τι είδους σκέψεις περιµένετε να κάνει κάποιος που µόνο
όταν σκέφτεται κάποιον αισθάνεται άρρωστος?
Δε συνειδητοποιούν ότι ό,τι γίνεται το κάνουν µόνοι τους.
Οι δικές τους σκέψεις τούς δηµιουργούν τα συναισθή-
µατα ευεξίας ή αρρώστιας.

Επίσης ρωτάµε «Υπάρχει κάποιος που θα ήθελες να συγ-
χωρήσεις σήµερα?» Δε χρειάζεται να «τους ευλογήσεις
µε καλοσύνη». Δε χρειάζεται να µεταµφιεστείς σε άγιο ή
ενάρετο ή ανώτερο. Επειδή ο οίκτος ή η ανειλικρίνεια
µπορούν επίσης να ανακυκλωθούν. ´Όταν διαλέγεις απλά
να «τους ξεχάσεις» θα αποκτήσεις κέφι και ζωτικότητα,
καλύτερα από βιταµίνες.

Η Συγχώρεση των Αλλων Ωφελεί Εµάς
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 56 

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Πήτερ και ´Ελεν ´Εβαν

Peter and Helen Evans, 

“http://peterandhelenevans.com . 

This husband and wife team - freelance writers and
speakers - teach a philosophical approach to conser-
vatism, and are scheduled speakers at Blogging Man
“http://www.bloggingman.org/“ . 

Η ενέργεια που στέλνουµε σε κάποιον άλλο
απλά γυρίζει πίσω σε µας.

«Υπάρχει κάποιος που θα ήθελες να συγχω-
ρήσεις σήµερα?»

ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ;
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Επιτρέψτε αναµνήσεις, εικόνες και συναισθήµατα για
τα οποία δεν έχεις ποτέ συγχωρέσει τον εαυτό σου να εµ-
φανιστούν στο µυαλό σου. Μπορώ να δεχτώ ότι απλά
είµαι ένα συνηθισµένο ανθρώπινο ον µε µερικές κακές
και µερικές καλές ιδιότητες? Δεν υπέφερα αρκετά από
αυτές τις πράξεις? - ´Εχω µάθει και έχω µεγαλώσει και
είµαι έτοιµος/η να ανοίξω την καρδιά µου προς τον εαυτό
µου. Όταν είσθε έτοιµοι πείτε:

«Συγχωρώ τον εαυτό µου για ό,τι έχω κάνει, εκούσιο ή
ακούσιο. Είθε να είµαι ευτυχισµένος/η, χωρίς σύγχυση,
να καταλαβαίνω τον εαυτό µου και τον κόσµο. Είθε να
βοηθώ τους άλλους να είναι ευτυχισµένοι, χωρίς σύγχυση
και µε κατανόηση».

Τώρα φανταστείτε µπροστά σας ένα πρόσωπο που αγα-
πάτε και θέλετε να συγχωρέσετε. Μπορώ να δεχτώ αυτό
το πρόσωπο σαν ένα ανθρώπινο ον µε κακά και καλά
στοιχεία? ´Όταν είσθε έτοιµοι πείτε: 
«Από την καρδιά µου σε συγχωρώ για οτιδήποτε έκανες
εκούσιο ή όχι. Είθε να είσαι ευτυχισµένος/η, χωρίς σύγ-
χυση και να κατανοείς τον εαυτό σου και τον κόσµο. Πα-
ρακαλώ συγχώρεσέ µε για οτιδήποτε σου έχω κάνει,
εκούσιο ή ακούσιο. Είθε να ανοίξουµε τις καρδιές µας και
τα µυαλά µας και να συναντηθούµε µε αγάπη και κατα-
νόηση».

Το να συγχωρέσουµε τον εαυτό µας σηµαίνει να αποδε-
χτούµε τις αδυναµίες µας. Η πράξη αυτή της γενναι-
οδωρίας προς τον εαυτό µας φέρνει µεγαλύτερη
ολοκλήρωση και ακεραιότητα στην εσωτερική ζωή µας.

Αλλά κάποιες από τις λανθασµένες πράξεις µας µπορεί
να έχουν βλάψει άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτές, δεν µπο-
ρούµε να συγχωρέσουµε πραγµατικά τους εαυτούς µας,
αν πρώτα, δεν έχουµε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διορθώσουµε , να ξεπληρώσουµε, να ζητήσουµε συγ-
χώρεση. ´Όταν δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιου εί-
δους προσπάθειες ή αν αυτές αποτύχουν, για να
κλείσουµε αυτούς τους λογαριασµούς, ίσως θα πρέπει να
µετανοήσουµε και να ζητήσουµε συγχώρεση από το Θεό.
Αν η µεταµέλειά µας είναι ειλικρινής, τελικά θα έρθει η
απελευθέρωση.

´Ένα άλλο στάδιο περιλαµβάνει να συγχωρέσουµε αυ-
τούς που µας έχουν φερθεί άσχηµα. Το πρώτο στάδιο για
να εξασκηθούµε στη συγχώρεση των άλλων, σχηµατίζεται
µε τις περαστικές πράξεις από απρόσωπη, αγενή, απολί-
τιστη ή ανίκανη συµπεριφορά. Οι προσωπικές προσβο-
λές που γίνονται κακοπροαίρετα, οπωσδήποτε
δηµιουργούν πιο σοβαρή επίθεση στον εγωκεντρισµό
µας. ´Ετσι, ο εσωτερικός µας κόσµος µπορεί να βρεθεί
για υπερβολικά πολύ χρόνο κάτω από αντιδράσεις µνη-
σικακίας και έχθρας.

´Ισως το πιο δύσκολο είναι να συγχωρέσουµε παραβά-
σεις προς αυτούς που αγαπάµε. Δε µπορούµε να συγχω-
ρέσουµε εκ µέρους κάποιου αγαπηµένου µας.

Επί πλέον ένας τέτοιος θυµός ίσως δεν είναι εγωιστικός,
αλλά από ηθική άποψη καλά δικαιολογηµένος.
Οπωσδήποτε, οι κατηγορίες, µνησικακίες και οι εχθρότη-
τες εναντίον εκείνων που έσφαλαν, πρωταρχικά λει-
τουργούν ώστε να µας κρατήσουν εσωτερικά
υποδουλωµένους στην πικρία. ´Ετσι παρόλη τη φαινοµε-
νικά ανυπέρβλητη δυσκολία, αναζητούµε να αφήσουµε
τη θλίψη µας, να συγχωρέσουµε, να ξανακερδίσουµε το
σεβασµό µας για την ανθρωπιά του άλλου. Στην αρχή
ίσως µπορέσουµε να συγχωρέσουµε τµηµατικά, αλλά όσο
ακολουθούµε την οδυνηρή πρακτική του αφήµατος της
στενοχώριας µας, ίσως τελικά µπορέσουµε να συγχωρή-
σουµε πιο ολοκληρωτικά και βρούµε την απελευθέρωση
της καρδιάς µας.

Η πρακτική της συγχώρεσης βέβαια δεν υπονοεί παθητι-
κότητα ή έλλειψη βίας όταν εµφανιστεί κάτι κακό. Η µε-
γαλύτερη καλοσύνη προς ένα δολοφόνο είναι να τον
σταµατήσουµε να ξαναδολοφονήσει, αλλά δε χρειάζεται
να τον µισούµε σ’ αυτή τη διαδικασία. Τα πιθανά µελλον-
τικά θύµατα επίσης, αξίζουν ενεργητική προστασία. Το
θλιβερότερο σχόλιο πάνω στη σύγχρονη ανθρώπινη κα-
τάσταση, είναι ότι ακόµα και ο πόλεµος είναι καµιά φορά
δίκαιος και απαραίτητος για να νικηθεί το κακό. Κάνουµε
άσκηση γι’ αυτό το λόγο, επειδή η πνευµατική επιδίωξη
µετασχηµατίζει τις ενέργειες και στο τέλος, όταν γίνεται
εργασία εναντίον της δύναµης της απληστίας και του µί-
σους, αλλάζει η ατµόσφαιρα του πλανήτη µας.

Για να συγχωρέσουµε χρειάζεται να βλέπουµε: να δούµε
το µίσος που έχουµε προς τους εαυτούς µας και προς αυ-
τούς που αδίκησαν εµάς ή τους αγαπηµένους µας. ´Όταν
βλέπουµε, φαίνεται πως το µίσος δηλητηριάζει τον εσω-
τερικό µας κόσµο και ανοίγει τις καρδιές µας προς την
επιθυµία να ελευθερωθούµε από το µίσος. Το να βλέ-
πουµε, µαζί µε την επιθυµία µας κάνει να µπορούµε να
αφήσουµε τους ανοιχτούς λογαριασµούς, να αφήσουµε
τον άλλον να επιστρέψει στην καρδιά µας.

Προσπαθήστε να αισθανθείτε τη ζέστη της θεραπείας
που γίνεται µεταξύ σας. Τώρα φανταστείτε µπροστά σας
κάποιον που έχετε πληγώσει – Μπορώ να δεχτώ τον
άλλον σαν ένα συνηθισµένο ανθρώπινο ον µε κακές και
καλές ιδιότητες? ´Όταν είσθε έτοιµοι πείτε:

«Παρακαλώ συγχώρεσέ µε για οτιδήποτε εκούσιο ή
ακούσιο σου έκανα. Είθε να είσαι ευτυχισµένος, χωρίς
σύγχυση και µε κατανόηση για τον εαυτό σου και τον
κόσµο. Παρακαλώ συγχώρεσέ µε για οτιδήποτε σου
έκανα, εκούσιο ή ακούσιο. Είθε να ανοίξουµε την καρδιά
και το µυαλό µας για να συναντηθούµε µε αγάπη και κα-
τανόηση».

Προσπαθήστε να αισθανθείτε τη ζέστη της θεραπείας
που γίνεται µεταξύ σας.

http://www.innerfrontier.org/practices/forgive-
ness.htm
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ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 57
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EMDR = (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing)

Απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία 
µέσω οφθαλµικών κινήσεων

Ανάµεσα στις πολύ αξιόλογες νέες µεθόδους
αντιµετώπισης και απαλλαγής από τραυµατικές εµπειρίες
του παρελθόντος που εξακολουθούν να επιδρούν στη
συµπεριφορά µας και να επηρεάζουν τις σχέσεις µας µε
τους άλλους είναι η λεγόµενη µέθοδος EMDR. Πρόκειται
για τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Eye Movement De-
sensitization and Reprocessing, δηλαδή για την
απευαισθητοποίηση, επαναφοµοίωση της εµπειρίας και
ανακατεύθυνση της ζωής µας µε µια µέθοδο που
χρησιµοποιεί τις κινήσεις των µατιών. 

Απλή φαινοµενικά στην εκτέλεσή της η µέθοδος αυτή,
βασίζεται σε συστηµατοποιηµένες διαδικασίες (struc-
tured protocols) που ενσωµατώνουν στοιχεία
ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων όπως είναι οι
ψυχοδυναµικές, οι γνωσιακές-συµπεριφορικές, οι
διαπροσωπικές, οι σωµατικές κλπ. Η µέθοδος
επιβάλλεται να εφαρµόζεται από ειδικά εκπαιδευµένο
ψυχολόγο, ψυχίατρο κλπ, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει η
δυνατότητα διαχείρισης και αντιµετώπισης των πιθανών
προβληµάτων που µπορεί να έρχονται στην επιφάνεια
λόγω ανάδυσης απωθηµένου ψυχολογικού υλικού κατά
τη διάρκειά της, αφετέρου δε να δίνεται η ευκαιρία
κατάλληλης αξιοποίησης των πραγµατικά µεγάλων
ευκαιριών αυτεπίγνωσης και αυτοεξέλιξης που
παρέχονται µέσα από την ιδιαίτερη αυτή διαδικασία. 

Στη διάρκεια µιας συνεδρίας EMDR ο άνθρωπος
επικεντρώνεται σε ένα συγκινησιακά φορτισµένο γι’
αυτόν ζήτηµα και επαναβιώνει φάσεις της ζωής του που
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το ζήτηµα αυτό,
συγκεντρώνοντας συγχρόνως την προσοχή του στο να
κινεί τα µάτια του µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Η κίνηση
των µατιών µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να
αντικαθίσταται µε τη συγκέντρωση της προσοχής σε
αµφοτερόπλευρα επαναλαµβανόµενα ακουστικά ή
αισθητηριακά ερεθίσµατα. Με ένα αξιοθαύµαστο τρόπο,
σε πολύ σύντοµο διάστηµα ο άνθρωπος είναι σε θέση να
απευαισθητοποιηθεί σε σχέση µε τη δυσάρεστη εµπειρία
που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζωή του και να δει,
αισθανθεί και σκεφθεί τα πράγµατα κυριολεκτικά µε
διαφορετικό τρόπο. ‘Σαν να έχει ξεθωριάσει αυτή η

εικόνα...’ ‘Δε µου φαίνεται τόσο τροµερό πια!...’ ‘Δε νιώθω
να µε πληγώνει’, ‘Δε µε φοβίζει!’ ‘Σαν να έφυγε από τη
µέση αυτή η εικόνα, µου έρχονται ευχάριστα πράγµατα
τώρα στο νου’, ‘Τώρα συνειδητοποίησα κάτι πολύ
σηµαντικό ως προς αυτό...’ 

Αν το πρόβληµα αναφερόταν σε δύσκολες σχέσεις και
σε ψυχικά τραύµατα κατά την επαφή µε τους άλλους στο
παρελθόν, το άτοµο, απαλλαγµένο πλέον από το
τραυµατικό συναισθηµατικό φορτίο, είναι σε θέση να
βλέπει και να βιώνει τα πράγµατα πολύ πιο ώριµα και
ρεαλιστικά, ξεκινώντας από µια θέση ενηλίκου που
βλέπει τους άλλους ισότιµα και µε κατανόηση, νιώθοντας
ότι τα προβλήµατά τους δε χρειάζεται να τον κάνουν να
αισθάνεται αδύναµος, ψυχικά κακοποιηµένος,
ταπεινωµένος, πληγωµένος, αβοήθητος κλπ. Αν και η
ανάµνηση των γεγονότων παραµένει, το τραυµατικό
φορτίο που τις συνόδευε, έχοντας γίνει ένα µαζί τους, έχει
τώρα αποµακρυνθεί οριστικά. Ο νους δυναµώνει, η ψυχή
γαληνεύει και η ισορροπία αποκαθίσταται. Επιπλέον,
πολλές από τις αιτίες που βρίσκονταν στη βάση των
προβληµάτων του ανακαλύπτονται και
συνειδητοποιούνται από το άτοµο µέσα από µια γρήγορη,
αυθεντική, αυθόρµητη διαδικασία –συνειδητοποιήσεις
που συχνά θα απαιτούσαν χρόνια συστηµατικής
ψυχαναλυτικής ή άλλης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας. 

Όπως συµβαίνει συνήθως, το είδος και η ένταση των
προβληµάτων θα καθορίσουν το πόσος χρόνος και πόσες
συνεδρίες θα απαιτηθούν. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων όµως, η µέθοδος EMDR ενεργεί γρήγορα
και αποτελεσµατικά και δεν είναι σπάνιο, µετά από µια
και µοναδική συνεδρία, να βιώσει κανείς πολύ
σηµαντικές αλλαγές στην κατάστασή του.

Η µέθοδος EMDR πρωτοεµφανίστηκε το 1987 και
δηµιουργός της είναι η Φρανσίν Σαπίρο, ψυχολόγος
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Έρευνας Ψυχικών Παθήσεων
του Πάλο ΄Αλτο της Καλιφόρνια. Όλα άρχισαν καθώς η
Σαπίρο, ενώ περπατούσε στο πάρκο, παρατήρησε ότι τα
µάτια της άρχισαν να κινούνται από µόνα τους και ότι οι
κινήσεις αυτές ανακούφισαν τα αρνητικά συναισθήµατα
που συνδέονταν µε κάποιες δικές της βασανιστικές
αναµνήσεις. Υπέθεσε ότι οι αυθόρµητες αυτές κινήσεις
των µατιών συνέβαιναν για να ανακουφίσουν την
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Ξεπερνώντας ψυχικά τραύµατα στις σχέσεις µας 
µε τους άλλους µε τη µέθοδο EMDR

Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 58 

Στη διάρκεια µιας συνεδρίας EMDR ο
άνθρωπος επικεντρώνεται σε ένα
συγκινησιακά φορτισµένο γι’ αυτόν ζήτηµα
και επαναβιώνει φάσεις της ζωής του που
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το ζήτηµα
αυτό...

Με ένα αξιοθαύµαστο τρόπο, σε πολύ
σύντοµο διάστηµα ο άνθρωπος είναι σε θέση
να απευαισθητοποιηθεί σε σχέση µε τη
δυσάρεστη εµπειρία που έχει επηρεάσει
αρνητικά τη ζωή του και να δει, αισθανθεί και
σκεφθεί τα πράγµατα κυριολεκτικά µε
διαφορετικό τρόπο....
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υπερευαισθησία που συνδέονταν µε τις συγκεκριµένες
ψυχοτραυµατικές αναµνήσεις. Όταν πειραµατίστηκε µ’
αυτό, είδε ότι και οι άλλοι είχαν επίσης την ίδια

ανταπόκριση στις οφθαλµικές κινήσεις.  

Η Φ.Σαπίρο διευθύνει το Ινστιτούτο EMDR στο
Πασίφικ Γκρόουβ της Καλιφόρνια. Είναι επίτιµη
πρόεδρος της  EMDR HAP (Humanitarian Assistance
Programs, Προγράµµατα Ανθρωπιστικής Βοήθειας µέσω
EMDR), -µιας µη-κερδοσκοπικής οργάνωσης που
συντονίζει την ψυχολογική βοήθεια σε περιοχές του
πλανήτη που έχουν πληγεί από φυσικές ή άλλες
καταστροφές (το EMDR έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
κατάλληλο για την ταχύτατη ανακούφιση και ανάκαµψη
από το ψυχικό σοκ σε αυτές τις περιπτώσεις) και για τη
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων πάνω στη
µέθοδο αυτή σε όλο τον κόσµο. 

Πολλή επιστηµονική έρευνα έχει διενεργηθεί για να
εξηγηθεί ο τρόπος µε τον οποίο ασκεί την επίδρασή του
το EMDR και διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί, µε
περιεχόµενο και ορολογία που ξεφεύγουν από το
χαρακτήρα του παρόντος άρθρου. Ο παράγοντας πάντως
της συµµετοχής του νευρικού συστήµατος (νευρο-
βιολογικό µοντέλο) φαίνεται ότι παίζει εδώ σηµαντικό
ρόλο. 

Πρόκειται για µια πραγµατικά χρήσιµη και
αποτελεσµατική µέθοδο, που αξίζει να γνωρίσουν και να
αξιοποιήσουν άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο της
ψυχικής υγείας, αλλά και όσοι επιθυµούν να απαλλαγούν
από ψυχικά µπλοκαρίσµατα, αρνητικά συναισθήµατα και
πεποιθήσεις, που στέκονται εµπόδια στην ικανότητά τους
για καλύτερη σχέση µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους. 

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Περισσότερες πληροφορίες: 

Τέσσα Πράττου, ψυχολόγος, θεραπεύτρια EMDR,
υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραµµάτων EMDR για την
Ελλάδα  τηλ.: 210 822 15 73

EMDR Institute Inc.      www.emdr.com

Βιβλία:
Francine Shapiro Ph.D. and Margot Silk Rorrest: 
EMDR: The Breakthrough ‘‘Eye Movement’’ Therapy

for Overcoming Anxiety, Stress, And Trauma
Joan Lovett, MD: 
Small Wonders: Healing Childhood Trauma with

EMDR

Ο νους δυναµώνει, η ψυχή γαληνεύει και η
ισορροπία αποκαθίσταται.

ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΣΑΙ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΑ;
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Ένα βασικό εµπόδιο προς το άνοιγµα της αγάπης είναι
ο φόβος του πόνου της απώλειας ή και της απόρριψης του
αγαπηµένου µας.
Εδώ θα ασχοληθούµε µε την ερωτική απογοήτευση.
Στην απώλεια λόγω θανάτου έχουµε αναφερθεί στα
βιβλία Ο Μυστικός Κύκλος της Ζωής και
Ενεργειακή Ψυχολογία. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα
ασχοληθούµε µε την περίπτωση στην οποία ο
αγαπηµένος µας, για κάποιο λόγο, µας εγκαταλείπει.
Όπως πάντα, θα εφαρµόσουµε EFT ή και Αυτο-
αποπρογραµµατισµό σε κάθε συναίσθηµα που έρχεται
στην επιφάνεια και σε διάφορες όψεις, ιδιαίτερα στις
εµπειρίες της παιδικής ηλικίας.

H δύναµη που δίνουµε στον αγαπηµένο µας να
καθορίζει σε τόσο µεγάλο βαθµό την ασφάλεια, την
ευτυχία και την αξία µας, είναι αποτέλεσµα παιδικών
εµπειριών και, ιδιαίτερα, ανεπίλυτων υποθέσεων  µε τους
γονείς µας.
Για να ξεπεράσουµε, λοιπόν, τον πόνο σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εργαστούµε και στις
εµπειρίες της παιδικής ηλικίας.

Εφαρµόζοντας EFT για ερωτική απογοήτευση
Ακολουθεί ένας κατάλογος συναισθηµάτων, που είναι
δυνατόν να νιώσουµε, όταν µας εγκαταλείπει κάποιος.
Κάτω από κάθε συναίσθηµα αναφέρονται κάποιες
πιθανές φράσεις προετοιµασίας. Όπως έχουµε ήδη πει, ο
κατάλογος είναι για να σας βοηθήσει, όχι να σας
περιορίσει. Υπάρχουν πολλές άλλες πιθανότητες.

1. Απόρριψη (ταπεινωµένος/η, ανάξιος/α) επειδή
εκείνος / εκείνη δεν θέλει να είναι µαζί µου.
Α.1. Παρόλο που νιώθω απόρριψη (ταπεινωµένος,
ανάξιος), επειδή ο / η (όνοµα προσώπου) __________
µε εγκατέλειψε, αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα απόρριψη

(ταπεινωµένος, ανάξιος), επειδή ο / η (όνοµα προσώπου)
_____ µε εγκατέλειψε, τώρα αισθάνοµαι
(συνειδητοποιώ, βιώνω) την αξία µου σαν ένα µοναδικό
ον, χωρίς αυτόν.
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχοµαι, επιτρέπω στον εαυτό

µου, αντιλαµβάνοµαι ότι είναι προς όφελός µου) να
απελευθερωθώ από το συναίσθηµα της απόρριψης (του
ταπεινωµένου, του ανάξιου).

2. Φόβος να συνεχίσω τη ζωή µου χωρίς αυτό το
άτοµο.
Α.1. Παρόλο που φοβάµαι να συνεχίσω τη ζωή µου
χωρίς τον / την (όνοµα προσώπου) _____________
αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόµουν να συνεχίσω τη
ζωή µου χωρίς τον / την (όνοµα προσώπου) ________
τώρα αισθάνοµαι (αντιλαµβάνοµαι, βιώνω), ότι έχω τη
δύναµη και την αυτοπεποίθηση να διαχειριστώ τη ζωή
µου.
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχοµαι, επιτρέπω στον εαυτό

µου, αντιλαµβάνοµαι ότι είναι προς όφελός µου) να
απελευθερωθώ από το φόβο να διαχειριστώ τη ζωή µου.

3. Φόβος (ντροπή) γι’ αυτό που θα σκεφθούν οι
άλλοι για εµένα, τώρα που αυτός / αυτή µε εγκατέλειψε.
Α.1.Παρόλο που φοβάµαι (ντρέποµαι) γι’ αυτό που θα
σκεφθούν οι άλλοι επειδή ο / η (όνοµα προσώπου) ____
µε εγκατέλειψε, αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόµουν (ντρεπόµουν) γι’
αυτό που θα σκεφθούν οι άλλοι επειδή ο / η (όνοµα
προσώπου) _______ µε εγκατέλειψε, τώρα αισθάνοµαι
(αντιλαµβάνοµαι, βιώνω) την αξία µου σαν µοναδικό ον,
άσχετα µε αυτό που πιστεύουν οι άλλοι.
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχοµαι, επιτρέπω στον εαυτό

µου, αντιλαµβάνοµαι ότι είναι προς όφελός µου) να
απελευθερωθώ από το φόβο (ντροπή) για το τι
σκέπτονται οι άλλοι.

4. Φόβος ότι δεν θα βρω κάποιον άλλον άνθρωπο
να µοιραστώ τη ζωή µου µαζί του.
Α.1. Παρόλο που φοβάµαι µήπως δε βρω άλλον
άνθρωπο να µοιραστώ τη ζωή µου µαζί του, αγαπώ και
δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόµουν ότι δε θα βρω
κάποιον άλλον άνθρωπο να µοιραστώ τη ζωή µου µαζί
του, τώρα έχω τη βεβαιότητα ότι αξίζω και θα
προσελκύσω τον ιδανικό άνθρωπο για µένα.
Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το φόβο ότι δε θα
βρω κάποιον άλλον άνθρωπο.

5. Πλήγωµα (πόνος, δυστυχία, µοναξιά) που δεν
µπορώ να έχω πια αυτό το άτοµο για ν’ αγκαλιάσω, να
µοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επικοινωνήσω µαζί του.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι πληγωµένος (πόνο,
δυστυχία, µοναξιά), επειδή δεν µπορώ να έχω τον / την
(όνοµα προσώπου) ___________, για ν’ αγκαλιάσω (να
µοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επικοινωνήσω - να είστε
συγκεκριµένοι) αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν πληγωµένος

(πόνο, δυστυχία, µοναξιά), επειδή δεν µπορώ να έχω τον
/ την (όνοµα προσώπου) __________, για ν’
αγκαλιάσω (να µοιραστώ, να κάνω έρωτα, να
επικοινωνήσω - να είστε συγκεκριµένοι) τώρα βιώνω την
ολότητα της ζωής και της ύπαρξής µου και επικοινωνώ µε
αγάπη µε τους γύρω µου.
Β. Επιλέγω,... να απελευθερωθώ από το φόβο ή το
πλήγωµα (πόνο, δυστυχία, µοναξιά), επειδή δεν έχω τον
/ την (όνοµα προσώπου) _____, για ν’ αγκαλιάσω (να
µοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επικοινωνήσω - να είστε
ακριβείς) µαζί του.

6. Αδικία (πίκρα, µνησικακία, προδοσία) επειδή
εκείνος / εκείνη µε βλάπτει, µε προδίδει, µε πληγώνει
άδικα µε αυτό τον τρόπο.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι αδικία (πίκρα,

µνησικακία, προδοσία) επειδή ο / η (όνοµα προσώπου)
__________________ µε αδίκησε, αγαπώ και
δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α.2.Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν αδικία (πίκρα,

µνησικακία, προδοσία) επειδή ο / η (όνοµα προσώπου)
__________________ µε αδίκησε, τώρα πιστεύω ότι

Αντιµετωπίζοντας την Ερωτική Απογοήτευση
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 59
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η ζωή µού δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι για την
εξέλιξή µου.
Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το συναίσθηµα
της αδικίας (πίκρας, µνησικακίας, προδοσίας) επειδή ο /
η (όνοµα προσώπου) __________________  µε
αδίκησε.

7. Ενοχή (αυτοαπόρριψη) επειδή αισθάνοµαι ότι
εγώ φταίω που εκείνος / εκείνη έφυγε.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι ενοχή (αυτοαπόρριψη)
επειδή ο / η (όνοµα προσώπου) ______________ µε
εγκατέλειψε, αγαπώ πραγµατικά τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν ενοχή

(αυτοαπόρριψη) επειδή ο / η (όνοµα προσώπου) ______
µε εγκατέλειψε, τώρα συγχωρώ και αγαπώ τον εαυτό
µου, κατανοώντας ό,τι έχω κάνει και θα κάνω ό,τι
καλύτερο µπορώ.
Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το συναίσθηµα
της ενοχής (αυτοαπόρριψης) επειδή ο / η (όνοµα
προσώπου) __________ µε εγκατέλειψε.

8. Ζήλια αν (επειδή) είναι µε κάποιον άλλον.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι ζήλια επειδή (αν) ο / η

(όνοµα προσώπου) _______ είναι µε κάποιον άλλον,
αγαπώ πραγµατικά τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν ζήλια επειδή

(αν) ο / η (όνοµα προσώπου)_______ είναι µε κάποιον
άλλον, τώρα νιώθω πληρότητα και πιστεύω ότι η ζωή µού
δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι για την εξέλιξή µου.
Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το συναίσθηµα
της ζήλιας επειδή (όνοµα προσώπου)___ είναι µε
κάποιον άλλον / άλλη.

9. Θυµός (µίσος, εκδικητικότητα) επειδή εκείνος  /
εκείνη µε έκανε να πονέσω τόσο πολύ.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι θυµό (µίσος,
εκδικητικότητα) επειδή ο / η (όνοµα προσώπου)
_____________ µε εγκατέλειψε (είναι µε κάποιον
άλλον), αγαπώ πραγµατικά τον εαυτό µου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν θυµό (µίσος,
εκδικητικότητα), επειδή ο / η (όνοµα προσώπου) _____
µε εγκατέλειψε (είναι µε κάποιον άλλον), τώρα
αντιλαµβάνοµαι ότι είµαι ικανός να αισθάνοµαι
ευτυχισµένος και ολοκληρωµένος και χωρίς εκείνον /
εκείνη.
Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το θυµό (µίσος,
εκδικητικότητα) επειδή ο / η (όνοµα προσώπου)
_____________ µε εγκατέλειψε (είναι µε κάποιον
άλλον / άλλη).

10. Κατάθλιψη (απογοήτευση, αποθάρρυνση) που
δεν µπορώ να έχω αυτό που θέλω και δεν µπορώ να κάνω
τίποτα γι’ αυτό.
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι κατάθλιψη

(απογοήτευση, αποθάρρυνση) επειδή δεν µπορώ να είµαι
µε τον / την (όνοµα προσώπου)__________αγαπώ και
δέχοµαι τον εαυτό µου.
Α..2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόµουν  κατάθλιψη

(απογοήτευση, αποθάρρυνση) επειδή δεν µπορούσα να
είµαι µε τον / την (όνοµα προσώπου) ___________
τώρα αντιλαµβάνοµαι (συνειδητοποιώ, αισθάνοµαι ) ότι
έχω τη δύναµη να δηµιουργήσω τη ζωή που εγώ θέλω.

Β. Επιλέγω ... να απελευθερωθώ από το συναίσθηµα
της κατάθλιψης (απογοήτευσης, αποθάρρυνσης) επειδή
δεν µπορώ να είµαι µε τον / την (όνοµα προσώπου)
___________.

Δε χρειάζεται πολύς χρόνος για να εφαρµόσουµε όσα
αναφέραµε. Ο πόνος, που συχνά διαρκεί µήνες ακόµη και
χρόνια για ορισµένους ανθρώπους, µπορεί να
εξαφανιστεί σε µια βδοµάδα ή και λιγότερο. Δε βοηθάµε
κανέναν όταν έχουµε όλα αυτά τα δυσάρεστα
συναισθήµατα.
Είναι καλύτερα να απαλλαγούµε από αυτά και να
συνεχίσουµε τη ζωή µας.

********
Η ιστορία ενός άνδρα, που χρησιµοποίησε EFT
για τον πόνο από την εγκατάλειψη της επί τρία
χρόνια συντρόφου του
Ξεκινήσαµε µε
Τον πόνο της εγκατάλειψης.

Αυτό οδήγησε σε έναν αριθµό όψεων σε σειρά:
Πόνο από απόρριψη.
Πόνο από απόρριψη στο παρελθόν – ιδιαίτερα
από ένα γεγονός στην εφηβεία, όπου ένιωσε
απόρριψη από ένα κορίτσι.
Φόβο ότι θα είναι µόνος στη ζωή.
Πόνο που θα είναι µόνος στη ζωή.
Φόβο ότι δε θα βρει ποτέ κάποιον να ταιριάξει.
Τη δυσκολία του στο να αισθάνεται ενότητα µε
τους ανθρώπους.
Τη δυσκολία του να εκφράσει την αγάπη του
και τον ενθουσιασµό του µε τους ανθρώπους.
Μοναξιά ακόµα και όταν είναι µε άλλους.
Μοναξιά – ξεχωριστότητα από το Θεό.
Απόρριψη και εγκατάλειψη από το Θεό.
Μια βαθιά µοναξιά στην απεραντοσύνη του
σύµπαντος.
Αφού εργαστήκαµε µε όλες αυτές τις όψεις σε δύο
συνεδρίες επί δύο διαδοχικές µέρες, πέρασε περίπου
τρεις ώρες βάρους στο στήθος και την περιοχή του λαιµού
και µετά κοιµήθηκε για να ξυπνήσει απόλυτα ελεύθερος.
Ένιωσε τόσο ελεύθερος που είναι τώρα πια ικανός να
προσφέρει τη βοήθειά του στην τέως φίλη του ώστε να
δηµιουργήσει µια καινούρια ζωή, βασισµένη στις
ανικανοποίητες ανάγκες της.
Δεν ένιωθε πια πόνο, φόβο απόρριψης ή µοναξιά.
Και χρειάστηκε µόνο δύο συνεδρίες, των 25 λεπτών της
ώρας η καθεµία, ξεκινώντας τη δεύτερη µέρα από την
ανακοίνωσή της ότι τον αφήνει.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Για βιβλία, CD, DVD & διαλέξεις 
210 6818220, 210 6818151

http://www.HolisticHarmony.com/greek/ 
armoniki@holisticharmony.com
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Ένα διαζύγιο, ένας χωρισµός και γενικά κάθε διάλυση µιας ση-
µαντικής σχέσης, είναι επώδυνη εµπειρία. Αυτός ο πόνος µπο-
ρεί να κλονίσει σοβαρά τη γαλήνη και την ευτυχία µας.
Μπορούµε όµως να αξιοποιήσουµε αυτόν τον εσωτερικό κλονι-
σµό για την πνευµατική µας εξέλιξη. Αν σκεπτόµαστε να χωρί-
σουµε, χρειάζεται να εξετάσουµε πολλά µαθήµατα πριν
καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι όντως πρέπει να χωρίσουµε.
Αν όµως κάποιος άλλος µας εγκαταλείπει, ή ο χωρισµός έχει ήδη
συµβεί, µπορεί να ωφεληθούµε από τα ακόλουθα:

Το πρώτο που χρειάζεται να εξετάσουµε είναι πώς, µε τη
συµπεριφορά µας, έχουµε συµβάλλει και εµείς στο πρό-
βληµα. Μόνον έτσι µπορούµε, όταν το θελήσουµε, να δηµιουρ-
γήσουµε µια καινούργια  υγιή σχέση.
Σχετικά µε αυτό ας εξετάσουµε τα ακόλουθα:

α.Μήπως κριτικάραµε, παραπονιόµασταν, απορρίπταµε
ή κάναµε τον άλλο να αισθανθεί µη αποδεκτός.
β. Μήπως τον κούρασε η συνεχής ανάγκη µας για επιβε-
βαίωση.
γ.Μήπως οι φόβοι µας µάς έκαναν υπερευαίσθητους και ενο-
χλητικούς.
δ. Μήπως παίζαµε παιχνίδια δύναµης για το ποιος είναι ο
πιο επιτυχηµένος ή ποιος έχει δίκιο.
ε. Μήπως παίζαµε κάποιο ρόλο που επηρέαζε τη συµπερι-
φορά του άλλου, όπως το ρόλο του παιδιού, του γονέα, του δα-
σκάλου, του αγίου, του σωτήρα, του επαναστάτη ή κάποιο άλλο.
ζ. Μήπως ήµασταν τόσο ευάλωτοι στα λόγια και τη συµπερι-
φορά του άλλου επειδή έχουµε ενοχές.
η.Μήπως δε φανερώναµε καθαρά τις ανάγκες µας σαν ενή-
λικες και γι’ αυτό νιώθαµε καταπιεσµένοι, παραπονιόµασταν,
κριτικάραµε ή απειλούσαµε.
θ.Μήπως προβάλλαµε στον άλλο κάποιες παιδικές ή άλλες
εµπειρίες µας.
ι. Μήπως ο άλλος καθρέφτιζε  τη δική µας έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης και αυτοσεβασµού.
κ.Μήπως είχαµε προσκολλήσεις που έµπαιναν ανάµεσά µας.
λ. Μήπως είχαµε εσωτερικές συγκρούσεις που καθρεφτί-
ζονταν από τον άλλο.
µ.Μήπως τον ελέγχαµε – δεν του αφήναµε την ελευθερία να
είναι ο εαυτός του.
ν.Μήπως τον ανταγωνιζόµασταν ή τον απειλούσαµε.

Μπορεί να χρειαστεί να µάθουµε να αγαπάµε τον άλλο, ανε-
ξάρτητα από τη συµπεριφορά του και την απόφασή µας να µεί-
νουµε ή όχι  µαζί του.

Μπορεί να ανακαλύψουµε ότι µπορούµε να ζήσουµε χωρίς
τον άλλο και ότι η ευτυχία, η ασφάλεια και η αγάπη είναι εσω-
τερικές καταστάσεις που υπάρχουν πάντοτε µέσα µας, αρκεί να
επιτρέψουµε στον εαυτό µας να τις βιώσει.

Μπορούµε να εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε

µεγαλύτερη εσωτερική δύναµη, ώστε να νιώθουµε σίγου-
ροι και ικανοί να αντιµετωπίσουµε οτιδήποτε µας φέρει το παι-
χνίδι της ζωής.
Οι περισσότεροι από µας χρειάζεται να αλλάξουµε την εικόνα
που έχουµε για τον εαυτό µας. Χρειάζεται να δεχόµαστε, να
αγαπάµε και να σεβόµαστε περισσότερο τον εαυτό µας, ώστε
να µη δηµιουργήσουµε το ίδιο πρόβληµα στην επόµενη σχέση
µας ή στη ζωή µας γενικά.

Κατευθύνοντας την ενέργειά µας σε πνευµατικά θέµατα και
αναπτύσσοντας τη σχέση µας µε το Θεό - το Οικουµενικό ον,
δεν θα είµαστε πια τόσο ευάλωτοι και εξαρτηµένοι από τους άλ-
λους για την ασφάλεια και την αξία µας.

Μπορεί να χρειαστεί να µάθουµε ότι η απόφαση του άλλου να
φύγει, δε σηµαίνει απαραίτητα ότι µας απορρίπτει. Πι-
θανόν να µας αγαπά και να µας σέβεται πολύ, αλλά να έχει
άλλες ανάγκες που τον οδηγούν να αναζητήσει αλλού την ευτυ-
χία.

Μπορούµε να χωρίσουµε τα µαθήµατά µας σε πέντε κα-
τηγορίες:

1. Να µάθουµε να επικοινωνούµε αποτελεσµατικότερα, µε
σταθερότητα και αγάπη.

2. Να απελευθερωθούµε από κάποιες προσκολλήσεις
που αυξάνουν τις συγκρούσεις που έχουµε µε τους άλλους και
κλονίζουν την ευτυχία µας.

3. Να εξετάσουµε τη συµπεριφορά µας που πιθανόν να
ενοχλεί τους άλλους.

4. Να απελευθερωθούµε από υποσυνείδητους προγραµ-
µατισµούς που περιορίζουν την αυτοπεποίθησή µας και την
ικανότητά µας να έλκουµε τον τρόπο συµπεριφοράς που µας
αξίζει.

5. Να αναπτύξουµε το αίσθηµα της εσωτερικής ασφά-
λειας, της αξίας και της ελευθερίας µας. 

Όταν η ασφάλεια, η αγάπη και η ευτυχία είναι για µας µια εσω-
τερική πραγµατικότητα, τότε µπορούµε να βιώσουµε την αγάπη
χωρίς όρους.

Μολονότι οφείλουµε να κάνουµε κάθε δυνατή προσπά-
θεια να θεραπεύσουµε τις σχέσεις µας, στην περίπτωση
που τελικά διαλυθεί µια σχέση, υπάρχουν ακόµα πολλά που
µπορούµε να µάθουµε.

Τι µπορούµε να µάθουµε από τη διάλυση µιας σχέσης
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 60 

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ 
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Παρόλο που θέλουµε να αγαπάµε και να µας αγαπούν,
τα φοβόµαστε και τα δύο. Τα βιώµατα του παρελθόντος
µάς έχουν προγραµµατίσει να συσχετίζουµε την αγάπη
µε δυσάρεστες εµπειρίες και ιδιαίτερα µε την αίσθηση ότι
είµαστε ευάλωτοι.

Γι’ αυτό το λόγο έχουµε αναπτύξει φόβους και υποσυ-
νείδητη αντίσταση στο να έρθουµε κοντά µε κάποιον
άλλο, να ανοίξουµε την καρδιά µας και να εκφράσουµε
τις ανάγκες, τους φόβους και τα συναισθήµατά µας.

Αυτοί οι φόβοι είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο στη δηµι-
ουργία αρµονικών σχέσεων αγάπης, ιδιαίτερα ερωτικών
σχέσεων.

Είναι φανερό ότι, αν επηρεαζόµαστε από τέτοιους φό-
βους, θα αναπτύξουµε διάφορους αµυντικούς µηχανι-
σµούς ακόµη και συµπεριφορές, που θα σαµποτάρουν τις
σχέσεις που υποτίθεται ότι προσπαθούµε να δηµιουργή-
σουµε ή να βελτιώσουµε. Όταν είµαστε αµυντικοί, δεν εί-
µαστε ούτε ευχάριστοι ούτε αξιαγάπητοι. Η έλλειψη
αγάπης έλκει το ίδιο. Το άνοιγµα και η αγάπη προσελ-
κύουν την αγάπη.

Μερικοί από αυτούς τους φόβους:

1. Νιώθουµε ευάλωτοι και φοβόµαστε ότι, αν ανοι-
χτούµε και αγαπήσουµε, θα πληγωθούµε κι έτσι προτι-
µούµε να κρατήσουµε συναισθηµατική απόσταση.
Σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται να θυµόµαστε ότι η
αγάπη ποτέ δε δηµιουργεί πόνο. Η προσκόλληση, η προσ-
δοκία και η ανάγκη του άλλου είναι τα αίτια του πόνου
µας. Όταν αγαπάµε αγνά, χωρίς να εξαρτιόµαστε από τον
άλλο, δεν µπορεί να υπάρχει πόνος. Υπάρχει διαφορά
ανάµεσα στην εξάρτηση και την αγάπη, που θα συζητή-
σουµε σε επόµενο κεφάλαιο.

2. Δε θέλουµε να δώσουµε στον άλλο την εντύπωση ότι
µπορεί να µας κάνει ό,τι θέλει.
Ο φόβος ότι θα µας ελέγχουν µας κάνει αµυντικούς και
απρόθυµους να δώσουµε και να υπηρετήσουµε τον άλλο
όταν το χρειάζεται. Το να είµαστε ικανοί να λέµε «όχι»
και να θέτουµε υγιή και δίκαια όρια µε αγάπη και σεβα-
σµό είναι ένα ουσιαστικό κοµµάτι µιας αληθινής σχέσης
αγάπης. Είναι επίσης σηµαντικό να απελευθερωθούµε
από το φόβο ότι θα µας ελέγχουν και να µάθουµε να δί-
νουµε πρόθυµα και µε αγάπη στον άλλο ό,τι χρειάζεται.

3. Θα προτιµούσαµε να ζητήσει πρώτος ο άλλος

συγγνώµη ή τουλάχιστον να αντιληφθεί τα λάθη του.
Συγχώρεση υπό προϋποθέσεις δεν είναι πραγµατική
συγχώρεση. Είµαστε εµείς οι ίδιοι που υποφέρουµε από
τα αρνητικά µας συναισθήµατα, όταν δεν µπορούµε να
συγχωρούµε και να αγαπάµε. Είµαστε εµείς οι ίδιοι που
ωφελούµαστε από τη συγχώρεση και την αγάπη. Με το
να µη συγχωρούµε, τιµωρούµε τον εαυτό µας και όχι τους
άλλους. Και δε µαθαίνουµε ούτε αναπτυσσόµαστε συναι-
σθηµατικά και πνευµατικά.

4. Φοβόµαστε ότι θα χάσουµε τον έλεγχο των
άλλων, όταν τους αφήνουµε  να νιώθουν χαλαρά µαζί
µας.
Το να ελέγχουµε τους άλλους µε αρνητικά συναισθή-

µατα και έλλειψη αγάπης είναι πιο βλαβερό για µας παρά
για τους άλλους. Χρειάζεται να επιλέξουµε ανάµεσα στα
παιχνίδια ελέγχου και την αγάπη. Θέλουµε να παίζουµε
αυτά τα παιχνίδια ελέγχου ή διακινδυνεύουµε να χά-
σουµε τον έλεγχο και να βιώσουµε αγνή αγάπη; Είναι επι-
λογή µας.

5. Θέλουµε να ρίξουµε το φταίξιµο για την απο-
γοήτευση από τον εαυτό µας και τη ζωή µας σε κάποιον
άλλον, που είναι «υπεύθυνος».
Χρειάζεται να επιλέξουµε ανάµεσα στο να κρυβόµαστε
πίσω από την ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος µπορεί να
είναι υπεύθυνος και να φταίει για την πραγµατικότητά
µας ή να προχωρήσουµε και να αναλάβουµε την ευθύνη
για την πραγµατικότητά µας στο παρελθόν και το παρόν.
Μόνο τότε θα έχουµε τη δύναµη να δηµιουργήσουµε την
πραγµατικότητα που προτιµούµε. Το να κατηγορούµε άλ-
λους για ό,τι δε µας ικανοποιεί, ποτέ δε θα βελτιώσει την
πραγµατικότητά µας. Απλά καταδικάζουµε τον εαυτό µας
σε στασιµότητα, µοναξιά και δυστυχία.

6. Πιστεύουµε λανθασµένα ότι η αγάπη απαιτεί να
επιτρέπουµε στον άλλο να κάνει ό,τι θέλει – ανεξάρτητα
από ηθική ή δικαιοσύνη – και ότι αυτό είναι απόλυτα
αποδεκτό.
Έχουµε ήδη εξηγήσει ότι αυτή είναι λάθος αντίληψη
της αγάπης και της συγχώρεσης. Δεν έχουµε µόνο το δι-
καίωµα αλλά και την υποχρέωση να περιµένουµε, να ζη-
τούµε και κατά καιρούς να απαιτούµε από τον άλλο να
µας συµπεριφέρεται ηθικά και δίκαια. Αυτό µπορεί να
γίνει µε αγάπη και σεβασµό προς τον άλλο και τον εαυτό
µας.

Γιατί Φοβόµαστε τις Στενές Σχέσεις Αγάπης;
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 61

Είναι φανερό ότι, αν επηρεαζόµαστε από
τέτοιους φόβους, θα αναπτύξουµε διάφορους
αµυντικούς µηχανισµούς ακόµη και συµπερι-
φορές, που θα σαµποτάρουν τις σχέσεις που
υποτίθεται ότι προσπαθούµε να δηµιουργή-
σουµε ή να βελτιώσουµε.

Χρειάζεται να επιλέξουµε ανάµεσα στο να
κρυβόµαστε πίσω από την ψευδαίσθηση ότι
κάποιος άλλος µπορεί να είναι υπεύθυνος και
να φταίει για την πραγµατικότητά µας ή να
προχωρήσουµε και να αναλάβουµε την ευ-
θύνη για την πραγµατικότητά µας στο πα-
ρελθόν και το παρόν. 
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7. Έχουµε ταυτιστεί µε το ρόλο του θύµατος και χρει-
αζόµαστε να νιώθουµε πληγωµένοι και κακοποιηµένοι.
Είναι πολλοί που ψάχνουν την αξία τους στο ρόλο του
θύµατος ή του κακοποιηµένου. Η αιτία είναι «Είµαι το
θύµα που σηµαίνει ότι ο άλλος είναι κακός κι εγώ καλός
και άξιος. Όσο είµαι θύµα, αξίζω.»

Έχουµε την επίσης λανθασµένη εντύπωση ότι, όταν θυ-
µώνουµε, έχουµε δίκιο. Κι έτσι βρίσκουµε λόγους για να
νιώθουµε πληγωµένοι και θυµωµένοι και τότε αισθανό-
µαστε άξιοι και δικαιωµένοι. Ο ρόλος του θυµωµένου θύ-
µατος παίρνει «διπλή δόση αξίας».

8. Είµαστε στο ρόλο του ανακριτή και χρειαζόµαστε
να βρίσκουµε λάθη στους άλλους.
Τα παιχνίδια ελέγχου δεν εξασφαλίζουν ευτυχία διαρ-
κείας. Η αγάπη την εξασφαλίζει. Θέλουµε να βρίσκουµε
λάθη στον άλλο ή να δηµιουργήσουµε σχέσεις αγάπης;
Θέλουµε να µας δίνουν δίκιο ή να µας αγαπούν;

9. Φοβόµαστε να εκφράσουµε αγάπη, επειδή νο-
µίζουµε ότι δε θα έχουµε επαρκή ανταπόκριση από
τους άλλους και θα νιώσουµε απόρριψη.
Αυτό είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουµε. Όταν εκ-
φράζουµε αγάπη και ενδιαφέρον, µπορεί να έχουµε την
ανταπόκριση που χρειαζόµαστε ή µπορεί και όχι. Αυτό δε
µειώνει την αξία µας. Η αξία µας είναι βασισµένη στην
ύπαρξή µας και όχι στο πώς ανταποκρίνονται οι άλλοι.
Είναι πολύ πιο σηµαντικό να αγαπάµε από το να µας αγα-
πάνε. Μπορούµε πάντα να αγαπάµε – αυτό το ελέγχουµε
εµείς. Δεν µπορούµε πάντα να αγαπιόµαστε.

10. Δεν µπορούµε να πιστέψουµε ότι οι άλλοι είναι
δυνατόν να µας αγαπάνε.
Στην πραγµατικότητα είµαστε ωραίοι και αξιαγάπητοι
ακριβώς όπως είµαστε. Είµαστε εκφράσεις του ίδιου του
θείου στον υλικό κόσµο.

11. Έχουµε πληγωθεί σοβαρά από αυτό το άτοµο ή
από άλλους και δεν µπορούµε να ξεπεράσουµε αυτήν την
πίκρα.
Αυτή είναι η δοκιµασία µας. Το να µπορούµε να συγ-
χωρούµε και να αγαπάµε αυτούς που µας έχουν βλάψει.
Είναι εύκολο να αγαπάµε αυτούς που µας δίνουν ό,τι θέ-
λουµε. Ακόµη και τα ζώα αγαπούν αυτούς που τα τρέφουν
και τα φροντίζουν. Η πνευµατική εξέλιξη είναι µια διαδι-
κασία, κατά την οποία αποκτούµε αρκετή σιγουριά µέσα
µας και πίστη στη σοφία και τη δικαιοσύνη του σύµπαν-
τος, ώστε να είµαστε ικανοί να αγαπάµε ακόµη κι αυτούς
που µας βλάπτουν.

12. Φοβόµαστε ότι µπορεί να µας κάνουν κακό.
Αυτό µπορεί να γίνει µόνον αν εµείς επιτρέψουµε στους
άλλους να το κάνουν ή µόνον αν οι νόµοι του σύµπαντος

δεν εφαρµόζονται ή δεν υπάρχουν. Αλλιώς µπορεί να
συµβεί µόνον ό,τι είναι χρήσιµο στη διαδικασία εξέλιξής
µας.

13. Φοβόµαστε ότι θα µας χρησιµοποιήσουν, κα-
ταπιέσουν, περιορίσουν, παγιδεύσουν ή ότι δε θα
µπορούµε να είµαστε ο εαυτός µας.
Η αγάπη δεν µπορεί ποτέ να χρησιµοποιηθεί ή να πε-
ριοριστεί. Είναι πάντοτε ελεύθερη. Συνήθως επιτρέπουµε
να µας χρησιµοποιούν ή να µας καταπιέζουν, όταν θέ-
λουµε ή χρειαζόµαστε κάτι από τους άλλους. Η προσκόλ-
λησή µας και ο φόβος µας µάς κάνουν να παζαρεύουµε
την ελευθερία µας για να πάρουµε επιδοκιµασία, ασφά-
λεια ή ευχαρίστηση από τους άλλους. Όταν ενεργούµε µε
αγάπη χωρίς προσκόλληση, κάνουµε οτιδήποτε µας ζη-
τούν οι άλλοι µε αγάπη και χαρά, όταν µπορούµε να το
κάνουµε, και εξηγούµε µε αγάπη γιατί δεν µπορούµε ή
επιλέγουµε να µην ανταποκριθούµε, όταν δεν µπορούµε.
Είµαστε ελεύθεροι να δώσουµε µε αγάπη και επίσης να
µην επιλέξουµε να δώσουµε πάλι µε αγάπη.
Όταν αγαπάµε αγνά χωρίς προσκόλληση, µπορούµε να
είµαστε απόλυτα και ειλικρινά ο «εαυτός µας».

14. Φοβόµαστε ότι µπορεί να αποτύχουµε στη
σχέση.
Αν συµβαίνει αυτό, έχουµε την επιλογή να διακινδυ-
νεύσουµε να αποτύχουµε στη σχέση ή να δηµιουργή-
σουµε µια µοναχική ζωή χωρίς αγάπη, επειδή φοβόµαστε
την πιθανότητα της αποτυχίας. Το ερώτηµα είναι τι είναι
αποτυχία; Ακόµη κι αν η σχέση δεν κρατήσει για πάντα,
αυτό σηµαίνει αποτυχία; Δεν έχουµε µάθει και κερδίσει
κάτι; Ίσως να µην υπάρχει αποτυχία.

15. Φοβόµαστε να επιτρέψουµε στους άλλους πολύ οι-
κειότητα, επειδή θα πάψουν να ενδιαφέρονται.
Αυτή είναι µια ενδιαφέρουσα πεποίθηση που µπορεί να
δείχνει µάλλον πώς εµείς λειτουργούµε παρά τι κάνουν οι
άλλοι. Ίσως εµείς οι ίδιοι χάνουµε το ενδιαφέρον µας για
τους άλλους, όταν δεν αποτελούν πια πρόκληση, όταν
µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένοι. Η αγάπη ποτέ δεν
κουράζεται από την αγάπη. Τα παιχνίδια µπορεί να γί-
νουν βαρετά. Αν οι σχέσεις είναι παιχνίδια, µε τα οποία
επαληθεύουµε τη δύναµη, το ενδιαφέρον, τη γοητεία ή
την αξία µας µέσα από τους ρόλους που παίζουµε, τότε
εµείς και οι άλλοι µπορεί να πάψουµε να ενδιαφερόµα-
στε. Όταν βιώνουµε αγνή αγάπη, όλα αυτά τα παιχνίδια
εξαφανίζονται.

16. Φοβόµαστε ότι θα γίνουµε αδύναµοι.
Δυστυχώς µερικοί από µας έχουµε προγραµµατιστεί να
πιστεύουµε ότι η αγάπη είναι µια µορφή αδυναµίας και
δεν είναι για τους δυνατούς και ανεξάρτητους. Ίσως αυτό

Είναι πολλοί που ψάχνουν την αξία τους στο
ρόλο του θύµατος ή του κακοποιηµένου. Η
αιτία είναι «Είµαι το θύµα που σηµαίνει ότι ο
άλλος είναι κακός κι εγώ καλός και άξιος.
Όσο είµαι θύµα, αξίζω.»

Η πνευµατική εξέλιξη είναι µια διαδικασία,
κατά την οποία αποκτούµε αρκετή σιγουριά
µέσα µας και πίστη στη σοφία και τη δικαιο-
σύνη του σύµπαντος, ώστε να είµαστε ικανοί
να αγαπάµε ακόµη κι αυτούς που µας βλά-
πτουν.
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να περιγράφει ακριβώς την εικόνα της αγάπης µε την
οποία έχουµε µεγαλώσει. Η αγάπη χωρίς όρους είναι το
αντίθετο. Βασίζεται σε εσωτερική δύναµη και ατοµική
ελευθερία. Επιλέγουµε να αγαπάµε τους άλλους επειδή
τους αγαπάµε, όχι επειδή τους χρειαζόµαστε. Αυτό απαι-
τεί την ύψιστη εσωτερική αίσθηση αξίας και ασφάλειας.

17. Φοβόµαστε την απόρριψη ή την εγκατάλειψη.
Υπάρχει πάντα αυτή η πιθανότητα. Δεν έχουµε καµιά
εγγύηση ότι οι άλλοι θα είναι πάντοτε µαζί µας. Μπορεί
να µας αφήσουν ή µπορεί να πεθάνουν. Μπορεί να επι-
λέξουν να αγαπήσουν κάποιον άλλον περισσότερο από
µας. Αυτές οι εµπειρίες δεν µπορούν να συµβούν εκτός κι
αν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόµαστε για τη διαδικα-
σία εξέλιξής µας και, αν συµβούν, τότε δεν µπορούν να
αποφευχθούν.
Όταν φοβόµαστε την εγκατάλειψη, µπορεί να πέσουµε
στις ακόλουθες παγίδες:

α. Δοκιµάζουµε τους άλλους µε αρνητική συµπερι-
φορά για να δούµε πόσο σταθερή είναι η αγάπη τους.
Συχνά τους διώχνουµε και οι πεποιθήσεις µας γίνονται
µια πραγµατικότητα που εµείς οι ίδιοι έχουµε δηµιουρ-
γήσει.

β. Φεύγουµε πρώτοι από τη σχέση, για να µην βιώ-
σουµε απόρριψη ή εγκατάλειψη και «να σώσουµε την
υπόληψή µας».

γ. Δεν επιτρέπουµε στον εαυτό µας να είναι ολο-
κληρωτικά δοσµένος και ανοικτός – υποτίθεται προ-
στατεύοντας τον συναισθηµατικά – αλλά στην
πραγµατικότητα δηµιουργώντας µια νεκρή σχέση χωρίς
αγάπη.

18. Φοβόµαστε τις υποχρεώσεις της σχέσης.
Αυτό είναι στην επιλογή µας. Έχουµε κάθε δικαίωµα να
ζήσουµε µόνοι και να µην µπούµε σε µια προσωπική
σχέση αγάπης, που συνήθως ακολουθείται από κάποιες

δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. Μερικές ψυχές έχουν επι-
λέξει να εξελιχθούν µόνες τους. Είναι ένας έγκυρος τρό-
πος ζωής. Το ερώτηµα είναι αν τον επιλέγουµε επειδή
καθοδηγούµαστε από την ψυχή µας να το κάνουµε ή
επειδή φοβόµαστε τις υποχρεώσεις µιας σχέσης. Αν
ισχύει το δεύτερο, τότε θα είµαστε στάσιµοι στην εξελι-
κτική διαδικασία µας, καθώς φοβόµαστε να µπούµε στις
καταστάσεις που ακριβώς απαιτούνται για τη µάθησή
µας.

19. Φοβόµαστε µήπως δηµιουργήσουµε την ίδια σχέση
που είχαν οι γονείς µας (ή άλλοι), όταν ήµασταν νέοι.
Η πρόκληση είναι να µάθουµε από εκείνα τα αρνητικά
πρότυπα και να πάρουµε εκείνη την ενέργεια και να τη

µεταµορφώσουµε µέσα µας, ώστε να απελευθερωθούµε
από την επίπτωσή τους επάνω µας. Έχουµε κερδίσει
γνώση από εκείνες τις εµπειρίες και µπορούµε τώρα να
δηµιουργήσουµε ένα νέο τύπο σχέσης χωρίς τις αρνητικές
ιδιότητες των προτύπων µας.

20. Φοβόµαστε το άγνωστο.
Η εξέλιξη κατ’ ανάγκη σηµαίνει να βαδίσουµε εκεί που
δεν ήµασταν. Δεν γίνεται διαφορετικά – αλλιώς δεν θα
ήταν εξέλιξη. Αυτό είναι αλήθεια σε όλες τις όψεις της
ζωής µας. Η απελευθέρωση από τις περιοριστικές αντι-
λήψεις µας και η ζωτική δηµιουργία απαιτούν να ξεπερά-
σουµε το φόβο του άγνωστου και να έχουµε πίστη στους
αγαθούς νόµους και τις δυνάµεις του σύµπαντος και στην
ικανότητά µας να αντιµετωπίσουµε οτιδήποτε µπορεί να
προκύψει.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Η αγάπη χωρίς όρους είναι το αντίθετο. Βα-
σίζεται σε εσωτερική δύναµη και ατοµική
ελευθερία. Επιλέγουµε να αγαπάµε τους άλ-
λους επειδή τους αγαπάµε, όχι επειδή τους
χρειαζόµαστε. Αυτό απαιτεί την ύψιστη εσω-
τερική αίσθηση αξίας και ασφάλειας.

Μερικές ψυχές έχουν επιλέξει να εξελιχθούν
µόνες τους. Είναι ένας έγκυρος τρόπος ζωής.
Το ερώτηµα είναι αν τον επιλέγουµε επειδή
καθοδηγούµαστε από την ψυχή µας να το κά-
νουµε ή επειδή φοβόµαστε τις υποχρεώσεις
µιας σχέσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ.

aa2 communication children:new aa2 QK 7  7/19/07  10:55 AM  Page 130



ΑΓΑΠΗ & ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Α.Α. νο. 2 -  131 -       www.ΗolisticHarmony.com/greek/        

Η Αγάπη είναι το  ανώτερο  επίτευγµα της ύπαρξης, γιατί
µας επιτρέπει να επιλέγουµε.                                            

Φαίνεται ότι από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης στη
γη  υπήρξαν δύο εκδοχές της ζωής. Ο φόβος,  που
ισοδυναµούσε µε έλλειψη ελευθερίας,  και η αγάπη.

Δηλ. η δυνατότητα που  µας δόθηκε ήταν  είτε  να ζούµε
µέσα στο φόβο, ως αδύναµα και εξαρτηµένα όντα,  που
ωστόσο, είχαν την δυνατότητα, αν ήθελαν,  να γίνουν
δυνατά και ελεύθερα, είτε δηλ. να επιλέγουµε να
νιώθουµε αγάπη.

Ο φόβος είναι µονόδροµος και  θέλει µόνο να µας νικήσει
κερδίζοντας την απόλυτη κυριαρχία πάνω µας, δε µας
αφήνει κανένα περιθώριο επιλογής. Αντίθετα, η αγάπη
έχει ελευθερία,  µας  επιτρέπει, αν θέλουµε,  να
επιλέξουµε :  όχι φόβο,  αλλά  αγάπη.  

Η ελευθερία στηρίζεται αλλά και αφυπνίζει την  αγάπη.
Και από την άλλη πλευρά,  η αγάπη  δίνει την  ελευθερία
να µπορούµε, αν θέλουµε,  να απαλλαγούµε από κάθε
δέσµευση και ψυχαναγκασµό,   να κατευθύνουµε  τη ζωή
µας και  να παίρνουµε τις κρίσιµες αποφάσεις συνειδητά,
να δηµιουργούµε και να εξελισσοµαστε  µε   δική µας
ελεύθερη απόφαση και εστιασµένη πρόθεση. Αλλά και να
µη θέλουµε,  πάλι αξιαγάπητοι είµαστε.   

Ανάµεσα στις δύο  αυτές εκδοχές υπάρχει η λήθη της
πνευµατικής  καταγωγής µας,  προκειµένου να
δοκιµαστεί και να επιβεβαιωθεί  η ελευθερία να
επιλέγουµε από το πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων όλες
τις πιθανές διαδροµές,   τολµηρά και αποφασισµένα, µε
άγνωστη κάθε φορά την κατάληξη,  έτσι ώστε η ψυχή   να
βιώσει  κάθε γήινη εµπειρία,  πριν επιστρέψει ένδοξα στο
πνευµατικό της βασίλειο. Έχοντας,  ωστόσο,
επαληθεύσει την ολοκλήρωση της ανθρώπινης
διάστασης,  µέσα από την δυνατότητα της δοκιµασµένης
ελευθερίας επιλογής,  της αγάπης ή της άρνησης της, που
είναι και ο λόγος άλλωστε της παραµονής µας σ’ αυτό το
επίπεδο ύπαρξης.

Ο φόβος είναι παράξενο πράγµα. Είναι βιωµατικά
γνωστό στην πλειοψηφία των ανθρώπων  ότι οι
περισσότερες πράξεις και οι συµπεριφορές των
ανθρώπων έχουν σαν βάση το φόβο.   Ενώ αρχικά µπορεί
να ήταν ένα αγγελτήριο που µας προειδοποιούσε για την
ασφάλεια µας και για καταστάσεις κινδύνου, στη
συνέχεια µπορεί να κολλήσει  σαν µεµβράνη πάνω µας,
να κλείσει την καρδιά µας, να θολώσει το  µυαλό, να
περιορίσει  το δυναµικό,  την έµπνευση και την
δηµιουργία µας.

Όταν φοβόµαστε, δυσπιστούµε  για µας και τους άλλους,
χάνουµε την πίστη µας για όλα και όλους, δεν ξέρουµε
γιατί ζούµε και  αµφιβάλλουµε για την πνευµατική µας
καταγωγή. Βιώνουµε διαρκώς έναν κίνδυνο, είτε
οριστικής απώλειας είτε σοβαρής διακινδύνευσης του
εαυτού µας, των αγαπηµένων µας, των αγαθών µας.
Φοβόµαστε µην πληγωθούµε, µην αποτύχουµε,
φοβόµαστε το άγνωστο και ελπιδοφόρο αύριο και κάθε
είδους αλλαγή. Ο  νους παγιδεύεται σε λάθος κρίσεις, σε
εσφαλµένες αποφάσεις, σε ακατάλληλες σχέσεις, σε ξένες
προς τις επιθυµίες και τις ανάγκες µας επιλογές.
Βιώνουµε τον κόσµο γύρω µας µε εχθρότητα και
αποξένωση και είµαστε διαρκώς σε µια µηδενιστική
άρνηση και άγονη αναστάτωση.

Ωστόσο,   οι περισσότεροι   έχουµε πια καταλάβει πως
λειτουργούν τα πράγµατα και  φαίνεται να γίνεται όλο
και πιο φανερό ότι έχουµε και άλλη επιλογή,  για να µην
παραδοθούµε στο φόβο. Την επιλογή να αγαπάµε, δηλ.
να επιλέγουµε από αγάπη αυτό που κάνουµε, ή  αυτούς
που είµαστε µαζί τους,   σε αντίθεση µε τις επιλογές από
φόβο, αφού  ήδη γνωρίζουµε  τις πρακτικές επιπτώσεις
και από τις δύο επιλογές,   βιώνοντας τις  είτε µε την µια
είτε µε την άλλη µορφή. 

Πως είναι, όµως, αλήθεια να  επιλέγουµε νιώθοντας
καθαρή αγάπη; 

Το πρώτο χαρακτηριστικό  µιας όµορφης και αληθινής
αγάπης είναι ότι τη νιώθεις χωρίς να αµφιβάλλεις,
αφήνοντας τον άλλο να σε κατακλύζει µε την παρουσία
του,  βιώνοντας  µια φόρτιση ενέργειας  ακόµη και σε
κυτταρικό επίπεδο. Με αλλα λόγια µε την αγάπη
επιλέγουµε την ελευθερία να µη φοβοµαστε οτι ο άλλος
µπορεί να µας προδώσει, να µην ικανοποιήσει τις
προσδοκίες µας,  ίσως ακόµη να τον χάσουµε,
ρουφώντας µε το φόβο µας  τη δύναµη να είναι ο άλλος ο
εαυτός του, σκιάζοντας την χαρά και την απόλαυση του
«είµαι µαζί». Να θεωρούµε  οτι  ολα τα ενδεχόµενα
µπορεί να είναι υπαρκτά και να εξελίσσονται
ανεµπόδιστα.  Να µπορούµε να   εξερευνήσουµε  νέες
διαστάσεις στις ανθρώπινες υπάρξεις αλλά και στις
σχέσεις. 

Η  αγάπη τότε µπορεί να  γίνεται  κάθε µέρα ενα
ξεδίπλωµα του πιο δηµιουργικού δυναµικού του αληθινού
εαυτού µέσα στη σχέση, που ο αλλος, επίσης   επιλέγει
ελεύθερα και µε αγάπη να το αξιοποιήσει  για το
καλύτερο δυνατό. Δεν είναι αυτό ελευθερία και
βεβαιότητα, έξω ωστόσο, απο καθορισµένες φόρµες και
κλισέ ;  Δεν είναι η εµπειρία του καινούριου και του
απρόβλεπτου,  που δίνει άλλο νόηµα και δυναµική στις
σχέσεις,  αφού καθε µέρα επαναπροσδιορίζεται το «εγώ»,
το «εµείς»   και η ίδια σχέση  χωρίς να µαραζώνει και να
απονευρώνεται ;  

Το αλλο χαρακτηριστικό της Αγάπης είναι ότι εχει
απλότητα, δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, δεν

Η Αγάπη Έιναι Ελεύθερη Επιλογή
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 62 

Επιδιώκουµε ακούραστα την  απόλυτη Αγάπη
γιατί ξέρουµε - αγνωστο πως - οτι µας
αντιστοιχεί µε πληρότητα και αρµονία, είναι
αυτό  που προσδοκούµε ολη µας τη ζωή... 
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υπάρχουν «δεύτερες σκέψεις», δεν µπερδεύεται µε άλλα
συναισθήµατα και, κατα παράδοξο τρόπο,  δεν
αντιστοιχεί σε πολιτισµικά κριτήρια,  οπως κατα κανόνα
όλα τα αλλα συναισθήµατα, ιδέες, σκέψεις,  κριτήρια ή
αξιολογήσεις.

Επιδιώκουµε ακούραστα την  απόλυτη Αγάπη γιατί
ξέρουµε - άγνωστο πως - οτι µας αντιστοιχεί µε
πληρότητα και αρµονία, είναι αυτό  που προσδοκούµε
ολη µας τη ζωή για να µας συνδέσει µε το Απόλυτο, το
Ανώτατο, το Τέλειο πνευµατικό κοµµάτι του Εαυτού µας
και να βιώσουµε αυτό,  που όλοι συµφωνούµε οτι
αποδίδεται µε τον ορο  Ευδαιµονία.

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν αµφιβάλλουµε για την
πνευµατική µας καταγωγή, βιώνουµε κάθε έκφραση του
Θείου ακόµη  και του Θεού, οπως ο καθένας το βιώνει,
νιώθουµε ενθουσιασµό και τόλµη και κάθε  φόβος
αυτοµάτως  καταργείται,   αφού κανένας κινδυνος,
απώλεια ή καταστροφή δεν έχει νόηµα µέσα απο µια
τέτοια οπτική πλευρά. Επιλέγουµε την Αγάπη και µε
Αγάπη τη Ζωή.

Εκδηλώνεται η πρόθεση µιας τέλειας πνευµατικής
διάστασης,  που αδιάκοπα και ακάµατα την επιδιώκουµε
µέσα απο τις εµπειρίες,  γεγονότα και καταστάσεις της
ζωής που έχουµε  ελεύθερα επιλέξει για να  αποδείξουµε
ότι υπάρχει αληθινά αυτή η διάσταση, δίνοντας νόηµα
και περιεχόµενο στην ύπαρξη. 

΄Ετσι, η πίστη σε µια άλλη διάσταση της ζωής, µιας
ανώτερης και θείας έκφρασης   µέσα σε  κάθε µορφή,
συµπεριλαµβανοµένων και των εαυτών µας, παραµερίζει
κάθε φόβο, καθε δοκιµασία, κάθε αυτοκτονική τάση λόγω
έλλειψης νοήµατος και σκοπού. Διαφορετικά, ίσως, η ζωή
να ήταν  ένας αβάσταχτος πόνος και η παραµονή µας
µέσα σ’ ενα τέτοιο χαοτικό και ανεξήγητο σύµπαν
αφορητη,  που κανένας άνθρωπος δεν  θα άντεχε. Όλοι,
όµως, αντέχουµε και ορισµένοι διακαώς επιθυµούµε να
ζούµε αυτή τη ζωή που µας δόθηκε, δεν αυτοκτονούµε σε
δύσκολες στιγµές, ούτε διαρκώς υποφέρουµε, αντίθετα
πολύ συχνά χαιρόµαστε,  γιατί ακόµη και χωρίς να το
καταλαβαίνουµε συνειδητά, έχουµε αποφασίσει απο
Αγάπη και  µε Αγάπη να ζήσουµε.

Πάµε προς την Αγάπη γιατί µας έλκει µε έναν τρόπο
µαγικό. Αν αφεθούµε σ’ αυτή,  αγνοώντας αρχέγονους
φόβους και προγραµµατισµένες αντιδράσεις, νιώθουµε
να υπάρχει συγχρονικότητα και ευκολία στη δράση,  σαν
τα πράγµατα να γίνονται απο µόνα τους. Πλέουµε µέσα
σε µία απίστευτη ροή που µας φέρνει καθε στιγµή στο
σηµείο εκείνο που πρέπει να είµαστε χωρίς προσπάθεια.
Δεν υπάρχουν κανόνες για να παραβιαστούν ούτε σύνορα

για να τα υπερβούµε. Εχουµε απελευθερωθεί απο κάθε
όριο που µας στενεύει. Τα πράγµατα γίνονται, τα
γεγονότα συµβαίνουν, ολα είναι στη θέση τους, οπως
πρέπει,  απο πάντα,   δεν υπάρχουν ερωτηµατικά,
αντιρρήσεις,  επιφυλάξεις ή ενδοιασµοί. Μόνο
ικανοποίηση, έµπνευση και µια διαρκώς παρούσα στιγµή
στο εδώ και στο τώρα,   µε ανεξάντλητη ενέργεια που
µπορεί να προσφερθεί ακούραστα, άκοπα και
εποικοδοµητικά σε καθε µορφή δηµιουργίας. 

Επιλέγοντας να δραστηριοποιούµαστε απο Αγάπη και µε
ελεύθερη επιλογή, δηλ. χωρίς   εξωτερικούς ή
εσωτερικούς  καταναγκασµούς που  προέρχονται απο
τους κάθε λογής φόβους µας,    εξοικονοµούµε χρόνο,
δυνάµεις, πόρους και ενέργεια για να προσφέρουµε το
απελευθερωµένο δυναµικό µας σε καθε είδους έργο που
δηµιουργεί χαρά και ανακουφίζει τον πόνο σε εµάς και
τους άλλους.

Υπάρχει ένα διαρκές παρόν και µια «ενδυνάµει»
κατάσταση οχι για την ενδυνάµωση της Αγάπης, αφού
από µόνη της είναι ανίκητη και ανυπότακτη σε κάθε
φόβο,  αλλά για να την εξερευνήσουµε εµείς οι ίδιοι. 

Επιλέγοντας να αγνοούµε τους φόβους, ζούµε τη ζωή
µας στο έπακρον. Δεν υπάρχει χώρος για αµφιβολίες
και στενοχώριες.  Εαν προκύπτουν καταστάσεις που
είναι, προς στιγµή δυσάρεστες ή που δε µας αρέσουν,
συµβαίνουν απλώς για να τις αλλάξουµε. Για να πάµε
προς τα εκεί που νιώθουµε ικανοποίηση και αρµονία µε
τον εαυτό µας και τους γύρω µας. Πηγαίνουµε όλο
πηγαίνουµε κάπου παρακάτω,  όχι µόνο γιατί είµαστε,
αλλα και γιατί θέλουµε να νιώθουµε ζωντανοί και
δηµιουργικοί και όχι απλώς να αναπαράγουµε
µηχανιστικά την  ύπαρξη. Δε σταµατάµε ακόµα και όταν
εµποδιζόµαστε, ή όταν  πονάµε ή κουραζόµαστε. 

Το γένος των ανθρώπων προέρχεται απο τη χώρα
εκείνων των δυνατών όντων,  που οι ίδιοι επέλεξαν να
ζήσουν τη ζωή µε ελεύθερη βούληση, τιµώντας   την
απόφαση  αυτή  κάθε στιγµή, κάθε ώρα, κάθε µέρα στον
πλανήτη, µε το να πραγµατώνουν και να εξελίσσουν την
ύπαρξη  µε γενναιότητα και σοφία που ούτε σχεδόν οι
ίδιοι δε γνωρίζουµε από πού προέρχεται. 

Μόνο µια αµυδρή ιδέα έχουµε αυτής της πνευµατικής µας
διαστασης, αυτής της ασίγαστης  θέλησής µας  να
υπάρχουµε και να δηµιουργούµε τη ζωή,  εκείνες µόνο τις
στιγµές που νιώθουµε  συνειδητά ότι θέλουµε και χωρίς
αµφιβολία και φόβο  επιλέγουµε να αγαπάµε.  

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΒΙΚΥ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μόνο µια αµυδρή ιδέα έχουµε αυτής της
πνευµατικής µας διαστασης, αυτής της
ασίγαστης  θέλησής µας  να υπάρχουµε και
να δηµιουργούµε τη ζωή,  εκείνες µόνο τις
στιγµές που νιώθουµε  συνειδητά ότι θέλουµε
και χωρίς αµφιβολία και φόβο  επιλέγουµε
να αγαπάµε.  
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Η Συγχώρηση είναι µια ένδειξη Πνευµατικής
Ωριµότητας και Εξέλιξης.

Η συγχώρεση είναι απαραίτητη για να βιώσουµε την
Αλήθεια και την Πραγµατικότητα. 
Αλήθεια και Πραγµατικότητα µπορούν να υπάρχουν
µόνο στο παρόν. 

Η µη συγχώρεση µας δεσµεύει µε το παρελθόν. 
Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βιώσει την αληθινή
πραγµατικότητα, ή τον αληθινό εαυτό, όσο επηρεάζεται από
κάτι που ανήκει στο παρελθόν, από κάτι που στην ουσία δεν
υπάρχει παρά µέσα στο το νου του.
Η Συγχώρεση πρέπει να γίνει και προς τον εαυτό µας.
Πολλές φορές η ανικανότητα να συγχωρέσουµε κάποιον
οφείλεται στην αδυναµία να συγχωρέσουµε τον εαυτό µας,
και το ανάπαλιν.

Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουµε είναι ότι είµαστε
µέσα στην άγνοια. Δεν καταλαβαίνουµε ότι όλοι είµαστε σε
διαδικασία εξέλιξης και είναι φυσικό να κάνουµε λάθη. Και
αυτά τα λάθη πρέπει να τα συγχωρούµε κα στον εαυτό µας
και στους άλλους.

Το δεύτερο που πρέπει να πιστέψουµε είναι ότι δεν µπορεί
τίποτα να συµβεί σε µένα αν δεν το έχω επιλέξει σαν ψυχή
για να εξυπηρετήσει την εξέλιξή µου. Το ίδιο συµβαίνει και
από εµένα προς ένα άλλο άνθρωπο. Αυτό που του κάνω, δε
θα γινόταν αν δεν το είχε επιλέξει ο ίδιος σαν ψυχή για να
εξυπηρετήσει την εξέλιξή του. 
Όταν αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα µέσα
από τις πιο πάνω αλήθειες, δεν χρειάζεται
συγχώρεση, διότι δεν µπορούµε να µπούµε στην
ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος ευθύνεται για την
πραγµατικότητα µας.

Βασικό πρόβληµα της µη συγχώρεσης είναι η κατάσταση
που υπάρχει µέσα µας αν δεν συγχωρούµε. Αυτή είναι µια
Ορµονική Νευρολογική κατάσταση που επιβαρύνει εµάς.
Χαλάει το δικό µας ενεργειακό πεδίο το δικό µας
συναισθηµατικό κόσµο. Χαλάει τη ψυχοσωµατική µας
εναρµόνιση.  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µπούµε στη διαδικασία της
συγχώρεσης.

Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να µη µπλέκουµε µε το
καλό και το κακό και να µη µπαίνουµε σε ενοχές,
επειδή δεν µπορώ να συγχωρήσω.
Αν το δω αντικειµενικά και επιστηµονικά, µε συµφέρει να
συγχωρήσω και όσο δε συγχωρώ σηµαίνει πως είµαι
εγκλωβισµένος µέσα στο ΕΓΩ. Είµαι εγκλωβισµένος µέσα σε
µια προσωπικότητα που φοβάται να αφήσει το παρελθόν.
Βασικά η δυσκολία στο να συγχωρούµε είναι µια άµυνα του
ΕΓΩ, διότι αν συγχωρήσω θα πρέπει να πιστέψω πως φταίω
εγώ, µια και δε φταίει ο άλλος. Αυτό είναι λάθος
συµπέρασµα. Δε φταίει κανένας. Δεν υπάρχει φταίξιµο,
υπάρχουν γεγονότα και καταστάσεις που απλώς
εξυπηρετούν την εξέλιξη. 

Η διαδικασία της συγχώρησης έχει τα εξής βήµατα:

1ο βήµα: να συνειδητοποιήσω τα αρνητικά
συναισθήµατα που ακόµη υπάρχουν µέσα µου προς τον άλλο
άνθρωπο. Πίκρα, παράπονο, θυµό, αδικία, και για πιο λόγο.
Τι έκανε ή δεν έκανε ο άλλος και νιώθω έτσι όταν τον
σκέφτοµαι. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κάνει ούτε το 1ο
βήµα και νοµίζουν εγκεφαλικά πως δεν έχουν καµιά εργασία
να κάνουν στο θέµα της Συγχώρησης. Έχει γίνει µια νοερή
διαδικασία όπου εγκεφαλικά έχουν τακτοποιήσει το θέµα
στο νου τους, αλλά ενεργειακά δεν το έχουν τακτοποιήσει.
Ενεργειακά υπάρχουν ακόµη αρνητικά συναισθήµατα µέσα
στο υποσυνείδητο, και αυτά λειτουργούν µέσα µας και
επηρεάζουν την υγεία µας, το συναισθηµατικό µας κόσµο
και τις τωρινές µας σχέσεις, και µας κάνουν να αντιδράµε
προς τους ανθρώπους που υπάρχουν τώρα στη ζωή µας, όχι
µε βάση του τι κάνουν τώρα, αλλά οι αντιδράσεις µας
χρωµατίζονται από αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Άρα
δεν είµαι ελεύθερος σήµερα στις σχέσεις µου να βιώσω
πραγµατικά τον άλλο.

2ο βήµα: η εκτόνωση και η έκφραση. Να µπορώ να
εκφράσω αυτά που νιώθω, ή ένιωσα και αν είναι δυνατό να
το εκτονώσω. Αυτό µπορεί να γίνει σε ένα γράµµα, ένα χορό,
ένα ψυχόδραµα, µια άσκηση κάθαρσης. Να γίνει έκφραση
και απελευθέρωση από αυτά τα συναισθήµατα. Αυτό είναι
σηµαντικό για αρκετούς ανθρώπους, αλλά δεν τελειώνει
εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν µορφές ψυχολογίας που
σταµατούν εκεί, και απλώς εκτονώνουν, αλλά δε συνεχίζουν
µετά για να γεµίσουν το κενό που δηµιουργείται µε την
εκτόνωση. Είναι σαν να βοτανίζεις το κήπο και να αφήνεις
τις ρίζες. Μέσα σε 2 µέρες θα υπάρχουν πάλι βότανα. Η
εκτόνωση δε βγάζει τη ρίζα. Απλώς ελαττώνει τη
συσσώρευση της έντασης, του πόνου ή του θυµού, ή της
ενοχής καµιά φορά.

3ο βήµα: Τεχνικές Ενεργειακής Ψυχολογίας. ΤΑΤ,
ΕΦΤ, ΣΕΝΤΟΝΑ, ή ΑΥΤΟΑΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, όπως
το ονοµάζουµε τώρα. Να εφαρµόζω διάφορες τεχνικές που
αλλάζουν το ενεργειακό πεδίο, που µε κάνει να νιώθω
παράπονο, αδικία, θυµό, ή φόβο, ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό
συναίσθηµα.

Μαζί µε αυτά στο 3ο βήµα είναι και η κατανόηση. Αυτή
έχει διάφορες όψεις:

Α. Η κατανόηση του άλλου, ότι ο άλλος είναι µια έκφραση
του Θείου, που επέλεξα εγώ να παίξει αυτό το ρόλο µαζί µου,
και η αντιµετώπιση του είναι µια πρόκληση για την εξέλιξή
µου. Είναι σε Άγνοια ότι αρνητικό κάνει, το κάνει από φόβο,
από εσωτερικές πιέσεις, από ανάγκες, από
προγραµµατισµούς, ό,τι είναι θύµα των προγραµµατισµών
του.

Β.  Η κατανόηση των νόµων του σύµπαντος. Δεν
µπορεί να γίνει τίποτα σε κανένα χωρίς να το επιτρέψει ο
Θεός. Οι νόµοι του Σύµπαντος. Οι νόµοι που αν έχουµε
Πίστη, πιστεύουµε ότι είναι δίκαιοι. Και αυτό γίνεται επειδή

Συγχώρεση 
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 63
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υπηρετεί κάτι στο Σύµπαν. Μπορεί να µη µας αρέσει αλλά
υπήρχε λόγος να συµβεί
. 
Επίσης να κατανοήσουµε ότι δηµιουργούµε έτσι την
πραγµατικότητά µας, ώστε να µας δίνει την ευκαιρία για
εξέλιξη.

Γ. Δεν κινδυνεύω. Ούτε πριν ούτε τώρα κινδυνεύει η αξία
και η ασφάλειά µου. Αυτό που είµαι είναι άτρωτο, δεν µπορεί
να µειωθεί, να πεθάνει ή να πληγωθεί, είναι κάτι θείο κάτι
πανέµορφο και δεν µπορεί κανένας να το αλλάξει µε
οποιαδήποτε συµπεριφορά του.

Η µεγάλη πρόκληση των αρνητικών εµπειριών είναι να
βιώσω τον πραγµατικό µου εαυτό µέσα από αυτές.
Όταν βιώνω τον πραγµατικό µου εαυτό είµαι σαν ένας
ελέφαντας που τον τσιµπάει ένα κουνούπι. Όχι επειδή από
το παχύ δέρµα είµαι αναίσθητος, απλώς είµαι τόσο
ριζωµένος µέσα στην αξία και στην ασφάλεια της
πραγµατικής µου φύσης, σαν έκφραση της Θείας
Συνειδητότητας, που δεν µπορώ να πληγωθώ ή να φοβηθώ
ή να κρατάω αρνητικά συναισθήµατα. Τότε θα βλέπω και
τον άλλο σαν µια έκφραση της ιδίας συνειδητότητας που
είµαι εγώ και θα τον βλέπω σαν κάποιο που υποφέρει, παρά
σαν κάποιο που είναι κακός, αλλά υποφέρει και αυτό που
ερµηνεύω σαν κακία, είναι πόνος, µπέρδεµα, σύγχυση,
φόβος, που υπάρχει µέσα του. Τη στιγµή που εστιάζοµαι σε
αυτή την πραγµατικότητα, δεν µπορώ να το πάρω
προσωπικά και να φοβάµαι, ή να θυµώνω, αφού
καταλαβαίνω τι δηµιουργεί την πραγµατικότητα αυτή. 

4ο βήµα: η Αγάπη. Συγχωρώ σηµαίνει ότι υπάρχει χώρος
για µένα και γι’ αυτόν στο ίδιο σηµείο. 
Αυτό δε σηµαίνει πως δε θα βάλουµε όρια, να του πούµε πως
το λάθος το επανέλαβε πολλές φορές. Δεν µπορώ να έχω
επαφή µαζί σου, να συνεργαστώ µαζί σου, αλλά σε αγαπώ,
νιώθω θετικά συναισθήµατα για σένα. Χρειάζοµαι όµως να
προστατεύω τον εαυτό µου από αυτό που κάνεις. Άλλο ο
πραγµατικός σου εαυτός που αγαπώ και άλλο αυτό που
κάνεις µε το οποίο δεν συµφωνώ.

Λόγοι που θα ήθελα να Συγχωρήσω ή να Αγαπώ:

-θα απελευθερωθώ από τα Αρνητικά συναισθήµατα που µε
στενοχωρούν.

-θα εξελιχθώ σαν άνθρωπος παίρνοντας την ευθύνη για την
πραγµατικότητα µου.

-θα απελευθερωθώ από τον πόνο, το φόβο και την πλάνη
που µε εµποδίζουν να συγχωρώ.

-θα βιώσω πάλι αγάπη στην καρδιά µου.

-θα προχωρήσω στην εξέλιξή µου εφόσον θα ήθελα ο άλλος
να µε συγχωράει για τα λάθη µου.

Αλήθειες που µας βοηθούν να Συγχωρήσουµε
και να Αγαπάµε

-όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε ένα Θεϊκό σχέδιο που µου
φέρνει αυτό που χρειάζοµαι σε κάθε στάδιο της εξέλιξής µου

για να µπορέσω να µάθω το επόµενο µάθηµα.

-οι άλλοι είναι απλοί ηθοποιοί στο δράµα της ζωής µου. Το
σενάριο το έχω γράψει µε τις προηγούµενες επιλογές και
συνεχίζω να το γράφω καθηµερινά.

-οι άλλοι είναι τα χέρια του Θεού που µου δείχνουν την
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφώ.

-όλοι είναι ψυχές στην εξέλιξη και συµπεριφέρονται
αρνητικά από άγνοια και φόβο.

-η συγχώρηση δε σηµαίνει ότι ό,τι µου έκανε ο άλλος ήταν
σωστό. Σηµαίνει ότι συγχωρώ την άγνοια και την αδυναµία
του, επειδή είναι µια αδελφή ψυχή στην πορεία της εξέλιξης.
Όπως θέλουµε και εµείς να µας συγχωρούν παροµοίως.

-η συγχώρηση δε µε καθιστά ευάλωτο. Τον συγχωρώ χωρίς
να έχω ανάγκη για κάτι από αυτόν. Ευάλωτοι είµαστε όταν
έχουµε ανάγκη και εξαρτώµαστε από τον άλλο και γιαυτό το
λόγο αναγκαζόµαστε να τον συγχωρήσουµε.

-ειµαι ο πραγµατικός δηµιουργός της πραγµατικότητάς µου.

-αδικώ τους άλλους όταν τους καθιστώ υπεύθυνους γι’αυτο
που δηµιουργώ.

-έχω τη δύναµη να δηµιουργήσω τη ζωή µου και δε
χρειάζεται να κρύβοµαι πίσω από δικαιολογίες ότι µε
εµποδίζουν οι άλλοι.

-σαν ψυχές στην εξέλιξη όλοι κάνουµε λάθη. Είναι φυσικό.
Αφύσικο είναι να µη συγχωρούµε για τα λάθη αυτά.

-ο άλλος είναι µια θεϊκή δηµιουργία και ας µη καταλαβαίνει
το θείο που λειτουργεί µέσα από αυτόν. Όταν δεν τον
συγχωρούµε είναι σαν να µη συγχωρούµε το Θεό.

-δηµιουργούµε τόσο πόνο στον κόσµο όταν θιγόµαστε, όσο
και όταν θίγουµε κάποιον. Δηλ. αυξάνω τον πόνο µέσα στο
Αιτιατό σώµα της Ανθρωπότητας
.
Θα κάνουµε τώρα µια άσκηση για τη Συγχώρεση. 

Η άσκηση θα έχει τα εξής βήµατα: 

1ο : Θα θυµηθούµε κάποιο άτοµο ή µια κακή
συµπεριφορά και θα το αναβιώσουµε και όπως το
νιώσαµε.

2ο : Θα θυµηθούµε τις πνευµατικές αλήθειες που µας
βοηθάνε να το δούµε αλλιώς.

3ο : Δεχόµαστε φως που θεραπεύει τις αιτίες του
γεγονότος που βρίσκονται κάπου µέσα µας, στο Αιτιατό
σώµα, στο υποσυνείδητο, στην επιλογή της ψυχής, στην
προσωπικότητα, στο χαρακτήρα,

4ο : Δεχόµαστε τη θεραπεία των επιρροών όσων
υπάρχουν στη ζωή µας,

5ο : Μπαίνουµε στη θέση του άλλου, φανταζόµαστε ότι
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είµαστε ο άλλος.

6ο : Συγχωρούµε τον άλλο

7ο : Νιώθουµε αγάπη και συµφιλίωση µε τον εαυτό
µας.

Καθίστε ή ξαπλώστε µε τη σπονδυλική στήλη ίσια και βάλτε
τα χέρια στο στήθος ή στην κοιλιά…και συγκεντρωθείτε στην
αναπνοή σας…µε ήρεµη βαθιά αναπνοή φέρτε στο νου σας
όλα τα µέλη του σώµατος, αρχίζοντας από τα δάχτυλα των
ποδιών µέχρι τον εγκέφαλο…και καθώς τα σκέφτεστε
χαλαρώνετε τα…τώρα, αφού χαλαρώσατε ..φέρτε στο νου
σας τον άνθρωπο µε τον οποίο θέλετε να εργαστείτε και τη
συγκεκριµένη συµπεριφορά ή πράξη…που µέχρι τώρα
προκάλεσε αρνητικά συναισθήµατα µέσα σας…σκεφτείτε
τη… και θυµηθείτε λεπτοµέρειες…τι ακριβώς γινόταν ή
έγινε…συνεχίστε να θυµάστε σχετικά µε αυτό…θυµηθείτε
πως νιώσατε αυτές τις στιγµές…τι συναισθήµατα
είχατε…θυµηθείτε το κύριο συναίσθηµα…νιώστε αυτό το
συναίσθηµα και αφήστε το να απλωθεί µέσα σας σαν
ενέργεια, σαν δόνηση…συνειδητοποιείστε πως δεν είστε το
συναίσθηµα , αλλά µια καθαρή συνειδητότητα…και
καλωσορίστε το συναίσθηµα αυτό και αν µπορείτε και
θέλετε βυθιστείτε µέσα στο συναίσθηµα…µέσα στο βάθος
του συναισθήµατος και δείτε την ανάγκη, που όπως είστε
προγραµµατισµένοι πιστεύετε ότι απειλείται…η ανάγκη για
αξία, ασφάλεια, ελευθερία…συνειδητοποιείστε την ανάγκη
αυτή…τώρα βιώστε την ανάγκη αυτή και δοκιµάστε να
δεχτείτε ότι έχετε προγραµµατιστεί µε την ανάγκη αυτή…και
δοκιµάστε τώρα από την κορυφή του κεφαλιού να δεχτείτε
το φως του σύµπαντος ή του Θείου να περάσει µέσα σας, να
σας καταπληµµυρίσει και να διαλύσει την ανάγκη…και να
διαλύσει το συναίσθηµα…αν θέλετε δεχτείτε τη διάλυση της
ανάγκης και του συναισθήµατος και βιώστε µέσα σας αυτό
που χρειάζεστε…βιώστε την αξία σας και την ασφάλεια σας
µέσα σας σαν δεδοµένα και έτσι δε χρειάζεστε τίποτα από
τον άλλο, ό,τι έχετε µέσα σας είναι αυτό που χρειάζεστε…
τώρα ξανασκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο και φέρτε στο νου
σας Πνευµατικές Αλήθειες, λογικές αλήθειες που σας
βοηθάνε να νιώθετε διαφορετικά…θυµηθείτε πως ο άλλος
είναι θύµα των προγραµµατισµών του, προσκολλήσεων και
φόβων του…θυµηθείτε πως σαν ψυχή έχετε επιλέξει αυτό
που συµβαίνει σαν βοήθεια για την εξέλιξή σας...βιώστε την
αξία σας και την ασφάλεια σας δεδοµένη και
αµετάκλητη…σκεφτείτε τα πιθανά µαθήµατα και κέρδη που
θα έχετε από αυτή την κατάσταση…πως µπορείτε να γίνετε
πιο δυνατοί, πιο σίγουροι για την αξία και την ασφάλειά
σας…

τώρα δεχτείτε πάλι το φως και την ενέργεια από το σύµπαν
ή από το Θείο να περνάει µέσα σας και να θεραπεύει, να
διαλύει, να εξαφανίζει κάθε τι. Να διαλύονται οι αιτίες που
υπάρχουν στο υποσυνείδητο, ό,τι υπάρχει στο υποσυνείδητο
που µπορεί να έλκει αυτή την κατάσταση…και διαλύονται
όποιες αιτίες υπάρχουν στην ψυχή σας, στο αιτιατό
σώµα…τώρα νιώστε τα στο σώµα σας και αφήστε το φως και
την ενέργεια να ρέει ελεύθερα…και ξανά δέχεστε φως από
το σύµπαν και διαλύει όλες τις επιρροές και επιδράσεις
επάνω σας, ξεκινώντας µε το σώµα, αφήστε να διαλύεται
κάθε επιρροή στο σώµα σας…και κάθε επιρροή στη σχέση
σας µε τον εαυτό σας, στην αυτοπαραδοχή…να διαλύονται

όλες οι επιρροές στη σχέση σας µε σηµαντικούς ανθρώπους
στη ζωή σας, µε τους αγαπηµένους σας ανθρώπους…και
επίσης διαλύονται οι επιδράσεις στην οικονοµική και
επαγγελµατική σας ζωή…τώρα ξανανιώστε τη ροή του
φωτός και της ενέργειας µέσα σας…

Τώρα φανταστείτε ότι είστε ο άλλος…τη στιγµή που έκανε ή
κάνει αυτό που σας πονά…µπείτε µέσα στο νου του…βιώστε
τα συναισθήµατά του, τις πεποιθήσεις του, τις ανάγκες και
προγραµµατισµούς του…βιώστε τα συναισθήµατα και τα
προβλήµατα του που τον οδηγούν σε αυτή τη
συµπεριφορά…τώρα ξανανιώστε το φως και την ενέργεια
που ρέει στο σώµα σας…δοκιµάστε να νιώσετε κατανόηση
γι’αυτή την αδελφή ψυχή που έχει κάνει αυτά τα λάθη σε
σχέση µε σας, δοκιµάστε να κατανοήσετε και τις δυνάµεις
που την οδήγησαν σε αυτά τα λάθη..

Τώρα συνειδητοποιώντας ότι είναι µια αδελφή ψυχή στην
εξέλιξη µε την ίδια µοίρα που έχετε και εσείς, δοκιµάστε να
τον συγχωρήσετε…αν µπορείτε και αν θέλετε…αν νιώθετε
έτοιµοι µπορείτε να τον καλωσορίσετε στο χώρο της αγάπης
σας, στο στήθος σας, αν είστε έτοιµοι να τον συγχωρήσετε
καλέστε τον στο χώρο της αγάπης…στο κέντρο του στήθους
σας και αν µπορείτε νιώστε αγάπη για την αδελφή ψυχή που
παίζει αυτό το ρόλο για σας…δοκιµάστε να τον αγκαλιάσετε
µε αγάπη…αν νιώθετε αντίσταση, δεχτείτε την
αντίσταση…αφήστε τη να απλωθεί µέσα σας…σαν ενέργεια
και δεχτείτε το…και δοκιµάστε να συνειδητοποιήσετε την
ανάγκη που σας οδηγεί σε αυτή την αντίσταση, τι είναι αυτό
που θέλετε να προστατεύετε µε το να αντιστέκεστε, η αξία,
η ασφάλεια, η ελευθερία σας…δεχτείτε το φως και αφήστε
το φως να διαλύει όποια αντίσταση ή φόβο…και δοκιµάστε
να νιώθετε ένα πραγµατικό άνοιγµα της καρδιάς σας, προς
την αγάπη χωρίς όρους…νιώστε αυτή την αγάπη για τον
εαυτό σας…είστε µια πανέµορφη έκφραση του
Θείου…νιώστε εκτίµηση και αγάπη προς τον εαυτό
σας…νιώστε συµφιλίωση µε τον εαυτό σας και αποδεχτείτε
κάθε όψη του εαυτού σας, σαν ένα ον σε εξέλιξη…κι αν
νιώθετε κάποια αντίσταση να αγαπήσετε 100% τον εαυτό
σας…δεχτείτε την αντίσταση αυτή και αφήστε τη να απλωθεί
µέσα σας…σαν ενέργεια, σαν δόνηση και δοκιµάστε να
δεχτείτε το Θείο συµπαντικό φως µέσα σας που διαλύει την
αντίσταση αυτή και σας επιτρέπει όλο και πιο πολύ να
νιώθετε αγάπη για τον εαυτό σας…και βιώστε την αληθινή
σας θεία φύση…είσαι θεία συνειδητότητα προσωρινά µέσα
σε ένα σώµα…
Θα µετρήσω από 1-5 και µε κάθε αριθµό ελάτε σιγά-σιγά
στην εγρήγορση…
Να θυµόµαστε ότι κάθε φορά που εµείς καταφέρνουµε να
συγχωρήσουµε κάνουµε τη συγχώρεση πιο εύκολη για όλη
την ανθρωπότητα, διότι αλλάζουµε τη φύση του αιτιατού
σώµατος της ανθρωπότητας.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

ΓΙΑΝΚΟΣ  ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Κατεύθυνση από το Θεό.

Η συγχώρεση των άλλων µπορεί να είναι επιλογή και µε µία
έννοια είναι επιλογή, αλλά ο Θεός είναι πολύ σαφής γι’
αυτήν.  Μας έχει δώσει συγκεκριµένη κατεύθυνση σε πο-
λυάριθµες Γραφές που όλες µπορούν να συνοψιστούν σε µία
µόνη λέξη “συγχώρεσε!”  Τα λόγια του Θεού διατυπώνονται
ως εξής “και όταν στέκεσαι να προσευχηθείς, αν κρατάς κάτι
εναντίον κάποιου, συγχώρεσέ τον ώστε ο Πατέρας στον Ου-
ρανό να συγχωρέσει τα δικά σου αµαρτήµατα και σένα
(κατά Μάρκον 11:25) “Μη κρίνεις για να µην κριθείς. Μην
καταδικάζεις για να µη καταδικαστείς. Συγχώρεσε και θα
συγχωρηθείς” (Κατά Λουκά 6:37).

Ο Θεός λέγει ότι είναι για το δικό µας καλό να συγχωρούµε.
Δε µιλά για το καλό του προσώπου που χρειάζεται να συγ-
χωρεθεί. Εµείς είµαστε εκείνοι που ο Θεός προσπαθεί να
συγχωρήσει. Εµείς είµαστε αυτοί που δεχόµαστε τη µεγαλύ-
τερη ωφέλεια από τη συγχώρεση, όχι το άλλο πρόσωπο. Ένα
πνεύµα απουσίας συγχώρεσης είναι αυτό που περιπλέκει και
εκθέτει σε κίνδυνο την καθηµερινή µας πορεία µε το Θεό. Το
να συγχωρούµε τους άλλους µας απελευθερώνει από το θυµό
και µας επιτρέπει να δεχτούµε την επούλωση των τραυµά-
των µας που τόσο χρειαζόµαστε. Η αιτία που ο Θεός µας έχει
δώσει συγκεκριµένη κατεύθυνση είναι επειδή Εκείνος δε
θέλει να στέκεται τίποτε ανάµεσα σε µάς και σ’ Αυτόν. Η
αγάπη του για µας είναι πέρα απ’ τη λογική µας (την κατα-
νόησή µας). Η συγχώρεσή µας προς στους άλλους µας γλι-
τώνει από τις συνέπειες του να ζούµε µια ζωή βασισµένη σε
µια καρδιά που δε συγχωρεί.

Το να συγχωρούµε του άλλους δεν εµπεριέχει καµιά απολύ-
τως απόφαση που χρειάζεται να σταθµίσουµε. Ο Θεός δεν
έχει χαρακτηρίσει κάποιο αµάρτηµα πιο θλιβερό σ’ Αυτόν
από κάποιο άλλο και δεν έχει προσδιορίσει κάποιο αµάρ-
τηµα που διαπράχθηκε σε µας να χρήζει συγχώρεσης, ενώ
κάποιο άλλο όχι. Για παράδειγµα ο Θεός δε λέγει “Εάν κά-
ποιος ψεύδεται σε σένα ή σε κλέβει, εσύ πρέπει να τον συγ-
χωρέσεις, αλλά εάν σε κακοµεταχειρίζονται ή κάνουν κακό
στο παιδί σου, να µην τους προσφέρεις συγχώρεση”. Αλλά
λέει να συγχωρούµε τους πάντες, πάντοτε και αµέσως.

Μια προσωπική ιστορία

Το να συγχωρέσεις άλλους πολλές φορές χρειάζεται χρόνο.
Η Άµυ δε ζούσε πια µε τον αλκοολικό και προσβλητικό άντρα
της Τιµ, αλλά δεν είχε µπορέσει να τον συγχωρήσει για τα
32 χρόνια κακοµεταχείρισης που είχε υποστεί. Ήξερε ότι
έπρεπε να το κάνει, αλλά αδυνατούσε. Ένιωθε ότι εκείνος
δεν άξιζε τη συγχώρεσή της. Αυτό συνεχιζόταν επί χρόνια
µέχρι που µια µέρα σε µια συνεδρία µε την Άµυ, της ζήτησα
να ακούσει την καρδιά της και να ανοιχτεί σε ό,τι της έλεγε
ο Θεός. Έτσι, σ’ αυτή την ήσυχη στιγµή, ο Θεός την βοήθησε
να δει ότι Εκείνος τον αγαπούσε τον Τιµ, ενώ παράλληλα
αποδοκίµαζε τις πράξεις του. Ο Θεός ξεκαθάρισε στην Άµυ
ότι η κακοµεταχείριση δεν προερχόταν από δικό της λάθος.
Καθώς σήκωσε το βλέµµα της από την ήσυχη θέση της, µπό-
ρεσε να αναλογιστεί γιατί όλες οι αιτίες, που δε θα έπρεπε να

τον συγχωρήσει, δεν υφίσταντο πια. Την ρώτησα εάν ήταν
έτοιµη να συγχωρήσει και απάντησε καταφατικά.

Η αναγνώριση από την Άµυ, ότι ο Θεός πραγµατικά αγα-
πούσε τον Τιµ, ενώ αποδοκίµαζε τις πράξεις του, την έκανε
να φέρει αλλαγή στην καρδιά της. Όταν επέλεξε να συγχω-
ρέσει τον Τιµ τα συναισθήµατα που είχαν βάλει τη ζωή της
σε κίνδυνο, δηλαδή θυµός µνησικακία, φόβος, παρεξήγηση,
σύγχυση, απελευθέρωσαν την καρδιά της. Η συγχώρεση για
τον Τιµ έφερε γαλήνη, ειρήνη στην καρδιά της.

Το θείο παράδειγµα

Έχοµε ένα θείο παράδειγµα για τη συγχώρεση των άλλων. Ο
Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος χρειαζόταν συγχώρεση, έτσι λοι-
πόν έστειλε τον Υιό Του Ιησού να απελευθερώσει το ανθρώ-
πινο είδος απ’ τις αιώνιες συνέπειες των αµαρτηµάτων τους
(1 Ιωάννης A: 9-10) Κολοσσαείς 3:13 λέγει  “Πορεύσου µε
τον πλησίον σου και ξέχνα οποιαδήποτε παράπονα που µπο-
ρεί να έχεις έναντι του άλλου. Συγχώρεσε όπως ο Κύριος σε
έχει συγχωρήσει”. Ο Ιησούς όχι µόνο είχε τη δύναµη να συγ-
χωρέσει, αλλά  και να µας δώσει την ικανότητα να συγχω-
ρούµε όπως και µεις έχουµε συγχωρεθεί.

Προσωπική δράση

Η συγχώρεση για τους άλλους συχνά ξεκινά ως µία απόφαση
(παράδοσης-υποχώρησης), µία πράξη βγαλµένη από τη θέ-
λησή µας. Αυτή η “παράδοση” προσκαλεί το Θεό να αρχίσει
να δουλεύει σε ένα βαθύτερο επίπεδο σ’ ό,τι αφορά τη ζωή
µας, επιτρέποντάς του να θεραπεύσει το τραύµα µας. Ακρι-
βώς όπως µε την Άµυ, µπορούµε να ζητήσουµε απ’ το Θεό να
µας φωτίσει µε την κατανόηση που έχουµε ανάγκη για να
συγχωρούµε ολοκληρωτικά και εγκάρδια. Απλά, χρειάζεται
να κάνουµε την επιλογή να ανοιχτούµε προς τη συγχώρεση
και συµφιλίωση. 

Θυµήσου ότι η συγχώρεση δε δικαιώνει την πράξη του ατό-
µου, ούτε φέρνει τη συγχώρεση του Θεού για τις πράξεις των
ανθρώπων, αφού µόνο ο Θεός µπορεί να το πράξει αυτό.
Ενώ τίποτε δεν µπορεί να επηρεάσει το παρελθόν, µπορούµε
όµως να κάνουµε κάτι για την κατάσταση του παρόντος και
του µέλλοντός µας. Η συγχώρεση µας ανοίγει το δρόµο για
την επούλωση των τραυµάτων µας.
Εάν είσαι πρόθυµος να συγχωρήσεις, αλλά δεν είσαι σίγου-
ρος πώς να το κάνεις, σκέψου την παρακάτω προσευχή:
“Πατέρα Θεέ χρειάζοµαι τη βοήθειά σου και τη βαθιά  γνώση
σου. Σήµερα έχω αποκτήσει την κατανόηση του να συγχω-
ρήσω τους άλλους και µε τη βοήθειά σου, συγχωρώ ολοκλη-
ρωτικά και εγκάρδια. Ακριβώς όπως µε έχεις συγχωρήσει,
έτσι κι εγώ κάνω. Πατέρα, σου ζητώ να µε συγχωρήσεις, που
πλήγωσα άλλους εξ αιτίας του δικού µου πληγώµατος και να
θεραπεύσεις τις σχέσεις µου µε τους άλλους. Προσεύχοµαι
γι’ αυτά στο όνοµα του Ιησού µέσω του οποίου κατέστησαν
όλα αυτά δυνατά. Σ’ ευχαριστώ που µε αγαπάς µε τρόπους
που ποτέ δε θα κατανοήσω. Στο όνοµα του Ιησού. Αµήν”

ttp://www.allaboutgod.com/Forgiving-Others.htm

Συγχωρώντας τους άλλους.
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 64
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Ο έρωτας επινοήθηκε από τους Γάλλους
Τροβαδούρους 800 χρόνια πριν.

Οι περισσότεροι από µας µεγαλώσαµε µε την πεποίθηση
ότι ο έρωτας είναι φυσικό φαινόµενο. Όταν
«ερωτευόµαστε», µοιάζει σαν να κατεχόµαστε από
ακαταµάχητο πάθος, που γεµίζει την καρδιά µας. Όµως,
πόσο µπορούν αυτά τα ροµαντικά συναισθήµατα να είναι
µια πολιτιστική δηµιουργία, που επινοήθηκε µόνον πριν
από 800 χρόνια;

Πριν από το Μεσαίωνα, µερικοί άνθρωποι είχαν πιθανώς
βιώσει µεγαλοποιηµένα, φανταστικά συναισθήµατα,
κοντά σ’ αυτό που αποκαλούµε τώρα «ροµαντική
αγάπη». Αλλά παρόµοιες τυχαίες εκρήξεις προσωπικών,
απατηλών συναισθηµάτων δεν έγιναν το πάθος των
µαζών µέχρι που οι Γάλλοι τροβαδούροι καθόρισαν και
διέδωσαν το συναισθηµατικό παιχνίδι του έρωτα. Ποιοι
ήταν αυτοί οι άνθρωποι που – όσον αφορά το ιστορικό
γεγονός – ξεκίνησαν το συναίσθηµα που έχει γίνει τώρα
διαδεδοµένο φαινόµενο; Οι Γάλλοι τροβαδούροι ήταν
περιπλανώµενοι που ψυχαγωγούσαν µε θεατρικά έργα,
συνέθεταν ποίηση και τραγουδούσαν τα δηµοφιλή
σύγχρονά τους τραγούδια. Στο ακροατήριό τους άρεσαν
ιδιαίτερα ροµαντικές ιστορίες και τραγούδια. Η
παράδοση που ξεκίνησαν συνεχίζεται στη σύγχρονή µας
λαϊκή κουλτούρα.

Ο έρωτας σαν προσωρινή παραφροσύνη.

Η ροµαντική αγάπη είναι µια µεταλλαγµένη κατάσταση
συνειδητότητας. Μοιάζει σαν να κατεχόµαστε από µια
εξωγήινη δύναµη που έχει καταλάβει το νου µας. Όλα
µοιάζουν υπέροχα – ιδιαίτερα το αντικείµενο της αγάπης
µας.Οι «αυθόρµητες» αντιδράσεις αγάπης µάς έλκουν σε
µια δίνη απελπισµένου, ανεξέλεγκτου, κατακλυσµιαίου
πάθους. Είναι σαν να κάνουµε σέρφινγκ πάνω σ’ ένα
κύµα του ωκεανού – γλιστρώντας µε τη δύναµη του
κύµατος πέρα από τον έλεγχό µας. 

Η ροµαντική αγάπη είναι τυφλή επειδή στην
πραγµατικότητα ανταποκρινόµαστε στις δικές µας
εσωτερικές φαντασιώσεις, που έχουν προετοιµαστεί καλά
από τη ροµαντική παράδοση. Για χρόνια, λαχταρούµε τον
Εραστή των Ονείρων µας. Και όταν εµφανιστεί µια
κοντινή προσέγγιση, προβάλουµε όλες τις περιορισµένες
φαντασιώσεις µας πάνω στο ανυποψίαστο θύµα. Αυτή η
εµπειρία είναι στην πραγµατικότητα το να ερωτεύεσαι
τον έρωτα. Αυτή η «αγάπη» είναι µια απόλυτη
συγκίνηση, που συµβαίνει κάτω από το δέρµα µας. Ίσως
βασικά να παραµένουµε κλειστά άτοµα, που

απολαµβάνουµε έντονα τα ίδια µας τα εσωτερικά
συναισθήµατα, χρησιµοποιώντας τους άλλους σαν
ερείσµατα ή υποστηρικτικούς χαρακτήρες στις µεγάλες
ιστορίες αγάπης µας.

Έρωτας και γάµος: φαντασίωση και γεγονότα.

Στον Αµερικάνικο τρόπο ζωής, γάµοι γίνονται «από
έρωτα». Αλλά συχνά το είδος του έρωτα που οδηγεί στο
βωµό της εκκλησίας είναι ροµαντική µωρία. Μετά το
τέλος του µήνα του µέλιτος, η βλοσυρή πραγµατικότητα
υπερισχύει της φαντασίωσης. Η σαπουνόφουσκα του
ροµάντσου, που µοιάζει προς στιγµήν τόσο εκπληκτικά
όµορφη, εξαφανίζεται µε ένα σιγανό ποπ, αφήνοντας
µόνο ένα µικρό υγρό σηµάδι.

Σε άλλους πολιτισµούς, γάµοι γίνονται για πιο πρακτικούς
λόγους. Αν υπάρχει κάποια στοργή, αυτή έρχεται
αργότερα. Αλλά ίσως ο έρωτας και ο γάµος είναι
ασυµβίβαστα. Οι προβολές φαντασιώσεων σπάνια
επιζούν µετά από χρόνια συµβίωσης. Ο έρωτας µπορεί να
είναι ένα διασκεδαστικό και αβλαβές συναισθηµατικό
παιχνίδι – όσο δεν προσπαθούµε να οικοδοµήσουµε τη
ζωή µας πάνω σ’ αυτό.

Πώς µάθαµε τη ροµαντική ανταπόκριση;

Σχεδόν από τη στιγµή της γέννησής µας, ήµασταν
περιτριγυρισµένοι από τη ροµαντική µυθολογία. Κάθε
στοιχείο της λαϊκής κουλτούρας συµπεραίνει ότι το
ροµάντσο είναι αληθινό: η τηλεόραση, οι ταινίες, τα
µυθιστορήµατα, η ποίηση, οι σαπουνόπερες, οι
διαφηµίσεις, η λαϊκή µουσική κάθε είδους, οι εφηµερίδες,
τα περιοδικά και τα πρακτορεία γνωριµιών. Μεγαλώσαµε
µέσα σε ροµαντική αγάπη. Όπου και να γυρίσουµε,
παρόλο που σπάνια το παρατηρούµε, κάποιος κάνει
θετικές αναφορές στον έρωτα. 

Η αιτία για την οµοιοµορφία των ροµαντικών µας
πεποιθήσεων και εµπειριών δεν είναι γενετική οµοιότητα,
θεϊκός έλεγχος ή κοινή «ανθρώπινη φύση», αλλά µια
κοινή πολιτιστική παράδοση που φθάνει πίσω στο
Μεσαίωνα. Όσο διαφορετικοί κι αν είµαστε, οι
περισσότεροι από µας κυνηγούµε το ίδιο όνειρο
ροµαντικής αγάπης. Χωρίς τη βοήθεια κάποιας
οργανωµένης συνοµωσίας, εκατοντάδες τυχαία στοιχεία
της λαϊκής κουλτούρας µάς έχουν δείξει πώς να
«ερωτευόµαστε».
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Ο Έρωτας Είναι Απάτη!
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 65 

Ο έρωτας µπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό
και αβλαβές συναισθηµατικό παιχνίδι – όσο
δεν προσπαθούµε να οικοδοµήσουµε τη ζωή
µας πάνω σ’ αυτό.

Η αιτία για την οµοιοµορφία των ροµαντικών
µας πεποιθήσεων και εµπειριών δεν είναι
γενετική οµοιότητα, θεϊκός έλεγχος ή κοινή
«ανθρώπινη φύση», αλλά µια κοινή
πολιτιστική παράδοση που φθάνει πίσω στο
Μεσαίωνα.
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Αυτοί οι πανταχού παρόντες προµηθευτές της
ροµαντικής µυθολογίας έχουν σχηµατίσει τη βαθύτερη
συναισθηµατική-ψυχολογική δοµή µας: Έχουµε
προγραµµατιστεί να ανταποκρινόµαστε όταν κάποιος

πατάει το κουµπί του έρωτα.

Συναισθηµατικός προγραµµατισµός:
ροµαντισµός και θρησκευτικότητα.

Το ότι, σαν ανθρώπινα όντα, µπορούµε να
προγραµµατιστούµε συναισθηµατικά αποδεικνύεται
ευρέως από διάφορα φαινόµενα όπως ο εθνικισµός, η
εθνική υπερηφάνεια, η πίστη σε µια αθλητική οµάδα ή η
προσκόλληση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα.
Αλλά τα πιο βαθιά παραδείγµατα συναισθηµατικής
διδασκαλίας έρχονται από τις διάφορες θρησκείες της
ανθρώπινης φυλής. Όταν περιτριγυριζόµαστε από
ανθρώπους που πυρετωδώς πιστεύουν (αναπόδεικτα)
«αλήθειες» για τον εαυτό τους και το σύµπαν, συχνά
αποδεχόµαστε τα ίδια θρησκευτικά συµπεράσµατα. Ή
µπορεί να έχουµε µια «προσηλυτιστική εµπειρία», κατά
την οποία τα συναισθήµατά µας πήραν ξαφνικά µια νέα
µορφή. Αλλά ποια ήταν η πηγή ή η αιτία αυτής της νέας
συναισθηµατικής κατάστασης; Μήπως ήταν η
συναισθηµατική προσδοκία που εσωτερικεύσαµε από την
υποκουλτούρα που αγκάλιασε αυτήν τη συγκεκριµένη
θρησκεία; Μπορούµε να είµαστε αντικειµενικοί για τη
συναισθηµατική διδασκαλία των θρησκειών, επειδή
µόνον ένα ορισµένο τµήµα του πληθυσµού ενστερνίζεται
συγκεκριµένη µορφή θρησκευτικής πίστης. Αλλά η

ροµαντική µυθολογία µάς περιβάλλει όλους. Έχουµε όλοι
µάθει να περιµένουµε τα αρµόζοντα συναισθήµατα.
Σχεδόν όλοι µας προσπαθούµε να έχουµε τα ροµαντικά
συναισθήµατα που πιστεύουµε ότι είναι αληθινά.

Αντίο στις ψευδαισθήσεις, 
καλωσόρισµα στην πραγµατικότητα.

Η δυσκολία που µπορεί να έχουµε στο να ερωτευτούµε
δεν είναι η συναισθηµατική µας ατέλεια αλλά η
διανοητική µας τιµιότητα. Αν τελικά πειστούµε ότι η
ροµαντική αγάπη είναι ψευδαίσθηση – ένας ιστός
προβεβληµένων φαντασιώσεων και ψεύτικων
συναισθηµάτων – τι θα κάνουµε µετά;

Μπορούµε να αφήσουµε αυτές τις πολιτιστικές πλάνες
και να ξεκινήσουµε τη δηµιουργία σχέσεων που να
βασίζεται σε πραγµατικές πληροφορίες και γνήσια
δέσµευση προς τους άλλους. Σχέσεις βασισµένες στην
πραγµατικότητα µπορεί να µην έχουν το ίδιο
συναισθηµατικό µεγαλείο, αλλά, µακροχρόνια, είναι πολύ
καλύτερες για µας. Αντί να προβάλουµε τις
προϋπάρχουσες φαντασιώσεις µας στους άλλους,
µπορούµε να τους γνωρίσουµε όπως πραγµατικά είναι –
και όπως πρόκειται να γίνουν. Το άγριο, υπερβολικό
συναίσθηµα του έρωτα είναι σίγουρα µια απολαυστική
πλάνη για όσο καιρό το συναισθηµατικό «µεγαλείο»
διαρκεί, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουµε να κτίσουµε
σχέσεις πάνω σε φανταστικά συναισθήµατα;

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

από τον James Park
http://www.tc.umn.edu/~parkx032/CY-HOAX.html

Μπορούµε να αφήσουµε αυτές τις
πολιτιστικές πλάνες και να ξεκινήσουµε τη
δηµιουργία σχέσεων που να βασίζεται σε
πραγµατικές πληροφορίες και γνήσια
δέσµευση προς τους άλλους. 

ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ;
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Είναι παραµονή του YOM KIPPUR, και αναρωτιέµαι τι
είναι πιο δύσκολο: να ζητήσει κάποιος συγχώρεση, ή να
συγχωρήσει ο ίδιος. Δεν είναι όσο απλό φαίνεται.
Η οµορφιά αυτής της µέρας, της πιο ιερής όλου του χρό-
νου, είναι η δυνατότητα που µας προσφέρει να εξαγνί-
σουµε την ψυχή µας και να κάνουµε µια καινούργια αρχή.
Είναι συγχρόνως ευθύνη αλλά και πολύτιµο δώρο της
θρησκείας µας, η ιδέα ότι µπορούµε να αρχίσουµε µια
καινούργια ζωή, αναλογιζόµενοι τις αµαρτίες και τις αδυ-
ναµίες µας, µετανιώνοντας ειλικρινά γι’ αυτές, και φεύ-
γοντας από το YOM KIPPUR να αισθανόµαστε ότι ένας
βάρος έφυγε από την ψυχή µας.

Η παράδοση όµως µας διδάσκει, ότι παρ’ όλες τις θερµές
προσευχές που κάνουµε στη Συναγωγή από το σούρουπο
το KOL NIDRE έως την προσευχή NE’ ILAH το επόµενο
βράδυ, ο Θεός συγχωρεί µόνο τις αµαρτίες που κάναµε
στην πραγµατικότητα απέναντί Του. Για τις αµαρτίες που
κάναµε εναντίον των συνανθρώπων µας, οφείλουµε να
ζητήσουµε προσωπικά συγγνώµη, και αυτό µε φέρνει
στην αρχική µου ερώτηση.

Το να ζητήσει κανείς συγχώρεση µοιάζει πιο δύσκολο.
Προϋποθέτει να ταπεινωθούµε αρκετά για να προσεγγί-
σουµε τον άνθρωπο που έχουµε βλάψει, ένα µέλος της οι-
κογένειάς µας, ένα φίλο ή κάποιο συνάδελφο. Είναι το
δυσκολότερο σηµείο να βρει κανείς το κουράγιο να αντι-
µετωπίσει κάποιον, στον οποίον ξέρει πολύ καλά ότι δεν
έχει φερθεί σωστά, είτε ο άλλος το γνωρίζει είτε όχι. Έτσι
οφείλουµε να εξηγήσουµε την αδικία που κάναµε και να
ζητήσουµε συγχώρεση.

Κατά την παράδοση, αν ο άνθρωπος αυτός δε θελήσει να
µας συγχωρήσει ζητούµε µια δεύτερη φορά συγχώρεση,
ακόµη και µία τρίτη. Αν η απάντηση είναι πάντα “όχι”,
εµείς έχουµε κάνει πάντως το καλύτερο που µπορούσαµε.

Γιατί όµως κάποιος θα µας απέρριπτε τρεις φορές, ιδιαί-
τερα αν έβλεπε τις τύψεις µας να είναι ειλικρινείς:  Ίσως
γιατί όταν κάποιος αµαρτήσει απέναντί µας, είτε µε µια
απάνθρωπη ή ασυνείδητη πράξη, ή µε προφορική επί-
θεση, αισθανόµαστε τον πόνο τόσο βαθιά που µας είναι
δύσκολο να τον αφήσουµε να φύγει. Μοιάζει πολύ εύ-
κολο, και συγχρόνως απίστευτα δύσκολο, να πούµε πολύ
απλά “σε συγχωρώ” και να κλείσουµε το θέµα.

Αυτή την εβδοµάδα ακριβώς, έλαβα ένα Ε-ΜΑΙL από ένα
συνάδελφο που µένει µακριά και που γνωρίζω ελάχιστα.
Μου ζήτησε την άδεια να ανατυπώσει ένα άρθρο και πρό-
σθεσε: “Επί τη ευκαιρία, αν σε έχω βλάψει αυτή τη χρο-
νιά, συγχώρεσέ µε............”

Δε γνωρίζω να µε έχει βλάψει, αν όµως ήταν αλήθεια, πι-
στεύω ότι αυτή η αίτηση συγχώρεσης µε E-MAIL, είναι
µάλλον µια πρόχειρη κίνηση να αποφύγει το γεγονός,
παρά µια ειλικρινής έκκληση.
Όταν οι άνθρωποι µας πληγώνουν πραγµατικά, θέλουµε
να τους κάνουµε να αισθανθούν, έστω και για λίγο,

άβολα, πριν τους συγχωρήσουµε και ανακουφίσουµε τη
συνείδησή τους. Ίσως ο Θεός µπορεί να σβήσει το πα-
ρελθόν µας χωρίς να έχει αρνητικά συναισθήµατα, το ελ-
πίζουµε, αλλά για µας τους κοινούς θνητούς, µήπως είναι
περισσότερο από όσο µπορούµε; Έχω πάρα πολύ σκεφθεί
τους τελευταίους µήνες σχετικά µε τις δύο πλευρές της
συγχώρεσης. Με έχουν συγχαρεί πολύ θερµά, και µε
έχουν κατακρίνει αυστηρότατα για τα άρθρα µου τον πε-
ρασµένο χρόνο, πολύ συχνά µάλιστα για τα ίδια άρθρα!
Κατά το χειρότερο τρόπο, µερικοί µου καταλόγισαν ότι
φέρνω στο φως µια φρικτή κατάσταση, άλλοι µε κατηγό-
ρησαν ότι προσπαθώ να φέρω σε δύσκολη θέση κάποιο
άτοµο, την οικογένειά του, και την καθ’ όλα σεβαστή ορ-
γάνωση που βοήθησε να δηµιουργηθεί, και ότι επιχειρώ
να µειώσω την καλή δουλειά τους.

Έχω µάθει ότι κάποιες φορές, ένας δηµοσιογράφος που
προσπαθεί να υπηρετήσει µια κοινότητα, µπορεί συγ-
χρόνως να εκπληρώνει τις επαγγελµατικές και κοινοτικές
ευθύνες του, και παράλληλα να έχει σαν αποτέλεσµα να
πληγώσει ανθρώπους. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις λυπάµαι πραγµατικά πάρα πολύ,
και ακόµη παλεύω να βρω τον τρόπο να κάνω τη δουλειά
µου, χωρίς να προκαλώ αδικαιολόγητο πόνο.

Από την άλλη µεριά, για να είµαι ειλικρινής, αισθάνοµαι
πληγωµένος και απογοητευµένος που µε λογοκρίνουν σε
ορισµένους χώρους, γι’ αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι η
δουλειά µου. Μου είναι πολύ δύσκολο να συγχωρήσω
τους ανθρώπους που έχουν αποδώσει κακοήθη κίνητρα
στη δουλειά µου (δηλαδή ότι µου ζήτησαν συγγνώµη.....).

Αυτά όλα µε κάνουν να συνειδητοποιήσω για µια φορά
ακόµη τη δύναµη της πένας και την πολύµορφη και απρό-
βλεπτη απήχηση, και θετική και αρνητική που µπορεί να
έχει µια λέξη ή µια φράση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κα-
ταλαβαίνω πολύ καλά τους ανθρώπους που αισθάνονται
απογοητευµένοι, γιατί ενώ πιστεύουν ότι αδικήθηκαν
κατά κάποιο τρόπο, δεν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν
τα πράγµατα στη θέση τους.
Θυµάµαι αυτό το δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίος αφού τα-
πεινώθηκε δηµόσια στις εφηµερίδες για φαινοµενική
κακή διαγωγή, αργότερα δικαιώθηκε, και τότε ρώτησε:
“Και τώρα τι πρέπει να κάµω για να ξαναβρώ το καλό µου
όνοµα;”.

Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, για να µπορέσεις να συγ-
χωρήσεις χρειάζεται µεγάλη εσωτερική δύναµη και ψυ-
χική γαλήνη, αλλά και κάποιον που θα ζητήσει
συγχώρεση.
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Σχετικά µε τη Συγχώρεση και το να Συγχωρούµε.
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 66

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

του GARY ROSENBLATT
http://www.jewishworldreview.com/1000/forgiving.asp
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Η πιο αποτελεσµατική τεχνική για συγχώρεση είναι µια τε-
χνική που αναπτύχθηκε από τον βελονιστή Τάπας Φλέµινγκ.
Ονοµάζεται Tapas Acupressure Technique ή TAT. Η εκ-
δοχή που περιγράφεται πιο κάτω είναι µια διασταύρωση µεταξύ
ΤΑΤ και Αυτο-αποπρογραµµατισµού.

Προτείνεται να την εφαρµόσετε σε κάθε εµπειρία του παρελ-
θόντος που σας έχει αφήσει συναισθήµατα πόνου, αδικίας, πι-
κρίας, θυµού και µίσους προς τους άλλους ή ενοχής και ντροπής
για τις δικές σας πράξεις. Η τεχνική είναι ίδια και για τις δύο
καταστάσεις µέχρι σ’ ένα σηµείο (Θα σας πληροφορήσουµε σε
ποιο σηµείο διαφοροποιείται.)

Προετοιµασία για τη µέθοδο

1. Ξεκινήστε κάνοντας έναν κατάλογο γεγονότων και κατα-
στάσεων, όπου αισθάνεστε ότι χρειάζεται να συγχωρήσετε ή να
ξεκαθαρίσετε.

Καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα που θα ήθελα να συγ-
χωρήσω
Όνοµα προσώπου          Τι έκανε              Πώς νιώθω γι’ αυτό 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________                                

2. Επιλέξτε ένα πρόσωπο και ένα γεγονός, από το οποίο θα
θέλατε να απελευθερωθείτε.

3. Ίσως θέλετε εδώ να σκεφτείτε τους λόγους, για τους οποί-
ους θα θέλατε να συγχωρήσετε. Μερικά παραδείγµατα µπορεί
να είναι:
α. Ο άλλος στην πραγµατικότητα ελεγχόταν από τα δικά του
προβλήµατα, φόβους και προγραµµατισµούς.
β. Αν αποµακρύνω την αρνητική ενέργεια από το σύστηµά

µου, θα είµαι πιο ελεύθερος, πιο ευτυχισµένος και πιο υγιής.
γ. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και θα βιώσω
ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας.
δ. Θα απελευθερωθώ από παλιούς προγραµµατισµούς και
ψευδαισθήσεις ότι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική µου
πραγµατικότητα.
ε. Θα συνδεθώ µε την αλήθεια πως εγώ δηµιουργώ την πραγ-

µατικότητά µου και πως ό,τι συµβαίνει είναι για την εξέλιξή µου.
στ. Θα σταµατήσω να είµαι παιδί και θα γίνω ενήλικας.
ζ. Εφόσον θα ήθελα οι άλλοι να συγχωρούν τα λάθη και τις
ασυνείδητες στιγµές µου, είναι φυσικό να κάνω κι εγώ το ίδιο γι’
αυτούς.
η.Η αγάπη µε κάνει να νιώθω καλύτερα, από την πικρία.
θ. Βαθιά µέσα µου τον / την αγαπώ πραγµατικά.
ι.  Είµαστε αδελφές ψυχές στη διαδικασία της εξέλιξης. Υπο-
φέρουµε και οι δύο από την αδυναµία και τα λάθη µας.
ια. Επιλέγω την αγάπη.
Προσθέστε εδώ τους δικούς σας λόγους, για τους οποίους θέ-
λετε να συγχωρήσετε και να αγαπάτε.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Η µέθοδος ΤΑΤ για συγχώρεση

Αφού έχετε ορίσει το πρόσωπο και το γεγονός µε τα οποία θα
θέλατε να εργαστείτε και το γιατί θα θέλατε να απελευθερω-
θείτε από τα αρνητικά σας συναισθήµατα, µπορείτε τώρα να
αρχίσετε να εφαρµόζετε τη µέθοδο.
Βρείτε µια άνετη θέση, ξαπλωµένοι ή καθισµένοι, µε τη σπον-
δυλική στήλη ίσια. Για να διευκολύνετε τη ροή της ενέργειας,
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορείτε να τοποθετήσετε
τα χέρια σας πάνω στο σώµα σας. Αυτό διαλύει το πεδίο αρνη-
τικής ενέργειας, ενώ εστιάζεστε σ’ αυτό. Η παραδοσιακή µέθο-
δος ΤΑΤ προτείνει να τοποθετείται ο αντίχειρας του δεξιού
χεριού στη δεξιά πλευρά της ρίζας της µύτης και το µεσαίο δά-
κτυλο στην αριστερή πλευρά. Το αριστερό χέρι τοποθετείται στο
πίσω µέρος του αυχένα εκεί που ενώνεται µε το κεφάλι. Αυτό
δηµιουργεί ένα κύκλωµα ενέργειας σε όλους τους σηµαντικούς
µεσηµβρινούς του βελονισµού, αλλάζοντας το ενεργειακό πεδίο
των αρνητικών συναισθηµάτων.
Επίσης, έχουµε πειραµατιστεί µε το να τοποθετούµε τις πα-
λάµες των χεριών στο στήθος ή και στην κοιλιά, δηµιουργώντας
εκεί ενεργειακή ροή, και το βρήκαµε εξίσου αποτελεσµατικό.
Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι ευκολότερο και λιγότερο
κουραστικό για τα χέρια. Αφήστε τα χέρια να είναι όσο το δυ-
νατόν πιο χαλαρά στηρίζοντάς τα µε κάποιον τρόπο – ίσως µε
µαξιλάρια. Επιλέξτε τον τρόπο που προτιµάτε.

1. Με τα χέρια στη θέση που προτιµάτε, πάρτε λίγες βαθιές
αναπνοές και χαλαρώστε. Τώρα φέρτε στο νου το πρόσωπο
και το γεγονός. Σκεφτείτε αυτό που έγινε. Θυµηθείτε λεπτοµέ-
ρειες – Ποιοι ήταν εκεί; Τι έκαναν; Τι ακριβώς σας ενόχλησε σ’
αυτό που συνέβη; Θυµηθείτε πώς νιώσατε τότε. Δείτε πώς νιώ-
θετε τώρα. Κάντε το για περίπου 4 λεπτά. Εδώ µπορείτε επίσης
να εφαρµόσετε τα βήµατα 2 ως 8 της τεχνικής Αυτο-αποπρο-
γραµµατισµού, αφήνοντας τον εαυτό σας να νιώσει το κυριό-
τερο συναίσθηµα, καλωσορίζοντάς το και αφήνοντας το να
εξαπλωθεί σαν ενέργεια ή δόνηση. Βιώστε την ανάγκη στην
πηγή της. Αφήστε την ανάγκη και το συναίσθηµα, δεχτείτε φως
που θεραπεύει το συναίσθηµα. Βιώστε τη δική σας εσωτερική
αξία και ασφάλεια ενώ θυµάστε την εµπειρία.

2. Τώρα φέρτε ξανά στο νου σας το γεγονός, αλλά φέρτε επί-
σης εναλλακτικές αντιλήψεις της πραγµατικότητας, οι
οποίες σας απελευθερώνουν από τα αρνητικά συναισθήµατα.
Θέλουµε να συνδυάσουµε την εµπειρία µε έναν νέο τρόπο αντί-
ληψής της – δηµιουργώντας νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και
το νου. Κάντε το για περίπου 4 λεπτά.
Μερικά παραδείγµατα εναλλακτικής αντίληψης µπορεί να
είναι:
α. Ο άλλος είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, αναγ-
κών, προσκολλήσεων και παιδικών εµπειριών.
β. Η αξία µου είναι αµετάβλητη εφόσον είµαι έκφραση της
θεϊκής συνειδητότητας. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό, ανε-
ξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο άλλος.
γ. Είµαι ασφαλής – ό,τι κι αν κάνει ο άλλος.
δ. Είναι παρελθόν και δεν υπάρχει πια. Έχω επιζήσει.
ε. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από αυτήν την εµ-
πειρία.
στ. Η ζωή µού δίνει µόνο ό,τι χρειάζοµαι για τη διαδικασία
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ΤΑΤ για συγχώρεση
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 67 
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εξέλιξής µου.
ζ. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να ξεπεράσω οτιδή-
ποτε µου δίνει η ζωή.
η. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει δυνατότερο και σοφότερο,
καλύτερο µε τους ακόλουθους τρόπους________________
θ.Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραµµατίστηκε από
τις παιδικές εµπειρίες του.
ι. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συµβεί αυτό για κά-
ποιο λόγο.
ια. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είµαι παιδί.

3. Τώρα µπορείτε να δεχθείτε θεραπευτικό φως και ενέργεια
από το σύµπαν ή το Θεό, αφήνοντας το να φθάσει µέχρι τα βάθη
της ύπαρξής σας, θεραπεύοντας τις αιτίες αυτής της εµπειρίας
και όλες τις τάσεις να την επαναλάβετε ή να την προσελκύσετε.

Έχουµε ήδη κατανοήσει ότι οι αιτίες της πραγµατικότητάς
µας είναι µέσα µας σαν παλιές επιλογές, σηµερινές πεποιθήσεις,
συναισθήµατα και συµπεριφορές, µαθήµατα της ψυχής που
έχουµε επιλέξει και ο µοναδικός τρόπος που δίνουµε νόηµα ή
ερµηνεύουµε αυτό που συµβαίνει. Μπορούµε τώρα να επιτρέ-
ψουµε σ’ αυτό το φως και στη θεραπευτική ενέργεια να θερα-
πεύσουν και να διαλύσουν όλες τις πλευρές της ύπαρξής µας,
που δηµιούργησαν αυτό στο παρελθόν ή στο παρόν. Χρειάζεται
να το ξαναβιώσουµε για να διαλυθεί. Αποδεχτείτε ότι απελευ-
θερωθήκατε απ’ αυτό ολοκληρωτικά. Απελευθέρωση σηµαίνει
να µην έχουµε πια συναισθήµατα γι’ αυτό. Κάντε το για τουλά-
χιστον 3 λεπτά, επιτρέποντας το φως να ρέει µέσα στις παλιές
επιλογές, τις σηµερινές πεποιθήσεις και συµπεριφορές, το συ-
ναισθηµατικό σώµα, το σύστηµα πεποιθήσεων και το ψυχικό
σώµα.

4. Τώρα αποδεχτείτε το ίδιο θεραπευτικό φως και ενέργεια
µέσα στο σώµα και το νου σας και επιτρέψτε τα να θεραπεύ-
σουν και να διαλύσουν όλες τις επιπτώσεις αυτής της εµπει-
ρίας πάνω σας. Αρχίστε µε το σώµα σας και προχωρήστε στα
συναισθήµατά σας, τη σχέση σας µε τον εαυτό σας, τις σχέσεις
σας µε την οικογένεια και τους φίλους, την εργασία σας, την οι-
κονοµική και επαγγελµατική σας κατάσταση, τη σεξουαλική σας
ζωή, την πνευµατική σας ζωή, το σπίτι σας και οτιδήποτε άλλο
µπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτήν την εµπειρία. Επιτρέψτε
στο φως να θεραπεύσει και να διαλύσει όλα αυτά για τουλάχι-
στον 3 λεπτά.

5. Τώρα είναι καιρός να ταυτιστείτε µε το δράστη. Μπορεί
να είναι το άλλο άτοµο, ή µια χώρα ή µια οµάδα ή ακόµη και ο
Θεός στην περίπτωση σεισµού, πληµµύρας ή άλλου γεγονότος
για το οποίο θεωρούµε υπεύθυνο το Θεό. Όταν εργαζόµαστε µε
την ενοχή, τότε εµείς οι ίδιοι είµαστε ο δράστης. Φανταστείτε
ότι είστε ο δράστης και βιώστε αυτό που αισθάνεται, πιστεύει ή
χρειάζεται τη στιγµή που συµβαίνει το γεγονός. Ποια ήταν η
πραγµατική κινητήρια δύναµη; (Στην περίπτωση της ενοχής,
αναζητήστε να κατανοήσετε τι νιώθατε ή χρειαζόσασταν που
σας οδήγησε σ’ εκείνη τη δράση ή την έλλειψη δράσης.) Πάρτε
µια γεύση της πραγµατικότητας των άλλων που τους έκανε να
λειτουργήσουν µ’ αυτόν τον τρόπο. Κάντε το για 2 λεπτά.

6. Τώρα καλλιεργούµε κατανόηση και συµπόνια για το
δράστη. (Ή τον εαυτό µας σε περίπτωση ενοχής). Πειραµατιζό-
µαστε µε το συναίσθηµα της κατανόησης και της συµφιλίωσης.
Τελικά παίζουµε µε την ιδέα να συγχωρήσουµε τον άλλον και,
αν είναι δυνατόν, να τον αγαπήσουµε σαν οντότητα ακόµη κι

αν µας απωθεί η συµπεριφορά του. Διαχωρίζοντας τους άλλους
από τη συµπεριφορά τους, µπορούµε να νιώθουµε πιο ασφαλείς
να τους συγχωρήσουµε και να τους αγαπάµε.
Αν έχουµε αντίσταση, µπορούµε να παρατηρήσουµε αυτό που
νιώθουµε, να το αποδεχτούµε και να εφαρµόσουµε Αυτο-απο-
προγραµµατισµό για τα συναισθήµατά µας. Καλωσορίστε την
αντίσταση, αφήστε την να εξαπλωθεί, ανακαλύψτε την αιτία,
την ανάγκη που δηµιουργεί την αντίσταση, αποδεχτείτε την και
αφήστε την να εξαπλωθεί. Τώρα πειραµατιστείτε να την αφή-
σετε να φύγει ή να διαλυθεί στο φως ή απλά βιώστε την εσωτε-
ρική σας αξία, ασφάλεια και ελευθερία και απαλλαγείτε από
οτιδήποτε χρειαζόσασταν από τον άλλον.
Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξανά και ξανά

µέχρι να φθάσετε σε µια κατάσταση εσωτερικής ασφάλειας που
σας επιτρέπει να συγχωρήσετε και να αγαπάτε. Αν ακόµη δεν
µπορείτε, αποδεχτείτε το και µη νιώθετε άσχηµα που δεν µπο-
ρείτε να το κάνετε. Επιχειρήστε πάλι µια άλλη µέρα.

Στο τέλος ίσως θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε σαν πλαίσιο
αναφοράς την ικανότητά σας να αγκαλιάσετε τον άλλο µε
αγάπη ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει. Τότε εργαστείτε µε κάθε
αντίσταση ή φόβο που µπορεί να προκύψει.

7. Στο τελευταίο στάδιο εστιαζόµαστε στην αποδοχή και
αγάπη του εαυτού µας ακριβώς όπως είναι. Παρόλο που
µπορεί ο άλλος να ήταν λάθος και άδικος, ίσως νιώσουµε ή ανα-
καλύψουµε ότι κι εµείς παίξαµε το ρόλο µας σ’ αυτήν την κατά-
σταση και αισθανθούµε την ανάγκη να συγχωρήσουµε και να
συµφιλιωθούµε µε τον εαυτό µας. (Στην περίπτωση ενοχής, ερ-
γαζόµαστε τώρα για να συγχωρήσουµε τον άλλο για το ρόλο του
σ’ αυτό το γεγονός.) Αν αισθάνεστε οποιαδήποτε αντίσταση να
αποδεχτείτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας ακριβώς όπως είστε,
τότε αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει αυτήν την αντίσταση και
καλωσορίστε την, επιτρέποντας την να ρέει σε όλο το σώµα και
το νου. Βρείτε την ανάγκη ή το φόβο που δηµιουργεί αυτή την
αντίσταση, αποδεχτείτε τα και αφήστε τα να φύγουν µε τους
τρόπους που έχουµε ήδη αναφέρει. Χρησιµοποιήστε αυτό το συ-
ναίσθηµα της αγάπης του εαυτού σαν σηµείο αναφοράς ξανά
και ξανά, µέχρι να είστε ικανοί να νιώσετε αγάπη χωρίς όρους
για όλα τα µέρη του εαυτού σας.

Αν νιώθετε ότι υπάρχει ακόµη κάποιο υπόλοιπο αρνητικότη-
τας προς τον άλλον ή τον εαυτό σας, µπορείτε να συνεχίσετε τη
διαδικασία ή να την επαναλάβετε ή να εφαρµόσετε EFT για τα
συναισθήµατα που παραµένουν. Λεπτοµέρειες για την εφαρ-
µογή του EFT για τη συγχώρεση θα βρείτε στο: www.Holis-
ticHarmony.com/ezines/ eft_forgiveness.asp ή στο βιβλίο
Ενεργειακή ψυχολογία.

Επιστροφή στην έκφραση και απελευθέρωση

Αν σε κάποιο σηµείο της διαδικασίας συγχώρεσης, ανακαλύ-
ψουµε ότι τελικά δεν είµαστε έτοιµοι επειδή είµαστε ακόµη θυ-
µωµένοι ή πληγωµένοι, τότε µπορούµε να επιστρέψουµε στα
προηγούµενα στάδια, δίνοντας έµφαση στην έκφραση και απε-
λευθέρωση από αρνητικά συναισθήµατα, µέχρι να νιώσουµε
έτοιµοι. Αυτό µπορεί να συµβεί επίσης ενώ γράφουµε ένα
γράµµα συγχώρεσης ή στο ψυχόδραµα ή στη χαλάρωση. Απλώς
αλλάξτε ταχύτητα και αρχίστε τη διαδικασία απελευθέρωσης
για οτιδήποτε προκύπτει. Τότε, όταν είστε έτοιµοι, συνεχίστε µε
τη διαδικασία συγχώρεσης. Όµως η απελευθέρωση των αρνη-
τικών συναισθηµάτων δεν γίνεται προς τους άλλους, αλλά όταν
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είµαστε µόνοι µας, κλαίγοντας, φωνάζοντας, χτυπώντας ένα µα-
ξιλάρι κλπ.

Χρησιµοποίηση του BSFF για την απαλλαγή
από πολλαπλά συναισθήµατα

Μερικές σχέσεις µας είναι πολύπλοκες και δηµιουργούν µια
µεγάλη ποικιλία συναισθηµάτων που περιλαµβάνουν από θυµό
και ενοχή µέχρι πόνο και φόβο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις µπο-
ρούµε να χρησιµοποιήσουµε και µια άλλη µορφή της Ενεργει-
ακής Ψυχολογίας που αναπτύχθηκε από το Λάρυ Νιµµς και
ονοµάζεται BSFF (Be Set Free Fast). Όπως και µε το EFT, χτυ-
πάµε σε συγκεκριµένα σηµεία του βελονισµού, ενώ εστιαζόµα-
στε σε κάτι συγκεκριµένο. Σ’ αυτή τη µέθοδο εστιαζόµαστε σε
ένα συγκεκριµένο θέµα, στην περίπτωσή µας σε κάποια πλευρά
της σχέσης µας µε ένα συγκεκριµένο άτοµο.

Μερικά παραδείγµατα µπορεί να είναι:
Η κριτική της µητέρας µου.
Η απουσία του πατέρα µου.
Ο θυµός του συντρόφου µου.
Η εγκατάλειψη του φίλου µου.
Η επαναστατικότητα του παιδιού µου.
Τα ψέµατα του συνεργάτη µου.
Οι απαιτήσεις του προϊσταµένου µου.

Αυτές είναι συγκεκριµένες καταστάσεις µε πολλές όψεις που
προκαλούν διάφορα συναισθήµατα. Επιλέξτε ένα συγκεκριµένο
πρόβληµα που περιορίζει τη γαλήνη, την αγάπη ή την ευτυχία
σας. Εστιαστείτε σ’ αυτό και εκτιµήστε πόση αναστάτωση νιώ-
θετε όταν το σκέφτεστε. Εδώ θα περιγράψουµε µια προσαρ-
µογή αυτής της µεθόδου, που βρήκαµε χρήσιµη. Περιγράφουµε
τη χρησιµοποίησή της για ξεκαθάρισµα θεµάτων σχέσεων.
Μπορεί να έχει µια µεγάλη ποικιλία άλλων χρήσεων.

Εισαγωγή: Σ’ αυτή τη µέθοδο κάνουµε µια συµφωνία µε το
υποσυνείδητο ότι θα συµπεριλάβει κάθε συναίσθηµα στο οποίο
εργαζόµαστε και όλες τις ρίζες και τις αιτίες του που είναι απο-
θηκευµένες στο υποσυνείδητο από αυτή τη διάσταση και όλες
τις άλλες διαστάσεις. Έτσι όταν χτυπάµε, διασκορπίζουµε όχι
µόνο τα συναισθήµατα, αλλά και όλες τις αιτίες αυτών των συ-
ναισθηµάτων. Επιπλέον διαλύουµε όλες τις τάσεις να επαναλά-
βουµε ή να αποδεχτούµε πίσω αυτά τα συναισθήµατα.

1. Τώρα χτυπάτε στο σηµείο όπου το φρύδι ενώνεται µε τη
ρίζα της µύτης επαναλαµβάνοντας, «Σε σχέση µε
_____________ (τοποθετήστε εδώ το πρόσωπο και τη συµ-
περιφορά), απελευθερώνοµαι από κάθε πόνο και κάθε αιτία
του πόνου στο υποσυνείδητό µου από αυτή τη διάσταση και
όλες τις άλλες διαστάσεις.»

2. Τώρα χτυπάτε στο µάγουλο κάτω από το µάτι επανα-
λαµβάνοντας, «Σε σχέση µε _____________ (τοποθετήστε
εδώ το πρόσωπο και τη συµπεριφορά), απελευθερώνοµαι από
κάθε φόβο και κάθε αιτία του φόβου στο υποσυνείδητό µου
από αυτή τη διάσταση και όλες τις άλλες διαστάσεις.»

3. Τώρα χτυπάτε στην άκρη του δείκτη επαναλαµβάνον-
τας, «Σε σχέση µε _____________ (τοποθετήστε εδώ το πρό-
σωπο και τη συµπεριφορά), απελευθερώνοµαι από κάθε ενοχή,
ντροπή ή αυτοαπόρριψη και όλες τις αιτίες της ενοχής, ντρο-
πής ή αυτοαπόρριψης στο υποσυνείδητό µου από αυτή τη διά-

σταση και όλες τις άλλες διαστάσεις.»

4. Τώρα χτυπάτε στην άκρη του µικρού δακτύλου επανα-
λαµβάνοντας, «Σε σχέση µε _____________ (τοποθετήστε
εδώ το πρόσωπο και τη συµπεριφορά), απελευθερώνοµαι από
κάθε θυµό και όλες τις ρίζες του θυµού στο υποσυνείδητό µου
από αυτή τη διάσταση και όλες τις άλλες διαστάσεις.»

5. Τώρα χτυπάτε ξανά στο σηµείο που το φρύδι ενώνεται µε
τη ρίζα της µύτης επαναλαµβάνοντας, «Σε σχέση µε
_____________ (τοποθετήστε εδώ το πρόσωπο και τη συµ-
περιφορά), απελευθερώνοµαι από κάθε τραύµα και κάθε ανά-
µνηση τραύµατος στο υποσυνείδητό µου από αυτή τη διάσταση
και όλες τις άλλες διαστάσεις.»

6. Τώρα χτυπάτε στην άκρη του δείκτη επαναλαµβάνον-
τας, «Συγχωρώ τον εαυτό µου για κάθε συµµετοχή σ’ αυτήν την
κατάσταση. Έκανα πάντα το καλύτερο που µπορούσα και κάνω
τώρα το καλύτερο που µπορώ.»

7. Τώρα χτυπάτε στην άκρη του µικρού δακτύλου επανα-
λαµβάνοντας, «Συγχωρώ _____________ (το όνοµα του ατό-
µου) για κάθε συµµετοχή σ’ αυτήν την κατάσταση. Έκανε πάντα
το καλύτερο που µπορούσε µε τους προγραµµατισµούς, τους
φόβους, τις ανάγκες και τις προσκολλήσεις του και κάνει τώρα
το καλύτερο που µπορεί.»

Τώρα φέρτε στο νου σας το θέµα και παρατηρήστε πώς νιώ-
θετε. Αν υπάρχει ακόµη ενόχληση, µπορείτε να συνεχίσετε να
την ξεκαθαρίσετε µε αυτή τη µέθοδο ή µε EFT, ΤΑΤ ή Αυτο-
αποπρογραµµατισµό. Καθαρίζοντας τέτοια θέµατα, θα µπορέ-
σουµε να ανοίξουµε την καρδιά µας στην αγάπη.

Πρόσωπο µε πρόσωπο

Όταν είστε πραγµατικά έτοιµοι να συγχωρήσετε και να αγα-
πάτε, τότε είστε έτοιµοι να επικοινωνήσετε απευθείας µε τα
άτοµα, µε τα οποία θέλετε να διορθώσετε τη σχέση σας.

α. Αν είναι στη ζωή, µπορείτε να τους γράψετε ένα γράµµα,
να τους τηλεφωνήσετε ή να τους επισκεφθείτε.

β. Αν έχουν αποχωρήσει από τα σώµατά τους, µπορείτε να
γράψετε ένα γράµµα ή να επικοινωνήσετε µαζί τους νοερά σε
µια τεχνική χαλάρωσης ή διαλογισµού.

Δεν είναι απαραίτητο να πείτε τις λέξεις, «Σε συγχωρώ για τα
λάθη σου» γιατί αυτό µπορεί να υπαινίσσεται ότι έκαναν λάθος,
κάτι που ίσως να µην είναι αλήθεια γι’ αυτούς. Μπορείτε απλά
να εκφράσετε την ανάγκη σας να ξαναφτιάξετε τη σχέση σας
και φυσικά να εκφράσετε την αγάπη που τελικά βρίσκεται µέσα
σας γι’ αυτό το άτοµο.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ
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Η ουσία του Χριστιανισµού µπορεί να συνοψιστεί σε µια πρόταση:
Ο Θεός µας συγχωρεί, µέσα από τον Ιησού Χριστό. Μας συγχωρεί
σαν Δικαστής και µόλις αθωωθούµε, νοµικά τίποτα δεν στηρίζεται
εναντίον µας ξανά. Μας συγχωρεί σαν Πατέρας που αγαπάει:
παίρνει την πρωτοβουλία του καλωσορίσµατός µας στο σπίτι κι
εµείς καλούµαστε να ανταποκριθούµε µε αφοσίωση και
ευγνωµοσύνη. Μόλις συγχωρεθούµε «ελευθερωνόµαστε» - έχουν
πληρωθεί τα λύτρα, έχουµε θεραπευτεί, αποκατασταθεί, έχουµε
συγχωρεθεί»! Έχουµε απαλλαχθεί από την ενοχή των περασµένων
άσχηµων πράξεών µας και από την ντροπή που αισθανόµαστε όταν
συνειδητοποιούµε ότι έχουµε απογοητεύσει τους εαυτούς µας και
τους άλλους και πάνω από όλους έχουµε απογοητεύσει το Θεό.
Ντρεπόµαστε όταν συνειδητοποιούµε ότι είµαστε περισσότερο σαν
αυτούς που µας έβλαψαν, καθόλου διαφορετικοί από αυτούς.
Η Συγχώρεση δεν είναι µια αφηρηµένη θεολογική ιδέα. Είναι µια
βασική ανάγκη µιας υγιούς ζωής. Το να συγχωρούµε δε σηµαίνει να
ξεχνούµε. Θυµόµαστε, αλλά συνεχίζουµε να αγαπάµε το ίδιο. Η
Συγχώρεση είναι σοβαρή και δαπανηρή. ´Ενας πεντάχρονος
δούλευε ένα µήνα για να φτιάξει ένα πήλινο τασάκι που ήθελε να
κάνει δώρο στους γονείς του για Χριστούγεννα. Μια ή δυο µέρες
πριν τα Χριστούγεννα, καθώς έτρεχε στο χωλ, την ώρα που έβαζε το
παλτό του και συγχρόνως κούναγε τα χέρια του, γλίστρισε, έπεσε
και έσπασε το προσεχτικά περιτυλιγµένο χριστουγεννιάτικο δώρο
που έκανε ένα απαίσιο θόρυβο σπάζοντας. Υπήρχε µια στιγµή
σιωπής και µετά, όταν το παιδί συνειδητοποίησε τι είχε συµβεί
ξέσπασε σε γοερούς λυγµούς. Προσπαθώντας να τον ησυχάσει ο
πατέρας του είπε: «Μην κλαις αγόρι µου, µην κλαις. Δεν πειράζει,
δεν πειράζει». Αλλά η µητέρα, σε τέτοιες περιπτώσεις σοφότερη,
τον παραµέρισε και είπε: “Αλλά πειράζει, πειράζει πάρα πολύ». Και
µετά πήρε το παιδί αγκαλιά και έκλαψε µαζί του. Αλλά όταν
σταµάτησε το κλάµα, η µητέρα έσκυψε προσεχτικά και είπε: « Ας
µαζέψουµε τα κοµµάτια και ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε µ’
αυτά».

Αυτή είναι η σηµασία της Αιώνιας Φιλευσπλαχνίας. Δεν υποτιµά τη
σπουδαιότητα της τελειότητας. Υπολογίζει σοβαρά το κακό και
ασχολείται µε τη σωτηρία. Ο Θεός βλέπει την αναστάτωση που
έχουµε δηµιουργήσει στις ζωές µας και µας παρηγορεί και µας
θεραπεύει. Αλλά η συγχώρεση είναι ένας δρόµος διπλής
κατεύθυνσης. Θέλεις να συγχωρεθείς,? Πολύ ωραία, αλλά και οι
άλλοι χρειάζονται τη συγχώρεσή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι
θέλουν να συγχωρεθούν αλλά λίγοι άνθρωποι ξέρουν να
συγχωρούν.

Ο Κ. Σ. Λιούις είχε δίκιο: «´Ολοι λένε την καλή ιδέα που είναι η
συγχώρεση, µέχρι που παρουσιάζεται κάποιος που πρέπει να
συγχωρήσουν». Μας αρέσει η απελευθέρωση από την ενοχή και την
ντροπή όταν µας συγχωρούν και µας αποδέχονται, αλλά εύκολα
θρέφουµε την υπερηφάνεια µας και κάποια µνησικακία σ’ αυτούς
που µας πλήγωσαν. Το να αδικηθείς είναι ασήµαντο, είπε ο
Κοµφούκιος, εκτός και αν συνεχίσεις να το θυµάσαι.
Αυτή είναι η ουσία της αγάπης. Καλούµαστε να αγαπάµε τους
άλλους όπως αγαπάµε τους εαυτούς µας. Υπήρχε ένας σωστός και
ένας λάθος τρόπος αγάπης προς τον εαυτό µας. Κάποτε υπήρχε ο
γιός µιας Νύµφης που τον έλεγαν Νάρκισσο και που νόµιζε ότι ήταν
πανέµορφος. ´Ετσι πέρναγε τις µέρες του κοιτώντας το πρόσωπό
του στο καθρέφτισµα µιας λίµνης και ακόµα και σήµερα θυµόµαστε
την ανοησία του. Ένα ναρκισσιστικό άτοµο είναι ερωτευµένο µε τον

εαυτό του!
«Αγάπα τους άλλους όπως αγαπάς τον εαυτό σου» δεν είναι στην
πραγµατικότητα εντολή αλλά µια υπόθεση. Όλοι οι φυσιολογικοί
άνθρωποι αγαπούν τους εαυτούς τους ακόµα και όταν γνωρίζουν
τα χειρότερα για τους εαυτούς τους. Θέλουν τα καλύτερα για τους
εαυτούς τους, αυτό που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Οι
άνθρωποι που καταφεύγουν στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ ή στο σεξ
µε πολλούς συντρόφους, στην πραγµατικότητα δεν αγαπούν αρκετά
τον εαυτό τους. Μπορούµε να αγαπάµε, να βοηθούµε και να
συγχωρήσουµε τους άλλους από το απόθεµα της υγιούς µας αυτο-
αγάπης. Αν αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά ώστε να τον τρέφεις
καλά, θα πρέπει να αγαπάς και τον πλησίον σου αρκετά ώστε να
θέλεις να τρέφεται και αυτός επίσης
.
Διαβάζεις αυτό: Τι κάνεις µε κάποιον αµόρφωτο ή κάποιον
νεοφερµένο στη χώρα σου που δεν ξέρει να διαβάζει? Εσένα σου
αρέσει να σε κοροϊδεύουν? Πολύ καλά, τότε µη κοροϊδεύεις τους
άλλους. Προσεύχεσαι για τον εαυτό σου? Τότε προσευχήσου και για
τους άλλους. Δηλαδή, πρέπει να είµαστε σαν τον Ιησού, τον πιο
ολοκληρωµένο άνθρωπο που έζησε ποτέ. Αγαπούσε τους άλλους.
Ζούσε για τους άλλους, δίδασκε και θεράπευε τους άλλους και
πέθανε για τους άλλους, συγχωρώντας αυτούς που τον σκότωναν.
Ήταν αληθινά «ο Άνθρωπος των  Άλλων»
.
Η παραβολή του υπηρέτη που δε συγχωρεί (Ματθ. 18: 23-25)
δείχνει ότι αυτός που δέχτηκε συγχώρεση αναµένεται να συγχωρεί
τους άλλους.

Το άτοµο που σε αδίκησε πρέπει να συγχωρείται εφτά φορές την
ηµέρα, αν υπάρχουν εφτά πλήθη µετάνοιας σε µια ηµέρα!
(Λουκ.17:) Ο Πέτρος µια φορά ρώτησε τον Ιησού πόσο συχνά
µπορεί να συγχωρεί κάποιον άλλο. Εβδοµήντα φορές το επτά,
απάντησε ο Ιησούς: στο βασίλειό Του δεν επιτρέπεται ο
περιορισµός. Ο Θεός συγχωρεί οτιδήποτε και το καθετί, και εσύ
πρέπει να είσαι σαν το Θεό.

Ακόµα και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης µπορούσε να είχε συγχωρεθεί αν
είχε πάει να το ζητήσει στο κατάλληλο µέρος – το σταυρό. Είχε
τύψεις αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο όπως η µετάνοια. Σύµφωνα µε τα
λεγόµενα ενός αρχαίου συγγραφέα, «Δεν είναι οι αµαρτίες που µας
καταστρέφουν αλλά οι αµαρτίες που δεν ακολουθούνται από
µεταµέλεια»
.
Η συγχώρεση ωφελεί τη συναισθηµατική, όπως επίσης και τη
σωµατική σας υγεία. Ο περίφηµος ψυχίατρος Πωλ Τουρνιέ
αφηγείται πως κουράριζε µια νεαρή γυναίκα µε αναιµία αλλά χωρίς
επιτυχία. Την έστειλε σε ένα συνάδελφο ο οποίος την έβαλε σε
σανατόριο. Μια εβδοµάδα αργότερα πήρε την εξής αναφορά:
«Στην ανάλυση αίµατος που της έκανα δε βρήκα κάτι που να
έµοιαζε µε ό,τι µου είπατε». Ο Δρ Τουρνιέ συνέχισε: «Αν δεν ήµουν
το είδος του ανθρώπου που ελέγχει πολύ προσεχτικά τους αριθµούς,
ίσως να νόµιζα ότι η προηγούµενη ανάλυσή µου ήταν λάθος αλλά
ήξερα ότι δεν ήταν. ´Ετσι αποφάσισε να επισκεφτεί την ασθενή του
και τη ρώτησε αν είχε συµβεί κάτι ασυνήθιστο στη ζωή της αφότου
τον είδε. «Ναι, έχει συµβεί» απάντησε εκείνη. Ξαφνικά µπόρεσα
να συγχωρέσω κάποιον προς τον οποίο αισθανόµουν πικρία και
µνησικακία. Ξαφνικά µπόρεσα να δω θετικά τη ζωή.
Αγαπούσε τους άλλους όπως τον εαυτό του. ´Ηταν

Συγχώρεσε τους άλλους (και µην ξεχνάς τον εαυτό σου)
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 68
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προετοιµασµένος να πληρώσει προσωπικά την τιµή της
συγχώρεσής µας. Όταν πέθανε στο σταυρό για τις αµαρτίες µας,
δεν ήταν επειδή υποτιµούσε την ανθρώπινη ζωή, δεν ήταν επειδή
είχε παγιδευτεί από τις πολιτικές συνθήκες της εποχής Του, ούτε
επειδή όλα στη ζωή του φαίνονταν δύσκολα. Ηταν επειδή αγαπούσε
τον εαυτό Του σαν αντιπρόσωπο (αληθινό Άνθρωπο) και είχε
αποστολή να πραγµατοποιήσει το Θεϊκό Σχέδιο της σωτηρίας,
συµφιλιώνοντάς µας µε το Θεό.

Η σειρά των Εντολών του Θεού είναι σωστή: Αγάπα το Θεό µε όλη
την καρδιά σου και θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον
εαυτό σου. Η συγχώρεση των αµαρτιών έχει θεµελιώδη
σπουδαιότητα στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού.

Η ιστορία αποκαλύπτει ότι κανείς προφήτης ή ιδρυτής θρησκείας
δεν είχε εµφανιστεί έως τότε, µε την αξίωση όπως αυτός να
συγχωρεί αµαρτίες… Η βεβαιότητα της εν Χριστώ συγχώρεσης
είναι, αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον το µυστικό της Χριστιανικής
Θρησκείας… Η αλήθεια είναι ότι η συγχώρεσή µας, στην πιο
ευγενική της µορφή, δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια µακρινή
ηχώ ή αποµίµηση εκείνης της αιώνιας και υπερβατικής θεϊκής
συγγνώµης που έγινε δική µας, µέσα από τον Ιησού, µε τον οποίο
ξεκίνησαν τα πάντα.
Χ.Ρ.Μακιντος, η Χριστιανική εµπειρία της Συγχώρεσης Λονδίνο:
Εκδόσεις Φοντάνα 1961, σελ.12,35.

Η κύρια διδασκαλία της παραβολής (του ασώτου υιού) είναι ότι η
συγχώρεση του Θεού έρχεται χωρίς κόπο από τη µεριά µας.
Ο υιός δεν έκανε τίποτα για να την αξίζει – µάλλον το αντίθετο… Η
συγχώρεση των ανθρώπων έρχεται µε τη Χάρη του Θεού.
Συγχρόνως δείχνει το δεσµό µεταξύ συγχώρεσης και µετάνοιας, που
είναι ουσιαστικός όταν πρέπει να τηρηθεί η ηθική άποψη της
συγγνώµης. Στην παραβολή, ο υιός πρέπει να είναι έτοιµος να
δεχθεί τη συγχώρεση, αν ο πατέρας θα την έδινε.
Το κύριο σηµείο στην Κυριακή Προσευχή είναι ότι αυτοί που
ζητούν συγχώρεση αλλά οι ίδιοι δε συγχωρούν τους άλλους, ζητούν
κάτι το αδύνατο…Έπειτα υπάρχει η υποχρέωση του προσώπου που
έχει προσβληθεί να πάρει την πρωτοβουλία να κινήσει τη
διαδικασία της συµφιλίωσης.

Οποιοσδήποτε θέλει να κάνει προσφορά στο Θεό, πρέπει να
συµφιλιωθεί µε αυτόν που τον πρόσβαλε (Ματθ. 5: 23,24).
Αυτός που πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, είναι αυτός που
χρειάζεται συγχώρεση. Στην παραβολή του ασώτου υιού ο πατέρας,
δεν κάνει κανένα βήµα για να ωθήσει τον άσωτο υιό να µετανοήσει,
αλλά βέβαια παίρνει την πρωτοβουλία στην τελική συγχώρεση.
Ντόναλντ Γκάθρυ, Θεολογία της Καινής Διαθήκης Λέστερ, Αγγλία:

Στην προσευχή µου της εξοµολόγησης χρησιµοποιώ τις κατηγορίες
των «επτά θανάσιµων αµαρτηµάτων» όπως και οι Καθολικοί:
θυµός, λαγνεία, φθόνος, απληστία, λαιµαργία, οκνηρία και
υπερηφάνεια… Καθώς προσφέρω κάθε κατηγορία στο Θεό, ζητάω
από το Αγιο Πνεύµα να µου αποκαλύψει πού είχα αµαρτήσει. Για
παράδειγµα, καθώς κάθοµαι ήσυχα µε θυµό µέσα µου, καµιά φορά
το Άγιο Πνεύµα φωτίζει σκοτεινές γωνιές και εσοχές ώστε να
ανακαλύψω µνησικακίες, εκνευρισµούς ή πικρίες που έµεναν
ασυνείδητες έως τότε. Όταν αισθάνοµαι το Άγιο Πνεύµα να έχει
εντοπίσει µια περιοχή µε αµαρτίες, ζητάω από τον Κύριο, να µε
συγχωρέσει, να µου επιτρέψει να βιώσω τη συγχώρεσή Του και να
µου δώσει τη δύναµη να συγχωρέσω εκείνους που µε έχουν
πληγώσει. Υπάρχουν φορές που συνειδητοποιώ ότι ο Θεός µε θέλει
να κάνω ένα είδος παρέµβασης ή αποκατάστασης µε κάποια άτοµα,

και, τότε, πρέπει να Του ζητήσω να µου δώσει το θάρρος να το
κατορθώνω.
Κέννεθ Σουάνσον, Ασυνήθιστη Προσευχή, Νέα Υόρκη:
Mπαλλαντάϊν,1987

Μόνον οι ´Αγιοι και κάποιο είδος ανοήτων µπορούν να πουν ότι δεν
αντιπαθούν κανένα και αυτό δεν ήταν πάντα αλήθεια για τους
Αγίους. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να αντιπαθούµε µερικούς
ανθρώπους. Ίσως µας έχουν πληγώσει βαθιά και ανεπανόρθωτα µε
πράξεις ή µε λέξεις. Είναι δύσκολο να µην τους µισούµε. Ο Θεός
ενδιαφέρεται ειδικά να προσευχόµαστε γι’ αυτούς. Θέλει να µας
ελευθερώσει από την ελαφριά αντιπάθεια ή το καυτό µίσος, και
ένας τρόπος γι’ αυτό είναι η προσευχή. Χρησιµοποιεί την προσευχή
σαν φίλτρο. Η ίδια η προσπάθεια να προσευχηθούµε γι’ αυτούς µας
βοηθάει. Και η προσευχή, µας βοηθάει ακόµη περισσότερο.
Δεν µπορείς να µισείς αυτούς για τους οποίους προσεύχεσαι. Τα δύο
αυτά πράγµατα δε ζουν στην ίδια καρδιά… Αν τους αντιπαθείς
χωρίς αιτία (και συχνά αντιπαθούµε ανθρώπους χωρίς αιτία) η
προσευχή θα σε κάνει να το συνειδητοποιήσεις. Αν τους αντιπαθείς
για µηδαµινή αιτία (για τους τρόπους τους ή κάποια ασήµαντη
ενόχληση που σου έδωσαν), όλο το πράγµα θα φανεί ασήµαντο,
όταν φωτιστεί από το φως του Θεού. Αισθάνεσαι ντροπή για τη
µικρότητά σου Προσευχήσου να τους αγαπήσεις. Ο Θεός
περιλαµβάνει στα δώρα του µια υπερφυσική αγάπη, µε την οποία ο
Χριστιανός µπορεί να αγαπήσει ακόµα και ανθρώπους που δε
συµπαθεί. Όταν δοθεί αυτό, η προσευχή σταµατάει να είναι
ακατόρθωτη. Δεν είναι καθόλου δύσκολη.
Γ.Ε. Σάνγκστερ, Το Μυστικό µιας Ακτινοβόλας Ζωής.
Λονδίνο: Χόντερ 8 Στιντον,1961

Αν δεν παίρνεις απάντηση στις προσευχές σου, πρέπει να ελέγξεις
διεξοδικά και ειλικρινά τον εαυτό σου, στο κατά πόσο κρατάς
µνησικακία. Η πνευµατική δύναµη δεν µπορεί να διαπεράσει µια
προσωπικότητα όπου υπάρχει µνησικακία. Το µίσος είναι κακός
αγωγός της πνευµατικής ενέργειας. Προτείνω, κάθε φορά που
προσεύχεσαι να προσθέτεις τη φράση, «Κύριε, πάρε από µένα κάθε
κακή πρόθεση, µνησικακία, µίσος, ζήλιες».
Μετά εξασκήσου να διώχνεις αυτά τα πράγµατα από τις σκέψεις
σου.
Νόρµαν Βίνσεντ Πηλ, Προσαρµοστές Σκέψης Νέα Υόρκη: Ιδρυµα
Χριστιανικής Ζωής

Υπάρχει µια µαρτυρία της δύναµης του χαρακτήρα που
εκδηλώνεται στη µεγαλύτερη αντιξοότητα. Πολλοί από τους πρώην
οµήρους (που κρατούνταν στη Βηρυττό) µιλούν για την ανάγκη να
συγχωρήσουν αυτούς που τους είχαν αιχµαλώτους. «Είµαι
Χριστιανός και Καθολικός» είπε ο Τέρρυ Αντερσον την περασµένη
εβδοµάδα.

«Απαιτείται από µένα να συγχωρώ, όσο δύσκολο µπορεί να είναι
αυτό».
Τζιλ Σµόλοβε, Ζωές σε Ενδιάµεση Κατάσταση,Περιοδικό Τάϊµ, 16
Δεκεµβρίου 1991

Ευλογία: Είθε ο Ελεήµων Θεός µας να δηµιουργήσει µέσα σου
καθαρή καρδιά και να σου ανανεώσει το δίκαιο πνεύµα. Είθε να
γνωρίζεις ότι η παρουσία Του είναι πάντα µαζί σου και ότι το
Ζωοποιόν Αγιο Πνεύµα ζεί µέσα σου. Είθε να βιώνεις τη χαρά της
σωτηρίας και η δύναµη ενός πρόθυµου πνεύµατος να σου
δηµιουργεί την ευχαρίστηση να εκτελείς του Θέληµα Του, πάντα.
Αµήν
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(Εµπνεύστηκε και υιοθετήθηκε από τη Μέθοδο Σεν-
τόνα. Μπορείτε να κοιτάξετε στο www.Sedona.com ή στο
βιβλίο Sedona Method του Hale Dowskin)

Αυτή η απλή µέθοδος µπορεί να µας απελευθερώσει
αποτελεσµατικά από τους φόβους µας και άλλα εµπόδια
της αγάπης προς τους άλλους και τον εαυτό µας.
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι χάνουµε την αγάπη µας όταν
φοβόµαστε πως οι ανάγκες µας κινδυνεύουν. Αναφερθή-
καµε ήδη στις αµφιβολίες µας όσον αφορά την αξία,
ασφάλεια, ελευθερία, ευχαρίστηση και έλεγχο, σαν τις
κυριότερες πηγές φόβων και απώλειας της αγάπης.
Αυτή η µέθοδος βασίζεται σε µερικά ειδικά απλά εµ-
πειρικά βήµατα. Αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια
µεγάλη ποικιλία συναισθηµάτων και σκοπών, εδώ περι-
γράφουµε µια ιδιαίτερη εφαρµογή της για το άνοιγµα της
καρδιάς µας προς την αγάπη. (Μπορείτε να βρείτε ακου-
στική καθοδήγηση της µεθόδου στο www.HolisticHar-
mony.com.)
Έχουµε επίσης αναφέρει ένα άλλο πολύ σηµαντικό ση-

µείο – ότι δεν είµαστε ο νους ούτε τα συναισθήµατά µας.
Παρατηρούµε τα συναισθήµατα και τις σκέψεις µας. Δεν
µπορούµε να είµαστε αυτό που παρατηρούµε. Για να
έχουµε επίγνωση ενός συναισθήµατος, χρειάζεται να εί-
µαστε κάτι ξεχωριστό από αυτό το συναίσθηµα. Είµαστε
ένας ωκεανός συνειδητότητας και τα συναισθήµατά µας
είναι κύµατα που δηµιουργούνται προσωρινά από αυτή
τη συνειδητότητα και, σαν κύµατα, η φυσική ροή τους
είναι να σχηµατίζονται και να διασκορπίζονται.
Το πρόβληµά µας είναι ότι δεν επιτρέπουµε στα συναι-
σθήµατα και στην ενέργεια να κάνουν αυτό που είναι φυ-
σικό γι’ αυτά – να αναπτυχθούν, να ρέουν, να
µεταβάλλονται και να διασκορπίζονται. Έχουµε την τάση
να σταµατάµε αυτή τη ροή επειδή:
Φοβόµαστε το συναίσθηµα και δε θέλουµε να το νιώ-
σουµε, ίσως γιατί φοβόµαστε ότι θα µας ξεπεράσει.
Δε θέλουµε να νιώσουµε τον πόνο που σχετίζεται µ’
αυτό το συναίσθηµα.
Φοβόµαστε ότι µπορεί να κάνουµε κάτι «κακό» ή να
βρεθούµε εκτός ελέγχου, αν επιτρέψουµε στον εαυτό µας
να νιώσει ένα συναίσθηµα.
Ντρεπόµαστε για το συναίσθηµα.
Αισθανόµαστε ότι δεν είναι πρέπον για έναν άνθρωπο
να νιώθει αυτό το συγκεκριµένο συναίσθηµα.
Φοβόµαστε ότι θα µας απορρίψουν οι άλλοι εξαιτίας
του συναισθήµατος.
Φοβόµαστε ότι µπορεί να µην έχουµε την ανταπόκριση
ή την ανταπόδοση που χρειαζόµαστε, αν εκφράσουµε
αυτή την ανάγκη ή το συναίσθηµα.
Νιώθουµε ότι αξίζουµε και είµαστε ασφαλείς µ’ αυτό το
συναίσθηµα – όπως πόνο, αδικία, πίκρα ή θυµό.
Αισθανόµαστε έτσι για πολύ καιρό και φοβόµαστε την
αλλαγή.

Σ’ ένα άλλο κεφάλαιο παρακάτω θα συζητήσουµε λε-
πτοµερώς το φόβο της αλλαγής και την απαλλαγή από
αρνητικά συναισθήµατα.
Για την ώρα χρειάζεται να κατανοήσουµε ότι δεν είµα-

στε τα συναισθήµατά µας και δεν ελεγχόµαστε από αυτά,
αλλά µάλλον επιλέγουµε υποσυνείδητα να κρατηθούµε σ’
αυτά και ότι µπορούµε να επιλέξουµε να τα αφήσουµε
να φύγουν. Αυτή είναι µια συνειδητή επιλογή που έχουµε
το δικαίωµα να κάνουµε.
Το να απαλλαγούµε από ένα συναίσθηµα δεν έχει να
κάνει µε το να το απορρίψουµε, να το κατακτήσουµε, να
το εξορίσουµε, να το πολεµήσουµε ή να το απωθήσουµε.
Η απαλλαγή είναι παθητική διαδικασία και όχι ενεργη-
τική. Παθητικά αφήνουµε αυτή τη συναισθηµατική ενέρ-
γεια να ρέει, να απλώνεται και να προχωρά. Επιτρέπουµε
να γίνει ό,τι είναι φυσικό για κάθε προσωρινό κύµα ενέρ-
γειας – να ρέει και να διασκορπίζεται.
Σαν παιδιά το κάναµε εύκολα. Νιώθαµε θυµό ή πόνο
και σε λίγα λεπτά παίζαµε και πάλι µε τα παιδιά που υπο-
τίθεται ότι ευθύνονταν γι’ αυτό που νιώσαµε. Απαλλασ-
σόµασταν γρήγορα και αφήναµε τον εαυτό µας να είναι
και πάλι ευτυχισµένος και φιλικός. Φαίνεται ότι έχουµε
χάσει αυτό το δώρο. Αυτή η µέθοδος θα µας βοηθήσει να
το ξαναβρούµε.

Πώς γίνεται αυτή η τεχνική 
αυτο-αποπρογραµµατισµού;

Όπως στις δύο προηγούµενες τεχνικές (γραπτές επιβε-
βαιώσεις και EFT), επιλέγουµε ένα συγκεκριµένο πρό-
σωπο, το οποίο θέλουµε να είµαστε ελεύθεροι να
αγαπάµε ακόµη κι όταν συµπεριφέρεται µε κάποιο συγ-
κεκριµένο τρόπο.
Φέρνουµε στο νου αυτό το άτοµο και θυµόµαστε τις πε-
ριπτώσεις που φέρθηκε έτσι. Επιλέγουµε ένα συγκεκρι-
µένο γεγονός ή κατάσταση.
Επιτρέπουµε στον εαυτό µας να νιώσει οποιοδήποτε
συναίσθηµα έχουµε, όταν οραµατιζόµαστε αυτή την κα-
τάσταση, τη συµπεριφορά ή το γεγονός. Δεν καταπιέ-
ζουµε ούτε προσπαθούµε να κρύψουµε ή να ελέγξουµε τα
συναισθήµατά µας. Επιτρέπουµε στον εαυτό µας να τα
νιώσει.
Αποδεχόµαστε τα συναισθήµατα – αφήνουµε να
φύγει κάθε φόβος ή ντροπή για το γεγονός ότι τα νιώ-
θουµε. Καλωσορίζουµε τα συναισθήµατα – σαν να ήταν
τα εσωτερικά µας παιδιά – τα αποδεχόµαστε σαν µέρος
του εαυτού µας που νιώθει έτσι.
Επιτρέπουµε στη συναισθηµατική ενέργεια να ρέει στο
σώµα και το νου µας σαν ενεργειακό κύµα ή σαν δόνηση.
Επιτρέπουµε στον εαυτό µας να βυθιστεί µέσα στην
ενέργεια βιώνοντας την πηγή της. Στην πηγή της µπορεί
να έρθουµε σε επαφή µε άλλα συναισθήµατα ή βιώµατα
του παρελθόντος κλπ. Απλά παρατηρούµε, αποδεχόµα-
στε και αφήνουµε να ρέουν. Καθώς βυθιζόµαστε βαθύ-
τερα, θα ανακαλύψουµε ότι στη ρίζα του συναισθήµατος,
που νιώθουµε όταν ο άλλος συµπεριφέρεται µε έναν συγ-
κεκριµένο τρόπο, είναι ο φόβος µας ότι κάποια βασική
ανάγκη µας απειλείται, ότι κινδυνεύουµε να χάσουµε
την ασφάλεια, αξία, ελευθερία, έλεγχο ή ευχαρίστησή
µας.
Επιτρέπουµε στον εαυτό µας να βιώσει και να αποδε-
χτεί αυτήν την ανάγκη, ότι έχουµε προγραµµατιστεί µε

Η Μέθοδος Αυτο-αποπρογραµµατισµού
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 69 
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αυτήν την ανάγκη. Ή για την ακρίβεια έχουµε προγραµ-
µατιστεί να αµφιβάλουµε για την αξία, ασφάλεια, ελευ-
θερία µας κλπ. και ότι έχουµε ανάγκη πολύ
συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους άλλους για να
νιώθουµε ασφαλείς σε σχέση µ’ αυτές τις ανάγκες. Απο-
δεχόµαστε ότι έχουµε προγραµµατιστεί µ’ αυτόν τον
τρόπο.
Τώρα έχοντας αποδεχτεί και συµβιβαστεί µε το συναί-
σθηµα και την ανάγκη, είµαστε έτοιµοι να το αφήσουµε
να φύγει. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να το κά-
νουµε.
α. Αφήνουµε απλά να φύγει η ανάγκη για ασφά-
λεια ή αξία κλπ. µε τον τρόπο που την είχαµε µέχρι τώρα.
Απλά την αφήνουµε να φύγει. Για παράδειγµα, παύουµε
να έχουµε την ανάγκη για επιδοκιµασία ή προσοχή ή συµ-
φωνία των άλλων για να νιώθουµε ότι αξίζουµε. Αφή-
νουµε τον εαυτό µας να πάψει να το χρειάζεται.
β. Δεχόµαστε θεϊκό φως ή ενέργεια που ρέει µέσα
στο σώµα και το νου µας διαλύοντας αυτήν την ανάγκη
και το συναίσθηµα.
γ. Αφήνουµε τον εαυτό µας να νιώσει µέσα του την
ιδιότητα ή την κατάσταση που επιδιώκαµε µέχρι
τώρα από τη συµπεριφορά των άλλων. Αντί να χρειαζό-
µαστε επιδοκιµασία για να νιώσουµε ότι αξίζουµε, βιώ-
νουµε την αξία, ασφάλεια και ελευθερία µας µέσα στην
ύπαρξή µας. Δεν τα χρειαζόµαστε πια, επειδή τα έχουµε
ήδη. Αισθανόµαστε ότι αξίζουµε και είµαστε ασφαλείς κι
εποµένως δε χρειαζόµαστε τίποτα από τους άλλους για
να νιώθουµε έτσι.

Η τελευταία επιλογή είναι ένα σηµαντικό βήµα για να
βιώσουµε τον αληθινό εαυτό µας, ο οποίος δεν βρίσκεται
σε κατάσταση ανάγκης αλλά είναι ήδη σε κατάσταση
πληρότητας. Κάνουµε ένα άλµα από την ταύτιση µε το
νου και την προσωπικότητα στο βίωµα του ανώτερου
εαυτού µας.
Δεν απαλλασσόµαστε από την αξία, ασφάλεια, ελευθε-
ρία ή τον έλεγχο, απλά αφήνουµε να φύγει η ανάγκη γι’
αυτά και η αµφιβολία ότι τα έχουµε ήδη. Δεν µπορούµε
να έχουµε ανάγκη αυτό που έχουµε ήδη και µπορούµε να
έχουµε ό,τι χρειαζόµαστε. Όσο χρειαζόµαστε κάτι, δεν το
έχουµε. Όταν το έχουµε, δεν το χρειαζόµαστε. Όταν βιώ-
νουµε εσωτερική αξία, ασφάλεια, ελευθερία και πληρό-
τητα, είµαστε πιο ικανοί να αγαπάµε τους άλλους χωρίς
όρους.

Τώρα επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 2 ως 8, ξανά και
ξανά, φέρνοντας στο νου τη συγκεκριµένη συµπεριφορά,
γεγονός ή κατάσταση, παρατηρώντας πώς νιώθουµε και
αφήνοντας τον εαυτό µας να καλωσορίσει το συναίσθηµα
και να το νιώσει. Μετά το αφήνουµε να απλωθεί στο
σώµα και το νου και ερευνούµε στην πηγή του, βιώνοντας
την ανάγκη που δηµιουργεί το συναίσθηµα. Την αποδε-
χόµαστε και την αφήνουµε να φύγει µε έναν από τρόπους
που αναφέρθηκαν ή µε όποιον τρόπο µας ταιριάζει προ-
σωπικά.
Μπορεί να νιώθουµε θετικά συναισθήµατα όταν φέρ-
νουµε στο νου τη συµπεριφορά του άλλου. Αυτό είναι
καλό. Αλλά ακόµη και τότε µπορούµε να συνεχίσουµε µε
την άσκηση, νιώθοντας, επιτρέποντας το θετικό συναί-
σθηµα να µας γεµίσει, το αποδεχόµαστε, βιώνουµε την
πηγή του και το αφήνουµε να φύγει – ακόµη και το θετικό

συναίσθηµα ή την ανάγκη.

Κάποιοι µπορεί να αντιδράσουν στην ιδέα να αφήσουν
το θετικό συναίσθηµα να φύγει. Έχετε κάθε δικαίωµα να
µην το αφήσετε να φύγει. Αυτό είναι επιλογή σας. Μπο-
ρείτε να κρατηθείτε σ’ αυτό όσο µπορείτε. Αλλά αν κά-
νετε αυτήν την επιλογή, θα ακολουθήσετε το ίδιο
πρότυπο, που σύντοµα θα σας φέρει το αντίθετο αρνη-
τικό συναίσθηµα. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα θε-
τικά συναισθήµατά µας προέρχονται επίσης από
ανάγκες, σ’ αυτή την περίπτωση, από την ικανοποίηση
αναγκών. Όταν αφήσουµε το θετικό συναίσθηµα να
φύγει, συχνά βρισκόµαστε σε µια ακόµη πιο ωραία κατά-
σταση συνειδητότητας πέρα από το διχασµό ικανοποι-
ηµένων και ανικανοποίητων αναγκών. Ίσως βιώνουµε
ενότητα µε τον εαυτό µας, τους άλλους και τη ζωή –
ακόµη πιο λεπτό και θετικό συναίσθηµα από την αγάπη
που βιώνουµε συνήθως. Είναι στην επιλογή σας  τι να κά-
νετε µε τα θετικά συναισθήµατα.

Αφού έχουµε εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστηµα µε
τα διάφορα συναισθήµατα που έχουµε όταν θυµόµαστε
τη συµπεριφορά του άλλου, µπορούµε να προχωρήσουµε
στο επόµενο στάδιο. Εδώ οραµατιζόµαστε τον εαυτό µας
να έχει µόνον συναισθήµατα αγάπης προς τον άλλον, ενώ
συµπεριφέρεται µ’ αυτό τον τρόπο. Φανταζόµαστε ότι τον
αγαπάµε και τον αποδεχόµαστε και νιώθουµε καλά µέσα
µας, όταν συµπεριφέρεται έτσι.
Παρατηρούµε πώς νιώθουµε µ’ αυτή την ιδέα.
Τότε εφαρµόζουµε τα στάδια 2 ως 8 για τα συναισθή-

µατα που έχουµε στην ιδέα να αγαπάµε αυτό το άτοµο,
ακόµη κι όταν συµπεριφέρεται µ’ αυτό τον τρόπο.
Το κάνουµε αυτό µέχρι τελικά να αποδεχτούµε την ιδέα
και να νιώθουµε ασφαλείς µ’ αυτήν.

11. Τότε µπορούµε να προχωρήσουµε και να οραµατι-
στούµε τον εαυτό µας να αγκαλιάζει αυτό το άτοµο µε
αγάπη, ακόµη κι όταν συµπεριφέρεται µ’ αυτό τον τρόπο.
Παρατηρούµε πώς νιώθουµε και εφαρµόζουµε τα στά-
δια 2 ως 8 µέχρι να µπορούµε να το αγκαλιάσουµε µε
αγάπη ακόµη κι όταν συµπεριφέρεται έτσι.

12. Ανεξάρτητα από το πόση επιτυχία είχαµε, µπο-
ρούµε τώρα να ολοκληρώσουµε την εσωτερική εργασία
µε θετική προβολή, στην οποία οραµατιζόµαστε αυτό το
άτοµο µέσα σε φως, µε την ευχή να έχει υγεία, ευτυχία
και επιτυχία στη ζωή του.

Αυτή η διαδικασία µπορεί να χρειαστεί 15 ως 30 λεπτά
και θα πρότεινα να την κάνετε µε κλειστά τα µάτια, κα-
θισµένοι µε τη σπονδυλική στήλη ίσια ή ξαπλωµένοι ανά-
σκελα.
Όποτε θέλετε, µπορείτε να την εφαρµόσετε για άλλους
ανθρώπους και για άλλες συµπεριφορές, καθώς γίνεστε
όλο και περισσότερο ικανοί να αγαπάτε χωρίς όρους.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ
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Ευχαριστώ την Edith Stauffer για το µεγαλύτερο µέρος
αυτής της παραγράφου, που είναι από το βιβλίο της

«Αγάπη χωρίς Όρους και Συγχώρεση».

Πότε µπορεί κανείς να συγχωρήσει τον εαυτό του;
Και πότε είναι απαραίτητο να γίνει;
Αυτές οι ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν σε πολλά
επίπεδα. Οι απαντήσεις µπορούν να εφαρµοστούν σε
πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Η «διαύγεια» είναι
συχνά απαραίτητη για να τις αποκαλύψουµε και να τις
φωτίσουµε, επειδή δεν είναι πάντα φανερές στο συνήθη
τρόπο «όρασής» µας. Τα αποτελέσµατα αξίζουν την
προσπάθεια.

Η πρώτη σύγχυση που εµποδίζει τη διαύγεια:
«Οι Κακές πράξεις γίνονται από Κακούς Ανθρώπους»
αντί: «Οι ανάγκες αυτού του ανθρώπου δεν
ικανοποιούνται, ή δεν ικανοποιήθηκαν στην παιδική
ηλικία του. Μ’ αυτήν τη συµπεριφορά δείχνει τον πόνο,
το φόβο και την ανάγκη του για αγάπη».
Όταν κάνουµε κάτι που θεωρούµε «λάθος» ή «κακό»,
νοµίζουµε ότι είµαστε κακοί. Συγχέουµε το δράστη µε την
πράξη. Οι αρχές της Ψυχοσύνθεσης ολοκάθαρα
ξεχωρίζουν το δράστη από τη συµπεριφορά. Είναι
δυνατόν να διαφωνούµε µε τις πράξεις ενός προσώπου
και να συνεχίζουµε ακόµη να το αγαπάµε, χωρίς να το
βλέπουµε σαν «κακό άνθρωπο».
Οι άνθρωποι µπορεί να είναι ικανοί όχι µόνο για τη
συµπεριφορά που πρόσφατα µπορεί να µας τάραξε, αλλά
επίσης για πράξεις αγάπης σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Δεύτερη σύγχυση
«Είµαι κακός και ανάξιος» αντί για «Είµαι ικανός να
είµαι ένας αξιαγάπητος, καλός, ευτυχισµένος,
χαρούµενος κλπ., άνθρωπος».
Μια χαµηλή αντίληψη του εαυτού είναι ψευδαίσθηση,
που δηµιουργείται από προσωρινά εµπόδια αντίληψης
του καλού µέσα µας. Αυτή η χαµηλή αυτοεικόνα
λειτουργεί τότε σαν φίλτρο που παραµορφώνει όλες τις
προσερχόµενες πληροφορίες για τον εαυτό µας ή τους
άλλους, και φτάνουµε να ελεγχόµαστε σε όλες σχεδόν τις
πράξεις µας από τις ψευδαισθήσεις που προκύπτουν από
αυτό.
Μερικές φορές δείχνουµε περισσότερη καλοσύνη και
συγχώρεση σε έναν ξένο ή σε ένα ζωάκι παρά στον εαυτό
µας. Όταν συµβαίνει αυτό, είναι µια ένδειξη ότι έχουµε
δουλειά να κάνουµε σε σχέση µε την αυτοεικόνα µας.
Με µια ωριµότερη οπτική µπορούµε να δούµε τον εαυτό
µας πιο ολοκληρωτικά και να αναγνωρίσουµε ότι έχουµε
ένα κατώτερο ασυνείδητο που περιέχει όλη την ιστορία
µας και τις ικανότητες που έχουµε ασκήσει, και ένα
ανώτερο ασυνείδητο όπου είναι αποθηκευµένα όλα τα
λανθάνοντα ταλέντα και ιδιότητες: τα πλούτη και τα
σχέδια του ανώτερου Εαυτού για το τι µπορούµε να
γίνουµε. Οι θησαυροί από αυτές τις δύο «αποθήκες»
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εµπλουτίσουν τη
ζωή µας και η Ψυχοσύνθεση έχει τις µεθόδους να το
κάνει.

Τρίτη σύγχυση
«Η αµαρτία πρέπει να τιµωρείται», αντί «Τα λάθη είναι
για να µαθαίνουµε, γιατί είναι τα σκαλοπάτια προς τη
Σοφία».
Στα αρχαία χρόνια η αγγλική λέξη “sin” (αµαρτία), απλά
σήµαινε «απώλεια του σηµείου» για έναν τοξότη, και το
συµπέρασµα ήταν ότι, εφόσον ξεκαθαριστεί ο λόγος της
αστοχίας, χρειάζεται να οριστεί ένας νέος στόχος και
απλά να επαναληφθεί η διαδικασία, ώστε να πλησιάζουµε
κάθε φορά όλο και πιο κοντά στον επιθυµητό σκοπό.
Κατά την άποψη της Δυτικής µας κουλτούρας, η λέξη
“sin” έχει αποκτήσει διαφορετικές έννοιες, που έχουν
περάσει στη µαζική συνείδηση και συνεχίζουν να
κυριαρχούν στη σκέψη µας κάτω από το επίπεδο της
επίγνωσης. «Κάνω λάθος», «είµαι λάθος»,
«αποτυχαίνω», «αµαρτάνω», είναι όλα αφορµές
αντεγκλήσεων ή τιµωρίας, ενοχής ή αυτοαπόρριψης.
Η συλλογική βλάβη που προκαλείται από αυτό είναι
ανυπολόγιστη…..
Οι άνθρωποι µπορεί να καταλήξουν να πιστεύουν ότι δεν
υπάρχει τίποτα καλό µέσα τους και να νιώθουν
καταρρακωµένοι σ’ αυτήν τη ζωή, αν όχι και στην
επόµενη…. Τα γεγονότα έχουν περάσει στο νου και έχουν
ξεφύγει σε µέγεθος. Η ενοχή απαιτεί τιµωρία, - ή έτσι
συµπεραίνουµε.

Η «τιµωρία» µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές:
Να στερούµε τον εαυτό µας από καταστάσεις και

προνόµια που δίκαια απολαµβάνουµε. Να
καθυστερούµε την ίδια την ανάπτυξή µας.

Να στερούµε τον εαυτό µας από σχέσεις που θα
µπορούσαν να προάγουν τη ζωή µας.

Να καταπιέζουµε τον εαυτό µας ή να αναχαιτίζουµε
το φυσικό µας θάρρος ή άλλες ιδιότητες.

Να λέµε στον εαυτό µας ότι δεν έχουµε δικαίωµα να
ζούµε, και να επιθυµούµε να πεθάνουµε. Να
νιώθουµε ότι δεν αξίζουµε…. υγεία…. ζωή….
ευτυχία κλπ.

Να δηµιουργούµε ασθένεια σωµατική,
συναισθηµατική ή νοητική.

Να αποσύρουµε τη συγγνώµη µας και να
ξαναρχίζουµε να πληγώνουµε τον εαυτό µας για
ό,τι έγινε.

Κάποιες φορές καταπνίξαµε την ανάµνηση των δικών µας
εµπειριών «απώλειας του σηµείου» χωρίς να τις
θεραπεύσουµε. Μπορεί να µην ήταν ο τρόπος που θα
επιλέγαµε να χειριστούµε το πρόβληµα αν ξέραµε έναν
καλύτερο τρόπο, αλλά στην πραγµατικότητα δεν είχαµε
εκπαιδευτεί στη συγχώρεση κι έτσι δεν γνωρίζαµε άλλον
τρόπο. Κρύβοντας την ανάµνηση µε τη «λήθη» ήταν ο
µόνος τρόπος που γνωρίζαµε για να επιζήσουµε (είτε
κυριολεκτικά είτε από τον πόνο).
Το να καταπνίξουµε αυτές τις αναµνήσεις χωρίς να τις
θεραπεύσουµε µπορεί να οδηγήσει σε συνεχιζόµενες
επιπτώσεις τους στο κατώτερο ασυνείδητο αντί για το
συνειδητό νου µας. Η ίδια τιµωρία συνεχίζεται, αλλά στο
ασυνείδητο. Αυτό που συµβαίνει τότε είναι ότι έχουµε την

Η Συγχώρεση του Εαυτού µας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 70
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τάση να προβάλλουµε τον «τιµωρό» στο περιβάλλον µας
και να τον «βλέπουµε» εκεί. Είναι «αυτοί εκεί έξω» που
µας καθυστερούν και µας εµποδίζουν να πάρουµε αυτό
που χρειαζόµαστε. Είναι δικό τους λάθος.
Αυτή η κατάσταση µπορεί να επιµένει για πολύ καιρό,
µεταβάλλοντας δόλια το σώµα, τα συναισθήµατα, τις
σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τη συµπεριφορά, τις σχέσεις
µας, - δηλαδή, όλη τη δοµή της ζωής µας.
Κάποια µέρα, µπορεί να έχουµε ένα ατύχηµα ή να έχουµε
συµπτώµατα, να πάµε σε γιατρό, να κάνουµε εξετάσεις
και να µάθουµε ότι υποφέρουµε από µια αρρώστια. Αυτό
έρχεται σαν έκπληξη! Ασκούµασταν, είχαµε πάρει
βιταµίνες, είχαµε υγιεινή διατροφή, ήµασταν «καλοί» και
δεν πληγώσαµε κανέναν (µόνον τον εαυτό µας).
Μπορούµε να το θεωρήσουµε αυτό σαν µια ακόµη
«απόδειξη» ότι η Ζωή είναι άδικη.

Επανεπιλογή

Όταν επιτρέπουµε στον εαυτό µας να συνειδητοποιήσει
αυτές τις συγχύσεις ή τα λάθη στην αντίληψή µας, τότε
έχουµε για άλλη µια φορά την ευκαιρία να κάνουµε κάτι
γι’ αυτό. Μερικές φορές η ασθένεια είναι πολύτιµη για να
εξετάσουµε τον εσωτερικό µας κόσµο και να κάνουµε
ρυθµίσεις. Τότε µπορούµε να νιώσουµε ευγνωµοσύνη για
την ασθένειά µας. Τι παράδοξο…. η ασθένεια που στην
αρχή έγινε αντιληπτή σαν «εχθρός», από τον οποίο
έπρεπε να απαλλαγούµε, µερικές φορές γίνεται στην
πραγµατικότητα φίλος, δάσκαλος, οδηγός, που µας
οδηγεί πίσω στην πορεία ζωής που προτιµά η ύψιστη
συνειδητότητά µας, ο Ανώτερος Εαυτός µας.
Όταν αποκτήσουµε συνείδηση των λαθών µας, χρειάζεται
µόνο να λυπηθούµε για το λάθος τόσο, ώστε να
αποφασίσουµε να µάθουµε το µάθηµα που το λάθος
µπορεί να µας διδάξει.

Το επόµενο βήµα είναι να επιτρέψουµε στον Ανώτερο
Εαυτό µας, που είναι η απαρχή της υγείας και θεραπείας
µέσα µας, να θεραπεύσει το στρες µας. Όταν είµαστε
ανοικτοί στη διαπροσωπική στάση της αγάπης χωρίς
όρους και της συγχώρεσης, ο Ανώτερος Εαυτός µπορεί να
ρίξει τη θεραπευτική του ενέργεια στο σώµα, τα
συναισθήµατα και το νου µας. Όλη η θεραπεία έρχεται
τελικά από µέσα, - χωρίς αυτό το θαύµα κανένας γιατρός
ή χειρούργος δεν θα µπορούσε να τα καταφέρει…
ΔΕΝ χρειάζεται να µείνουµε στο χώρο της τιµωρίας ή των
οδυρµών, όπου µας έχουν οδηγήσει οι συγχύσεις και οι
παρερµηνείες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Μπορούµε να µάθουµε από την πείρα µας, να δούµε το
ρόλο µας στην κατάσταση µε πιο σοφή και συµπονετική
οπτική, και να χρησιµοποιήσουµε τη Θέλησή µας για να
διακόψουµε µη παραγωγικές αντιλήψεις, αποφάσεις και
συµπεριφορές. Μπορούµε να επιτρέψουµε στη φυσική
θεραπευτική ενέργεια του Ανώτερου Εαυτού να
αποκαταστήσει την τέλεια ισορροπία µας και πάλι.

Η θέληση για ζωή και ο σκοπός της ζωής
Ο Ανώτερος Εαυτός γνωρίζει οτιδήποτε έχουµε κάνει,
σκεφτεί ή πει. Η Ψυχοσύνθεση έχει µοναδικές
διαδικασίες για την παρακίνηση της θέλησης και για τη
σοφή διαχείριση της ύλης από το κατώτερο υποσυνείδητό

µας, όπου η ιστορία µας έχει αποθηκευτεί, και από το
ανώτερο υποσυνείδητό µας, όπου κατοικεί το δυναµικό
µας. Ο Ανώτερος Εαυτός γνωρίζει επίσης τον αληθινό
σκοπό της ζωής µας. Εφόσον η θέληση για ζωή είναι
γνωστό ότι είναι ο αριθµός Ένα παράγοντας για
ανάρρωση από σοβαρές ασθένειες, είναι σηµαντικό ο
άνθρωπος να θέσει τις ερωτήσεις: «Έχω ανεκπλήρωτους
σκοπούς;», «Είµαι πρόθυµος να βρω έναν νέο σκοπό
ζωής;», «Για τι θέλω να ζω;»

Ένα άτοµο που είναι άρρωστο µπορεί να µην βρίσκεται
απόλυτα στην υπηρεσία των άλλων. Μπορεί η υπηρεσία
των άλλων να είναι η δουλειά του, αλλά µπορεί να µην
έχει τη θέληση για τη διαδικασία της υπηρεσίας. Ή
επειδή η εργασία του δεν περιλαµβάνει τα µοναδικά του
ταλέντα και ικανότητες, µπορεί να κάνει τις εξωτερικές
κινήσεις της υπηρεσίας χωρίς να δίνεται µε «καρδιά και
ψυχή» σ’ αυτό. Η αγανάκτηση µπορεί να υπεισέρχεται,
αποµυζώντας ουσιαστική ζωτικότητα…

Η συγχώρεση του εαυτού µας ως ενήλικα και ως παιδί
συνεισφέρει στη θεραπευτική διαδικασία και στη
διατήρηση της υγείας.

Η µη συγχώρεση σηµαίνει τη συνέχιση της κακοποίησης
του εσωτερικού µας παιδιού. Το παιδί µάς χρειάζεται για
να απελευθερώσει τη ροή της αγάπης. Η µη συγχώρεση
του εαυτού µας, ή η απόσυρση της συγγνώµης αφού την
έχουµε δώσει, µπορεί να δηµιουργήσει ασθένεια ή ελλιπή
θεραπεία.

Παίρνοντας πληροφορίες:

Μπορεί να ζητηθεί από το «µέρος του νου που γνωρίζει τα
πάντα για το άτοµο» να γυρίσει πίσω στο γεγονός
(γεγονότα) που «δηµιούργησε» την ασθένεια. Αυτή δεν
είναι µια νοητική διαδικασία µε τη χρησιµοποίηση της
διάνοιας. Επιτρέπουµε στο µέρος µας που βρίσκεται
πάνω από το νοητικό επίπεδο να κατευθύνει τη
διαδικασία. Είναι εκπληκτικό πόσο συχνά ο νους
καθορίζει ακριβώς το γεγονός (γεγονότα), αν του δοθεί
η κατάλληλη ατµόσφαιρα αγάπης και αρκετός
χρόνος.

Ή ο Εαυτός µπορεί να προσκαλέσει µια εικόνα που
αναπαριστά την ασθένεια, ή το µέρος του εαυτού που
είναι υπεύθυνο για την ασθένεια. Χρησιµοποιώντας µια
ειδική τεχνική Gestalt, η εικόνα ή το µέρος του εαυτού
µπορεί να απευθυνθεί στον Εαυτό, να εκφράσει
ανεκπλήρωτες ανάγκες και να προβάλλει σε µια
φανταστική σκηνή όλα τα γεγονότα που δηµιούργησαν
την ασθένεια. (Αυτό είναι µέρος της διαδικασίας που
ονοµάζεται «Αγκαλιάζοντας την Ασθένεια σαν Δάσκαλο»
που διδάχθηκα από τη Vivian King, της οποίας η
διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι: Vivianking@aol.com)

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

http://www.ts.co.nz/~gpettitt/SFIntro.html
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Η διαδικασία συγχώρεσης των άλλων µπορεί να εφαρ-
µοστεί επίσης και για τη συγχώρεση του εαυτού µας, εάν
θέλουµε να είµαστε απόλυτα ελεύθεροι από τα λάθη του
παρελθόντος. Θα κάνουµε τα ίδια βήµατα.

1. Θυµόµαστε ή ανακαλύπτουµε τα γεγονότα που
µπορεί να προκάλεσαν την ενοχή, ντροπή ή αυτοα-
πόρριψη.

2. Εκφράζουµε και απελευθερώνουµε τα συναι-
σθήµατα που σχετίζονται µε εκείνα τα γεγονότα, τα οποία
σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι τύψεις και πόνος
για τα λάθη µας και σε άλλες περιπτώσεις πλήγωµα και
θυµός προς τους άλλους που µας προγραµµάτισαν µ’
αυτόν τον τρόπο.

3. Εφαρµόζουµε EFT, Αυτο-αποπρογραµµατισµό,
ΤΑΤ και BSFF στα συναισθήµατα που έχουµε γι΄ αυτά
τα περασµένα γεγονότα και καταστάσεις.

4. Κατανοούµε ότι είµαστε σε διαδικασία εξέλιξης και
ότι προφανώς δεν µπορούµε να είµαστε τέλειοι και ότι δε
δηµιουργούµε εµείς ό,τι συµβαίνει στους άλλους. Δεν
µπορεί να συµβεί τίποτα σε κανέναν που να µην είναι
µέρος της εξελικτικής διαδικασίας του.
Αυτό, φυσικά, δε µας απαλλάσσει από την ευθύνη των
εγωιστικών ή ανήθικων πράξεών µας. Είµαστε υπεύθυ-
νοι για τις πράξεις µας και χρειάζεται να απελευθερω-
θούµε από την άγνοια και το φόβο που µας οδήγησαν σ’
εκείνες τις πράξεις. Το γεγονός, όµως, δε θα µπορούσε να
συµβεί στο συγκεκριµένο άτοµο, αν δεν ήταν µέρος της
δικής του εξελικτικής διαδικασίας.

5. Ζητάµε συγχώρεση από τους άλλους ή και δη-
λώνουµε στους άλλους ότι δεν αποδεχόµαστε πια τους
λανθασµένους κοινωνικούς προγραµµατισµούς που µας
έκαναν µέχρι τώρα να νιώθουµε ντροπή ή ενοχή.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους µπορεί να
έχουµε αισθανθεί ντροπή ή ενοχή στο παρελθόν και ιδι-
αίτερα στην παιδική ηλικία. Αυτοί οι λόγοι εµπίπτουν σε
δύο κατηγορίες, συναισθήµατα βασισµένα σε λανθα-
σµένους κοινωνικούς προγραµµατισµούς και συ-
ναισθήµατα βασισµένα σε σύγκρουση µε τη
συνείδησή µας.

α. Στις περιπτώσεις που θα ανακαλύψουµε ότι η ενοχή
ή η ντροπή µας ήταν βασισµένη σε πράξεις ασύµφωνες
µε τη συνείδησή µας, ζητάµε συγχώρεση.

β. Στις άλλες περιπτώσεις που αντιλαµβανόµαστε ότι η
αυτοαµφισβήτησή µας δηµιουργήθηκε από λανθασµέ-

νους κοινωνικούς προγραµµατισµούς, δηλώνουµε την
απελευθέρωσή µας από τέτοιες λανθασµένες πε-
ποιθήσεις.

6. Τότε προχωράµε στη συγχώρεση, αποδοχή και
αγάπη του εαυτού µας όπως είµαστε σ’ αυτό το στάδιο
της εξελικτικής διαδικασίας µας.

Ερευνώντας την ενοχή, ντροπή 
και αυτοαµφισβήτηση

Συµπληρώστε τις ακόλουθες δηλώσεις µε τις απαντή-
σεις που έρχονται από µέσα σας καθώς τις γράφετε, τις
επαναλαµβάνετε ή τις σκέφτεστε.

(Χρησιµοποιούµε τέσσερις διαφορετικές λέξεις, επειδή
καθεµιά λέξη µπορεί να προκαλέσει διαφορετικές απαν-
τήσεις για διαφορετικά άτοµα. Μπορείτε να χρησιµοποι-
είτε και τις τέσσερις λέξεις µαζί ή εναλλακτικά ή να
χρησιµοποιείτε τη µία λέξη για λίγα λεπτά και µετά να
προχωρείτε στην επόµενη.)

Αισθάνοµαι ενοχή, ντροπή, αυτοαµφισβήτηση ή αυ-
τοαπόρριψη όταν….
Με έχουν προγραµµατίσει να αισθάνοµαι ενοχή,
ντροπή, αυτοαµφισβήτηση ή αυτοαπόρριψη όταν….
Το εσωτερικό µου παιδί έχει προγραµµατιστεί να αι-
σθάνεται ενοχή, ντροπή, αυτοαµφισβήτηση ή αυτοαπόρ-
ριψη όταν….
Στο παρελθόν ένιωθα ενοχή, ντροπή, αυτοαµφισβή-
τηση ή αυτοαπόρριψη όταν….
Αυτό που θα ήθελα να κρύψω από τους άλλους είναι….
Αυτό που θα ήθελα να κρύψω από το Θεό (φανταστείτε
ότι µπορείτε να το κάνετε) είναι….

Αυτές οι έξι φράσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
περίπου πέντε λεπτά η καθεµία καθώς µπορεί να ανασύ-
ρουν διαφορετικές αποκαλύψεις. Αυτή η άσκηση θα δη-
µιουργήσει έναν κατάλογο µε τους λόγους που
δυσκολευόµαστε να αγαπάµε και να αποδεχόµαστε τον
εαυτό µας. Αυτοί οι ίδιοι λόγοι θα εµποδίσουν την αγάπη
µας προς τους άλλους. Εµείς και οι άλλοι θα είµαστε πολύ
πιο ευτυχισµένοι όταν απελευθερωθούµε απ’ αυτούς.
Όταν νιώθουµε ένοχοι, έχουµε την τάση να θέλουµε να
ελέγχουµε τους άλλους ακόµη περισσότερο, ώστε να µην
κάνουν κάτι που θα ενεργοποιήσει τα συναισθήµατα της
ενοχής µας. Για παράδειγµα, αν αισθανόµαστε υπεύθυ-
νοι και ένοχοι όταν τα παιδιά µας δεν είναι καλά ή δεν τα
καταφέρνουν (σύµφωνα µε τα δικά µας πρότυπα – ή ίσως
τα κοινωνικά πρότυπα), τότε νιώθουµε την ανάγκη να τα
αλλάξουµε και ερχόµαστε σε σύγκρουση µαζί τους, όχι

Συγχώρεση του Εαυτού µας
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 71

Αν δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα
λάθη και τις αδυναµίες µας και να ζητήσουµε
συγγνώµη γι’ αυτά, ποτέ δε θα απελευθερω-
θούµε απ’ αυτά. 

Το να ζητήσω συγγνώµη δε σηµαίνει ότι
είµαι κακός, αλλά ότι αναγνωρίζω την άγνοιά
µου και θέλω να απελευθερωθώ από αυτήν.
Το να το παραδεχτώ είναι το πρώτο βήµα
προς την απελευθέρωση.
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µόνον από φροντίδα και αγάπη, αλλά επίσης εξαιτίας της
ενοχής µας. Τα πιέζουµε και χειροτερεύουµε την κατά-
σταση εξαιτίας της δικής µας ενοχής.

Οι απαντήσεις µας στις προηγούµενες ερωτήσεις θα
προέρχονται από δύο κατηγορίες εµποδίων – κοινωνικοί
προγραµµατισµοί και συνείδηση. Χρειάζεται να αντιµε-
τωπιστούν διαφορετικά.
Α. Όταν ελεγχόµαστε από κοινωνικούς προ-
γραµµατισµούς, εφαρµόζουµε τις προηγουµένως ανα-
φερθείσες τεχνικές για να απαλλαγούµε από τους
λανθασµένους κοινωνικούς προγραµµατισµούς µας.

Β. Όταν είµαστε σε σύγκρουση µε τη συνείδησή
µας, αναλύουµε τις ανάγκες, τα συναισθήµατα, τους φό-
βους και τις πεποιθήσεις που µας έκαναν να ενεργήσουµε
µ’ αυτόν τον τρόπο. Έπειτα εργαζόµαστε για να απελευ-
θερωθούµε απ’ αυτούς του παράγοντες που µας κάνουν
να συµπεριφερόµαστε σε αντίθεση µε τα υψηλότερα ιδα-
νικά µας. Τότε συγχωρούµε και τον εαυτό µας.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο:
www.HolisticHarmony.com/ezines/forgiveness.asp

Ζητώντας συγγνώµη

Για τους περισσότερους από µας δεν είναι εύκολο να
ζητήσουµε συγγνώµη, ακόµη κι όταν ξέρουµε ότι έχουµε
φερθεί εγωιστικά. Αυτή είναι µια ταπεινωτική εµπειρία
που θα απαιτήσει να συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε σε
µια διαδικασία εξέλιξης και χρειάζεται µεγαλύτερη ελευ-
θερία από το εγώ και τους φόβους του. Αν είµαστε προ-
σκολληµένοι στο εγώ µας και στο πώς οι άλλοι µας
αντιλαµβάνονται, δε θα µπορέσουµε ποτέ να προχωρή-
σουµε µπροστά.
Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες θρησκείες δί-
νουν τόσο πολύ σηµασία στην ταπεινοφροσύνη και τη µε-
τάνοια. Αυτή η ταπεινοφροσύνη δεν είναι µια στάση
αυτοαπόρριψης, αλλά απλά η συνειδητοποίηση ότι δεν
είµαστε αυτές οι προσωπικότητες που έχουν τόσες πολλές
αδυναµίες. Και µόνο βλέποντας και αναγνωρίζοντας τα
λάθη και τις αδυναµίες µας, θα µπορέσουµε να απελευ-
θερωθούµε από τη δικτατορία του εγώ µας.
Αν δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα λάθη και τις
αδυναµίες µας και να ζητήσουµε συγγνώµη γι’ αυτά, ποτέ
δε θα απελευθερωθούµε απ’ αυτά. Το πόσο θα ήθελε ο
καθένας από µας να προχωρήσει στη διαδικασία του να
ζητήσει συγγνώµη είναι προσωπικό του θέµα. Μπορούµε
να ζητήσουµε συγγνώµη για διάφορους λόγους. Μερικές
πιθανότητες είναι:

Για κάθε συµπεριφορά, συνειδητή ή ασυνείδητη, ηθε-
ληµένη ή αθέλητη, που µπορεί να τους έχει προκαλέσει
συναισθηµατικό ή σωµατικό πόνο ή βλάβη.

Για κάθε αµέλεια, παράλειψη, αδιαφορία ή έλλειψη
ευαισθησίας, που µπορεί να τους έχει προκαλέσει το ίδιο.
Γιατί ήµασταν επιπόλαιοι ή εγωκεντρικοί.
Επειδή δεν ήµασταν εκεί γι’ αυτούς, όταν µας χρει-
άζονταν.
Γιατί δεν κατανοήσαµε τις ανάγκες ή και τα συναισθή-

µατά τους.
Για αρνητικά συναισθήµατα και σκέψεις που µπορεί να
είχαµε κατά καιρούς γι’ αυτούς.
Επειδή νοιαζόµαστε περισσότερο για τον εαυτό µας
παρά γι’ αυτούς.
Επειδή δεν τους φερθήκαµε όπως θα θέλαµε εκείνοι να
φερθούν σε µας.
Επειδή ξεχάσαµε ότι είναι ενσαρκώσεις του θείου και
δεν τους φερθήκαµε µε την αρµόζουσα αγάπη και σεβα-
σµό.
Σηµείωση: Θυµηθείτε ότι δε χρειαζόµαστε τη συγχώ-
ρεση του άλλου, χρειάζεται µόνο να είµαστε ικανοί να ζη-
τήσουµε συγγνώµη. Αν έχουµε ζητήσει συγγνώµη και ο
άλλος δεν είναι έτοιµος να συγχωρήσει, αυτό δεν είναι
πρόβληµα για µας. Έχουµε κάνει την εργασία µας και εί-
µαστε ελεύθεροι και µε καθαρή συνείδηση. Ο άλλος έχει
το δικαίωµα να υποφέρει, εµµένοντας σ’ αυτό αν το θέλει.

Συγχωρώντας τον εαυτό µας

Το επόµενο στάδιο είναι να κατανοήσουµε και να συγ-
χωρήσουµε τον εαυτό µας.
Μπορούµε να κάνουµε οτιδήποτε είναι δυνατόν σε
πρακτικό επίπεδο για να διορθώσουµε όποιο κακό
έχουµε προκαλέσει. Μπορεί να χρειαστεί να επιστρέ-
ψουµε κάποια χρήµατα ή να βοηθήσουµε κάποιον µε κά-
ποιο τρόπο.
Μπορούµε να εφαρµόσουµε τις µεθόδους του EFT,

TAT και Αυτο-αποπρογραµµατισµού, όπως έχουµε ήδη
εξηγήσει.
Μπορεί να αποφασίσουµε να κάνουµε κάτι ανιδιο-
τελές ώστε να εναντιωθούµε στον εγωκεντρισµό µας,
όπως να υπηρετήσουµε τους φτωχούς, τα ορφανά, τους
τυφλούς, τους ηλικιωµένους κλπ. Είναι καλύτερα να το
κάνουµε όσο το δυνατόν ανώνυµα. Θυµηθείτε ότι δεν το
κάνουµε για να κερδίσουµε την εύνοια του Θεού, ώστε να
µπορέσουµε να πάµε στον παράδεισο. Το κάνουµε επειδή
θα απελευθερωθούµε από τη βασική πηγή όλων των προ-
βληµάτων µας και από το κύριο εµπόδιο προς την ευτυχία
και την εξέλιξή µας – τον εγωκεντρισµό µας.
Μπορούµε να γράψουµε ένα γράµµα στο υποσυνεί-
δητό µας ή στο εσωτερικό παιδί, εξηγώντας του τις διά-
φορες αλήθειες σχετικά µε τη θεϊκή του προέλευση και το
θεϊκό προορισµό του.
Μπορούµε να υπενθυµίζουµε συχνά στον εαυτό µας

µε γραπτές επιβεβαιώσεις, βαθιά χαλάρωση, σύµβολα και
σηµειώµατα τις ακόλουθες λογικές και πνευµατικές αλή-
θειες.

Αλήθειες για συγχώρεση του εαυτού µας

Προσοχή
Οι ακόλουθες αλήθειες µπορεί να παρεξηγηθούν, να
εφαρµοστούν µε κακό τρόπο και να χρησιµοποιηθούν
σαν δικαιολογίες για εγωιστική συµπεριφορά. Καµιά αλή-
θεια δε θα έπρεπε να µας κάνει αδιάφορους για την επί-

Όταν είµαστε σε σύγκρουση µε τη συνεί-
δησή µας, αναλύουµε τις ανάγκες, τα συναι-
σθήµατα, τους φόβους και τις πεποιθήσεις
που µας έκαναν να ενεργήσουµε µ’ αυτόν τον
τρόπο.
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πτωση των ενεργειών µας στους άλλους. Ούτε θα έπρεπε
να µας επιτρέπει να συµπεριφερόµαστε στους άλλους µε
τρόπους που δε θέλαµε να µας φέρονται εκείνοι. Αυτές οι
αλήθειες είναι εκεί για να µας βοηθήσουν να απελευθε-
ρωθούµε από την ενοχή, την ντροπή και την αµφιβολία
από το παρελθόν και όχι να µας δώσουν την άδεια να κά-
νουµε οτιδήποτε θέλουµε στο µέλλον.

Όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε ένα θεϊκό σχέδιο που
φέρνει σε όλους ακριβώς ό,τι χρειαζόµαστε για να µά-
θουµε το επόµενο µάθηµα σε κάθε στάδιο της εξελικτι-
κής µας διαδικασίας. Μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να
είµαι εγώ το όργανο για τη διαδικασία µάθησης των
άλλων. Έτσι, δεν είµαι ο δηµιουργός της πραγµατικότη-
τάς τους, αλλά είµαι υπεύθυνος για τα συναισθήµατα και
τα κίνητρά µου και µπορώ να ζητήσω συγγνώµη για κάθε
εγωιστική συµπεριφορά ή αρνητικά συναισθήµατα που
έχω προς αυτούς.
Οι άλλοι είναι απλά οι ηθοποιοί στο δράµα της ζωής,
του οποίου το σενάριο γράφει καθηµερινά καθένας από
µας για τον εαυτό του.
Εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι, είµαι µια ψυχή στην εξέ-
λιξη και κάποιες φορές δρω αρνητικά από άγνοια και
φόβο.
Το να ζητήσω συγγνώµη δε σηµαίνει ότι είµαι κακός,
αλλά ότι αναγνωρίζω την άγνοιά µου και θέλω να απε-
λευθερωθώ από αυτήν. Το να το παραδεχτώ είναι το
πρώτο βήµα προς την απελευθέρωση.
Το να ζητήσω συγγνώµη δε µε υποβιβάζει, αλλά µάλλον

µε ελευθερώνει από την ψευδαίσθηση του εγώ µου.
Ο καθένας είναι ο µοναδικός δηµιουργός της πραγµα-
τικότητάς του. Δε δηµιουργώ την πραγµατικότητα κανε-
νός άλλου.
Ο καθένας έχει τη δύναµη να δηµιουργήσει τη ζωή του
και δε χρειάζεται να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες ότι
δεν µπορεί να το κάνει εξαιτίας αυτού που έχει κάνει στο
παρελθόν ή κάνει τώρα ο ίδιος ή οι άλλοι. Αρνούµαι να
εκβιάζοµαι συναισθηµατικά από τέτοιες καταστάσεις.
Σαν ψυχές στη διαδικασία της εξέλιξης, όλοι κάνουµε
πολλά λάθη. Αυτό είναι φυσικό. Αυτό που είναι αφύσικο
είναι να µη συγχωρούµε τον εαυτό µας και τους άλλους
γι’ αυτά τα λάθη.
Είµαι θεϊκή δηµιουργία. Το θείο λειτουργεί µέσα από

µένα. Με το να µην συγχωρώ τον εαυτό µου, είναι σαν να
µη συγχωρώ το θείο.
Ο αναµάρτητος ας ρίξει την πρώτη πέτρα. Ποιος µπορεί
να µε δικάσει;
Η αγάπη του Θεού για µένα είναι χωρίς όρους. Είµαι
αξιαγάπητος όπως είµαι µε όλα τα λάθη µου.
Ο Θεός µε έχει δηµιουργήσει µε τις αδυναµίες µου. Δεν

µπορώ να κριθώ για ό,τι είναι θεϊκά δηµιουργηµένο. Το
πεπρωµένο µου, όµως, είναι να απελευθερωθώ από την
ιδιοτέλεια και τον εγωκεντρισµό µου που βασίζονται στην
ψευδαίσθηση.
Ο Πέτρος ρώτησε το Χριστό, «Πόσες φορές πρέπει να
συγχωρούµε κάποιον για κάτι που έκανε, επτά φορές;»

Ο Χριστός απάντησε, «Όχι, Πέτρο, επτά φορές το εβδο-
µήντα.» Αυτό ισχύει και για τον εαυτό µας.
Αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου ακριβώς όπως είµαι.
Εκτιµώ και σέβοµαι τον εαυτό µου.
Υπάρχει µέσα µου µια πάνσοφη φωνή που µε καθοδη-
γεί.
Έχω το δικαίωµα και την ευθύνη να εκφράσω την εσω-
τερική οµορφιά και δηµιουργικότητά µου.
Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό όλων, ανεξάρτητα από
την εµφάνιση, την κοινωνική θέση, το επάγγελµα, τις
γνώσεις, τα επιτεύγµατά µου ή τη γνώµη των άλλων για
µένα.
Η αξία µου είναι ίση µε την αξία κάθε άλλης ψυχής.
Ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη.
Είµαι αιώνια, θεϊκή συνειδητότητα στη διαδικασία ανά-
πτυξης της ικανότητας να εκφράσω την οµορφιά που
υπάρχει µέσα µου.

Το καθετί είναι θεϊκό. Δεν υπάρχει τίποτα και κανείς
που δεν είναι έκφραση της µιας οικουµενικής συνειδητό-
τητας (του Θεού) – εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση.
Δε χρειάζεται να ζήσω τη ζωή µου σύµφωνα µε τις πε-
ποιθήσεις ή τις προσδοκίες των γονιών µου ή άλλων.
Μπορώ να τους αγαπώ, να τους σέβοµαι και να τους
βοηθώ, αλλά να ζω σύµφωνα µε τις δικές µου αρχές,
ανάγκες και πεποιθήσεις.

Θυµηθείτε να µην κάνετε κακή χρήση αυτών των
αληθειών, αλλά να τις χρησιµοποιείτε κατάλληλα για να
απελευθερωθείτε από το παρελθόν και από την ψευδαί-
σθηση του εγώ.

Ευθυγραµµίζοντας τη συµπεριφορά µας µε τη
συνείδησή µας

Μια άλλη βασική όψη της συγχώρεσης του εαυτού µας
είναι να κάνουµε τροποποιήσεις στη συµπεριφορά µας,
ώστε να είναι σε αρµονία µε τη συνείδησή µας. Αυτό ση-
µαίνει να βρούµε τα συναισθήµατα, πεποιθήσεις και
ανάγκες που µας έκαναν στο παρελθόν να φερόµαστε µ’
αυτούς τους τρόπους, τους οποίους εµείς οι ίδιοι δε συγ-
χωρούµε. Τότε χρειάζεται να προχωρήσουµε και να µε-
ταµορφώσουµε αυτές τις πεποιθήσεις και την
επακόλουθη συµπεριφορά.
Όλοι µας έχουµε πολλά να κερδίσουµε από την απε-
λευθέρωσή µας από το παρελθόν, συγχωρώντας τους άλ-
λους και τον εαυτό µας και προχωρώντας µπροστά.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

Aπό το βιβλίο 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
του Ρόµπερτ Hλία Nατζέµυ

Το να ζητήσω συγγνώµη δε µε υποβιβάζει,
αλλά µάλλον µε ελευθερώνει από την ψευ-
δαίσθηση του εγώ µου.

Το καθετί είναι θεϊκό. 
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Πιο κάτω κάντε µια λίστα από ανθρώπους από τους οποίους θέλετε να ζητήστε συγνώµη και για
ποια σκεψη, συµπεριφορά ή πράξη και για ποιούς λογούς θέλετε τώρα να ζητήστε συγνώµη.

Όνομα                                σκέψη/πράξη/συμπεριφορά        Γιατί θέλω τώρα να ζητήσω συγνώμη
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Άνθρωποι από τους Όποίους Θέλω να Ζητήσω Συγνώµη
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 72
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Ενώπιον θρησκευτικών αρχηγών στην ετήσια πρωινή
προσευχή, 11 Σεπτεµβρίου 1998.

(Αυτό είναι το κείµενο του λόγου του Προέδρου Μπιλ
Κλίντον στην ετήσια πρωινή προσευχή στο Λευκό Οίκο
για τους κληρικούς, αφού είχε καταθέσει και απευθυνθεί
προς το έθνος σχετικά µε την υπόθεση της Μόνικας
Λεβίνσκι, Ουάσιγκτον, 11 Σεπτεµβρίου 1998. Ο Κλίντον
σπιλώθηκε εκείνη την εποχή σε λογοµαχίες στη βουλή µε
ερωτήσεις του Κένεθ Σταρ. Εκφώνησε αυτό το λόγο σαν
έναν τρόπο να ζητήσει συγγνώµη.)

Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο
Λευκό Οίκο αυτή τη µέρα, για την οποίο η Χίλαρι, ο
Αντιπρόεδρος κι εγώ ανυποµονούµε τόσο πολύ κάθε
χρόνο.

Αυτή είναι πάντα µια σηµαντική µέρα για τη χώρα µας,
για τους λόγους που ανέφερε ο Αντιπρόεδρος. Είναι µια
ασυνήθιστη και, νοµίζω, και ασυνήθιστα σηµαντική µέρα
σήµερα. Μπορεί να µην µου είναι τόσο εύκολα τα λόγια
σήµερα, όσο ήταν τα προηγούµενα χρόνια και µάλλον
ξενύχτησα χθες σκεπτόµενος και προσευχόµενος για το
τι έπρεπε να πω σήµερα. Και, πράγµα ασυνήθιστο για
µένα, προσπάθησα να τα γράψω. Γι’ αυτό, συγχωρήστε
µε, θα κάνω ό,τι µπορώ για να πω ό,τι είναι να σας πω –
και µπορεί να χρειαστεί να βάλω τα γυαλιά µου για να
διαβάσω το γραπτό µου. (Ο Κλίντον φορά πολυεστιακά
γυαλιά και βγάζει τις χειρόγραφες σηµειώσεις του.)

Καταρχήν, θέλω να πω σε όλους σας ότι , όπως ίσως
φαντάζεστε, πέρασα πολλά αυτές τις τελευταίες
εβδοµάδες, για να τελειώνει αυτό, για να φθάσουµε στην
αλήθεια του πού βρίσκοµαι και πού βρισκόµαστε όλοι.

Συµφωνώ µε αυτούς που είπαν ότι στην πρώτη µου
δήλωση µετά την κατάθεσή µου δεν ήµουν αρκετά
µετανοιωµένος. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κοµψός τρόπος
για να πω ότι έχω αµαρτήσει.

Είναι σηµαντικό για µένα όποιος νιώθει πληγωµένος να
γνωρίζει ότι η λύπη που αισθάνοµαι είναι αυθεντική.
Πρώτα και κύρια η οικογένειά µου, οι φίλοι µου, το
επιτελείο µου, οι Υπουργοί µου, η Μόνικα Λεβίνσκι και η
οικογένειά της και ο Αµερικανικός λαός. Έχω ζητήσει από
όλους συγγνώµη.

Αλλά πιστεύω ότι, για να συγχωρεθώ, απαιτείται κάτι
περισσότερο από τη λύπη µου – τουλάχιστον δύο ακόµη

πράγµατα. Πρώτον, αυθεντική µεταµέλεια – απόφαση να
αλλάξω και να διορθώσω ρήγµατα του χαρακτήρα µου.
Έχω µετανοήσει. Δεύτερο, αυτό που η Αγία Γραφή
αποκαλεί «ατελές πνεύµα», κατανόηση ότι πρέπει να έχω
τη βοήθεια του Θεού για να είµαι ο άνθρωπος που θέλω
να είµαι, προθυµία να δώσω την ίδια τη συγχώρεση που
αναζητώ, απάρνηση της περηφάνιας και του θυµού που
επισκιάζουν την κρίση και οδηγούν τους ανθρώπους σε
δικαιολογίες και συγκρίσεις και κατηγορίες και
παράπονα.

Τώρα, τι ακριβώς σηµαίνει όλο αυτό για µένα και για σας;
Πρώτα, θα ζητήσω από τους δικηγόρους µου να
ασκήσουν σθεναρή άµυνα, χρησιµοποιώντας όλα τα
διαθέσιµα επιχειρήµατα. Αλλά η νοµική γλώσσα δεν
πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι έπραξα λάθος.

Δεύτερο, θα συνεχίσω στο δρόµο της µεταµέλειας,
αναζητώντας υποστήριξη από κληρικούς και άλλους
ανθρώπους, ώστε να µπορέσουν να µε κρατήσουν
υπεύθυνο της δέσµευσής µου.

Τρίτο, θα εντείνω τις προσπάθειές µου να οδηγήσω τη
χώρα µας και τον κόσµο προς την ειρήνη και ελευθερία,
ευηµερία και αρµονία, µε την ελπίδα ότι µε ατελές
πνεύµα και ισχυρή ακόµη καρδιά µπορώ να
χρησιµοποιηθώ για µεγαλύτερο καλό, γιατί έχουµε
πολλές ευλογίες και πολλές προκλήσεις και τόσο πολλή
δουλειά να κάνουµε.

Σ’ αυτό, ζητώ τις προσευχές σας και τη βοήθειά σας στη
θεραπεία του έθνους µας. Και παρόλο που δεν µπορώ να
το υπερβώ ή να το ξεχάσω – πραγµατικά, πρέπει πάντα
να το κρατώ σαν προειδοποιητικό φως στη ζωή µου –
είναι πολύ σηµαντικό το έθνος µας να προχωρήσει
µπροστά.

Είµαι πολύ ευγνώµων για τους πολλούς, πολλούς
ανθρώπους – κληρικούς και κοινούς πολίτες – που µου
έγραψαν µε σοφές συµβουλές. Νιώθω βαθιά
ευγνωµοσύνη για την υποστήριξη τόσων πολλών
Αµερικανών, οι οποίοι µέσα σ’ όλο αυτό φαίνεται µε
κάποιο τρόπο να γνωρίζουν ότι ενδιαφέροµαι ακόµη πολύ
γι’ αυτούς, ότι νοιάζοµαι για τα προβλήµατα και τα όνειρά
τους. Είµαι ευγνώµων για εκείνους που στάθηκαν δίπλα
µου και αναφέρουν ότι, σ’ αυτήν την περίπτωση και σε
πολλές άλλες, έχουν παραβιαστεί υπερβολικά και
ασύνετα τα όρια της ιδιωτικότητας. Μπορεί να είναι έτσι.
Όµως, σ’ αυτήν την περίπτωση µπορεί να είναι ευλογία,
επειδή έχω αµαρτήσει. Και αν η µεταµέλειά µου είναι
αυθεντική και αποδεκτή και αν µπορώ να διατηρώ ένα

Ζητώντας Συγγνώµη - από Μπιλ Κλίντον
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 73

Συµφωνώ µε αυτούς που είπαν ότι στην
πρώτη µου δήλωση µετά την κατάθεσή µου
δεν ήµουν αρκετά µετανοιωµένος. 
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κοµψός τρόπος για να
πω ότι έχω αµαρτήσει.

Είναι σηµαντικό για µένα όποιος νιώθει
πληγωµένος να γνωρίζει ότι η λύπη που
αισθάνοµαι είναι αυθεντική. Πρώτα και
κύρια η οικογένειά µου, οι φίλοι µου...
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ατελές πνεύµα και µια ισχυρή καρδιά, τότε από αυτό
µπορεί να έρθει καλό για τη χώρα µας, όπως και για µένα

και την οικογένειά µου. (Χειροκρότηµα.)

Τα παιδιά αυτής της χώρας µπορούν να µάθουν µε έναν
βαθύ τρόπο ότι η ακεραιότητα είναι σηµαντική και ο
εγωισµός λάθος, αλλά ο Θεός µπορεί να µας αλλάξει και
να µας κάνει δυνατούς στις δυσκολίες. Θέλω να
ενσωµατώσω αυτά τα µαθήµατα για τα παιδιά αυτής της
χώρας – για το αγοράκι στη Φλόριντα που ήρθε και µου
είπε ότι ήθελε να γίνει Πρόεδρος και να είναι ακριβώς
σαν εµένα. Θέλω οι γονείς όλων των παιδιών στην
Αµερική να µπορούν να το πουν στα παιδιά τους.

Πριν από λίγες µέρες, όταν ήµουν στη Φλόριντα, ένας
Εβραίος φίλος µου µού έδωσε αυτό το λειτουργικό βιβλίο
που ονοµάζεται Πύλες της Μετάνοιας. Και υπήρχε εκεί
αυτή η απίστευτη περικοπή από τη λειτουργία του Yom
Kippur. Θα ήθελα να σας τη διαβάσω:

«Τώρα είναι η ώρα για αλλαγή. Τα φύλλα αρχίζουν να
αλλάζουν από πράσινα σε κόκκινα και πορτοκαλιά. Τα
πουλιά αρχίζουν να αλλάζουν και να στρέφονται άλλη µια
φορά προς το νότο. Τα ζώα αρχίζουν να αλλάζουν και να
αποθηκεύουν την τροφή τους για το χειµώνα. Η αλλαγή
για τα φύλλα, τα πουλιά και τα ζώα έρχεται ενστικτωδώς.
Για µας, η αλλαγή δεν έρχεται τόσο εύκολα. Χρειάζεται
θέληση να κάνουµε την αλλαγή. 

Αυτό σηµαίνει να σπάσουµε παλιές συνήθειες. Σηµαίνει
να παραδεχτούµε ότι έχουµε κάνει λάθος, κι αυτό δεν
είναι ποτέ εύκολο. Σηµαίνει να χάσουµε την αξία µας. Να
ξεκινήσουµε από την αρχή. Και αυτό είναι πάντα
οδυνηρό. Σηµαίνει να ζητήσουµε συγγνώµη. Σηµαίνει να
αναγνωρίσουµε ότι έχουµε την ικανότητα να αλλάξουµε.
Αυτά τα πράγµατα είναι φοβερά δύσκολο να γίνουν. Αλλά
µέχρι να αλλάξουµε, θα είµαστε παγιδευµένοι για πάντα
στους δρόµους του χθες. 

Ο Θεός µας βοηθά να αλλάξουµε, από την αναισθησία
στην ευαισθησία, από τον ανταγωνισµό στην αγάπη, από
τη µικροπρέπεια στην πρόθεση, από τη ζήλια στην
ικανοποίηση, από την αδιαφορία στην πειθαρχία, από το
φόβο στην πίστη.

Άλλαξε µας, Θεέ µου, και φέρε µας πίσω σε Σένα.
Αναγέννησε τη ζωή µας όπως ήταν στην αρχή και γύρισε
µας τον έναν προς τον άλλον, Θεέ µου, γιατί στη µοναξιά
δεν υπάρχει ζωή».

Ευχαριστώ τον φίλο µου για αυτό. Ευχαριστώ εσάς που
είστε εδώ. Σας ζητώ να µοιραστείτε την προσευχή µου να
µε ψάξει ο Θεός και να γνωρίσει την καρδιά µου, να µε
δοκιµάσει και να γνωρίσει τις αγωνιώδεις σκέψεις µου,
να δει αν υπάρχει κακία µέσα µου και να µε οδηγήσει
στην αιώνια ζωή. Ζητώ από το Θεό να µου δώσει καθαρή
καρδιά, να µε αφήσει να βαδίσω όχι µε όραση, αλλά µε
πίστη.

Ζητώ να µπορώ και πάλι να αγαπώ τον πλησίον µου –
όλους τους πλησίον µου – όπως τον εαυτό µου, να είµαι
όργανο της ειρήνης του Θεού, να κάνει ευχάριστα τα
λόγια στο στόµα µου και την περισυλλογή της καρδιάς
µου και, τέλος, τα έργα των χεριών µου.

Αυτά ήθελα να σας πω σήµερα.
Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί.

http://www.1stholistic.com/Reading/liv_speeches-ask-
ing-forgiveness-bill-clinton.htm

Τα παιδιά αυτής της χώρας µπορούν να
µάθουν µε έναν βαθύ τρόπο ότι η
ακεραιότητα είναι σηµαντική και ο εγωισµός
λάθος, αλλά ο Θεός µπορεί να µας αλλάξει και
να µας κάνει δυνατούς στις δυσκολίες. 

Ζητώ από το Θεό να µου δώσει καθαρή
καρδιά, να µε αφήσει να βαδίσω όχι µε
όραση, αλλά µε πίστη.

Άλλαξε µας, Θεέ µου, και φέρε µας πίσω σε
Σένα. Αναγέννησε τη ζωή µας όπως ήταν
στην αρχή και γύρισε µας τον έναν προς τον
άλλον, Θεέ µου, γιατί στη µοναξιά δεν
υπάρχει ζωή».

ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΚΝΕΥΡΙΖΟΥΝ;
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Όταν διαµαρτυρόµαστε ενάντια στους πολυεθνικούς ορ-
γανισµούς, τους πολιτικούς µας και τα παράξενα ιδρύ-
µατα όπως το WTO, το IMF και την Τράπεζα του Κόσµου,
όταν διαµαρτυρόµαστε ενάντια σ’ εκείνους που θεωρούµε
ότι δηµιουργούν ή επιτείνουν την αύξηση της θερµοκρα-
σίας του πλανήτη, την οικολογική καταστροφή, τη µό-
λυνση ή τη διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ πλούσιων και
φτωχών, αναπόφευκτα τους κατηγορούµε. Συχνά, προ-
χωράµε πιο πέρα και κατηγορούµε άτοµα που µπορεί να
ψωνίζουν σε σουπερµάρκετ ή που δεν αγοράζουν βιολο-
γικές τροφές κλπ.

Αλλά έτσι φρικτά που είναι, χωρίς αµφιβολία, τα προ-
βλήµατα του πλανήτη, δε θα έπρεπε να ρωτάµε αν, σε κά-
ποιο βαθµό, δεν είµαστε όλοι υπεύθυνοι για την κρίση
στην οποία βρισκόµαστε; Εξάλλου, ποιος από µας είναι
απόλυτα αµέτοχος στην παγκόσµια οικονοµία ώστε να
µπορεί ειλικρινά να ισχυριστεί ότι δε συνεισφέρει κατά
κάποιον τρόπο στα υπάρχοντα προβλήµατα, ή οδηγών-
τας αυτοκίνητο όταν θα µπορούσε να περπατάει, ή αγο-
ράζοντας προϊόντα από πολυεθνικές εταιρίες όταν θα
ήταν καλύτερα να πάρει κάτι πιο οικολογικό ή φιλικό
στην κοινωνία, ή απορρίπτοντας τις βιολογικές τροφές
επειδή υπάρχουν φθηνότερες µη βιολογικές τροφές που
ταιριάζουν καλύτερα στον προϋπολογισµό του, ή χρησι-
µοποιώντας αεροπλάνο για τις µετακινήσεις του και δη-
µιουργώντας έτσι δυσανάλογη αύξηση στη θερµοκρασία
του πλανήτη; Γιατί το να υποκρινόµαστε ότι εµείς δεν
έχουµε ευθύνη δεν είναι µόνο αναληθές, αλλά οδηγεί
αδυσώπητα σε ένα είδος «οικολογικού φασισµού», όπου
αυτοανακηρυγµένοι «οικολογικοί µαχητές» δυσφηµούν
και καταπιέζουν τους υπόλοιπους, που, για τον έναν ή τον
άλλο λόγο, προφανώς δεν καταφέρνουν να ζήσουν σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια τους για τη «σωτηρία του πλανήτη».

Πραγµατικά, η αλήθεια είναι ότι µέσα από τις ατοµικές
και συλλογικές επιλογές µας, τον τρόπο ζωής και το κοι-
νωνικό-οικονοµικό σύστηµα, όλοι µας παίζουµε ένα ρόλο,
σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, στην επιδείνωση της
κρίσης του πλανήτη. Το να προσποιούµαστε οτιδήποτε
άλλο είναι όχι µόνο αναληθές, αλλά µας αποπροσανατο-
λίζει από κοινές προσπάθειες που θα έπρεπε να κάνουµε
για την ανεύρεση λύσεων και αντί γι’ αυτό µας οδηγεί σε
έναν ατέλειωτο κύκλο κατηγοριών και αντικατηγοριών,
που µας χωρίζουν σε «αυτούς και εµάς».

Και αν είµαστε όλοι υπεύθυνοι, ίσως θα έπρεπε να κά-
νουµε ένα βήµα παραπέρα και να αναρωτηθούµε αν τα

επιχειρησιακά τραστ ή οι εµπορικές συντεχνίες, που συ-
νήθως θεωρούµε ότι είναι σε θέση ισχύος, µπορούν πράγ-
µατι να αλλάξουν σηµαντικά τη συµπεριφορά τους που
µολύνει τον πλανήτη ή είναι κοινωνικά ανεύθυνη; Εξάλ-
λου, θα πρέπει να είναι φανερό ότι σε µια ανταγωνιστική
παγκόσµια αγορά κάθε οργανισµός, µεµονωµένα θεω-
ρούµενος σε µια µεγάλη κλίµακα κοινωνικής ή περιβαλ-
λοντικής υπευθυνότητας – που αυξάνει τα έξοδα
παραγωγής – µόνο θα έχανε σε σχέση µε τους ανταγωνι-
στές του προκαλώντας απώλεια των κερδών του, µείωση
της αξίας των µετοχών του, απώλεια θέσεων εργασίας και
θα µπορούσε, τελικά, να γίνει στόχος των εχθρών του. Δε
χρειάζεται να είσαι εξαίρετος επιστήµονας για να κατα-
λήξεις στο συµπέρασµα ότι στην παγκόσµια αγορά οι ορ-
γανισµοί µπορούν να είναι τόσο υπεύθυνοι όσο τους
επιτρέπει το άθροισµα της συµπεριφοράς των µεγαλύτε-
ρων ανταγωνιστών τους και, εφόσον δεν µπορούν να βα-
σιστούν σ’ αυτούς αξιόπιστα για να ανεβάσουν όλοι
συγχρόνως τα πρότυπά τους, είναι ουσιαστικά αδύνατο
σε έναν ή σε µια περιορισµένη οµάδα παικτών του χρη-
µατιστηρίου να κάνουν την πρώτη κίνηση. Έτσι, ενώ είναι
φανερό ότι οι οργανισµοί θα µπορούσαν να κάνουν κά-
ποια µικρά βήµατα προς πιο υπεύθυνη συµπεριφορά και
θα έπρεπε να τους ενθαρρύνουµε να το κάνουν, δε θα
έπρεπε να κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας πιστεύοντας ότι
έχουν τη δύναµη να κάνουν τις πραγµατικά ουσιαστικές
και θεµελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται για να λυθούν
τα παγκόσµια προβλήµατα. Πραγµατικά, δε θα το κά-
νουν.

Όπως αναφέρει ο George Soros, το ίδιο ισχύει για τους
παγκόσµιους επενδυτές και τους χρηµατιστές. Με σεβα-
σµό στο δικό του ρόλο εξηγεί ότι: «Σαν ανώνυµος µέτοχος
της χρηµαταγοράς, δε χρειάστηκε ποτέ να µετρήσω τις
κοινωνικές συνέπειες των πράξεών µου. Είχα επίγνωση
ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι συνέπειες θα µπορούσαν
να είναι οδυνηρές, αλλά ένιωθα δικαιολογηµένος αγνο-
ώντας τες και εφόσον έπαιζα µε τους κανόνες. Το παιχνίδι
ήταν πολύ ανταγωνιστικό και, αν έβαζα πρόσθετους πε-
ριορισµούς στον εαυτό µου, θα ήµουν χαµένος. Επιπλέον,
συνειδητοποίησα ότι οι ηθικοί ενδοιασµοί µου δε θα έκα-
ναν διαφορά στον πραγµατικό κόσµο, δεδοµένων των
συνθηκών αποτελεσµατικού ή σχεδόν τέλειου ανταγωνι-
σµού που επικρατεί στα χρηµατιστήρια. Αν απείχα, κά-
ποιος άλλος θα έπαιρνε τη θέση µου». Δεν είναι, λοιπόν,
οι επιχειρήσεις ή οι χρηµατιστές που καταστρέφουν τον
κόσµο µας. Είναι το σύστηµα για το οποίο είµαστε όλοι –
κι εκείνοι κι εµείς – ένοχοι. ΕΜΕΙΣ – όλοι µας – κατα-
στρέφουµε τον κόσµο µας.

Εξάλλου, πιστεύουν πραγµατικά οι παγκόσµιοι ακτιβι-
στές ότι οι επιχειρηµατίες έχουν λιγότερη από οποιονδή-
ποτε άλλον επίγνωση της περιβαλλοντικής κρίσης;
Φυσικά και όχι. Αλλά έχουν εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο
κύκλο καταστροφικού ανταγωνισµού, που τους εµποδί-
ζει να συµπεριφέρονται µε τον τρόπο που θα ήθελαν οι
ακτιβιστές – και αυτοί οι ίδιοι. Στο βιβλίο του «Όταν οι
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Η Συγχώρεση του Εαυτού µας και των Άλλων είναι ο
Δρόµος προς τη Δικαιοσύνη του Πλανήτη

Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 74 

Πραγµατικά, η αλήθεια είναι ότι µέσα από τις
ατοµικές και συλλογικές επιλογές µας, τον
τρόπο ζωής και το κοινωνικό-οικονοµικό σύ-
στηµα, όλοι µας παίζουµε ένα ρόλο, σε µικρό-
τερο ή µεγαλύτερο βαθµό, στην επιδείνωση
της κρίσης του πλανήτη. 
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Οργανισµοί Κυβερνούν τον Κόσµο», ο David Korten πα-
ρατηρεί µε οξυδέρκεια ότι «Με τα χρηµατιστήρια να
απαιτούν µέγιστα βραχυπρόθεσµα κέρδη και τους επι-
χειρηµατίες επιδροµείς να παραµονεύουν να ρίξουν στα
σκουπίδια όποια εταιρία δεν εξωτερικεύει κάθε δυνατό
κόστος, προσπάθειες λύσης του προβλήµατος µε την αύ-
ξηση της κοινωνικής συνείδησης των αρµοδίων αποπρο-
σανατολίζει το πρόβληµα. Υπάρχουν πολλοί διευθύνοντες
µε κοινωνική συνείδηση. Το πρόβληµα είναι ένα ληστρικό
σύστηµα που κάνει αδύνατη την επιβίωση. Αυτό δηµι-
ουργεί ένα τροµερό δίληµµα στους διευθύνοντες µε αλη-
θινό κοινωνικό όραµα για το ρόλο της επιχείρησης στην
κοινωνία. Πρέπει ή να συµβιβαστούν ή να ριψοκινδυνέ-
ψουν να εκδιωχθούν από το σύστηµα».

Για να µην αναφέρουµε, βέβαια, ότι κάποιες επιχειρήσεις
δεν είναι άπληστες ή αδιάφορες και δε θα έπρεπε να απο-
λογηθούν για τον τρόπο τους. Συχνότερα από ό,τι νοµί-
ζουµε, ο καταστροφικός ανταγωνισµός και ο φόβος της
ζηµίας, περισσότερο από την καθαρή απληστία για το
κέρδος, είναι που οδηγούν τους επιχειρηµατίες σε κατα-
στροφικές κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποφάσεις.
Επειδή, όπως σωστά υποστηρίζουν: «Αν δεν το κάνουµε
εµείς, θα το κάνουν οι ανταγωνιστές µας» και σε µια παγ-
κόσµια ρυθµισµένη αγορά, έχουν δίκιο! Τι ωφελεί, λοι-
πόν, να τους ρίχνουµε την ευθύνη όταν είναι
εγκλωβισµένοι σε ένα σύστηµα που τους εµποδίζει να
φερθούν διαφορετικά; Και είναι σε θέση οι παγκόσµιοι
ακτιβιστές να υποδεικνύουν, όταν ο καθένας από µας στη
θέση των επιχειρηµατιών µε την πίεση των ίδιων αντα-
γωνιστικών απαιτήσεων θα φερόταν µε τον ίδιο τρόπο;
Δεν είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα έπρεπε να κα-
τευθύνουµε τα πυρά µας, αλλά το καταστροφικά αντα-
γωνιστικό σύστηµα της παγκόσµιας αγοράς, στο οποίο
είναι φυλακισµένες.

Και όσον αφορά στις κυβερνήσεις µας, τα ιδρύµατα που
είναι υπεύθυνα για «το σύστηµα», τους ηγέτες µας που
υποτίθεται ότι ρυθµίζουν την αγορά ώστε να εξισορρο-
πούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά συµφέροντα µε
εκείνα των επιχειρήσεων; Σε έναν κόσµο που το κεφάλαιο
και η απασχόληση µετακινούνται γρήγορα σε κάθε χώρα,
όπου το κόστος είναι χαµηλότερο και εποµένως το κέρ-
δος υψηλότερο, τι πιθανότητα έχουν οι κυβερνήσεις να
επιβάλουν αυξηµένους κανονισµούς ή φόρους στις επι-
χειρήσεις ώστε να προστατέψουν την κοινωνία ή το πε-
ριβάλλον, όταν κάνοντας το θα προκαλέσουν τη

µετακίνηση της εργασιακής απασχόλησης και της επέν-
δυσης κάπου αλλού; Οι περιβαλλοντολόγοι συνήθως απο-
δοκιµάζουν την κυβερνητική χαλαρότητα στην
ουσιαστική ρύθµιση των επιχειρήσεων, αλλά τι πιθανό-
τητα έχουν οι κυβερνήσεις όταν δεν µπορούν να βασι-
στούν πως και οι άλλες κυβερνήσεις θα κάνουν το ίδιο;
Κάθε κυβέρνηση που θα κάνει κάποια σηµαντική κίνηση
προς την επιβολή κανονισµών για την περιβαλλοντική ή
κοινωνική προστασία θα αντιµετωπίσει την προοπτική
της έλλειψης ανταγωνισµού, την απώλεια κεφαλαίου, την
απώλεια θέσεων εργασίας, µε αποτέλεσµα την απώλεια
ψήφων.

Αυτό δε σηµαίνει ότι οι κυβερνήσεις είναι ανίσχυρες να
κάνουν κάτι ή ότι θα έπρεπε να σταµατήσουµε να τις πιέ-
ζουµε. Αλλά σηµαίνει ότι ο χώρος ελιγµών τους είναι εξαι-
ρετικά περιορισµένος στο σηµείο που και αυτές επίσης
είναι εγκλωβισµένες στον ίδιο φαύλο κύκλο όπως και
όλοι.

Θα έπρεπε οι ακτιβιστές να αναρωτηθούν αν θα έπρατ-
ταν πολύ διαφορετικά όντας οι ίδιοι στη θέση της κυβέρ-
νησης αντί για τους πολιτικούς µας. Όταν σηµαντικά
βήµατα προς την προστασία της κοινωνίας ή του περι-
βάλλοντος σηµαίνουν απώλεια θέσεων εργασίας ή
ψήφων, θα συµπεριφερόµασταν άραγε πολύ διαφορετικά
από τους πολιτικούς, τους οποίους συνήθως αποδοκιµά-
ζουµε;
Όπως έχω υπαινιχθεί, στη ρίζα της παγκόσµιας κρίσης
βρίσκεται ένας φαύλος κύκλος καταστροφικού ανταγω-
νισµού, τον οποίο δεν µπορούµε να πούµε ότι ελέγχει κα-
νείς και για τον οποίο εποµένως κανείς δεν µπορεί να
θεωρηθεί απόλυτα υπεύθυνος. Όταν δεν µπορούµε να αν-
τιληφθούµε ότι ο οικονοµικός ανταγωνισµός γίνεται κα-
ταστροφικός όταν αποτυχαίνει, όπως συµβαίνει σήµερα,
να λειτουργήσει µέσα στα πλαίσια επαρκών παγκόσµιων
κανονισµών που προστατεύουν την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον, οι WTO, WB και IMF χρησιµεύουν µόνο για να
επιδεινώνουν αυτά τα ίδια τα προβλήµατα που νοµίζουν
ότι λύνουν. Αυτοί που έχουν τον έλεγχο των ιδρυµάτων,
που προσδοκούµε να ασκήσουν επωφελή έλεγχο στην
παγκόσµια οικονοµία, και τους οποίους πιστεύουµε συ-
νήθως για «ισχυρούς» είναι σχετικά ανίσχυροι να επηρε-
άσουν τις ανεξέλεγκτες ανταγωνιστικές δυνάµεις.
Εποµένως, µε το να κατηγορούµε κυβερνήσεις ή οργανι-
σµούς ή διεθνή ιδρύµατα, τελικά τους παρέχουµε πολύ
περισσότερη ισχύ από ό,τι πραγµατικά αξίζουν. Επειδή
µε το να τους κατηγορούµε και να τους θεωρούµε υπεύ-
θυνους, δηλώνουµε ότι έχουν τη δύναµη να αλλάξουν ου-
σιαστικά το σύστηµα, ενώ θα έπρεπε να αναγνωρίσουµε
ότι έχει ήδη επικρατήσει η µαζικής παραφροσύνης νοο-
τροπία των παγκόσµιων χρηµατιστηρίων. 

Η διαπίστωση µπορεί να είναι ότι όλοι αυτοί που
θεωρούµε «ισχυρούς» είναι στην πραγµατικότητα
τόσο αιχµάλωτοι του συστήµατος όσο κι εµείς οι
υπόλοιποι. Και αν οι ηγέτες της Παγκόσµιας Κίνησης
Δικαιοσύνης πάρουν τη θέση τους, θα είναι σε καλύτερη
θέση να πάρουν πολύ διαφορετικές αποφάσεις, µε δεδο-
µένη τη ριζοσπαστική και παγκόσµια ελεύθερη κίνηση
του κεφαλαίου; Νοµίζω όχι. Βέβαια αυτό δε σηµαίνει ότι
πρέπει να σταµατήσουµε τις διαµαρτυρίες. Αλλά σηµαίνει

το µεγαλύτερο λάθος που µπορούµε να κά-
νουµε στον αγώνα µας για παγκόσµια δικαιο-
σύνη είναι να κατηγορούµε άλλους για την
άθλια παγκόσµια κρίση σαν να είµαστε εµείς
οι ίδιοι ανεύθυνοι ή σαν να µπορούσαµε να
κάνουµε κάτι καλύτερο. Όσο δεν αναγνωρί-
ζουµε ότι είµαστε όλοι µας υπεύθυνοι ή ότι κι
εµείς οι ίδιοι θα φερόµασταν µε τον ίδιο
τρόπο που φέρονται αυτοί που κατηγορούµε,
διαιωνίζουµε τη διαίρεση, τη διαφωνία και τη
µνησικακία. 
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ότι δε θα έπρεπε να ξεγελάµε τον εαυτό µας ότι οι δια-
µαρτυρίες ή άλλες µορφές δράσης µπορούν ποτέ να µας
παρέχουν διαρκείς, ουσιαστικές και επωφελείς λύσεις.
Σηµαίνει ότι καθένας από µας, που πραγµατικά ενδιαφε-
ρόµαστε γι’ αυτόν τον κόσµο, πρέπει να ερευνήσει σο-
βαρά για κάποιον άλλο τρόπο.

Άρα, το µεγαλύτερο λάθος που µπορούµε να κάνουµε
στον αγώνα µας για παγκόσµια δικαιοσύνη είναι να κα-
τηγορούµε άλλους για την άθλια παγκόσµια κρίση σαν να
είµαστε εµείς οι ίδιοι ανεύθυνοι ή σαν να µπορούσαµε να
κάνουµε κάτι καλύτερο. Όσο δεν αναγνωρίζουµε ότι εί-
µαστε όλοι µας υπεύθυνοι ή ότι κι εµείς οι ίδιοι θα φερό-
µασταν µε τον ίδιο τρόπο που φέρονται αυτοί που
κατηγορούµε, διαιωνίζουµε τη διαίρεση, τη διαφωνία και
τη µνησικακία. Χτίζουµε αντίπαλα τείχη αντί να τα απο-
µακρύνουµε και έτσι κάνουµε αδύνατη τη συνεργασία,
κατανόηση και συγχώρεση, που απαιτούνται για τη δη-
µιουργία ατµόσφαιρας παγκόσµιας κοινότητας. Μιας
ατµόσφαιρας µέσα στην οποία θα µπορούσαν να ανα-
πτυχθούν οι παραγωγικές διαπραγµατεύσεις που είναι
απαραίτητες για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων.

Όταν – τελικά – κατανοήσουµε όλο αυτό, αντί να µας κα-
ταβάλει ένα συναίσθηµα απελπισίας και απόγνωσης,
φθάνουµε παραδόξως σε ένα κρίσιµο και καθοριστικά
σηµαντικό νοητικό και πνευµατικό σηµείο καµπής. Ένα
σηµείο από το οποίο µπορούµε να κινηθούµε προς ένα
νέο και απελευθερωτικό επίπεδο σκέψης και ύπαρξης.
Έτσι, εφόσον σταµατήσουµε να κατηγορούµε τους άλ-
λους, αρχίζουµε να βλέπουµε ότι στην πραγµατικότητα
ούτε ένα άτοµο, οµάδα, οργανισµός, χώρα, θρησκεία ή
πολιτισµός δεν µπορεί να εξαιρεθεί. Αρχίζουµε να βλέ-
πουµε ότι ακόµη κι εκείνοι που ωφελούνται από το καθε-
στώς δεν είναι σε θέση να αλλάξουν τελικά το σύστηµα
και αρχίζουµε να βλέπουµε ότι είµαστε όλοι – σε µικρό-
τερο ή µεγαλύτερο βαθµό – πιασµένοι σε ένα φαύλο
κύκλο καταστροφικού παγκόσµιου ανταγωνισµού: το
«δίληµµα του φυλακισµένου», από το οποίο δεν υπάρχει
συνήθως διέξοδος. Δηλαδή, αρχίζουµε – τελικά – να βλέ-
πουµε ότι είµαστε όλοι πάνω στο ίδιο πλοίο.

Από µια µαζική συνειδητοποίηση σαν κι αυτή, θα ξεκι-
νούσε η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ίδρυση
µιας γνήσιας παγκόσµιας κοινότητας: οι συνθήκες συγ-
χώρεσης και χωρίς κριτική αποδοχής του εαυτού µας και
κάθε άλλου, η σύµπνοια που είναι απαραίτητη για το ξε-
κίνηµα της συνεργασίας µας στην έρευνα για παγ-
κόσµιες λύσεις. Εξάλλου, κάθε παγκόσµια δηµοκρατία
µε σωστή λειτουργία πρέπει να εξαρτάται από µια τέτοια
κατάσταση γνήσιας Παγκόσµιας Κοινότητας. Σε συντο-

µία, θα δηµιουργούσαµε τις συνθήκες στις οποίες θα ανα-
γνωρίζαµε την πραγµατικότητα του ότι είµαστε ΟΛΟΙ
ΕΝΑ. Είµαστε όλοι ένα στην αναγνώριση της κοινής µας
ανθρώπινης µαταιότητας και τρωτότητας. Όλοι ένα στον
πανηγυρισµό της διαφορετικότητας του ενός από τον
άλλο, όλοι ένα στην αδελφότητα της ανθρωπότητας και
όλοι ένα στα µάτια του δικού µας Θεού.

Ευτυχώς, αυτό το έσχατο και πιο ουσιαστικό ταξίδι εξέλι-
ξης της ανθρωπότητας έχει ήδη αρχίσει µέσα από κάποι-
ους οργανισµούς σε όλο τον κόσµο, των οποίων η
προοπτική έχει µετακινηθεί από τον καταλογισµό ευθυ-
νών στον, χωρίς κριτική, κοσµοκεντρικό τρόπο σκέψης
που απαιτείται για να λυθούν τα παγκόσµια προβλήµατα.
Γιατί, όπως σωστά έθεσε ο Αϊνστάιν, «κανένα πρόβληµα
δεν µπορεί να λυθεί µε τον ίδιο τρόπο σκέψης που το δη-
µιούργησε».

Ένας οργανισµός που αναζητά να συµπεριλάβει αυτό το
νέο τρόπο σκέψης είναι ο Διεθνής Οργανισµός Ταυ-
τόχρονης Πολιτικής (International Simultaneous Pol-
icy Organisation, ISPO), που προσφέρει σε όλους µας –
ακτιβιστές και επιχειρηµατίες – ένα µέσο µε το οποίο
µπορούµε καταρχήν να αποσύρουµε τις τωρινές απατη-
λές ψευτοδηµοκρατικές µεθόδους µας και, στη συνέχεια
να συνδηµιουργήσουµε τακτικές απαραίτητες για την πε-
ριβαλλοντική στήριξη και την παγκόσµια δικαιοσύνη. Τε-
λικά προσφέρει το αποφασιστικό µέσο στους πολίτες
όλου του κόσµου να φέρουν τους πολιτικούς και τις κυ-
βερνήσεις τους σε συµφωνία χωρίς να χάσει κανένα
έθνος, οργανισµός ή πολίτης. Αυτό αντιστρέφει την κα-
ταστροφική, ανταγωνιστική πολιτική της παγκοσµιοποί-
ησης προσφέροντας στους παγκόσµιους πολίτες έναν
πρακτικό και ειρηνικό τρόπο να βγουν από το «δίληµµα
του φυλακισµένου». Έναν αληθινό τρόπο για όλους µας
να ξαναφτιάξουµε τον κόσµο µε µια νέα πολιτική διε-
θνούς συνεργασίας των πολιτών για την επείγουσα –
αλλά ακόµη αγέννητη – υποστήριξη της παγκόσµιας κοι-
νωνίας.

TO KEIMENO AYTO EINAI MIA ΠPOΣΦOPA AΠO

John Bunzl
Founder & Trustee

International Simultaneous Policy Organisation
(ISPO)

http://www.simpol.org
Ο John Bunzl είναι ιδρυτής και διευθυντής του Διεθνούς
Οργανισµού Ταυτόχρονης Πολιτικής (International Simulta-
neous Policy Organisation, ISPO), ενός ειρηνικού, αλλά
επαναστατικού πολιτικού εργαλείου που ενθαρρύνει τους
απανταχού ψηφοφόρους να εξαναγκάσουν τους πολιτικούς
τους να δεσµεύσουν τα έθνη µας σε συνεργασία για την
εύρεση παγκόσµιων λύσεων ταυτόχρονα. Η Ταυτόχρονη
Πολιτική έχει σαν βασικό σκοπό της την µεταµόρφωση της
διεθνούς οικονοµίας ούτως ώστε να λειτουργεί σε αρµονία µε
το παγκόσµιο φυσικό περιβάλλον και µε τις ανάγκες της
ανθρώπινης φύσης.

http://www.integrativespirituality.org/postnuke/html/modules.ph

p?op=modload&name=News&file=article&sid=445

Από µια µαζική συνειδητοποίηση σαν κι αυτή,
θα ξεκινούσε η δηµιουργία των προϋποθέ-
σεων για την ίδρυση µιας γνήσιας παγκό-
σµιας κοινότητας: οι συνθήκες συγχώρεσης
και χωρίς κριτική αποδοχής του εαυτού µας
και κάθε άλλου, η σύµπνοια που είναι απα-
ραίτητη για το ξεκίνηµα της συνεργασίας
µας στην έρευνα για παγκόσµιες λύσεις.
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Είδα στον ύπνο µου πως επισκέφθηκα τον Πα-
ράδεισο και ένας άγγελος ανάλαßε να µε ξενα-
γήσει. Περπατούσαµε δίπλα δίπλα σε µια
τεράστια αίθουσα γεµάτη µε αγγέλους. Ο άγ-
γελος οδηγός µου σταµάτησε µπροστά στον
πρώτο σταθµό εργασίας και είπε :

«Αυτό είναι το Τµήµα Παραλαßής. Εδώ παρα-
λαµßάνουµε όλες τις αιτήσεις που φτάνουν
στο Θεό µε τη µορφή προσευχής» 

Κοίταξα γύρω γύρω στον χώρο. Έσφυζε από
κίνηση, µε τόσο πολλούς αγγέλους να ßγάζουν
και να ταξινοµούν αιτήσεις γραµµένες σε ογ-
κώδεις στοίßες από χαρτιά και σηµειώµατα,
από ανθρώπους σε όλο τον κόσµο.

Μετά, προχωρήσαµε σε ένα µακρύ διάδροµο,
µέχρι που φτάσαµε στο δεύτερο σταθµό. Ο άγ-
γελος µου είπε :

«Αυτό είναι το Τµήµα Συσκευασίας και Παρά-
δοσης. Εδώ οι χάρες και οι ευχές που έχουν ζη-
τηθεί προωθούνται και παραδίδονται σε
αυτούς που τις ζήτησαν»

Πρόσεξα και πάλι πόση κίνηση είχε και εδώ.
Αµέτρητοι άγγελοι πηγαινοέρχονταν δου-
λεύοντας σκληρά, αφού τόσες πολλές επι-
θυµίες είχαν ζητηθεί και συσκευάζονταν για
να παραδοθούν στη γη.

Τέλος, στην άκρη ενός µακριού διαδρόµου,
σταµατήσαµε στην πόρτα ενός πολύ µικρού
σταθµού. Προς µεγάλη µου έκπληξη µόνο ένας
άγγελος καθόταν εκεί, χωρίς να κάνει ουσια-
στικά τίποτα.

«Αυτό είναι το Τµήµα των Ευχαριστιών» µου
είπε σιγανά ο φίλος άγγελός µου. Έδειχνε λίγο
ντροπιασµένος.

«Πώς γίνεται αυτό; Δεν υπάρχει δουλειά
εδώ;» ρώτησα.

«Είναι λυπηρό» αναστέναξε ο άγγελος. «Αφού
παραλάßουν τις χάρες τους οι άνθρωποι, πολύ
λίγοι στέλνουν ευχαριστήρια»

«Πώς µπορεί κάποιος να ευχαριστήσει το Θεό
για τις ευλογίες που παρέλαßε;» ρώτησα πάλι.

«Πολύ απλά» απάντησε «Χρειάζεται µόνο να
πεις: Ευχαριστώ Θεέ µου!»

«Και για τι ακριßώς πρέπει να ευχαριστή-
σουµε;»

«Αν έχεις τρόφιµα στο ψυγείο σου, ρούχα στην
πλάτη σου, µια στέγη πάνω απ’ το κεφάλι σου
και ένα µέρος για να κοιµηθείς. είσαι πλουσιό-
τερος από το 75% αυτού του κόσµου.

»Αν έχεις χρήµατα στην τράπεζα, στο πορτο-
φόλι σου και λίγα κέρµατα σ’ ένα πιατάκι,
είσαι ανάµεσα στο 8% των ανθρώπων που
ευηµερούν.

»Αν ξύπνησες σήµερα το πρωί µε περισσότερη
υγεία από ό,τι αρρώστια. είσαι πιο ευλο-
γηµένος από όσους δε θα επιζήσουν καν ως
αυτή τη µέρα.

»Αν ποτέ δεν ßίωσες την εµπειρία του φόßου
του πολέµου, της µοναξιάς της φυλακής, της
αγωνίας του ßασανισµού και της σουßλιάς της
πείνας. είσαι µπροστά από 700 εκατοµµύρια
ανθρώπους αυτής της γης.

»Αν µπορείς να προσευχηθείς σε ένα ναό,
χωρίς το φόßο της επίθεσης, της σύλληψης ή
της εκτέλεσης. θα σε ζηλεύουν σίγουρα περί-
που 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο.

»Αν οι γονείς σου είναι ακόµα ζωντανοί και
είναι ακόµα παντρεµένοι. είσαι σπάνιος.

»Αν µπορείς να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά
και να χαµογελάς, δεν είσαι ο κανόνας, είσαι η
εξαίρεση για όλους όσους ζουν µέσα στην
αµφιßολία και στην απόγνωση.

»Και αν διαßάζεις τώρα αυτό το µήνυµα, µόλις
έλαßες µια διπλή ευλογία, γιατί σου το έδωσε
κάποιος που σ’ αγαπάει και γιατί είσαι πιο τυ-
χερός από 2 δισεκατοµµύρια ανθρώπους, που
δεν ξέρουν καν να διαßάζουν.

«Κατάλαßα. Και τώρα τι κάνω; Πώς µπορώ να
αρχίσω;»

«Να πεις καληµέρα» µου χαµογέλασε ο άγγε-
λός µου «να µετρήσεις τις ευλογίες σου και να
περάσεις αυτό το µήνυµα και σε άλλους αν-
θρώπους, για να τους θυµίσεις πόσο ευλο-
γηµένοι είναι.Και µην ξεχάσεις να στείλεις το
ευχαριστήριό σου.»

Ένα Όνειρο για να «Ξυπνήσουµε»
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 75 
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Kάνε µια λίστα από τους λόγους για τους οποίους είσαι ή θα µπορούσες να είσαι ή θα έπρεπε να είσαι ευ-
γνώµων ή ευτυχισµένος (η);

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΝΟΙΩΘΩ ΑΓΑΠΗ 
ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΑΓΑΠΗ.

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Αυτά  για τα  Οποία  Νιώθω  Ευγνωµοσύνη
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ. 76 
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ΠΩΣ ΘEΛΩ ΟΙ AΛΛOI NA MOY ΔEIΞOYN TΗΝ AΓAΠH TOYΣ
Α. ΟΝΟΜΑ __________________________________
1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Β. ΟΝΟΜΑ __________________________________

1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Γ. ΟΝΟΜΑ __________________________________

1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ AΛΛOI ΘΕΛΟΥΝΕ NA ΤΟΥΣ ΔEIΞΩ THΝ AΓAΠH ΜΟΥ
Α. ΟΝΟΜΑ __________________________________
1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Β. ΟΝΟΜΑ __________________________________

1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Γ. ΟΝΟΜΑ __________________________________

1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

ΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΕΙΞΩ TΗΝ AΓAΠH MOY ΣTOYΣ AΛΛOYΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
ΟΝΟΜΑ                                                              ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΤΕ;

1._______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________

Πως Δείχνουµε Αγάπη
Ανθρώπινη Αρµονία - Tόµος 2 Φυλλάδιο αρ.77 
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