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M Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Α M Π Ε Ρ Γ Κ Ε Ρ

TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ

1. E
μαστε αυτ π�υ σκε�τμαστε

8
2. Π�ρε στα ��ρια σ�υ τ�ν �λεγ��

της �ω�ς σ�υ

8
3. E
στε ευτυ�ισμ�ν�ι;

(Δ�κα τρπ�ι για να ��σετε 
μια �αρ��μενη �ω�)

Δ Ρ Γ O Υ I Ν Τ Υ

N Τ Ρ A Ϊ Ν Τ Ε Ν

Μ�θε να απ�δ��εσαι τ�ν εαυτ σ�υ

Δ Ρ Γ O Υ I Ν Τ Υ

N Τ Ρ A Ϊ Ν Τ Ε Ν –  
T � Α Κ Γ Κ O Ρ Ν Τ O Ν

Bγε
τε απ τα συναισθηματικ� σας
αδι�"�δα και #ρε
τε 

τ�ν κατ�λληλ� σ�ντρ���

B E Ρ Α Π A Ϊ Φ Ε Ρ

Π$ς να αντιμετωπ
σεις �να �ωρισμ

Δ Ρ K E Ν Ε Θ X A Μ Π Λ Υ

Π$ς θα απ�κτ�σεις 
μεγαλ�τερη αυτ�πεπ�
θηση

Π Α Τ Ρ Ι Σ Ι Α X Ε Τ � Ε Σ

Aνακ�λυψε την πρ�σωπικτητ� σ�υ

Δ Ρ Π Ω Λ X O Κ

Μ�θε να αγαπ�ς και να αγαπι�σαι

8

Στ�ρι"ε τ�ν εαυτ σ�υ
(M�θε να διεκδικε
ς
τα δικαι$ματ� σ�υ)

8

Μη ��#�σαι τ
π�τα
(Π$ς να "επερ�σεις 

τ�υς �#�υς σ�υ)

8

Hρεμ�στε
(Π$ς να αντιμετωπ
σετε 

την απ�γ��τευση και τ� θυμ)

8

Z�λια
(Tι την πρ�καλε
 

και π$ς να την "επερ�σετε)

8

Kατ�θλιψη
(Tι την πρ�καλε
 

και π$ς να την "επερ�σετε)

8

Π$ς να πετ��ει � γ�μ�ς σας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ
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Π P O Λ O Γ O Σ

O θυμς δεν ε
ναι μν� μια ε"αιρετικ� �#�λη συναισθηματικ�
κατ�σταση, αλλ� ενδε��μ�νως και π�λ� επικ
νδυνη. &λ�ι "�ρ�υμε
τι σημα
νει αυτ, επειδ� σ
γ�υρα κ�π�τε στη �ω� μας νι$σαμε τ�-
τ�ια π
εση, $στε αναγκαστ�καμε –� τ�υλ��ιστ�ν θα μπ�ρ��σαμε–
να κατα��γ�υμε στη #
α. Oι �υλακ�ς ε
ναι γεμ�τες με #
αι�υς �-
ντρες, �ι γ�μ�ι διαλ��νται λγω τ�υ μ
σ�υς π�υ αναπτ��θηκε με-
τα"� των συ��γων, �ι �π�
�ι κ�π�τε αγαπιντ�υσαν π�λ�, και τ�
π�σ�στ της εγκληματικτητας στην κ�ινων
α ��ει αυ"ηθε
, επει-
δ� εκατ�μμ�ρια �νθρωπ�ι αντ�δρασαν στις απ�γ�ητε�σεις με �ντ�-
νη πικρ
α και θυμ.

Ε
ναι καιρς να καταν��σ�υμε αυτ τ� συνα
σθημα. *ρθε η
$ρα να σκε�τ��με �λλ�υς τρπ�υς για να αντιμετωπ
��υμε τις απ�-
γ�ητε�σεις. Δεν ε
ναι απαρα
τητ� να νι$θ�υμε πικρ
α, μ��θηρ
α
� δυσ��ρ
α, μν� και μν� επειδ� δεν γ
νεται αυτ π�υ θ�λ�υμε.
Δυστυ�$ς, η πλει�ψη�
α των ανθρ$πων δεν καταλα#α
νει την ψυ-
��λ�γ
α τ�υ θυμ�� και γι’ αυτν ακρι#$ς τ� λγ� �γραψα τ� συγκε-
κριμ�ν� #ι#λ
�. Δεν ε
ναι τσ� δ�σκ�λ� να ε
ναι κανε
ς πρ��ς, ταν
τ�υ ε"ηγ�σ�υν π$ς μπ�ρε
 να ελ�γ�ει την �"υθυμ
α τ�υ. Η μελ�τη
συγκεκριμ�νων περιπτ$σεων και τε�νικ$ν, π�υ επι�ειρε
 αυτ τ�
#ι#λ
�, θα πρ�σ��ρει στ�ν αναγν$στη λα σα �ρει��εται να
"�ρει για να τιθασε�ει τη δικαι�λ�γημ�νη αγαν�κτησ�

13
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τ�υ. Αν τ� π�ρετε απ�αση, θα μ�θετε π$ς να "επερν�τε τ� θυμ
σε κ�θε περ
σταση. Θα γ
νετε �να απ��ασιστικ �τ�μ� π�υ διεκδι-
κε
 τα δικαι$ματ� τ�υ και δεν α��νει τ�υς �λλ�υς να τ� εκμεταλ-
λε��νται, ενεργ$ντας μως με π�λιτισμ�ν� και ευγενικ τρπ�. Αν
αυτ επιθυμ��σατε και δυσκ�λευσασταν μ��ρι τ$ρα να τ� πετ��ε-
τε, δια#�στε τ� #ι#λ
� π�υ κρατ�τε στα ��ρια σας και ε�αρμστε τις
αρ��ς π�υ θα ανακαλ�ψετε στις σελ
δες τ�υ.

ΠΩΛ �OΚ

H P E M H Σ T E
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K E Φ A Λ A I O  1

Π$ς να �αμ�γελ�τε στ� θυμ

ΚΑΤA ΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ της τρ�της μας συνεδρ�ας, η κυρ�α
Μπ9ικερ +ρ(ισε επιτ9λ�υς να πα�ρνει στα σ�/αρ+ τις συμ-
/�υλ9ς μ�υ και συνειδητ�π��ησε πως �σως ε�(α κ+τι α-
Fι&λ�γ� να της πω, &σ� τρελ& κι αν ακ�υγ&ταν.

«Μπ�ρR να καταλ+/ω», ανακεLαλα�ωσα, «&τι η συμ-
/�ωση μ’ 9ναν +ντρα π�υ π�νει επ� τρι+ντα (ρ&νια δεν ε�-
ναι ε"κ�λη. Ε�ναι επ�σης δ"σκ�λ� να ανε(θε�τε τ� γεγ�ν&ς
&τι F�δε"ει την �ικ�γενειακ7 σας περι�υσ�α στ� π�τ&. Μα
τ� &τι σας /ρ�Gει κ+θε Τρ�τη, Π9μπτη και Σ+//ατ� δεν α-
π�τελε� λ&γ� να θυμRνετε μαG� τ�υ. Δεν ε�ναι παρ+ 9νας
+ρρωστ�ς +νθρωπ�ς, π�υ δεν μπ�ρε� να /�ηθ7σει τ�ν ε-
αυτ& τ�υ. Ε�ναι νευρωσικ& να ταρ+Gεστε μαG� τ�υ λ&γω
της +σ(ημης συμπεριL�ρ+ς τ�υ».

«ΕγR ε�μαι η νευρωσικ7;» �"ρλιαFε σ(εδ&ν η γυνα�κα
και πετ+(τηκε απ& την καρ9κλα της. «Και τ&τε αυτ&ς τι
ε�ναι; Ε�ναι � πι� παραν�ϊκ&ς +νθρωπ�ς π�υ γνRρισα π�-
τ9 μ�υ και συνε(Rς (ειρ�τερε"ει».

«Τ� F9ρω. Γιατ� λ�ιπ&ν να τρελα�νεστε εFαιτ�ας τ�υ;
Μια και η θρησκε�α σας απ�δ�κιμ+Gει τα διαG"για,
δεν θα ’ταν π�λ" καλ"τερ� να μπ�ρ�"σατε να

15
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τ�ν αντιμετωπ�σετε 7ρεμα και να πρ�σπαθ7σετε να α-
γν�7σετε τα μεθ"σια και τις /ρισι9ς τ�υ;»

«Επ� τρι+ντα συνε(7 (ρ&νια καταστρ9Lει την επι(ε�-
ρησ7 μας και Fεκιν+ει σκ&πιμα κα/γ+δες, Rστε να ’(ει τη
δικαι�λ�γ�α να αL7νει τ� σπ�τι και να πηγα�νει στ� μπαρ
7 να απ�Lε"γει τ� σεF μαG� μ�υ. Θα ’πρεπε να τ�υ L9ρ�-
μαι γλυκ+ και να τ�υ λ9ω πως &λα ε�ναι μια (αρ+;»

«Q(ι ακρι/Rς. Μα 9τσι θα ηρεμ�"σατε και θα ανακ�υ-
LιG&σασταν ως 9να /αθμ& απ& τις ημικραν�ες σας. Μια
και, απ’ &,τι Lα�νεται, δεν μπ�ρε�τε να τ�ν αλλ+Fετε –πα-
σ(�Gετε επ� τρι+ντα (ρ&νια (ωρ�ς απ�τ9λεσμα, ενR εκε�ν�ς
εFακ�λ�υθε� να μη /ρ�σκει καν9να λ&γ� να 9ρθει μαG� σας
για ψυ(�θεραπε�α– επιμ9νω πως τ� καλ"τερ� θα 7ταν να
τ�ν απ�δε(τε�τε ως αλκ��λικ& και να ηρεμ7σετε».

Στις πρ�ηγ�"μενες συνεδρ�ες μας πρ�σπαθ�"σα να
της εFηγ7σω πως θ"μωνε για μια συμπεριL�ρ+ την �-
π��α � +ντρας της δεν μπ�ρ�"σε να ελ9γFει κι εκε�νη δια-
μαρτυρ&ταν πως δεν καταλ+/αινα την κατ+στασ7 της –
αλλιRς δεν θα της μιλ�"σα 9τσι.

Τ� λ+θ�ς &μως 7ταν δικ& της, &(ι δικ& μ�υ. Στ� πα-
ρελθ&ν ε�(α κ+νει παρ&μ�ιες συGητ7σεις με εκατ�ντ+δες
ανθρRπ�υς, 7Fερα σ(εδ&ν λ9Fη πρ�ς λ9Fη τα επι(ειρ7-
ματ+ τ�υς και καταλ+/αινα &τι με θεωρ�"σαν γελ��� &-

ταν εF9LραGα κ+π�ιες απ& τις απ&ψεις μ�υ.
Σ’ αυτ9ς τις περιπτRσεις 9σLιγγα τα δ&ντια και

συν9(ιGα, ελπ�G�ντας &τι σε κ+π�ια συνεδρ�α �

H P E M H Σ T E
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πελ+της μ�υ θα 9/λεπε τ� Lως, 9να Lως τ&σ� λαμπερ&
π�υ θα δι9λυε την πνευματικ7 τ�υ σ"γ(υση και εκε�ν�ς θα
αντιλαμ/αν&ταν επιτ9λ�υς τι πρ�σπαθ�"σα να τ�υ πω &-
λ� αυτ& τ� δι+στημα.

Η κυρ�α Μπ9ικερ δεν αντ9δρασε π�λ" διαL�ρετικ+
απ’ &,τι θα αντιδρ+σετε εσε�ς, �ι αναγνRστες, καθRς θα
δια/+Gετε μερικ9ς απ& τις τελευτα�ες ανακαλ"ψεις της ε-
πιστ7μης της ψυ(�λ�γ�ας. Θα σας Lαν�"ν τ&σ� παρ+Fε-
νες, Rστε η πρRτη αντ�δρασ7 σας θα ε�ναι σ�γ�υρα η +ρ-
νηση. Δεν θα καταL9ρετε να (ων9ψετε &λες τις συμ/�υ-
λ9ς π�υ θα σας δRσω, για να Fεπερ+σετε τ� μ�σ�ς, τη δυ-
σL�ρ�α 7 τ� θυμ& σας. Μ&ν� αL�" μελετ7σετε για π�λ"
καιρ& τις συμ/�υλ9ς μ�υ, θα μπ�ρ9σετε να τις εLαρμ&σε-
τε, αFι�π�ιRντας 9τσι τα π�ρ�σματα των πρ&σLατων ψυ-
(�λ�γικRν ερευνRν. Της επιτυ(�ας σας &μως αυτ7ς θα
πρ�ηγηθ�"ν 9να σωρ& συGητ7σεις και αμLι/�λ�ες, &πως
ακρι/Rς συν9/η και με την κυρ�α Μπ9ικερ.

Oι συνεδρ�ες μας συνε(�στηκαν για δυ� τρεις /δ�μ+-
δες, κατ+ τις �π��ες πρ�σπαθ�"σα να της εFηγ7σω γιατ�
αυτ7 κι &(ι � +ντρας της ευθυν&ταν για τ� θυμ& τηςU τι θα
μπ�ρ�"σε να κ+νει για να απ�L"γει και να Fεπερ+σει αυ-
τ&ν τ� θυμ&U και, τ9λ�ς, πRς θα μπ�ρ�"σε να εLαρμ&σει
τη συγκεκριμ9νη τε(νικ7 σε κ+θε δυσ+ρεστη περ�σταση
π�υ αντιμετRπιGε.

Μια μ9ρα 7ρθε στ� γραLε�� μ�υ (αμ�γελαστ7:
«Δεν θα πιστ9ψετε τι συν9/η!»

Π Ω Σ  N A  X A M O Γ E Λ A T E  Σ T O  Θ Y M O
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«O κ"ρι�ς Μπ9ικερ σας 9/ρισε κι εσε�ς /+λατε τα γ9-
λια», μ+ντεψα εγR.

«Ναι, π�" τ� καταλ+/ατε;» με ρRτησε σ�καρισμ9νη.
«ΑπλRς τ� μ+ντεψα. Πε�τε μ�υ τι συν9/η».
Εκε�νη π7ρε μια /αθι+ αν+σα και μ�υ διηγ7θηκε πρ&-

θυμα τα καθ9καστα:
«Αν δεν ε�(ε συμ/ε� σ’ εμ9να την �δια, δεν θα τ� π�στευα.

Τις πρ�+λλες � +ντρας μ�υ 7ταν L�/ερ+ κακ�δι+θετ�ς.
Γ"ρισε απ& τη δ�υλει+ κι +ρ(ισε να π�νει και να λ9ει αι-
σ(ρ&λ�γα. Στην αρ(7 πρ�σπ+θησα να τ�ν αγν�7σω κι αυ-
τ& με /�7θησε για λ�γ�. ΚαθRς &μως συν9(ιGε τις πρ�σ/�-
λ9ς τ�υ, +ρ(ιGα να /ρ+Gω απ& θυμ&. Wμ�υν 9τ�ιμη να
απαντ7σω σε κ+π�ια σαρκαστικ7 παρατ7ρησ7 τ�υ, &-
ταν θυμ7θηκα τα λ&για σας. Z9ρετε, &τι κανε�ς δεν μπ�ρε�
να με κ+νει να θυμRσω, παρ+ μ&ν� � εαυτ&ς μ�υU &τι δεν
υπ+ρ(ει λ&γ�ς να θυμRνω μαG� τ�υ, &ταν /ρ�σκεται σε
τ9τ�ι� (+λιU &τι καλ& θα 7ταν να τ�ν συγ(ωρ7σω για την
+σ(ημη συμπεριL�ρ+ τ�υ, γιατ� 9τσι θα 9κανα μια μεγ+-
λη (+ρη στ�ν εαυτ& μ�υ κτλ. Ε λ�ιπ&ν, αυτ& π�υ συν9/η
μετ+ 7ταν 9να θα"μα. >νιωσα την 9νταση και τ� θυμ&
μ�υ να (+ν�νται. Δεν μπ�ρ�"σα να πιστ9ψω π&σ� &μ�ρ-
Lα αισθαν&μ�υν. Εκε�ν�ς κ�κκ�νιGε &λ� και περισσ&τε-
ρ�, περιμ9ν�ντας πως θα ανταπ9διδα τις /ρισι9ς τ�υ. Μα

εγR κ+θισα στην καρ9κλα μ�υ, (αμ�γελRντας σαν τη
Μ&να Λ�Gα, αδιαL�ρRντας για τα Fεσπ+σματα �ρ-

γ7ς τ�υ.
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»ΤRρα π�υ τ� σκ9Lτ�μαι, 9νας +λλ�ς λ&γ�ς π�υ αι-
σθαν&μ�υν τ&σ� καλ+ 7ταν επειδ7 συνειδητ�π��ησα &τι
δεν ε�(α καταπν�Fει απλRς τ� θυμ& μ�υ. Z9ρετε, αυτ& 9-
κανα παλι+: πρ�σπ�ι�"μ�υν &τι δεν 7μ�υν θυμωμ9νη, ε-
νR μ9σα μ�υ 9/ραGα. Αυτ7 τη L�ρ+ αισθαν&μ�υν απ&-
λυτα γαλ7νια, επειδ7 ε�(α πε�σει τ�ν εαυτ& μ�υ να μη
θυμRσει, δεν ε�(α πιεστε� καθ&λ�υ».

«Και τι 9κανε � κ"ρι�ς Μπ9ικερ;»
«Α, αυτ&ς θ"μωνε &λ� και πι� π�λ", &σ� 9/λεπε εμ9να

7ρεμη. Τελικ+, L&ρεσε τ� καπ9λ� τ�υ και π7γε κ+π�υ να
πιει, /ρ�ντRντας την π&ρτα π�σω τ�υ».

>να (ρ&ν� αργ&τερα μ�υ δ&θηκε η ευκαιρ�α να Fα-
ναμιλ7σω με την κυρ�α Μπ9ικερ, αυτ7 τη L�ρ+ για κ+-
π�ι� +λλ� �ικ�γενειακ& G7τημα. Πρ�τ�" L"γει απ& τ�
γραLε�� μ�υ, τη ρRτησα πRς 7ταν � +ντρας της και πRς
κατ+Lερνε να τα /γ+Gει π9ρα με τ� θυμ& της τ�υς μ7νες
π�υ π9ρασαν. Ικαν�π�ι7θηκα αL+νταστα απ& την απ+-
ντησ7 της:

«O +ντρας μ�υ π�νει &πως π+ντα, �σως και περισσ&-
τερ�. �+νει την επι(ε�ρησ7 τ�υ, F�δε"ει τις �ικ�ν�μ�ες μας
και σ"ντ�μα θα πεθ+νει απ& τ� αλκ�&λ. >(ει π+ψει να
τσακRνεται μαG� μ�υ, επειδ7 εγR, (+ρη σ’ εσ+ς, αρν�"-
μαι να πα�Fω τ� παι(ν�δι τ�υ. Θυμ�Gω εκατ& L�ρ9ς τη
μ9ρα στ�ν εαυτ& μ�υ &τι δεν ε�ναι στα καλ+ τ�υ και &-
τι � κακ�μ��ρης δεν μπ�ρε� να κ+νει τ�π�τα γι’ αυτ&,
&τι ε�ναι π�λ" κρ�μα π�υ δεν θ9λει να Gητ7σει
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τη /�7θεια εν&ς ειδικ�" και &τι η ταρα(7 μ�υ για τη νε"-
ρωσ7 τ�υ δεν θα /�ηθ7σει καν9ναν απ’ τ�υς δυ� μας. Στ�
μεταF", +ρ(ισα να 9(ω κ�ινωνικ7 Gω7. Πηγα�νω στην εκ-
κλησ�α, δ�υλε"ω εθελ�ντικ+ στ� τ�πικ& ν�σ�κ�με�� και
πα�Gω μπριτG κ+θε Τετ+ρτη απ&γευμα. Φυσικ+, κ+π�ιες
L�ρ9ς νιRθω μ�ναFι+. Ε�μαι &μως 7ρεμη. Αντ� να ε�μαι
μ�ν�μως κατσ�υLιασμ9νη, &πως τα τελευτα�α τρι+ντα (ρ&-
νια, τRρα (αμ�γελ+ω συν9(εια».

ΚΑΤΑΡΡΙΨΤΕ ΤOΥΣ ΜΥΘOΥΣ ΓΙΑ ΤO ΘΥΜO

Η αληθιν7 (αν και ελαLρRς παραλλαγμ9νη) περ�πτωση
της κυρ�ας Μπ9ικερ ε�ναι εFαιρετικ+ διδακτικ7. Μ+λιστα,
καταρρ�πτει ενν9α μ"θ�υς σ(ετικ�"ς με τ� θυμ&, τις συ-
ναισθηματικ9ς διαταρα(9ς και την ψυ(�θεραπε�α.

ΠΡΩΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: Oι �νθρωπ�ι π�ντα διδ�σκ�νται 
απ τις εμπειρ
ες τ�υς

Αν αυτ& 7ταν αλ7θεια, γιατ� η κυρ�α Μπ9ικερ αντιδρ�"-
σε "στερα απ& τρι+ντα (ρ&νια &πως την πρRτη (ρ�νι+,
&π�τε � +ντρας της την εν�(λ�"σε; Σ�γ�υρα θα ε�(ε π�λ-

λ9ς L�ρ9ς μ�ν�λ�γ7σει: «Μ+λλ�ν κ+τι δεν κ+νω σω-
στ+. Δ�κ�μασα να τσακωθR μαG� τ�υ, να τ�υ μιλ7σω

λ�γικ+, να τ�υ δε�Fω πως ε�μαι θυμωμ9νη, μα
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τ�π�τε απ’ &λα αυτ+ δεν τ�ν +λλαFε �"τε στ� ελ+(ιστ�».
Αν �ι +νθρωπ�ι μαθα�ν�υν π+ντα απ& τις εμπειρ�ες τ�υς,
θα 9πρεπε να αFι�λ�γ7σει τη συμπεριL�ρ+ της, να συ-
μπερ+νει πως δεν απ9Lερε καν9να επιθυμητ& απ�τ9λεσμα
και να δ�κιμ+σει μια εντελRς διαL�ρετικ7 πρ�σ9γγιση.
Δεν 9κανε τ�π�τε απ’ &λα αυτ+. _σως για κ+π�ι� δι+στη-
μα πρ�σπ+θησε να ε�ναι ανεκτικ7 μαG� τ�υ, &π�τε γιν&-
ταν ανυπ&L�ρ�ς, αλλ+ σ"ντ�μα εγκατ9λειψε την πρ�σπ+-
θει+ της αυτ7 και μαG� και την εν λ&γω τακτικ7.

Π9ρα απ& τις εμπειρ�ες, συν7θως (ρει+Gεται και κ+τι
ακ&μα για να αλλ+Fει μια συμπεριL�ρ+. Αυτ& τ� κ+τι 7-
ταν �ι συμ/�υλ9ς π�υ της 9δωσα στις 9Fι /δ�μ+δες της
ψυ(�θεραπε�ας της. Στ� μεγαλ"τερ� μ9ρ�ς τ�υ /ι/λ��υ
θα ασ(�ληθ�"με λεπτ�μερRς με αυτ9ς τις συμ/�υλ9ς, R-
στε να /�ηθ7σετε κι εσε�ς τ�ν εαυτ& σας, &πως εγR κατ+-
Lερα να /�ηθ7σω την κυρ�α Μπ9ικερ.

ΔΕYΤΕΡ^Σ ΜΥΘ^Σ: Oι παλι�ς συν�θειες δεν αλλ���υν παρ�
μν� �στερα απ π�λ� καιρ

Αυτ& σαLRς δεν ισ("ει, &πως Lα�νεται στην περ�πτωση
της κυρ�ας Μπ9ικερ. Σ"μLωνα μ’ αυτ&ν τ� μ"θ�, μια συ-
μπεριL�ρ+ τρι+ντα (ρ&νων θα (ρειαG&ταν τ�υλ+(ιστ�ν
9να 9ως τρ�α (ρ&νια για να εFαλειLθε�. Μ+λιστα, �ι ψυ-
(αναλυτ9ς πρ�ωθ�"ν αυτ7 ακρι/Rς την αντ�ληψη:
�υσιαστικ7 αλλαγ7 επ9ρ(εται μ&ν� αν πραγμα-
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τ�π�ι�"νται συνεδρ�ες της μιας Rρας π9ντε 7 9Fι L�ρ9ς
τη /δ�μ+δα, απ& 9να 9ως π9ντε (ρ&νια. >τσι τ�υλ+(ι-
στ�ν ισ(υρ�G�νται π�λλ�� ψυ(αναλυτ9ς. Αν�ησ�ες!

>νας απ& τ�υς λ&γ�υς π�υ �ι περισσ&τερ�ι πελ+τες
των ψυ(αναλυτRν σπατ+λησαν π�λλ+ (ρ7ματα και (ρ&-
νια απ& τη Gω7 τ�υς για να αλλ+F�υν (&σ�ι τελικ+ τα κα-
τ+Lεραν) υπ7ρFε η αναπ�τελεσματικ&τητα της ψυ(ανα-
λυτικ7ς μεθ&δ�υ. Δεν 7ταν η μ9θ�δ�ς της ελ�τ και των
πλ�υσ�ων, αλλ+ απλRς η μ&νη διαθ9σιμη για π�λλ9ς δε-
καετ�ες, π�υ εFασL+λιGε τ� σε/ασμ& &λων και συνδε&ταν
στεν+ με τ� &ν�μα τ�υ Σ�γκμ�υντ Φρ&ιντ.

Μην απατ+στε πια! Η ψυ(αν+λυση πεθα�νει – και κα-
λ+ κ+νει. Η επ�(7 της π9ρασε και πρ9πει να δRσει τη θ9-
ση της σε καλ"τερες μεθ&δ�υς. Τ� σ"στημα ψυ(�θερα-
πε�ας π�υ θα περιγρ+ψω σ’ αυτ& τ� /ι/λ��, συγκριν&με-
ν� με τις θεραπε�ες τ�υ παρελθ&ντ�ς, συνιστ+ 9να σημα-
ντικ& /7μα πρ�&δ�υ, επειδ7 ε�ναι απλ&, απ�τελεσματικ&
και εLαρμ&Gεται ε"κ�λα σε π�ικ�λες περιστ+σεις. Η νε&-
τερη ψυ(�λ�γ�α επιL9ρει �υσιαστικ9ς αλλαγ9ς στα πρ�-
/λ7ματα πρ�σωπικ&τητας, ακ&μα και σε μ&ν� μ�α συνε-
δρ�α. Πρ�σ9Fτε, δεν ε�πα «σε μ�α Rρα θεραπε�ας». Oι α-
τ�μικ9ς μ�υ συνεδρ�ες συν7θως διαρκ�"ν τρι+ντα λεπτ+
και �ι �μαδικ9ς εF7ντα. Και στις δ"� περιπτRσεις ε�μαι

σε θ9ση να αλλ+Fω μακρ�(ρ&νιες συν7θειες σε μ�α συ-
νεδρ�α 7 καμι+ L�ρ+ "στερα απ& μερικ9ς συνεδρ�ες,

παρ+ τ� γεγ�ν&ς &τι �ι συν7θειες αυτ9ς συντη-
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ρ�"νταν για π�λλ+ (ρ&νια. Oι πι� π�λλ9ς, Lυσικ+, απαι-
τ�"ν περισσ&τερ� (ρ&ν� – απ& 9Fι 9ως δRδεκα συνεδρ�ες
των τρι+ντα λεπτRν. Κ+π�ι�ι +νθρωπ�ι, πρ9πει να πρ�-
σθ9σω, κρ�νεται απαρα�τητ� να συνε(�σ�υν να με επι-
σκ9πτ�νται τακτικ+ για 9να δυ� (ρ&νια.

ΤΡΙΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: Δεν ε
ναι δυνατν να παραμε
νετε ψ��ραιμ�ι 
σε �να πρ�#ληματικ περι#�λλ�ν

Αυτ& ακρι/Rς π�στευε η κυρ�α Μπ9ικερ. ��"σε μ’ 9να
διαταραγμ9ν� κι ανυπ&L�ρ� +ντρα, υπ�τ�θεται λ�ιπ&ν
&τι 7ταν μ+λλ�ν απ�θαν� να περν+ μια Lυσι�λ�γικ7 Gω7.
Αυτ& π�υ δεν 7Fερε ε�ναι &τι μ&ν�ι μας ταραG&μαστε και
&τι, αν μ+θ�υμε πRς 9(ει η &λη διεργασ�α, μπ�ρ�"με ε-
π�σης να μ+θ�υμε πRς να μην ταραG&μαστε. O +ντρας
της &λα αυτ+ τα (ρ&νια τ7ς πρ�καλ�"σε 9να σωρ& απ�-
γ�ητε"σεις, �ι �π��ες &μως δεν ευθ"ν�νταν για την ταρα-
(7 της. Απ& μ&νη της ταραG&ταν.

Κατ+ τη δι+ρκεια της ψυ(�θεραπε�ας τ7ς 9μαθα πRς
να κρατ+ει την ψυ(ραιμ�α της παρ+ τα Fεσπ+σματα τ�υ
+ντρα της. Qπ�τε εL+ρμ�σε τις αρ(9ς π�υ της υπ9δειFα
στη συμπεριL�ρ+ της, (ειρ�στηκε π�λ" καλ+ τα συναι-
σθ7ματ+ της, &σ� τεταμ9νη κι αν 7ταν η ατμ&σLαιρα
στην �ικ�γ9νεια. Oι περισσ&τερ�ι 9(�υν τη λανθασμ9-
νη πεπ��θηση πως �ι +λλ�ι ε�ναι υπε"θυν�ι για τα
συναισθ7ματ+ τ�υς. Σε αυτ& τ� /ι/λ�� θα δε�τε
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πRς πραγματικ+ πρ�καλ�"νται τα νευρωσικ+ μας συ-
ναισθ7ματα και πRς πετυ(α�ν�υμε την ψυ(ικ7 μας ηρε-
μ�α. Απ&δειFη η κυρ�α Μπ9ικερ π�υ, (ωρ�ς να αλλ+Fει
�"τε 9νας παρ+γ�ντας στη Gω7 της, κατ+Lερε σταδιακ+
να ηρεμ7σει. >να (ρ&ν� μετ+ τις συνεδρ�ες μας υπ9Lε-
ρε απ& τις �διες απ�γ�ητε"σεις π�υ την ταλαιπωρ�"σαν
τα τελευτα�α τρι+ντα (ρ&νια. Qμως δεν ταραG&ταν πια.
Αυτ7 η καιν�"ργια τε(νικ7, π�υ τη /�ηθ�"σε να μην τα-
ρ+Gει τ�ν εαυτ& της, 7ταν η μ�ναδικ7 μεγ+λη αλλαγ7
στη Gω7 της. Και επ�σης, η μ&νη π�υ μπ�ρ�"σε πραγμα-
τικ+ να την ανακ�υL�σει.

ΤΕΤΑΡΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: &λ�ι ���υν τα ρι� τ�υς

Για 9ναν +νθρωπ� π�υ υπ�/+λλεται σε /ασανιστ7ρια, πρ�-
κειμ9ν�υ να �μ�λ�γ7σει, μπ�ρ�"με να π�"με &τι κ+π�τε
Lτ+νει στα &ρι+ τ�υ. Δεν συμ/α�νει &μως τ� �δι� και με
την πλει�ψηL�α των πελατRν μας. Συν7θως δεν υπ+ρ(ει
9να συγκεκριμ9ν� &ρι� π9ρα απ& τ� �π��� να μην μπ�-
ρ�"με να αντ9F�υμε την εκνευριστικ7 συμπεριL�ρ+ των
+λλων. Η κυρ�α Μπ9ικερ και π+λι μπ�ρε� να απ�τελ9σει
τ� σημε�� αναL�ρ+ς μας. Δεν υπ+ρ(ει αμLι/�λ�α πως
στα τρι+ντα (ρ&νια συμ/�ωσης με τ�ν +ντρα της π�λλ9ς

L�ρ9ς θα σκ9Lτηκε &τι θα της 7ταν αδ"νατ�ν να αντ9-
Fει +λλ�ν 9ναν κα/γ+ μαG� τ�υ. Ωστ&σ�, υπ9Lερε μ+λ-

λ�ν ικαν�π�ιητικ+ κ+θε δυσ+ρεστ� επεισ&δι�,
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και μ+λιστα κατ&ρθωσε να Fεγελ+σει π�λλ9ς L�λες της
για την πραγματικ7 κατ+σταση τ�υ γ+μ�υ της. Κ+θε τ&-
σ� σκεLτ&ταν να αυτ�κτ�ν7σει, αλλ+ �"τε μια L�ρ+ δεν
απ�πειρ+θηκε να κ+νει κ+τι τ9τ�ι�.

Qταν τ9λειωσε την ψυ(�θεραπε�α, η κατ+σταση δεν
καλυτ9ρεψε, (ειρ�τ9ρεψε. Αυτ7 τη L�ρ+, αντ� να ταρα-
(τε� περισσ&τερ�, αντιμετRπισε την πιθαν&τητα να (+σει
� +ντρας της την επι(ε�ρησ7 τ�υ με πρωτ�Lαν7 ηρεμ�α.
Ε�μαι πεπεισμ9ν�ς &τι θα ε�(ε παραμε�νει ψ"(ραιμη κι
αν ακ&μα � +ντρας της ε�(ε πεθ+νει απ& κ�ρρωση τ�υ 7-
πατ�ς 7 τ�ν ε�(αν κλε�σει στη Lυλακ7 επειδ7 7ταν μ9θυ-
σ�ς και πρ�καλ�"σε πρ�/λ7ματα.

Qταν 9νας +νθρωπ�ς F9ρει τ�ν τρ&π� να συγκρατε�
τ� θυμ& τ�υ, τα &ρια της αντ�(7ς τ�υ στις απ�γ�ητε"σεις
μπ�ρε� να τ�ν εκπλ7F�υν. >(ω γνωρ�σει πελ+τες π�υ α-
ντιμετRπισαν 9να σωρ& σ�/αρ9ς κρ�σεις μ9σα σε μ�α /δ�-
μ+δα, κι &μως τ� γεγ�ν&ς αυτ& δεν τ�υς 9κανε να τρελα-
θ�"ν. Παραδ&Fως, �ι +νθρωπ�ι π�υ καταL9ρν�υν να α-
νε(θ�"ν τ9τ�ιες καταστ+σεις ε�ναι τις περισσ&τερες L�ρ9ς
και �ι πι� νευρωσικ��. Λες κι 9μαθαν να G�υν με τις απ�-
γ�ητε"σεις και τις συν7θισαν, &πως κ+π�ι�ι +νθρωπ�ι
συνηθ�G�υν τα δυνατ+ π�τ+ 7 τη LτR(ια. Θυμ+μαι 9ναν
πελ+τη π�υ Fεκ�νησε τη συνεδρ�α τ�υ λ9γ�ντ+ς μ�υ &τι
9(ασε τη δ�υλει+ τ�υ κι 9πειτα, για τα επ&μενα τρι+-
ντα λεπτ+, μ�υ διηγ7θηκε στα γρ7γ�ρα &λα τα δυ-
σ+ρεστα γεγ�ν&τα π�υ τ�υ ε�(αν τ"(ει μ&λις
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την πρ�ηγ�"μενη /δ�μ+δα. Ε�(α με�νει με τ� στ&μα α-
ν�ι(τ& &σ� μιλ�"σε, γιατ� δυσκ�λευ&μ�υν να πιστ9ψω &-
τι &λα αυτ+ ε�(αν συμ/ε� πραγματικ+ σ’ 9να +τ�μ� μ9σα
σε εLτ+ μ9ρες. Μ�υ L+νηκε τ&σ� εFωLρενικ&, π�υ δεν
κρατ7θηκα και F9σπασα σε γ9λια. Θυμ7θηκα τ�ν 7ρωα
εν&ς κ&μικ π�υ ε�(α δια/+σει πριν απ& (ρ&νια: 9ναν κα-
κ&μ�ιρ� κλ&�υν π�υ περπατ�"σε στη Gω7 μ’ 9να μικρ&
σ"ννεL� π+νω απ& τ� κεL+λι τ�υ. Qταν G7τησα απ& τ�ν
πελ+τη μ�υ συγγνRμη και τ�υ εF7γησα γιατ� αντ9δρασα
9τσι, γ9λασε κι εκε�ν�ς με την καρδι+ τ�υ.

ΠΕΜΠΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: O θυμς δεν μπ�ρε
 να απ��ευ�θε
, 
μν� να καταπιεστε


Η πελ+τισσ+ μ�υ 9μαθε πρ�ς μεγ+λη της 9κπληFη &τι
στην πραγματικ&τητα θα μπ�ρ�"σε να απ�L"γει τ� συ-
να�σθημα τ�υ θυμ�" αν επικ�ινων�"σε �υσιαστικ+ με τ�ν
εαυτ& της. Δεν 9κρυ/ε απλRς τ� θυμ& της και πρ�σπ�ι�"-
νταν πως δεν 7ταν θυμωμ9νη, αλλ+ επ9/αλλε στ�ν εαυτ&
της να μη θυμRνει. ΕL&σ�ν εμε�ς πρ�καλ�"με τ� θυμ&
μας, απ& μας εFαρτ+ται να μη θυμRν�υμε.

Σε κ+θε περ�πτωση, ε�ναι δυνατ&ν να συγ(ωρ7σετε
αυτ&ν π�υ σας τ+ραFε. Δεν αναL9ρ�μαι απλRς στη Lυ-

σι�λ�γικ7 κι ανRδυνη αντ�δραση της "ψωσης τ�υ τ&-
ν�υ της Lων7ς σας, της 9νθερμης υπερ+σπισης των

δικαιωμ+των σας, τ�υ εκνευρισμ�" σας 7 ακ&-
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μα και της επιθυμ�ας σας να /ιαι�πραγ7σετε. Αυτ9ς ε�-
ναι υγιε�ς και /ρα(ε�ες συναισθηματικ9ς αντιδρ+σεις, π�υ
δεν πρ�καλ�"ν μ&νιμη Gημι+ σε καν9ναν.

Τ� ε�δ�ς τ�υ θυμ�" στ� �π��� αναL9ρ�μαι κυρ�ως σ’
αυτ& τ� /ι/λ�� ε�ναι εκε�ν� π�υ σας δημι�υργε� πρ�/λ7-
ματα, σας τρRει τα σωθικ+, σας ωθε� να L9ρεστε σκληρ+
στ�υς +λλ�υς 7 να γκρινι+Gετε και να παραπ�νι9στε σαν
μωρ&. Αυτ+ ε�ναι τα αρρωστημ9να και καταστρ�Lικ+ συ-
ναισθ7ματα, για τα �π��α πρ9πει να ανησυ(�"με, κι &(ι
�ι Lων9ς 7 �ι περιστασιακ9ς εκδηλRσεις αυστηρ&τητας
απ9ναντι στα παιδι+ μας. Τυπικ+, κι αυτ+ Fεσπ+σματα
�ργ7ς απ�τελ�"ν και μπ�ρ�"ν να ελεγ(θ�"ν και να απ�-
τραπ�"ν με τ�ν �δι� τρ&π�, &πως τα /�αια συναισθ7ματα.
Ωστ&σ�, μεγαλ"τερης σημασ�ας απ& τ� να κρατ+με (α-
μηλ& τ�ν τ&ν� της Lων7ς μας ε�ναι τ� να μην αLην&μα-
στε να νιRσ�υμε μ�σ�ς. Στ� σημε�� αυτ& πρ9πει να επι-
σημ+ν�υμε τ� εF7ς: τ� να υψRσετε τη Lων7 σας κατ+ τη
δι+ρκεια μιας διαLων�ας δεν σημα�νει &τι μισε�τε τ� +τ�-
μ� με τ� �π��� διαLωνε�τε. Αντ�θετα, συ(ν+ τσακRνεστε
με αυτ�"ς π�υ αγαπ+τε, &πως με τ�υς γ�νε�ς σας, με τ� σ"-
ντρ�L& σας, με τα παιδι+ σας. Αν δεν ν�ιαG&σασταν γι’
αυτ�"ς, θα αδιαL�ρ�"σατε, δεν θα μπλ9κατε σε κα/γ+δες.

Ας μην ελ9γ(�υμε λ�ιπ&ν &λες τις εκδηλRσεις αυστη-
ρ&τητας, γιατ� θα μεταμ�ρLωθ�"με σε +ψυ(α &ντα. Η
επιθυμ�α &μως να σκ�τRσ�υμε, να εκδικηθ�"με σκλη-
ρ+, να συντρ�ψ�υμε κ+π�ι�ν 7 να τ�ν πληγR-
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σ�υμε σωματικ+ 7 ψυ(ικ+ μπ�ρε� σταδιακ+ να εFαλει-
Lθε� και τελικ+ να Lτ+σετε στ� σημε�� να πε�τε &τι κατ+
/+θ�ς δεν ε�στε θυμωμ9ν�ι.

ΕΚΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: Αντιμετωπ
στε τ� θυμ με θυμ

Σε &λη την 9γγαμη Gω7 της η κυρ�α Μπ9ικερ τσακων&-
ταν με τ�ν +ντρα της και τ�ν αντιμετRπιGε πρ&σωπ� με
πρ&σωπ�. Απ& τη στιγμ7 π�υ δι9θετε μια υγι7 α�σθηση
αυτ�σε/ασμ�", δεν επρ&κειτ� να ανε(θε� να τη /ρ�Gει �
καθ9νας 7 να την κατηγ�ρε� για πρ+γματα π�υ δεν 9κα-
νε. Πρ�LανRς σκεLτ&ταν: Αν αυτ&ς � /λ+κας θ9λει κα-
/γ+, θα τ�ν 9(ει. Θα τ�υ κ+νω τη Gω7 κ&λαση, για να μ+-
θει να μην Fεσπ+ει +δικα π+νω μ�υ.

Θα μπ�ρ�"σα να δικαι�λ�γ7σω την επιλ�γ7 αυτ7ς της
τακτικ7ς, αν δεν την ε�(ε δ�κιμ+σει π�τ9 παλι&τερα. Στ�
κ+τω κ+τω, αν δεν εLαρμ�στε� μια μ9θ�δ�ς, κανε�ς δεν
γνωρ�Gει την απ�τελεσματικ&τητ+ της. Αυτ& &μως π�υ δεν
μπ�ρR να καταλ+/ω ε�ναι γιατ� συν9(ιGε να εLαρμ&Gει μια
τακτικ7 π�υ δεν 7ταν απ�τελεσματικ7 παρ+ σπαν�ως, για
να μην πω π�τ9. Q(ι μ&ν� μ9ρα με τη μ9ρα, /δ�μ+δα με
τη /δ�μ+δα, μ7να με τ� μ7να, αλλ+ κυρι�λεκτικ+ (ρ&ν�
με τ� (ρ&ν� δ�κ�μαGε την �δια απ�τυ(ημ9νη λ"ση για τα

πρ�/λ7ματ+ της και σ(εδ&ν π+ντα κατ9ληγε πι� συγ-
(υσμ9νη. Δεν ε�ναι εκπληκτικ& π&σ� λ�γ� αναθεωρ�"-

με τη Gω7 μας και εFετ+G�υμε τις εν9ργει9ς μας;
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Αν η κυρ�α Μπ9ικερ ε�(ε αLιερRσει μ9σα σ’ αυτ+ τα τρι+-
ντα (ρ&νια π9ντε λεπτ+ για να μελετ7σει σ�/αρ+ τη συ-
μπεριL�ρ+ της, σ�γ�υρα θα ε�(ε συμπερ+νει πως η τακτι-
κ7 της 7ταν αναπ�τελεσματικ7 και πως καλ+ θα 9κανε
να την αλλ+Fει.

Η απ+ντηση, Lυσικ+, /ρ�σκεται στ� γεγ�ν&ς &τι δεν
7Fερε τι +λλ� να κ+νει. Qταν της υπ9δειFα μια διαL�ρε-
τικ7 –πι� λ�γικ7– μ9θ�δ� για να αντιμετωπ�Gει τ�ν +-
ντρα της, L+νηκε εFαιρετικ+ πρ&θυμη να τη δ�κιμ+σει
και να εγκαταλε�ψει τις παλι9ς της συν7θειες, αL�", μ+-
λιστα, απ�δε�(τηκαν ανRLελες.

Αν η Lιλ�σ�L�α σας ε�ναι να μ+(εστε τ� θυμ& με θυ-
μ&, μπ�ρε� να ανακαλ"ψετε π�λ"τιμες συμ/�υλ9ς σ’ αυ-
τ& τ� /ι/λ��, συμ/�υλ9ς π�υ ενδε(�μ9νως αναGητ�"σατε
εδR και π�λλ+ (ρ&νια, (ωρ�ς &μως επιτυ(�α. Δια/+στε
πρ�σεκτικ+ τις επ&μενες σελ�δες, εLαρμ&στε με G7λ� τις
γνRσεις π�υ θα απ�κ�μ�σετε και θα δε�τε αμ9σως πRς θα
ηρεμ7σετε!

ΕΒΔ^Μ^Σ ΜΥΘ^Σ: Και �ι δ�� σ��υγ�ι πρ�πει να κ�υ#εντι�σ�υν
με τ� σ�μ#�υλ� γ�μ�υ

Π�λλ+ Gευγ+ρια π�υ αγων�G�νται να σRσ�υν τ� γ+μ� τ�υς
δεν λ"ν�υν π�τ9 τα πρ�/λ7ματ+ τ�υς, επειδ7 � 9νας α-
π& τ�υς δ"� συG"γ�υς πιστε"ει &τι F9ρει περισσ&τερα
απ& κ+π�ι� σ"μ/�υλ� γ+μ�υ, διστ+Gει να μιλ7-
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σει στ�ν ψυ(�θεραπευτ7 απ& L&/� μ7πως ανακαλ"ψει
&τι εκε�ν�ς L9ρει τ� μεγαλ"τερ� μερ�δι� ευθ"νης, 7 ε�ναι
τ&σ� νευρωσικ+ ευα�σθητ�ς, Rστε αρνε�ται να π+ει σε ψυ-
(�λ&γ�, για να μην τ�ν θεωρ7σ�υν αλλ&κ�τ� �ι L�λ�ι τ�υ.

Σε τ9τ�ιες περιπτRσεις, � +ντρας 7 η γυνα�κα συν7-
θως μ�υ τηλεLων�"ν και με ρωτ+νε πRς να πε�σ�υν τ�
σ"ντρ�L& τ�υς να τ�υς συν�δε"σει σ’ 9να σ"μ/�υλ� γ+-
μ�υ. Qταν τ�υς δια/ε/αιRνω πως κ+τι τ9τ�ι� δεν ε�ναι
π+ντα απαρα�τητ�, μερικ9ς L�ρ9ς με πιστε"�υν, +λλες
π+λι &(ι. Ν�μ�G�υν &τι και τα δ"� μ9ρη πρ9πει να συμ-
Lων7σ�υν να κ+ν�υν ψυ(�θεραπε�α, αλλιRς ε�ναι αν9-
Lικτες �ι «θεραπευτικ9ς» αλλαγ9ς στ� γ+μ� τ�υς. ΑσLα-
λRς, αυτ& θα 7ταν τ� ιδανικ&, μα, &πως ε�πα, δεν ε�ναι κι
απαρα�τητ�.

Στην περ�πτωση της κυρ�ας Μπ9ικερ 9γινε μια π�λ"
σημαντικ7 αλλαγ7 στ� γ+μ� της, παρ&λ� π�υ δεν ε�δα
�"τε μια L�ρ+ τ�ν κ"ρι� Μπ9ικερ �"τε τ�υ μ�λησα στ�
τηλ9Lων�. Ενδε(�μ9νως θα ε�(α /�ηθ7σει περισσ&τερ�
τ� γ+μ� τ�υς αν μ�υ ε�(ε δ�θε� η ευκαιρ�α να συναντ7σω
και τ� σ"Gυγ�. Ωστ&σ�, δεν υπ7ρ(ε καν9νας λ&γ�ς να μην
πρ�(ωρ7σω την ψυ(�θεραπε�α με τη γυνα�κα τ�υ, μ&ν�
και μ&ν� επειδ7 εκε�ν�ς αρνι&ταν να συμμετ+σ(ει. Αν
μη τι +λλ�, η κυρ�α Μπ9ικερ αν9κτησε την ψυ(ικ7 της η-

ρεμ�α, ενR � +ντρας της συν9(ισε την καταστρ�Lικ7
τ�υ π�ρε�α.
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^ΓΔ^^Σ ΜΥΘ^Σ: Πρ�πει να γ
ν�υν καταν�ητ�ς �ι #αθ�τερες 
αιτ
ες κ�π�ι�υ πρ�#λ�ματ�ς, π�υ 
σως ���υν 
τις ρ
�ες τ�υς στην παιδικ� ηλικ
α, πρ�κειμ�ν�υ
να επιτευ�θ��ν αλλαγ�ς στην πρ�σωπικτητα

Στις 9Fι περ�π�υ συνεδρ�ες π�υ ε�(α με την κυρ�α Μπ9ι-
κερ δεν υπ7ρ(ε (ρ&ν�ς να διερευν7σ�υμε σε /+θ�ς τ�
παρελθ&ν της και να ανακαλ"ψ�υμε &λα τα περιστατικ+
της παιδικ7ς της ηλικ�ας π�υ �σως εFηγ�"σαν γιατ� ε�(ε
παντρευτε� 9ναν αλκ��λικ&, γιατ� ανε(&ταν να την κακ�-
μετα(ειρ�Gεται τ&σ� και γιατ� παρ9μενε παντρεμ9νη μαG�
τ�υ και δεν τ�ν εγκατ9λειπε. _σως 9νιωθε μια (ρ&νια �ρ-
γ7 για τ�ν πατ9ρα της π�υ πιθαν&ν υπ7ρFε εFαρτημ9ν�
+τ�μ�. Βασικ+, στις περισσ&τερες περιπτRσεις δεν (ρει-
+Gεται να καταλ+/�υμε π+ρα π�λλ+ για τ� παρελθ&ν ε-
ν&ς ανθρRπ�υ και σε +λλες δεν ε�ναι απαρα�τητ� να F9-
ρ�υμε τ�π�τα, για να επιL9ρ�υμε κ+π�ιες σημαντικ9ς
αλλαγ9ς στη Gω7 τ�υ.

Στις λ�γες συνεδρ�ες π�υ ε�(α με την κυρ�α Μπ9ικερ,
δεν θυμ+μαι να ερευν7σαμε τ� παρελθ&ν της. ΕFετ+Gα-
με μ�ν+(α τ� παρ&νU 7θελα να F9ρω για π�ι� πρ+γμα 7-
ταν κ+θε L�ρ+ θυμωμ9νη. >πειτα της εF7γησα πRς πρ�-
καλ�"σε η �δια τ� θυμ& της, (ειρ�τερε"�ντας 9τσι την
κατ+σταση. Θα μπ�ρ�"σα να της ε�(α δε�Fει πRς δια-
μ&ρLωσε τις αντιδρ+σεις θυμ�" της, αλλ+ σημαντι-
κ&τερ� 7ταν να τη /�ηθ7σω να καταλ+/ει πRς
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εκνευριG&ταν τη συγκεκριμ9νη μ9ρα, με τ� συγκεκριμ9-
ν� +ντρα, για τ� συγκεκριμ9ν� G7τημα.

Oι μ&νες L�ρ9ς π�υ θεωρR απαρα�τητ� να εισ9λθω
σε λεπτ�μ9ρειες τ�υ παρελθ&ντ�ς με κ+π�ι� πελ+τη ε�-
ναι &ταν νιRθει πραγματικ+ μπερδεμ9ν�ς αναL�ρικ+ με
τα συναισθ7ματα και τις αναμν7σεις τ�υ. Σε τ9τ�ιες πε-
ριπτRσεις, � πελ+της πρ9πει να καταλ+/ει σε π�ια ακρι-
/Rς L+ση /ρ�σκεται και τ� παρελθ&ν ε�ναι σημαντικ&.
Ευτυ(Rς, �ι περισσ&τερ�ι μπ�ρ�"ν να περιγρ+ψ�υν με
σ(ετικ7 σαL7νεια τα πρ�/λ7ματ+ τ�υς κι ακ&μα να δια-
τυπRσ�υν μια αρκετ+ καλ7 θεωρ�α για τ� τι πρ�καλε�
τις διαταρα(9ς τ�υς, απαλλ+σσ�ντ+ς μας απ& την αν+-
γκη να γ�ν�υμε ψυ(�λ&γ�ι Σ9ρλ�κ ��λμς. Eμε�ς �Lε�-
λ�υμε απλRς να τ�υς εFηγ7σ�υμε &σα πρ9πει να F9ρ�υν
για την εκ+στ�τε αναστ+τωσ7 τ�υς και να τ�υς υπ�δε�-
F�υμε τ�ν τρ&π� να απ�Lε"γ�υν παρ&μ�ιες αντιδρ+σεις
στ� μ9λλ�ν.

ΣυνεπRς, αν 9(ετε συναισθηματικ+ πρ�/λ7ματα και
αμLι/+λλετε &τι μπ�ρR να διερευν7σω τ� παρελθ&ν σας
με 9να /ι/λ��, 9(ετε δ�κι�. Αναθαρρ7στε απ& την κατ+ρ-
ριψη αυτ�" τ�υ μ"θ�υ και π+ψτε να πιστε"ετε &τι πρ9-
πει να μ+θω π&τε ρευτ7κατε 7 π&τε σας (τ"πησαν για
πρRτη L�ρ+. Τ� 95% των αναγνωστRν (ρει+Gεται να

μ+θει τι συμ/α�νει τRρα κι &(ι τι 9γινε πριν απ& π�λλ+
(ρ&νια.
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ΕΝΑΤ^Σ ΜΥΘ^Σ: Oι �"�θυμ�ι �νθρωπ�ι ε
ναι διαν�ητικ� 
�ρρωστ�ι και �ρει���νται θεραπε
α

Η συμπεριL�ρ+ της κυρ�ας Μπ9ικερ 7ταν απ&λυτα Lυ-
σι�λ�γικ7. Αυτ& απ�δεικν"εται απ& τ� γεγ�ν&ς &τι &λα αυ-
τ+ τα (ρ&νια κα/γ+διGε συν9(εια με τ�ν +ντρα της. Π�ι�ς
θα Lερ&ταν διαL�ρετικ+ υπ& αυτ9ς τις συνθ7κες;

«Μα», θα διαμαρτυρηθε�τε, «η αναστ+τωσ7 της σε π�λ-
λ9ς περιπτRσεις εFαιτ�ας τ�υ πρ�/λ7ματ�ς με τ�ν +ντρα
της δεν σημα�νει &τι 7ταν διαν�ητικ+ +ρρωστη;»

Q(ι, τ� γεγ�ν&ς πως αναστατων&ταν δεν συνεπ+γε-
ται πως 7ταν διαν�ητικ+ +ρρωστη. Qλ�ι μας ταραG&μα-
στε αρκετ+ συ(ν+, &μως δεν θεωρ�"με τ�ν εαυτ& μας
διαν�ητικ+ +ρρωστ�. Πρ�τιμR να (ρησιμ�π�ιR τ�ν &ρ�
«+ρρωστ�ς» για ανθρRπ�υς π�υ 9(�υν πραγματικ+ κ+-
π�ι� πρ&/λημα με τ� μυαλ& τ�υς, &πως εκε�ν�ι π�υ 9πα-
θαν +ν�ια λ&γω αρτηρι�σκλ7ρωσης 7 � εγκ9Lαλ&ς τ�υς
καταστρ+Lηκε "στερα απ& κ+π�ια πτRση 7 αυτ�κινητι-
στικ& δυστ"(ημα. Oρισμ9να μικρ&/ια, &πως αυτ+ π�υ
πρ�καλ�"ν τη σ"Lιλη, μπ�ρ�"ν επ�σης να πρ�καλ9σ�υν
Gημι+ στ�ν εγκ9Lαλ�. Αυτ�� �ι +νθρωπ�ι π+σ(�υν απ&
διαν�ητικ7 ασθ9νεια. Oι υπ&λ�ιπ�ι, π�υ ταρ+G�νται (ω-
ρ�ς να 9(�υν κ+π�ια εγκεLαλικ7 /λ+/η, �υσιαστικ+ εκ-
παιδε"τηκαν να ταρ+G�νται. Σωστ+ δια/+σατε, 9(�υ-
με εκπαιδευτε� &λ�ι να σκεLτ&μαστε με τρ&π�υς
π�υ μας ταρ+G�υν συναισθηματικ+ &π�τε συγ-
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(υG&μαστε. Δεν ε�μαστε +ρρωστ�ι, απλRς παραπλανη-
μ9ν�ι!

O θυμ&ς και � L&/�ς ε�ναι �ι πι� συνηθισμ9νες συναι-
σθηματικ9ς αντιδρ+σεις π�υ 9(�υμε διδα(θε�. Δεν μπ�-
ρR να πω με /ε/αι&τητα π�ια 9(ει τα πρωτε�α. Τ� σ�γ�υ-
ρ� ε�ναι &τι και �ι δ"� ε�ναι π�λ" διαδεδ�μ9νες.

Τ�π�τα στη συμπεριL�ρ+ της κυρ�ας Μπ9ικερ δεν υ-
π�δ7λωνε &τι ε�(ε κ+π�ι� πρ&/λημα με τ� μυαλ& της, α-
πλRς αντιδρ�"σε &πως ε�(ε μ+θει. >τσι, +ρ(ισα να τη
μαθα�νω να σκ9Lτεται διαL�ρετικ+. Υπ�δ"θηκα τ� ρ&λ�
τ�υ δασκ+λ�υ κι εκε�νη τ� ρ&λ� της μαθ7τριαςU τ� ια-
τρε�� μ�υ μετατρ+πηκε σε τ+FηU η θεραπευτικ7 της συ-
νεδρ�α 9γινε μ+θημα κατ+ τη δι+ρκεια τ�υ �π���υ της 9-
δινα δ�υλει+ για τ� σπ�τι. Παρ&λ� π�υ δεν τ� κατ+λα/ε
εFαρ(7ς, �υσιαστικ+ τη /�ηθ�"σα να απαλλαγε� απ& την
απ�γ�7τευσ7 της με τ�ν �δι� τρ&π� π�υ θα την ε�(ε /�η-
θ7σει 9νας δ+σκαλ�ς τ�υ μπριτG, τ�υ (�ρ�" 7 τ�υ γκ�λL.

Τ� να FεL�ρτRνεται κ+π�ι�ς τ� θυμ& τ�υ ε�ναι μια
συν7θεια π�υ πρ9πει να διδα(θε�. Oι ψυ(�θεραπευτ9ς
μπ�ρ�"ν τRρα να διδ+F�υν αυτ& τ� αντικε�μεν� με τ�ν �-
δι� /αθμ& ακρ�/ειας, κ�ιν7ς λ�γικ7ς και τα("τητας με
τ�ν �π��� καλλιεργ�"νται +λλες δεFι&τητες. Τ� να μη
θυμRνετε ε�ναι μια δεFι&τητα π�υ μαθα�νεται. Ε�ναι μια

καιν�"ργια συν7θεια π�υ απ�κτ+ � πελ+της &ταν γνω-
ρ�Gει με π�ι� τρ&π� τ+ραFε � �δι�ς τ�ν εαυτ& τ�υ και

πRς μπ�ρε� να τ�ν πε�σει να μη θυμRνει.

H P E M H Σ T E
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ΣΥΝΕ�ΙΣΤΕ ΤO ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΗΡΕΜΗΣΤΕ

Αυτ& π�υ συν9/η στην κυρ�α Μπ9ικερ συν9/η σε εκατ�-
ντ+δες +λλ�υς πελ+τες μ&λις τ�υς 9δειFα πRς να σκ9Lτ�-
νται διαL�ρετικ+. Στις σελ�δες π�υ ακ�λ�υθ�"ν θα πλη-
ρ�L�ρηθε�τε τις πι� πρ&σLατες ψυ(�λ�γικ9ς ανακαλ"-
ψεις στα θ9ματα τ�υ θυμ�", της δυσL�ρ�ας, της �ργ7ς και
τ�υ μ�σ�υς και θα μ+θετε να ελ9γ(ετε και να απαλλ+σσε-
στε απ& &λα αυτ+ τα δυσ+ρεστα συναισθ7ματα. Η Gω7
σας θα αλλ+Fει ριGικ+, αL�" θα γ�νετε πι� /�λικ��, πι�
συμπαθε�ς και πι� υπ�μ�νετικ�� και θα /�ηθηθε�τε στ�
ρ&λ� σας ως γ�νιRν, συντρ&Lων 7 εργαG�μ9νων. Π�λλ��
9(�υν &λα τα πρ�σ&ντα για να πετ"(�υν σ’ αυτ7 τη Gω7,
μα επειδ7 (+ν�υν ε"κ�λα την ψυ(ραιμ�α τ�υς, δεν τα
καταL9ρν�υν π�τ9. Θυμ+μαι 9ναν ασυρματιστ7, νι&πα-
ντρ� και πατ9ρα εν&ς παιδι�", π�υ κ+θε (ρ&ν� +λλαGε αρ-
κετ9ς δ�υλει9ς, επειδ7 7ταν �F"θυμ�ς. Qπ�τε τ�υ 9δινε
κ+π�ια εντ�λ7 τ� αLεντικ& τ�υ, συγ(υG&ταν λ&γω της υ-
περευαισθησ�ας τ�υ και "στερα απ& λ�γ� καιρ& παρα-
τ�"σε 9Fαλλ�ς τη δ�υλει+ τ�υ. _σως &ταν γ"ριGε σπ�τι τ�υ,
καυ(ι&ταν &τι δεν θα +Lηνε καν9ναν να τ�υ πει τι να κ+-
νει. Δεν μπ�ρR να καταλ+/ω πRς 9λπιGε &τι θα 9/γαGε
τ� ν��κι τ�υ κ+θε μ7να!

Αυτ& π�υ 9πρεπε να μ+θει 7ταν πRς να αL7νει κ+-
π�ια πρ+γματα να περν+νε (ωρ�ς να τ�ν επηρε+G�υν,
πRς να μην εκλαμ/+νει ως πρ�σ/�λ9ς κ+π�ια κα-

Π Ω Σ  N A  X A M O Γ E Λ A T E  Σ T O  Θ Y M O
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λ�πρ�α�ρετα σ(&λια και πRς να συμπεριL9ρεται με δυ-
ναμισμ&, (ωρ�ς &μως να θυμRνει. Αυτ�� ε�ναι �ι στ&(�ι
τ�υ /ι/λ��υ μ�υ. Π�λλ�� απ& σας θα επιL9ρετε σημαντι-
κ9ς αλλαγ9ς στ� (αρακτ7ρα σας. Qσ�ι, π+λι, δεν κατα-
L9ρετε με τ� /ι/λ�� αυτ& να απ�κτ7σετε πλ7ρη αυτ�9λεγ-
(�, τ�υλ+(ιστ�ν θα μ+θετε τις /ασικ9ς αρ(9ς τ�υ συναι-
σθηματικ�" ελ9γ(�υ, κ+ν�ντας 9τσι 9να σημαντικ& /7μα
για την απ�κατ+σταση της ψυ(ικ7ς σας ηρεμ�ας σε μια
ενδε(&μενη ψυ(�θεραπε�α.

Πρ�τ�" ασ(�ληθ�"με με τις συγκεκριμ9νες τε(νικ9ς
ελ9γ(�υ τ�υ θυμ�", ν�μ�Gω πως καλ& θα 7ταν να εFηγ7-
σ�υμε γιατ
 πρ9πει να ελ9γ(�υμε τ� θυμ& μας. M9(ρι να
αντιληLθε�τε τι ενν�R λ9γ�ντας «θυμ&» και πRς τ� συνα�-
σθημα αυτ& μπ�ρε� να σας /λ+ψει, δεν θα 9(ετε καν9να
κ�νητρ� να τ� απ�Lε"γετε. ΘεωρR &λες τις εκδηλRσεις
θυμ�" νευρωσικ9ς αν πληγRν�υν εσ+ς 7 τ�υς +λλ�υς
(ωρ�ς λ&γ�.

H P E M H Σ T E
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K E Φ A Λ A I O  2

Πρ�πει να απ��ε�γεται κ�θε ε
δ�υς θυμς;

ΚΑΤΑ ΕΝΑ 90% θα απαντ�"σα «ναι». Γιατ�; Επειδ7 � θυ-
μ&ς μ�υ 9(ει +σ(ημα επακ&λ�υθα. Μπ�ρε� να με πι+σει
π�ν�κ9Lαλ�ς, σπασμ�� στ� στ�μ+(ι, εκνευρισμ&ς π�υ μ�υ
κ&/ει την &ρεFη και �"τω καθεF7ς. Δεν επιθυμR λ�ιπ&ν
μια συναισθηματικ7 αντ�δραση π�υ μ�υ πρ�καλε� &λα
αυτ+ τα συμπτRματα.

Αυτ& π�υ θ9λω πι� π�λ" στη Gω7 ε�ναι ευτυ(�α, ευ(α-
ρ�στηση και ικαν�π��ηση, &(ι π&ν� και δυσαρ9σκεια. Αν
παραμ9νω ψ"(ραιμ�ς κ+θε L�ρ+ π�υ αντιμετωπ�Gω α-
π�γ�ητε"σεις, εFασLαλ�Gω μεγαλ"τερη ψυ(ικ7 ηρεμ�α.
Με τ� να θυμRνω &π�τε δεν γ�νεται αυτ& π�υ θ9λω, δεν
πετυ(α�νω τ�π�ταU αντ�θετα, απελπ�G�μαι. Qλ�ι μας πλη-
ρRν�υμε τ� τ�μημα τ�υ θυμ�" μας.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤOΥ ΘΥΜOΥ

O θυμς σ�εδν π�ντα εντε
νει την απ�γ��τευσ� σας

Αυτ& ε�ναι τ� τελευτα�� π�υ θα θ9λατε να σας συμ-
/ε�, επειδ7 η αρ(ικ7 σας απ�γ�7τευση ε�ναι 7-
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δη αρκετ+ δυσ+ρεστη. Δεν 9(ει καν9να ν&ημα να ενισ("ε-
τε την απ�γ�7τευση π�υ κ+π�ι�ς σας πρ�καλε�. Για πα-
ρ+δειγμα, η γυνα�κα π�υ δυσL�ρε� &ταν � +ντρας της αρ-
γε� να γυρ�σει στ� σπ�τι για τ� δε�πν� και τ�ν /ρ�Gει επει-
δ7 της κατ9στρεψε τ� υπ9ρ�(� Lαγητ& της μπ�ρε� να (ει-
ρ�τερ9ψει π�λ" περισσ&τερ� την κατ+σταση κατηγ�ρR-
ντας τ�ν πως την απατ+ει. Μ’ 9να (τ"πημα κ+τω απ& τη
GRνη πα�ρνει για λ�γ� την εκδ�κησ7 της, αλλ+ &ταν εκε�-
ν�ς της γυρ�Gει την πλ+τη και Lε"γει για να Fενυ(τ7σει
στ� μπαρ της γειτ�νι+ς, τι κερδ�Gει; Ασυνε�δητα δημι�"ρ-
γησε η �δια μια κατ+σταση, με απ�τ9λεσμα να υπ�L9ρει
πια απ& δ"� απ�γ�ητε"σεις κι &(ι μ&ν� απ& μ�α.

Αν τ� θ9μα 9ληγε εκε�, τα πρ+γματα δεν θα 7ταν τ&-
σ� +σ(ημα. Ωστ&σ�, &ταν θυμRνετε με κ+π�ι�ν, δεν επι-
/αρ"νεστε με μ�α μ&ν� επιπλ9�ν απ�γ�7τευση, αλλ+ με
π�λλ9ς. Στην περ�πτωση τ�υ αργ�π�ρημ9ν�υ συG"γ�υ,
ε�ναι ε"κ�λ� να αναλ�γιστ�"με με π&σ�υς τρ&π�υς θα
μπ�ρ�"σε να εκδικηθε� τη γυνα�κα τ�υ. Ε�δαμε 7δη πως
ενδ9(εται να μεθ"σει για να την τιμωρ7σει. ΣκεLτ7κατε
&μως τα (ρ7ματα π�υ θα σπαταλ7σει για να μεθ"σει, στα
�π��α ενδε(�μ9νως η σ"Gυγ&ς τ�υ υπ�λ&γιGε; Μπ�ρε� υ-
π�συνε�δητα να θ9λει να συλληLθε� 7 να τραυματιστε�,
για να πρ�καλ9σει ακ&μα μεγαλ"τερη σ"γ(υση στη γυ-

να�κα τ�υ. _σως δυσκ�λευτε� να Fε(+σει τα &σα 9γιναν
και να τη συγ(ωρ7σει για την επ�θεσ7 της, με απ�-

τ9λεσμα να την αγν�ε�, να της /+Gει με τ� πα-

H P E M H Σ T E
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ραμικρ& τις Lων9ς 7 να την υπ�τιμ+, Rσπ�υ να Fεπερ+-
σει τ� θυμ& τ�υ.

Μπ�ρε� να ν�μ�Gετε &τι σας συστ7νω να υπ�τα(θε�τε
σ’ 9ναν τ9τ�ι� σ"Gυγ�, μα δεν ε�ναι αλ7θεια. Σε +λλ� κε-
L+λαι� θα σας δRσω �ρισμ9νες συμ/�υλ9ς για τ� πRς να
(ειρ�Gεστε μια τ&σ� επ�μ�νη και εκδικητικ7 συμπεριL�ρ+.

O θυμς σ�ς εμπ�δ
�ει να λ�σετε τα πρ�#λ�ματ� σας

O θυμ&ς δεν απ�τελε� λ"ση για τις απ�γ�ητε"σεις. Πρ&-
κειται για μια αντ�δραση στην απ�γ�7τευση. Για να κ+-
νετε τ� αLεντικ& σας να σας αL7σει στην ησυ(�α σας, πρ9-
πει να δ�υλε"ετε περισσ&τερ�, να τ�υ L9ρεστε πι� ευγε-
νικ+ 7 να /ρε�τε +λλη δ�υλει+. Αν θυμRσετε μαG� τ�υ, θα
τ�υ δRσετε λα/7 για να σας απ�λ"σει 7, τ�υλ+(ιστ�ν, να
εFακ�λ�υθ7σει να σας εν�(λε�.

Qταν μισε�τε κ+π�ι�ν, αναGητε�τε διαρκRς τρ&π�υς να
τ�ν εκδικηθε�τε, αντ� να τ�ν κ+νετε να σας συμπεριLερ-
θε� διαL�ρετικ+. Συ(ν+ &σ�ι ε�ναι μ�ν�μως θυμωμ9ν�ι 9-
(�υν και τα περισσ&τερα πρ�/λ7ματα. Αυτ& δεν ε�ναι τυ-
(α��, ε�ναι απ�τ9λεσμα τ�υ (ρ&νι�υ θυμ�" τ�υς. Αντ� να
ρ�(νετε λ+δι στη Lωτι+, σ/7στε τη με νερ&. Αντ� να πρ�-
σπαθε�τε να εFασLαλ�σετε τη δ�καιη αντιμετRπισ7 σας
απ& τ�υς +λλ�υς συμπεριLερ&μεν�ι ε(θρικ+, ηρεμ7-
στε, Fε(+στε τη δυσL�ρ�α σας και σκεLτε�τε πRς μπ�-
ρε�τε να κ+νετε L�λ� σας 9ναν αντ�παλ�. Oμ�-

Π P E Π E I  N A  A Π O Φ E Y Γ E T A I  K A Θ E  E I Δ O Y Σ  Θ Y M O Σ ;
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λ�γ�υμ9νως, πρ&κειται για δ"σκ�λη δ�υλει+, π�υ απαι-
τε� ιδια�τερη συγκ9ντρωση και Lαντασ�α. O θυμ&ς εμπ�-
δ�Gει τη λ�γικ7 να κυριαρ(7σει στη σκ9ψη σας. Στην
πραγματικ&τητα, &σ� πι� π�λ" θυμRνετε, τ&σ� περισσ&-
τερ� επιδεινRνεται η κατ+σταση.

Αυτ& π�υ πρ9πει να θυμ+στε για την τιμωρ�α ε�ναι πως
διδ+σκει στ�ν Lτα�(τη 9να μ&ν� πρ+γμα: τι να μην κ+νει.
Δεν τ�ν μαθα�νει τι ε�ναι πι� συνετ& να κ+νει. Για να εFη-
γ7σει κανε�ς στ� συν�μιλητ7 τ�υ τι πρ9πει και τι δεν πρ9-
πει να κ+νει, απαιτε�ται απ�Lασιστικ&τητα και σωστ7 κα-
θ�δ7γηση. Qταν �υρλι+Gετε στην κ&ρη σας επειδ7 9/α-
λε π�λλ+ ρ�"(α στ� πλυντ7ρι�, δεν της δε�(νετε πRς να
πλ"νει σωστ+ τα ρ�"(α. Β+G�ντας τις Lων9ς στ� γι� σας
επειδ7 κ�"ρεψε απρ&σεκτα τ� γρασ�δι, δεν τ�υ δ�νετε να
καταλ+/ει πRς πρ9πει να τ� κ�υρε"ει. Θα ’πρεπε � πατ9-
ρας να τ�υ δε�Fει /7μα πρ�ς /7μα πRς να κ&/ει τις +-
κρες, πRς να κ�υρε"ει κ+τω απ& τ�υς θ+μν�υς, πRς να
/+Gει τ� γρασ�δι σε πλαστικ9ς σακ�"λες και �"τω καθε-
F7ς. Με μια απλ7 επ�πληFη δεν πετυ(α�νετε τ�π�τε απ’ &-
λα αυτ+.

Δ
νετε κακ παρ�δειγμα ψυ�ικ�ς υγε
ας

>(ετε πρ�σ9Fει π�τ9 πRς αντιγρ+Lετε τη συμπεριL�-
ρ+ των +λλων; Τ� ντ"σιμ& σας �σως ε�ναι τ� πι� εμ-

Lαν9ς παρ+δειγμα. Συν7θως δεν 9(ει καμι+

H P E M H Σ T E

40

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·40



σημασ�α τι γνRμη 9(ετε εσε�ς για τα ρε/9ρ στα παντελ&-
νιαU αν αρκετ�� L�λ�ι σας L�ρ+νε παντελ&νια με ρε/9ρ,
σ"ντ�μα θα L�ρ9σετε κι εσε�ς. Η /ι�μη(αν�α της μ&δας
/ασ�Gεται �λ�κληρωτικ+ στις μ+Gες π�υ ακ�λ�υθ�"ν τ�
παρ+δειγμα κ+π�ιων ανθρRπων �ι �π���ι θεωρ�"νται
πρ&τυπα. Qταν � πρωθυπ�υργ&ς π+ει κ+π�υ (ωρ�ς να L�-
ρ+ει καπ9λ�, τ� 9θν�ς τ�ν μιμε�ται. Τα παραδε�γματα ε�-
ναι τ&σ� π�λλ+, Rστε δεν (ρει+G�νται απ�δε�Fεις για να
υπ�στηρ�Fω αυτ7 την +π�ψη.

Αυτ& π�υ συν7θως δεν εκτιμ+ται τ&σ� π�λ" ε�ναι �
/αθμ&ς στ�ν �π��� αντιγρ+L�υμε τη συμπερι��ρ� των αν-
θρRπων. Αν μια ηθ�π�ι&ς απ�κτ7σει 9να ν&θ� παιδ�, να
ε�στε σ�γ�υρ�ι πως (ιλι+δες επιπ&λαιες 9Lη/ες θα λατρ9-
ψ�υν τη θε+ της �θ&νης, πρ�σL9ρ�ντ+ς της τ�υς δικ�"ς
τ�υς ν&θ�υς απ�γ&ν�υς. Qταν 9να δι+σημ� +τ�μ� κ+νει
απ&πειρα αυτ�κτ�ν�ας, με 7 (ωρ�ς επιτυ(�α, τ� π�σ�στ&
αυτ�κτ�νιRν αυF+νεται δραματικ+.

Με λ�γα λ&για, Lα�νεται πως κατευθυν&μαστε απ& τις
πρ+Fεις των +λλων περισσ&τερ� απ’ &σ� LανταG&μαστε. O
τρ&π�ς π�υ ενεργε�τε μπ�ρε� να ασκ7σει μεγ+λη επιρρ�7
στ�υς γ"ρω σας. Αν L9ρεστε σαν σκληρ& αντρ+κι και ε�στε
� αρ(ηγ&ς μιας συμμ�ρ�ας, να ε�στε σ�γ�υρ�ς &τι &λα τα
παιδι+ θα σας θεωρ7σ�υν ε�δωλ& τ�υς και θα κ+ν�υν &,τι
&λ�ι �ι �παδ�� εν&ς σπ�υδα��υ πρ�σRπ�υ για να εFα-
σLαλ�σ�υν την επιδ�κιμασ�α τ�υ. Αν &μως απ�λαμ/+-
νατε τ� σε/ασμ& μιας �μ+δας και καταδικ+Gατε
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τη /�α, θα FαLνιαG&σασταν /λ9π�ντας π&σ�ι θα υι�θετ�"-
σαν τη �δια στ+ση απ9ναντι σ’ αυτ9ς τις συμμ�ρ�ες.

O θυμ&ς ε�ναι 9να απ& τα ιδια�τερα μεταδ�τικ+ συναι-
σθ7ματα. Qταν κ+π�ι� +τ�μ� επιθυμε� να εκδηλRσει επι-
θετικ7 συμπεριL�ρ+, δεν αργε� να εμLυτε"σει αυτ7 την
τ+ση σε &σ�υς ε�ναι μ+ρτυρες της επιθετικ&τητ+ς τ�υ. Αν
9νας +ντρας επιπλ7Fει τ� σερ/ιτ&ρ� για κακ7 εFυπηρ9τη-
ση, τ� πι� πιθαν& ε�ναι πως και η γυνα�κα τ�υ θα αισθαν-
θε� αγανακτισμ9νη. O θυμ&ς εν&ς ατ&μ�υ ενισ("ει τ� θυ-
μ& εν&ς +λλ�υ ατ&μ�υ, με απ�τ9λεσμα �ι συνδυασμ9ν�ι θυ-
μ�� να π�λλαπλασι+G�νται αντ� απλRς να αθρ��G�νται. Γι’
αυτ& και � &(λ�ς ε�ναι μια τ&σ� επικ�νδυνη κ�ινωνικ7 �-
μ+δα. Κ+θε +τ�μ� τρ�L�δ�τε� τ� μ�σ�ς τ�υ διπλαν�", �
καθ9νας νιRθει πιεσμ9ν�ς να αντιγρ+ψει τ� παρ+δειγμα
τ�υ +λλ�υ και τ� απ�τ9λεσμα αυτ7ς της συναισθηματικ7ς
κ�ρ"Lωσης ε�ναι μια συμπεριL�ρ+ π�υ �ι περισσ&τερ�ι
�"τε π�υ θα ε�(αν διαν�ηθε� να εκδηλRσ�υν. Παραδε�γ-
ματ�ς (+ρη, π&σ�ι απ& μας θα μπ�ρ�"σαν να κ&ψ�υν τ�
π9�ς εν&ς +ντρα, να τ�υ τ� (Rσ�υν στ� στ&μα, να τ�υ α-
ν��F�υν την κ�ιλι+ κι 9πειτα να τ�ν σ9ρν�υν στ�υς δρ&-
μ�υς απ& τα π&δια, επειδ7 /�ασε μια 9Lη/η; Πιστε"ω &τι
μια τ9τ�ια GωRδης συμπεριL�ρ+ θα 7ταν σ(εδ&ν αδια-
ν&ητη για τ� 99% των ανθρRπων. Κι &μως συν9/η σε μια

μικρ7 γαλ7νια π&λη των ΗΠΑ, &ταν τ� 99% ακ�λ�"-
θησε τ� κακ& παρ+δειγμα τ�υ 1%.

Για να /ελτιRσετε την ψυ(ικ7 υγε�α των γ"-

H P E M H Σ T E
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ρω σας, για να περι�ρ�σετε τη /�α στ� σπ�τι σας και στη
δ�υλει+ σας και για να Lτι+Fετε 9ναν κ&σμ� στ�ν �π��� θα
σας αρ9σει να Gε�τε, πρ9πει εσε�ς να γ�νετε 9να ισ�ρρ�πη-
μ9ν� +τ�μ� π�υ δεν θυμRνει. Μ’ αυτ& τ�ν τρ&π�, &(ι μ&ν�
απ�Lε"γετε τ� δικ& σας θυμ&, αλλ+ επ�σης περι�ρ�Gετε τ�
μ�σ�ς και την �ργ7 π�υ θα 9νιωθαν &σ�ι ακ�λ�υθ�"ν τ�
παρ+δειγμ+ σας, επιδεινRν�ντας την &λη κατ+σταση.

O θυμς μπ�ρε
 να πρ�καλ�σει παθ�λ�γικ� συμπτ$ματα

Την επ&μενη L�ρ+ π�υ θα ακ�"σετε κ+π�ι�ν να τσακRνε-
ται υψRν�ντας τη Lων7 τ�υ, πρ�σπαθ7στε να Lανταστε�τε
τι συμ/α�νει μ9σα και γ"ρω απ& τα πνευμ&νια τ�υ, καθRς
και σ’ &λ� τ�υ τ� κ�ρμ�. Τ�υ ανε/α�νει η π�εση. Μια αδ"να-
μη καρδι+ μπ�ρε� να G�ριστε� επικ�νδυνα. Συ(ν+ την 9κρη-
Fη μιας απωθημ9νης �ργ7ς ακ�λ�υθ�"ν π�ν�κ9Lαλ�ι. O-
λ&κληρ�ς � �ργανισμ&ς σας πι9Gεται, 9τ�ιμ�ς να αντιμετω-
π�σει μια επε�γ�υσα κατ+σταση, ενR η διαδικασ�α π9ψης α-
ναστ9λλεται 7 συνε(�Gεται με πι� αργ& ρυθμ&. Κ+π�ι�ι πε-
λ+τες μ�υ θ"μωναν τ&σ� π�λ", Rστε μ�υ �ρκ�G�νταν &τι
9(αναν πρ�σωριν+ την &ρασ7 τ�υς. Απ& τ� (ρ&νι� θυμ&
μπ�ρ�"ν να πρ�κ"ψ�υν στ�μα(&π�ν�ι, δυσπεψ�α, κ�λ�τι-
δα κι 9να σωρ& +λλες εν�(λ7σεις στις πεπτικ9ς �δ�"ς. Ενδε-
(�μ9νως να κ�κκιν�Gετε, να ιδρRνετε, να τρ9μετε �λ&-
κληρ�ι και να νιRθετε εFαιρετικ+ +/�λα, κι &λα αυτ+
επειδ7 νιRθετε 9ντ�ν� μ�σ�ς, εκνευρισμ&, �ργ7.
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Και σαν να μην 9Lτανε η Gημι+ στ� σRμα σας, σκε-
Lτε�τε με π&σ�υς τρ&π�υς μπ�ρε�τε να γ�νετε νευρωσικ��
εFαιτ�ας τ�υ θυμ�" σας. Π�λλ�� αλκ��λικ�� δεν θα 9πιναν
τ&σ� π�λ" αν δεν 9νιωθαν αναστατωμ9ν�ι και θυμωμ9ν�ι
λ&γω των απ�γ�ητε"σεων της Gω7ς. Εκατ�μμ"ρια γ+μ�ι
θα ε�(αν σωθε� αν � 9νας 7 και �ι δ"� σ"Gυγ�ι κρατ�"σαν
τ� στ&μα τ�υς κλειστ& &ταν αισθ+ν�νταν συγ(υσμ9ν�ι.
ΕF+λλ�υ, �ι περισσ&τερ�ι Lυλακισμ9ν�ι καταδικ+στηκαν
επειδ7 δεν μπ&ρεσαν να συγκρατ7σ�υν τα νε"ρα τ�υς.

Δεν μπ�ρR να σκεLτR κ+π�ι� +λλ� ανθρRπιν� συνα�-
σθημα π�υ να ε�ναι πι� επικ�νδυν� απ& τ� θυμ&. Ε�ναι πε-
ρ�εργ� π�υ δεν 9(�υν γραLτε� περισσ&τερα γι’ αυτ&. ΤR-
ρα, 9(�ντας εF�ικειωθε� με τ� συγκεκριμ9ν� αντικε�μεν�,
μπ�ρR να LανταστR για π�ι� λ&γ� L&/ιGε τ&σ� τ�υς συγ-
γραLε�ς. Η απ+ντηση; Wταν π�λ" απλ&. Η καταν&ηση
τ�υ θυμ�" απ�δεικν"εται τελικ+ &τι δεν ε�ναι μια δ"σκ�λη
7 περ�πλ�κη υπ&θεση. ΣυμπυκνRνεται σε δ"� παρ+λ�γες
πεπ�ιθ7σεις: πρRτ�ν, &τι πρ9πει να γ�νεται αυτ& π�υ θ9λε-
τε, και δε"τερ�ν, &τι �ι +νθρωπ�ι ε�ναι κακ�� και πρ9πει
να τιμωρ�"νται &ταν δεν συμπεριL9ρ�νται σωστ+.

O θυμς απ�τελε
 την κυριτερη αιτ
α των δια�υγ
ων

Δεν ε�ναι τα (ρ7ματα, τ� σεF, τα πεθερικ+, �ι δ�υλει9ς,
� σ"ντρ�L�ς π�υ αργε� να γυρ�σει στ� σπ�τι, �ι +λ-

λ�ι +ντρες, �ι +λλες γυνα�κες 7 �ι &π�ιες απ�-
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γ�ητε"σεις π�υ πρ�καλ�"ν εντ+σεις στ�υς γ+μ�υς. Φτα�ει
απλRς τ� γεγ�ν&ς &τι θυμRν�υμε για &λα αυτ+. Αν τα Gευ-
γ+ρια δεν θ"μωναν, αν δεν 7ταν κακ�δι+θετα, απ�Lε"-
γ�ντας ψυ(ρ+ � 9νας τ�ν +λλ�, αν δεν γ�ν�νταν εκδικη-
τικ+ και, σ�γ�υρα, αν δεν ασκ�"σαν σωματικ7 /�α, �ι πι�
π�λλ�� γ+μ�ι θα επι/�ωναν μια (αρ+. Τ&τε, η πλει�ψη-
L�α των διαGυγ�ων θα αL�ρ�"σε στ�υς γ+μ�υς π�υ �ι
δ"� σ"ντρ�L�ι δεν τα�ριαGαν καθ&λ�υ απ& την πρRτη
στιγμ7. Ε�ναι πιθαν&ν η εκλ�γ7 τ�υ συντρ&L�υ να μην
7ταν �ρθ7 και να �δηγ7σει σε διαG"γι�. Π�λλ�� γ+μ�ι &-
μως Fεκιν+νε με ανθρRπ�υς /αθι+ ερωτευμ9ν�υς μετα-
F" τ�υς, π�υ ταιρι+G�υν � 9νας με τ�ν +λλ� &σ� και με τ�υς
περισσ&τερ�υς ανθρRπ�υς και π�υ θα ’πρεπε να παρα-
με�ν�υν μαG�. Η μ�ναδικ7 καταστρ�Lικ7 αιτ�α π�υ (ω-
ρ�G�υν ε�ναι η παιδι+στικη συμπεριL�ρ+ τ�υς &ταν δεν
γ�νεται αυτ& π�υ θ9λ�υν.

Πρ9πει να μ+θ�υμε πως �ι απ�γ�ητε"σεις ε�ναι μ9ρ�ς
της Gω7ς. Ε�ναι αναπ&Lευκτες &πως και � θ+νατ�ς. Δεν
θα μπ�ρ�"σατε να Gε�τε (ωρ�ς να αντιμετωπ�Gετε απ�γ�η-
τε"σεις, &πως δεν θα μπ�ρ�"σατε να παραμε�νετε Gω-
νταν�� (ωρ�ς να τρRτε. Δεν ε�ναι δυνατ&ν να Gε�τε με κ+-
π�ι�ν και να μη σας στεν�(ωρε� κ+π�ιες L�ρ9ς τη μ9ρα,
&πως δεν ε�ναι δυνατ&ν να δια/+σετε 9να /ι/λ�� αν δεν
γυρ�Gετε τις σελ�δες τ�υ. Δεν 9(ει σημασ�α π&σ� καλ+
τα π+τε με τ�υς ανθρRπ�υς γ"ρω σας 7 π&σ� π�λ"
τ�υς αγαπ+τε και σας αγαπ�"ν. Θα σας απ�-
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γ�ητε"σ�υν ε�τε τ� θ9λ�υν ε�τε &(ι. Κ+π�ιες L�ρ9ς ε�ναι
απλRς αναπ&Lευκτ�.

Τ� να θυμRνετε με τ�υς αγαπημ9ν�υς σας επειδ7 σας
απ�γ�ητε"�υν ε�ναι σαν να θυμRνετε μαG� τ�υς επειδ7 α-
ναπν9�υν. Z9ρω πως στην πραγματικ&τητα δεν ε�στε τ&σ�
αν&ητ�ι, μα, &σ�ν αL�ρ+ στις απ�γ�ητε"σεις, 9(ετε σ(η-
ματ�σει την εF7ς εσLαλμ9νη εντ"πωση: πιστε"ετε πως �ι
+νθρωπ�ι π�υ αγαπ+τε δεν πρ9πει να σας απ�γ�ητε"�υν
π�τ9! Παραδ&Fως, αυτ�� ε�ναι π�υ σας συγ("G�υν περισ-
σ&τερ�. Γιατ�; Επειδ7 μπ�ρε�τε ευκ�λ&τερα να αγν�7σετε
τ�υς ανθρRπ�υς για τ�υς �π���υς δεν ενδιαL9ρεστε.

Η λ"ση για 9ναν αρμ�νικ& 9γγαμ� /�� ε�ναι να μ+θε-
τε να κρατ+τε μια Lιλ�σ�Lικ7 στ+ση απ9ναντι στις απ�-
γ�ητε"σεις. Qταν μπ�ρε�τε να αλλ+Fετε την κατ+σταση,
ωρα�α. Qταν δεν μπ�ρε�τε, παραιτηθε�τε 7ρεμα. Μη θυ-
μRνετε και μην πρ�καλε�τε ακ&μα μεγαλ"τερη 9νταση,
υπ�κινRντας 9να μεγ+λ� κα/γ+ 7 μια σειρ+ απ& συγκρ�"-
σεις π�υ ενδ9(εται να καταλ7F�υν στ� διαG"γι�.

O θυμς ευθ�νεται για την πι� π�ταπ� ανθρ$πινη συμπερι��ρ�:
την κακ�π�
ηση των παιδι$ν

Πρ&κειται για μια απ& τις θλι/ερ&τερες αδυναμ�ες τ�υ
ανθρRπ�υ. Π�λλ9ς L�ρ9ς �ι γ�νε�ς (+ν�υν την υπ�μ�-

ν7 τ�υς με τα μωρ+ τ�υς για απ&λυτα συνειδητ�"ς
λ&γ�υς: τ� παιδ� 9κλαιγε συν9(εια τη ν"(τα, α-

H P E M H Σ T E

46

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·46



ν+γκασε τη νεαρ7 μητ9ρα να με�νει μ9ρες �λ&κληρες κλει-
σμ9νη στ� διαμ9ρισμα κτλ. Qταν (τυπ+νε τ� παιδ�, 9(�υν
πλ7ρη συνα�σθηση των απ�γ�ητε"σεων π�υ πρ�καλ�"ν τ�
θυμ& τ�υς. aλλες L�ρ9ς �ι γ�νε�ς τιμωρ�"ν τα παιδι+ τ�υς
για υπ�συνε�δητ�υς λ&γ�υς: τ� μωρ& αντιπρ�σωπε"ει την
�δια τη μητ9ρα, κι αν η μ+να (τυπ7σει τ� μωρ& της, (τυ-
π+ει συμ/�λικ+ τ�ν εαυτ& της για την επ�(7 π�υ 7ταν
μικρ7 κι 9κανε αταF�εςU 7 �σως αντιπρ�σωπε"ει τ�ν αδελ-
L& 7 την αδελL7 της, τ�υς �π���υς G7λευε π�λ" και τ�υς
�π���υς τιμωρε�, (τυπRντας τ� παιδ�.

Ε�τε �Lε�λεται σε συνειδητ�"ς ε�τε σε υπ�συνε�δητ�υς
λ&γ�υς, � κ�ιν&ς παρ�ν�μαστ7ς &λης αυτ7ς της αFι�λ"πη-
της συμπεριL�ρ+ς ε�ναι � θυμ&ς. Αν �ι γ�νε�ς μ+θαιναν
πRς να μη θυμRν�υν επειδ7 κλα�ει τ� μωρ& τ�υς, επειδ7
κλε�ν�νται σ’ 9να διαμ9ρισμα, επειδ7 μισ�"σαν τ�ν εαυ-
τ& τ�υς 7 τα αδ9λLια τ�υς στην παιδικ7 τ�υς ηλικ�α, δεν
θα υπ7ρ(αν τ&σα κρ�"σματα κακ�π��ησης των παιδιRν.

ΣκεLτε�τε για μια στιγμ7 τι Gημι+ μπ�ρε� να πρ�κα-
λε�τε στις μελλ�ντικ9ς γενι9ς με μια τ9τ�ια συμπεριL�ρ+.
Αν (τυπ+τε καθημεριν+ τ� παιδ� σας, πRς θα εFελι(θε�
&ταν μεγαλRσει και απ�κτ7σει δικ+ τ�υ παιδι+; Τι (αρα-
κτ7ρα θα διαμ�ρLRσει αυτ& τ� +τ�μ�, αν (+νετε τ�ν αυ-
τ�9λεγ(& σας, τ� αρπ+Gετε και τ� πετ+τε π+νω στ�ν τ��(�;
Τι +νθρωπ�ς θα γ�νει αν τ� δ9νετε με αλυσ�δες στ�
κρε/+τι τ�υ, τ� κα�τε με τσιγ+ρα 7 τ� αL7νετε νη-
στικ&;
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Ε�ΕΙ O ΘΥΜOΣ ΚΑΠOΙΑ ΠΛΕOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

Απ’ &σα ε�πα, θα σ(ηματ�σατε την εντ"πωση πως κ+θε
ε�δ�υς θυμ&ς ε�ναι κακ&ς, πως κανε�ς δεν θα ’πρεπε π�τ9
να μιλ+ει αγανακτισμ9ν�ς και πως �Lε�λετε π+ντα να ε-
λ9γ(ετε τα συναισθ7ματ+ σας, αλλιRς κινδυνε"ετε να (α-
ρακτηριστε�τε νευρωσικ��. >(ετε και δ�κι� και +δικ�. Αν
συγ(9ετε τ� θυμ& με τ� δυναμισμ&, τ&τε σ�γ�υρα υι�θε-
τε�τε εσLαλμ9νες απ&ψεις.

Qταν ε�στε θυμωμ9ν�ι, θ9λετε να αναγκ+σετε κ+π�ι�ν
να σταματ7σει αυτ& π�υ κ+νει (&πως, για παρ+δειγμα,
να σας επιπλ7ττει) 7 να αναλ+/ει επιτ9λ�υς τις υπ�(ρεR-
σεις τ�υ (&πως να /�ηθ7σει με τ� πλ"σιμ� των πι+των α-
ντ� να /λ9πει τηλε&ραση). Επιπλ9�ν &μως, ε�στε πρ�ετ�ι-
μασμ9ν�ι να πληγRσετε αυτ& τ� +τ�μ�, στην περ�πτωση
π�υ δεν συμLων7σει μαG� σας.

Ε+ν σας (αρακτηρ�Gει � δυναμισμ&ς, απ& την +λλη
μερι+, πρ�σπαθε�τε να πε�σετε τ�υς ανθρRπ�υς να εκδη-
λRσ�υν 7 να απ�L"γ�υν μια συγκεκριμ9νη συμπεριL�-
ρ+, (ωρ�ς να νιRθετε την επιθυμ�α να τ�υς κ+νετε κακ&,
αν δεν συμLων7σ�υν μαG� σας. Αυτ& σημα�νει πως � θυμ&ς
ε�ναι νευρωσικ7 αντ�δραση, επειδ7 πληγRνει εσ+ς 7 κ+-
π�ι�ν +λλ� (ωρ�ς να υπ+ρ(ει αν+γκη. Καταλα/α�νω, Lυ-

σικ+, πως π�λλ9ς απ& τις ασ7μαντες αντιδρ+σεις θυμ�"
μας, αν και νευρωσικ9ς, σ"μLωνα με τ�ν �ρισμ& μ�υ,

δεν ε�ναι σ�/αρ9ς, �π&τε δεν (ρει+Gεται να Lυ-
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λαγ&μαστε απ& αυτ9ς στις περισσ&τερες περιπτRσεις. Στ�
/ι/λ�� αυτ& με ενδιαL9ρ�υν περισσ&τερ� �ι συνθ7κες �ρ-
γ7ς π�υ /λ+πτ�υν σ�/αρ+ εσ+ς 7 τ�υς +λλ�υς. Qμως, α-
π& θεωρητικ7 +π�ψη, θ9λω να ε�μαι σ�γ�υρ�ς &τι αντι-
λαμ/+νεστε τι ενν�R &ταν λ9ω πως κ+θε ε�δ�υς δυσL�-
ρ�α, θυμ&ς 7 ε(θρικ7 συμπεριL�ρ+ ε�ναι νευρωσικ9ς α-
ντιδρ+σεις, εκτ&ς κι αν �Lε�λ�νται στην αυτ�+μυνα. Και
δεν αναL9ρ�μαι σε κ+θε λ�γ7ς +μυνα, μ&ν� στη σωματι-
κ7 αυτ�+μυνα. Αν κ+π�ι�ς σας καταρι9ται συν9(εια, δεν
(ρει+Gεται να υπερασπιστε�τε τ�ν εαυτ& σας, μια και πρ&-
κειται για ψυ(�λ�γικ7 επ�θεση π�υ δεν θα σας /λ+ψει.
Αν &μως κ+π�ι�ς θ9λει να σας (τυπ7σει, θα ε�στε αν&η-
τ�ι αν δεν υπερασπιστε�τε τ�ν εαυτ& σας. Πρ�σ9Fτε, δεν
ε�πα &τι θα ’πρεπε πρRτα να θυμRσετε κι �πειτα να υπε-
ρασπιστε�τε τ�ν εαυτ& σας. Ε�ναι απ�λ"τως εLικτ& (με
τη σωστ7 καθ�δ7γηση) να αντιδρ+σετε κατ’ αρ(+ς με
σ(ετικ7 ηρεμ�α στις απ�γ�ητε"σεις των ανθρRπων κι 9-
πειτα να τ�υς σπ+σετε στ� F"λ�, αν (ρειαστε�.

Απ& πρακτικ7 +π�ψη, &λ�ι F9ρ�υμε &τι � θυμ&ς και
η ε(θρ&τητα π�λλ9ς L�ρ9ς 9(�υν εFαιρετικ+ απ�τελ9-
σματα, ε�τε ε�ναι νευρωσικ9ς αντιδρ+σεις ε�τε &(ι. Oι
στρατιRτες συ(ν+ μ+(�νται καλ"τερα &ταν ε�ναι 9Fαλλ�ι
απ& �ργ7, � υπ&κ�σμ�ς ελ9γ(ει την επικρ+τει+ τ�υ με τη
/�α και � τ"π�ς π�υ δεν διστ+Gει να (ειρ�δικ7σει στην
παραμικρ7 9νδειFη πρ�σ/�λ7ς τ� πι� πιθαν& ε�ναι
&τι δεν υL�σταται συ(ν+ πρ�σ/�λ9ς. Δεν λ9ω,
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μπ�ρε� π�" και π�" να τ�ν πι+νει ημικραν�α 7 να τ�υ α-
νε/α�νει η π�εση (συνθ7κες νε"ρωσης π�υ εκε�ν�ς πρ�-
καλε� με τ� θυμ& τ�υ), αλλ+ μ+λλ�ν δεν τ�ν ν�ι+Gει. ΕFα-
σLαλ�Gει τ� σε/ασμ& των +λλων, νιRθει ασLαλ7ς και εν-
δε(�μ9νως δεν τ�ν πειρ+Gει να υπ�στε� γι’ αυτ+ τα �L9λη
9ναν π�ν�κ9Lαλ� 7 9ναν π&ν� στην καρδι+. Φανταστε�-
τε &μως π&σ� καλ"τερα θα αισθαν&ταν αν μπ�ρ�"σε να
ε�ναι δυναμικ&ς και &(ι θυμωμ9ν�ς.

Εν �λ�γ�ις, 9νας υγι7ς +νθρωπ�ς καλλιεργε� τ� δυνα-
μισμ& τ�υ, &(ι τα ε(θρικ+ τ�υ συναισθ7ματα. Δυναμι-
σμ&ς σημα�νει να υπερασπ�Gεστε τα δικαιRματ+ σας με
μη /�αι� τρ&π�, αν ε�ναι δυνατ&ν. Ε(θρ&τητα σημα�νει
να υπερασπ�Gεστε τ�ν εαυτ& σας και, παρ+λληλα, να ε�-
στε θυμωμ9ν�ι. Η πρRτη συν7θεια ε�ναι υπ9ρ�(η, αν κα-
τ�ρθRσετε να την απ�κτ7σετε. Αν πρ�ς τ� παρ&ν δεν μπ�-
ρε�τε, �σως ε�ναι καλ"τερ� να ε�στε ε(θρικ�� και θυμωμ9-
ν�ι, παρ+ αδ"ναμ�ι και παθητικ�� και να αν9(εστε κ+θε
ε�δ�υς πρ�σ/�λ9ς απ& +λλ�υς. Π+ρτε την περ�πτωση τ�υ
Μπ�μπ και της π�λ" πειθ7νιας γυνα�κας τ�υ. Πριν απ&
(ρ&νια τ�ν 9πεισε να αλλ+Fει δ�υλει+, αλλ+ τ�ν τελευ-
τα�� καιρ& απ�δε�(τηκε πως η κ�νηση αυτ7 μ+λλ�ν δεν
7ταν π�λ" συνετ7. Qσ� περν�"σε � καιρ&ς, � Μπ�μπ γι-
ν&ταν &λ� και πι� απ&μακρ�ς, αλλ+ ε�(ε κυρι�λεκτικ+

Fε(+σει π�" �Lε�λ�νταν αυτ+ τα συναισθ7ματ+ τ�υ.
Μ&ν� αL�" π9ρασαν αρκετ+ (ρ&νια και /ρ9θηκαν

στα πρ&θυρα τ�υ διαGυγ��υ, θυμ7θηκε π&σ�
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ε�(ε εν�(ληθε� &ταν εκε�νη παρεν9/η στην απ&Lασ7 τ�υ
να με�νει στην πρ�ηγ�"μενη δ�υλει+ τ�υ, επειδ7 θα 9-
παιρνε ε"κ�λα πρ�αγωγ7, κ+τι π�υ δεν κατ+Lερε στην
καιν�"ργια τ�υ δ�υλει+.

Η Σ�υ δεν 7Fερε τι δεν π7γαινε καλ+, μα δεν διαμαρ-
τυρ&ταν για τ�ν τρ&π� π�υ της Lερ&ταν. Qλα αυτ+ τα
(ρ&νια � Μπ�μπ την κακ�μετα(ειριG&ταν κι εκε�νη τ�ν α-
νε(&ταν. Αυτ& απ�τ9λεσε 9ναν επιπλ9�ν λ&γ� για την απR-
λεια της εκτ�μησ7ς της απ& τ�ν Μπ�μπ, παρ+λληλα με
τ� μερ�δι� ευθ"νης π�υ 9Lερε για τη λ+θ�ς επαγγελματι-
κ7 τ�υ επιλ�γ7. Τελικ+, τα πρ+γματα επιδεινRθηκαν σε
τ9τ�ι� /αθμ&, Rστε εκε�ν�ς +ρ(ισε να κυνηγ+ει +λλες γυ-
να�κες, 9παψε να της μιλ+ει και 7θελε να (ωρ�σ�υν.

>να απ& τα κυρι&τερα παρ+π�να τ�υ Μπ�μπ για τη
γυνα�κα τ�υ 7ταν πως ανε(&ταν την κακ�μετα(ε�ρισ7
τ�υ. Σε κ+π�ια απ& τις συνεδρ�ες μας μ�υ ε�πε: «Μ�υ ε�-
ναι ανυπ&L�ρ� να 9(ω για γυνα�κα μια σκλ+/α. Θ9λω
δ�πλα μ�υ 9ναν +νθρωπ� π�υ να μη συμLωνε� π+ντα
μαG� μ�υ».

Για μ9να 7ταν �λ�L+νερ� &τι η Σ�υ �σως 9σωGε τ� γ+-
μ� της αν ε�(ε μιλ7σει αν�ι(τ+ στ�ν Μπ�μπ, αν τ�υ 9λεγε
να συμμ�ρLωθε� και να π+ψει πια να την κατηγ�ρε� για 9-
να λ+θ�ς της "στερα απ& τρ�α (ρ&νια. >λπιGα πως θα
μπ�ρ�"σε να ενεργ7σει με απ�Lασιστικ&τητα κι &(ι με
θυμ&. Τ&τε �σως γιν&ταν τ� θα"μα. Αν υπ�θ9σ�υμε &-
μως &τι δεν 7Fερε τ�ν πι� κατ+λληλ� τρ&π�, και
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π+λι θα 7ταν καλ"τερ� να τ�υ 9/αGε τις Lων9ς, να τ�υ 9κα-
νε σκην9ς, να 9(ανε για λ�γες μ9ρες την &ρεF7 της 7 να υ-
π9Lερε για κ+π�ι� δι+στημα απ& αϋπν�ες. Αυτ+ θα περ-
ν�"σαν, η ατμ&σLαιρα θα Fεκαθ+ριGε και � Μπ�μπ θα σε-
/&ταν και θα εκτιμ�"σε τη γυνα�κα τ�υ. Δεν λ9ω, �ι αντι-
δρ+σεις αυτ9ς θα 7ταν νευρωσικ9ς, τ� απ�τ9λεσμα &μως
θα +FιGε και με τ� παραπ+νω την πρ�σωριν7 δυσL�ρ�α.

Βλ9πετε λ�ιπ&ν &τι δεν θ9λω να 9(ω +καμπτες απ&ψεις
σ(ετικ+ με τ� θυμ&. Αν δεν F9ρετε πRς να L9ρεστε δυναμι-
κ+ (ωρ�ς να θυμRνετε, τ&τε καλ"τερα θυμRστε και Lανε�-
τε απ�Lασιστικ��. Ε�ναι π�λ" σημαντικ& να υπερασπ�Gε-
στε τα δικαιRματ+ σας με απ�Lασιστικ&τητα, αν θ9λετε να
γ�νετε ευτυ(ισμ9ν�ι. Ωστ&σ�, θα ε�στε ακ&μα ευτυ(9στερ�ι
αν μ+θετε (δια/+G�ντας τα επ&μενα κεL+λαια) πRς να α-
ντιδρ+τε απ�Lασιστικ+, δυναμικ+, αλλ+ (ωρ�ς θυμ&.

ΠΡOΣΠOΙΗΤOΣ ΘΥΜOΣ

Καταλα/α�νω απ&λυτα &τι � θυμ&ς ε�ναι μια κατ+σταση
π�υ συ(ν+ εFασLαλ�Gει τ� σε/ασμ& και θα 7ταν κρ�μα να
μην εκμεταλλευθε�τε τ� γεγ�ν&ς αυτ&. Μα πRς θα μπ�ρ�"-
σατε παρ+λληλα να διατηρ7σετε την ψυ(ικ7 σας γαλ7-

νη; Πρ�σπ�ι��μεν�ι πως ε�στε 9Fαλλ�ι κι 9τ�ιμ�ι να ε-
κραγε�τε. Δε�Fτε πως 9(ετε συγ(υστε�, αλλ+ κατ+ /+-

θ�ς παραμε�νετε επιεικε�ς και 9(ετε καταν&η-
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ση. Π�" και π&τε ε�ναι συνετ& να κ+νετε κ+τι τ9τ�ι�; Μπ�-
ρR να σκεLτR δι+L�ρες καταστ+σεις στις �π��ες /�ηθ+ει
περισσ&τερ� � πρ�σπ�ιητ&ς θυμ&ς παρ+ � πραγματικ&ς.

Υπ�θ9στε πως /ι+Gεστε, μα τα παιδι+ καθυστερ�"ν.
Ε�στε στ� αυτ�κ�νητ� με τη μη(αν7 αναμμ9νη, 9(ετε 7-
δη αργ7σει λ�γ�, αλλ+ η �ικ�γ9νει+ σας δεν Lα�νεται να
τ� καταλα/α�νει. Τ�υς λ9τε 7ρεμα να κ+ν�υν πι� γρ7γ�-
ρα, μα δεν σας δ�ν�υν σημασ�α κι 9τσι η μ&νη λ�γικ7 λ"-
ση ε�ναι να /+λετε τις Lων9ς:

«Γρ7γ�ρα, παιδι+, αλλιRς θα π+ω μ&νη μ�υ σινεμ+.
Δεν μ�υ αρ9σει καθ&λ�υ να περιμ9νω».

Μ’ αυτ& τ�ν τρ&π� μπ�ρε�τε ε"κ�λα να κ+νετε τα παι-
δι+ να κινητ�π�ιηθ�"ν, αλλιRς δεν θα σας 9διναν καμ�α
σημασ�α. Qλη αυτ7 η σκην7 μπ�ρε� να γ�νει σκ&πιμα: κα-
τ+ /+θ�ς θα διατηρε�τε την ψυ(ραιμ�α σας, αλλ+ στ�υς
+λλ�υς θα δ�νετε την εντ"πωση πως ε�στε εF�ργισμ9ν�ι.
Τ� μ&ν� π�υ 9(ετε να κ+νετε ε�ναι να θυμ+στε πως δεν 9-
γινε και τ�π�τε αν αργ7σετε στην ταιν�α, τα παιδι+ θα ε�-
ναι π+ντα παιδι+, π&τε π&τε (ρει+G�νται λ�γη π�εση – μια
στις τ&σες δεν πρ&κειται να τα /λ+ψει.

Στην πραγματικ&τητα, συ(ν+ μια αυστηρ7 Lων7 και
κ+π�ιες κα�ριες κ�υ/9ντες Lτ+ν�υν στην �υσ�α των πραγ-
μ+των και κ+ν�υν τ�υς τρ�(�"ς να γυρ�G�υν. Πρ9πει, ω-
στ&σ�, να πρ�σ9Fετε μη σας γ�νει συν7θεια αυτ7 η τα-
κτικ7. �ρησιμ�π�ι7στε με LειδR τ�ν πρ�σπ�ιητ& θυ-
μ&, γιατ� η �ικ�γ9νεια 7 �ι συνεργ+τες σας δεν
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θα μπ�ρ�"ν να καταλ+/�υν πως στην πραγματικ&τητα
δεν ε�στε θυμωμ9ν�ι και θα νιRσ�υν L�/ισμ9ν�ι, δυσαρε-
στημ9ν�ι 7 μνησ�κακ�ι. Τ&τε η στρατηγικ7 σας θα επι-
L9ρει τα αντ�θετα απ�τελ9σματα. Μπ�ρε�, μ+λιστα, να α-
νακαλ"ψετε πως δεν πρ�σπ�ιε�στε πλ9�ν &τι ε�στε θυμω-
μ9ν�ι – ε
στε πρ+γματι θυμωμ9ν�ι.

ΔΙΚΑΙOΛOΓΕΙΤΑΙ ΠOΤΕ O ΘΥΜOΣ W Η ΒΙΑ;

Π9ρα απ& τις συνηθισμ9νες περιστ+σεις π�υ μ&λις αν9-
Lερα, &π�υ � θυμ&ς μπ�ρε� να ε�ναι μια υγι7ς αντ�δρα-
ση (αν δεν τ� παρακ+νετε), μ&ν� μ�α συνθ7κη μπ�ρR να
σκεLτR &π�υ η /�α ε�ναι δικαι�λ�γημ9νη: η αυτ�+μυνα.
_σως να θ9λετε να στρ9ψετε και τ� +λλ� μ+γ�υλ� &ταν
σας (τυπ+νε, αλλ+ εγR πρ�τιμR να δRσω μια γρ�θι+ σ’
αυτ&ν π�υ μ�υ επιτ�θεται. ��"με μ�ν+(α μια Gω7 και θα
7μασταν αν&ητ�ι αν δεν την υπερασπιG&μασταν &π�τε
κ+π�ι�ς την απειλ�"σε. Ακ&μα και τα δικαστ7ρια δικαι-
�λ�γ�"ν τ� L&ν� σε περιπτRσεις αυτ�+μυνας. Ε�μαι πε-
πεισμ9ν�ς &τι π�λλ�� πελ+τες μ�υ δεν θα 9νιωθαν τ&σ�
δυστυ(ισμ9ν�ι αν δεν δ�σταGαν να υπερασπιστ�"ν τ�ν εαυ-
τ& τ�υς, ακ&μα και καταLε"γ�ντας στη /�α.

Oι γυνα�κες π9Lτ�υν θ"ματα /�ας πι� συ(ν+ απ&
τ�υς +ντρες. Μια γυνα�κα π�υ τη δ9ρνει τακτικ+ �

+ντρας της και δεν αντιστ9κεται πα�ρνει τη Gω7
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της στα �δια της τα (9ρια. Oρισμ9να απ& αυτ+ τα κακ&-
μ�ιρα πλ+σματα 9(�υν καταστραLε� για π+ντα, επειδ7
L�/�"νταν για τη Gω7 τ�υς. Qταν δεν 7θελαν να υπ�κ"-
ψ�υν στις σεF�υαλικ9ς �ρ9Fεις των συG"γων τ�υς, 9τρω-
γαν F"λ� μ9(ρι να δε(τ�"ν. Μερικ9ς κατ9ληFαν να 9(�υν
π�λλ+ παιδι+ τα �π��α δεν μπ�ρ�"σαν να μεγαλRσ�υν
και τελικ+ αναγκ+στηκαν να τα δRσ�υν για υι�θεσ�α.
Κατ+ τη δι+ρκεια &λων αυτRν των /ασανιστικRν (ρ&-
νων, �ι γυνα�κες G�"σαν μ9σα σ’ 9να συνε(7 L&/� και
σ(εδ&ν &λα τα παιδι+ τ�υς απ9κτησαν σ�/αρ9ς διαταρα-
(9ς πρ�σωπικ&τητας. Τ� τελικ& απ�τ9λεσμα 7ταν (ειρ&-
τερ� απ’ &,τι θα τ�υς συν9/αινε αν ε�(αν εναντιωθε� στ�υς
αρρωστημ9ν�υς +ντρες τ�υς.

Μπ�ρ�"ν �ι αδ"ναμες γυνα�κες να πρ�στατευθ�"ν
απ& τ�υς /�αι�υς συG"γ�υς τ�υς; Φυσικ+! Μια γυνα�κα
–πρ&κειται για πραγματικ7 ιστ�ρ�α– περ�μενε να απ�-
κ�ιμηθε� � +ντρας της κι 9πειτα τ�ν (τ"πησε στ� κεL+λι
με τ� τακ�"νι τ�υ παπ�υτσι�" τ�υ. Την 9δειρε γι’ αυτ&,
μα τ� επ&μεν� /ρ+δυ τ�ν περ�μενε π+λι να κ�ιμηθε� και
για +λλη μια L�ρ+ τα &νειρ+ τ�υ μετατρ+πηκαν απ&τ�-
μα σε εLι+λτη. Εκε�ν�ς 9Lτασε στ� σημε�� να L�/+ται τ&-
σ� π�λ" να απ�κ�ιμηθε�, Rστε +ρ(ισε επιτ9λ�υς να την
αL7νει στην ησυ(�α της. Ωστ&σ�, τ�π�τα δεν Lαιν&ταν
να τη σταματ+ει κι εκε�ν�ς π�στεψε πως η γυνα�κα τ�υ
ε�(ε τρελαθε� και �σως τ�ν μα(α�ρωνε στ�ν "πν� τ�υ.
Εκε�νη δεν 9κανε τ� παραμικρ& για να τ�υ δια-
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λ"σει αυτ7 την υπ�ψ�α. Σ"ντ�μα 9παψε να της L9ρεται
/�αια και απλRς της LRναGε, πρ+γμα τ� �π��� η γυνα�-
κα μπ�ρ�"σε να τ� αντιμετωπ�σει &πως κι εκε�ν�ς.

Δεν 9(ει τ&ση σημασ�α αν υπερασπ�στηκε τ�ν εαυτ&
της με μ�σ�ς 7 &(ι, νευρωσικ+ 7 εκλ�γικευμ9να, &σ� τ�
γεγ�ν&ς πως πραγματικ+ τ�ν υπερασπ�στηκε. Μπ�ρε�
να ε�(ε γλυτRσει την επιπρ&σθετη δυσL�ρ�α τ�υ θυμ�",
μα τ�υλ+(ιστ�ν δεν εFακ�λ�υθ�"σε να αν9(εται παθητι-
κ+ την +δικη κακ�μετα(ε�ριση τ�υ συG"γ�υ της.

Σε τελικ7 αν+λυση, καταπι��εστε επειδ� εσε
ς τ� επιτρ�πε-
τε. Κανε�ς δεν μπ�ρε� να σας εFαναγκ+Gει π+ντα να υπ�-
(ωρε�τε στις απαιτ7σεις τ�υ, ακ&μα και με τη /�α, εκτ&ς
αν /ρ�σκεστε σε στρατ&πεδ� συγκ9ντρωσης και θ9λετε τη
Gω�"λα σας. Αν δεν θ9λετε να G7σετε +λλ�, μπ�ρε�τε να
/ρ�σετε απρ�κ+λυπτα τ� δεσμ�L"λακ+ σας, πρ�καλR-
ντας τ�ν να σας πυρ�/�λ7σει, αντ� να σας αναγκ+Gει να
περπατ+τε Fυπ&λυτ�ι στ� (ι&νι 7 να σας υπ�/+λλει σε 9-
να σωρ& απ�στευτα /ασανιστ7ρια. Η εκλ�γ7 ε�ναι δικ7
σας. Στις περισσ&τερες περιπτRσεις δεν τ�θεται θ9μα για
τ&σ� δραστικ9ς εναλλακτικ9ς λ"σεις. Τα παιδι+ και �ι
γυνα�κες μπ�ρ�"ν να απ�L"γ�υν απειλ9ς +σκησης σω-
ματικ7ς /�ας, αν δε(τ�"ν να G7σ�υν σε διαL�ρετικ& σπ�-
τι, να π+ρ�υν διαG"γι�, να G�υν με τα επιδ&ματα της κ�ι-

νωνικ7ς πρ&ν�ιας, να παρατ7σ�υν δ�υλει9ς π�υ τ�υς
αρ9σ�υν κτλ. Συν7θως τα τιμ7ματα π�υ πρ9πει να

πληρRσ�υν ε�ναι μεγ+λα, μα σ�γ�υρα η Gω7 και
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η αFι�πρ9πει+ τ�υς αF�G�υν τ� κ&στ�ς και με τ� παρα-
π+νω.

Π�λ" συ(ν+ κ+π�ι� +τ�μ� δεν υπερασπ�Gεται τ�ν ε-
αυτ& τ�υ, επειδ7 θεωρε� &τι κ+π�ι� G7τημα ε�ναι ελ+(ιστης
σημασ�ας και L�/+ται να τηρ7σει απ�Lασιστικ7 στ+ση.
Η αναστ+τωση π�υ τ�υ πρ�καλε� και η απ&Lασ7 τ�υ να
με επισκεLτε� μπ�ρε� να μην τ�ν πε�σ�υν πως αF�Gει να δη-
μι�υργ7σει Lασαρ�α για τ� συγκεκριμ9ν� θ9μα. Τ9τ�ιες
Lτην9ς δικαι�λ�γ�ες ακ�"με συν7θως απ& +τ�μα με ελ+-
(ιστη αυτ�εκτ�μηση, τα �π��α πιστε"�υν &τι μ&ν� �ι +λ-
λ�ι 9(�υν δ�κι�. Τ�υς λε�πει αυτ7 η υγι7ς σπ�θα τ�υ εγωι-
σμ�" π�υ κ+νει τ�υς ανθρRπ�υς να /+G�υν για κ+π�ι�
(ρ�νικ& δι+στημα τις δικ9ς τ�υς επιθυμ�ες μπρ�στ+ απ&
τα συμL9ρ�ντα των +λλων.

Qταν �ι πελ+τες μ�υ επιμ9ν�υν πεισματικ+ &τι δεν μπ�-
ρ�"ν να εναντιωθ�"ν σε κ+π�ι�ν ντα7 7 στ�υς καταπιε-
στικ�"ς γ�νε�ς τ�υς, τ�υς Gητ+ω να σκεLτ�"ν μια κατ+-
σταση την �π��α θα 9νιωθαν αρκετ+ δυνατ�� να αντιμε-
τωπ�σ�υν. Για παρ+δειγμα, 9νας νεαρ&ς +ντρας, π�υ κα-
ταπιεG&ταν αL&ρητα απ& τη μητ9ρα τ�υ για κ+θε μεγ+-
λ� 9F�δ� π�υ 9κανε, 9νιωθε τ&σ� θυμωμ9ν�ς μαG� της, R-
στε L�/&ταν πως θα πλ7γωνε τα συναισθ7ματ+ της αν
της 9λεγε να αL7σει αυτ&ν και τη γυνα�κα τ�υ 7συ(�υς.
Τ&νισα πως θα μπ�ρ�"σε να της τ� πει με π�λ" ωρα��
τρ&π� και να τακτ�π�ι7σει μια για π+ντα αυτ& τ� θ9-
μα, αν τ� θεωρ�"σε αρκετ+ σημαντικ&. Αν, πα-
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ραδε�γματ�ς (+ρη, η μητ9ρα τ�υ επ9μενε να π�υλ7σει
την επ�μ9νη τ� σπ�τι τ�υ, θα τ� 9κανε; Q(ι; Τ&τε, γιατ�
δεν μπ�ρ�"σε να της εναντιωθε� &ταν τ�υ επ9/αλλε τι να
κ+νει με τα (ρ7ματ+ τ�υ; Αν η μητ9ρα τ�υ επ9μενε να
π�υλ7σει τα παιδι+ τ�υ και να δ�λ�L�ν7σει τη γυνα�κα
τ�υ, θα την υπ+κ�υε μ&ν� και μ&ν� για να μην την απ�-
γ�ητε"σει; Q(ι; Τ&τε, �ταν απλυτα ικανς να υπερασπιστε�
τις απ&ψεις τ�υ, αν επρ&κειτ� για 9να G7τημα μεγ+λης
σημασ�ας. Δεν 7ταν λ�ιπ&ν αρκετ+ σημαντικ& γι’ αυτ&ν
να καν�ν�Gει μ&ν�ς τ�υ τη Gω7 τ�υ; Ναι; Επ�μ9νως, τι πε-
ρ�μενε; Oπωσδ7π�τε μπ�ρ�"σε να υπερασπιστε� τα δι-
καιRματ+ τ�υ και στ� συγκεκριμ9ν� G7τημα, αL�" θα τ�
9κανε με ευκ�λ�α σε τ&σες +λλες περιπτRσεις.
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K E Φ A Λ A I O  3

Π$ς κ�νετε τ�ν εαυτ σας να θυμ$νει

MΕΡΙΚ^Ι +νθρωπ�ι μπ�ρ�"ν να ανακαλ"ψ�υν μ&ν�ι
τ�υς τ� μυστικ& τ�υ θυμ�". Δυστυ(Rς, αυτ�� ε�ναι ελ+(ι-
στ�ι. Θυμ+μαι π�λ" καλ+ μια γυνα�κα π�υ στην εLη/ε�α
της ε�(ε την εF7ς εμπειρ�α:

«Wμ�υν π+ρα π�λ" �F"θυμη. Π+ντα τσακων&μ�υν
και δεν F9ρω καν για π�ι� λ&γ�. Μια L�ρ+ 9στησα με τ�ν
πατ9ρα μ�υ 9ναν κα/γ+ π�υ κρ+τησε δ"� μ7νες. cσπ�υ
κ+π�ια μ9ρα απ�L+σισα πως η συμπεριL�ρ+ μ�υ 7ταν
παιδι+στικη και δεν θα επ9τρεπα στ�ν εαυτ& μ�υ να θυ-
μRσει π�τ9 Fαν+. Με ελ+(ιστες εFαιρ9σεις, τ7ρησα τ�ν
&ρκ� μ�υ.

»O +ντρας μ�υ συγ(υG&ταν π�λ" π�υ δεν θ"μωνα π�-
τ9 και κ+π�ιες L�ρ9ς πρ�σπαθ�"σε να με εF�ργ�σει τ&-
σ�, Rστε αναγκαG&μ�υν να πρ�σπ�ιηθR πως ε�μαι θυμω-
μ9νη, για να μ’ αL7σει 7συ(η. Qλ� αυτ& τ� δι+στημα &-
μως, ακ&μα κι &ταν μ�υ ’σπασε τ� (9ρι για να πρ�καλ9-
σει τ� θυμ& μ�υ και π7γα στ� ν�σ�κ�με��, δεν αισθ+ν-
θηκα καμι+ �ργ7. Σκ9Lτηκα πως 7ταν 9νας /λ+κας
π�υ δεν 7Fερε να συμπεριL9ρεται καλ"τερα,
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στ�ν �π��� δεν θα επ9τρεπα να με Fανακ+νει τ� +τ�μ�
π�υ 7μ�υν στην εLη/ε�α μ�υ».

Πρ&κειται για μια πραγματικ+ εκπληκτικ7 μαρτυ-
ρ�α π�υ δε�(νει Fεκ+θαρα πRς � θυμ&ς μπ�ρε� να ελεγ-
(θε� για (ρ&νια, (ωρ�ς ψυ(�θεραπε�α, παρ+ τ�υς π�λ-
λ�"ς πειρασμ�"ς. Qσ�ι απ& σας δεν μπ�ρε�τε να Lτ+σε-
τε σε τ9τ�ι� /αθμ& αυτ�γνωσ�ας, θα πρ9πει να δια/+σετε
π�λ" πρ�σεκτικ+ αυτ& τ� κεL+λαι�.

Για να Fεπερ+σετε τη συν7θει+ σας να θυμRνετε, πρ9-
πει πρRτα να Fεπερ+σετε την αντ�ληψη π�υ καλλιεργ7-
σατε σε &λη σας τη Gω7, &τι δηλαδ7 �ι �λλ�ι σας κ�ν�υν να
θυμ$νετε. Κ+π�ι�ς σας απ�κ+λεσε τεμπ9λη και ν�μ�Gετε
πως αυτ& σας εF&ργισε. Η καλ"τερ7 σας L�λη F9(ασε να
σας δRσει τα λεLτ+ π�υ της δανε�σατε και θεωρε�τε πως
αυτ& πρ�κ+λεσε τ� θυμ& σας. Σε κ+θε περ�πτωση π�υ συ-
ναντR, αντρRν 7 γυναικRν, ενηλ�κων 7 παιδιRν, η πε-
π��θηση ε�ναι π+ντα η �δια: �ι +λλ�ι +νθρωπ�ι 7 τα γε-
γ�ν&τα μπ�ρ�"ν να σας ταρ+F�υν και να σας πρ�καλ9-
σ�υν δυσL�ρ�α, θυμ& 7 ακ&μα και �ργ7. Τα πρ+γματα
&μως δεν ε�ναι ακρι/Rς 9τσι.

Αν �ι +λλ�ι δεν ευθ"ν�νται για την αναστ+τωσ7 μας,
τ&τε π�ι�ς ευθ"νεται; Εμε
ς �ι �δι�ι γιατ� αναλ�γιG&μαστε
τα πρ+γματα π�υ μας συμ/α�ν�υν νιRθ�ντας θυμ&.

«Θ9λετε να πε�τε», μπ�ρε� να με ρωτ7σετε, «&τι δεν
θυμRνω π�τ9 εFαιτ�ας της εν9ργειας κ+π�ι�υ +λλ�υ,

αλλ+ &τι π+ντα εγR πρ�καλR τ� θυμ& μ�υ;»
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Ναι, αυτ& ακρι/Rς ενν�R. Αν �ι σκ9ψεις σας δεν δια-
π�τ�G�νταν απ& τ� θυμ&, δεν θα θυμRνατε. Ε�ναι π�λ"
ε"κ�λ� να τ� εFηγ7σ�υμε, αλλ+ &(ι και να τ� εLαρμ&-
σ�υμε.

«Μα», θα με ρωτ7σετε, «τι πρ+γματα λ9ω στ�ν εαυτ&
μ�υ, τα �π��α με κ+ν�υν και θυμRνω;»

Η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤOΥ ΘΥΜOΥ

Η διαδικασ�α τ�υ θυμ�" περιλαμ/+νει π9ντε 7 9Fι /7μα-
τα. Αν �λ�κληρRσετε τη διαδικασ�α νιRθ�ντας απλRς
θυμωμ9ν�ι και θ9λ�ντας να σκ�τRσετε κ+π�ι�ν, θα στα-
ματ7σετε στ� π9μπτ� /7μα. Αν καταλ7Fετε να τιμωρ7σε-
τε αντ� να σωLρ�ν�σετε κ+π�ι�ν, 9(ετε πρ�(ωρ7σει ως
τ� 9κτ� και τελευτα�� /7μα.

Θα σας εFηγ7σω με κ+θε λεπτ�μ9ρεια την &λη διαδι-
κασ�α κατ+ την �π��α νιRθετε θυμ&, δυσL�ρ�α, �ργ7.
Ας 9(ετε &μως υπ&ψη σας &τι αυτ+ τα 9Fι /7ματα συ-
μπυκνRν�νται ε"κ�λα σε δ"� μ&ν�: α) Θ�λω να γ�νει τ�
δικ& μ�υ και /) aρα 9τσι πρ�πει να γ�νει.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤ^: «Θ�λω κ�τι»

Qλ�ι 9(�υμε αμ9τρητες επιθυμ�ες και ευ(9ς. Θ9λω
αγ+πη, πλ�"τ�, δ�καιη μετα(ε�ριση, σε/ασμ&,
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ασL+λειαU επ�σης, θ9λω να πετ+Fω στ� Lεγγ+ρι, να γ�νω
κυρ�αρ(�ς τ�υ κ&σμ�υ, να 9(ω στην κατ�(7 μ�υ �λ&-
κληρη την Κ�ρν�υ+λη και να G7σω για π+ντα. Αν Fεκι-
ν�"σα να αναL9ρω &λες τις επιθυμ�ες μ�υ, δεν θα τελε�ω-
να π�τ9 – τ� �δι� κι εσε�ς. Η �νειρ�π&ληση ε�ναι μια ευ-
(+ριστη απασ(&ληση για τις ανιαρ9ς μ9ρες, αρκε� μ&ν�
να μη Lτ+νει στα +κρα και καταλ7F�υμε στ� ψυ(ιατρε��.

Oι επιθυμ�ες τ�υ ανθρRπ�υ ε�ναι κυρι�λεκτικ+ +πει-
ρες, αL�" σ(ετ�G�νται +μεσα με την πλ�"σια Lαντασ�α
τ�υ. Απ�τελ�"ν την πηγ7 &λων των εLευρ9σεων, της Lι-
λανθρωπ�ας, της γνRσης και των τε(νRν. Τ� γεγ�ν&ς &τι
9νας τ&σ� θετικ&ς παρ+γ�ντας, &πως �ι επιθυμ�ες, μπ�-
ρε� να καταλ7Fει να 9(ει �λ9θριες συν9πειες απ�τελε� για
τ�υς νευρωσικ�"ς ανθρRπ�υς μια απ& τις μεγαλ"τερες
τραγωδ�ες της Gω7ς τ�υς.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡ^: «Δεν �γινε αυτ π�υ �θελα και νι$θω
απ�γ�ητευμ�ν�ς»

Η ευ(7 σας δεν πραγματ�π�ι7θηκε, &πως συμ/α�νει π�-
λ" συ(ν+. Απ’ &λες μας τις επιθυμ�ες ελ+(ιστες εκπληρR-
ν�νται. Κι αυτ7 επ�σης ε�ναι μ�α απ& τις αναπ&Lευκτες
απ�γ�ητε"σεις π�υ υL�σταται � +νθρωπ�ς.

T� σ�L& +τ�μ� F9ρει &τι η Gω7 δεν μπ�ρε� να τ�υ
δRσει &λα &σα θ9λει, �π&τε ε�ναι ικαν�π�ιημ9ν� με

&σα μπ�ρε� να απ�κτ7σει με επ�π�νη εργασ�α
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7 απ& τ"(η. Απ�δ9(εται στωικ+ &τι δεν μπ�ρε� να πραγ-
ματ�π�ι7σει &λες τ�υ τις επιθυμ�ες, &σ� σκληρ+ κι αν πρ�-
σπαθ7σει. Ε�ναι απ�γ�ητευμ9ν� αλλ+ &(ι θυμωμ9ν�. W-
θελε κ+τι. Δεν τ� απ9κτησε.

O τρ&π�ς π�υ αντιμετωπ�Gει αυτ7 την απ�γ�7τευση
θα επηρε+σει απ�Lασιστικ+ τ� συναισθηματικ& τ�υ κ&-
σμ�. Απ& τ� τρ�τ� /7μα ενδε(�μ9νως θα αρ(�σετε να α-
ντιδρ+τε νευρωσικ+.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤ^: «Ε
ναι �ρι�τ να μη γ
νεται αυτ π�υ θ�λω»

Αν θεωρ7σετε την απ�γ�7τευσ7 σας καταστρ�L7, ατυ(7-
σατε. Σ’ αυτ7 τη L+ση, αν+λ�γα με τ� πRς αντιμετωπ�Gε-
τε την απ�γ�7τευσ7 σας, θα αναπτ"Fετε διαL�ρετικ+ ε�-
δη νευρRσεων. Αν πιστε"ετε σε κ+π�ιες συγκεκριμ9νες ι-
δ9ες, ε"κ�λα μπ�ρε� να π+θετε κατ+θλιψη αντ� να θυμR-
σετε. Η κατ+θλιψη πρ�κ"πτει &ταν σκ9Lτεστε α) πRς ε�-
στε αν+Fι�ι επειδ7 κ+νατε κ+τι κακ&, /) πως θα ’πρεπε να
λυπ+στε τ�ν εαυτ& σας επειδ7 ε�στε απ�γ�ητευμ9ν�ι, 7
γ) πως θα ’πρεπε να λυπ+στε κ+π�ι�ν +λλ�. Αυτ�� ε�ναι
�ι τρεις τρ&π�ι π�υ σας �δηγ�"ν στην κατ+θλιψη &ταν
δεν γ�νεται αυτ& π�υ θ9λετε.

Αντ�θετα, μπ�ρε� να νιRσετε εFαιρετικ+ L�/ισμ9ν�ι.
Oι σκ9ψεις &μως π�υ θα σας πρ�καλ9σ�υν +γ(�ς σ’
αυτ& τ� /7μα ε�ναι π�λ" διαL�ρετικ9ς απ& αυτ9ς
π�υ θα σας επιL9ρ�υν κατ+θλιψη. Για να L�-
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/ηθε�τε, πρ9πει α) να πιστε"ετε &τι �ι +νθρωπ�ι και τα γε-
γ�ν&τα μπ�ρ�"ν κυρι�λεκτικ+ να σας αναστατRσ�υν και
/) να σκ9Lτεστε αδι+κ�πα �τιδ7π�τε ενδ9(εται να απ�-
δει(τε� δ"σκ�λ� 7 επικ�νδυν�. Oι L�/�ες, τα +γ(η και �ι +λ-
λες μ�ρL9ς τ�υ L&/�υ, &πως η συστ�λ7, η δειλ�α και η
απ�μ&νωση, πρ�9ρ(�νται απ& αυτ9ς τις δ"� νευρωσικ9ς
πεπ�ιθ7σεις.

Μια τρ�τη αλλ+ εF�σ�υ σημαντικ7 �μ+δα συναισθη-
ματικRν αντιδρ+σεων π�υ ενδε(�μ9νως θα /ιRσετε ε�ναι
αυτ7 π�υ συνδ9εται στεν+ με τ� μ�σ�ς: θυμ&ς, �ργ7, εκ-
δικητικ&τητα και μ�(θηρ�α. Και π+λι, �ι σκ9ψεις π�υ σας
�δηγ�"ν σ’ αυτ+ τα συναισθ7ματα ε�ναι τελε�ως διαL�-
ρετικ9ς απ& κε�νες π�υ ευθ"ν�νται για την κατ+θλιψη 7
τ� L&/�. Εν συντ�μ�α 9(�υν ως εF7ς: α) πρ9πει να γ�νει τ�
δικ& μ�υ κι ε�ναι L�/ερ& να μην απ�κτ7σω &λα &σα θ9λω
και /) ε�στε κακ�� π�υ με ταρ+Gετε και σας αF�Gει να τι-
μωρηθε�τε. _σως δι9Lυγε της πρ�σ�(7ς σας πως συνδ9ω
τις συναισθηματικ9ς διαταρα(9ς π�υ περιγρ+Lω &(ι με
γεγ�ν&τα τα �π��α πρ�καλ�"ν απ�γ�7τευση, αλλ+ με τις
δηλRσεις π�υ κ+ν�υμε στ�ν εαυτ& μας σ�ετικ� με αυτ+ τα
γεγ�ν&τα. Oι τελευτα�ες 9ρευνες στην επιστ7μη της ψυ-
(�λ�γ�ας μ+ς δε�(ν�υν &τι αναστατων&μαστε &ταν σκε-
�τμαστε με τρ&π� π�υ μας αναστατRνει, &(ι &ταν αντιμε-

τωπ�G�υμε καταστ+σεις π�υ μας αναστατRν�υν. Με +λ-
λα λ&για, &ταν �ι σκ9ψεις μας διαπν9�νται απ& κατα-

θλιπτικ9ς τ+σεις, επιL9ρ�υν συναισθ7ματα κα-
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τ+θλιψης, &ταν επηρε+G�νται απ& τ� L&/�, μας κ+ν�υν να
L�/&μαστε, κι &ταν διαπερνRνται απ& θυμ& 7 εκδικητι-
κ9ς τ+σεις, μας πρ�καλ�"ν συναισθ7ματα θυμ�" 7 εκδ�-
κησης.

Αν δεν συνειδητ�π�ιε�τε την επ�δραση αυτRν των σκ9-
ψεων, αναλ�γιστε�τε τ� εF7ς: &ταν Lτ+νετε στην ηλικ�α της
λ�γικ7ς (στα πρRτα (ρ&νια της εLη/ε�ας σας), ε�στε πια
τ� μ�ναδικ& +τ�μ� π�υ μπ�ρε� να σας ταρ+Fει. Απ& κε�-
νη την περ��δ� κι 9πειτα κανε�ς δεν σας πρ�καλε� κατ+θλι-
ψη, G7λια, L&/�, θυμ&, �"τε σας ταρ+Gει +μεσα. Εσε�ς τα-
ρ+Gετε τ�ν εαυτ& σας, 9(�ντας παρ+λ�γες ιδ9ες π�υ δη-
μι�υργ�"ν τ9τ�ια συναισθ7ματα. Για να μετατρ9ψετε αυ-
τ+ τα νευρωσικ+ συναισθ7ματα σε υγι7 και ανRδυνα, πρ9-
πει πρRτα απ’ &λα να π+ψετε να δ�νετε /+ση στις ιδ9ες
π�υ πρ�καλ�"ν θυμ&, κατ+θλιψη 7 L&/�. Παραδε�γμα-
τ�ς (+ρη, αν δεν πιστε"ετε στα Lαντ+σματα, πρ�LανRς
ε�ναι αδ"νατ�ν να τα L�/+στε. Κι αν δεν θεωρε�τε &τι ε�-
ναι Lρι(τ& να μη γ�νεται αυτ& π�υ θ9λετε, τ&τε π�τ9 δεν
πρ&κειται να θυμRσετε πραγματικ+ &π�τε νιRθετε απ�-
γ�7τευση.

«Αν υπ�θ9σ�υμε &μως», μπ�ρε� να διαμαρτυρηθε�-
τε, «πως θ9λω κ+τι π�υ &ντως θα 7ταν Lρι(τ& να τ� στε-
ρηθR, &πως η τρ�L7, τ&τε δεν θα 7ταν λ�γικ& και υγι9ς
να ταρα(τR και να θυμRσω;»

«Q(ι, &(ι απαρα�τητα», θα 7ταν η απ+ντησ7 μ�υ.
Αν με τ� να γ�νετε 9Fαλλ�ι εFασLαλ�σετε τ� Lα-
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γητ& π�υ σας (ρει+Gεται για να G7σετε, τ&τε θυμRστε &-
σ� μπ�ρε�τε. Αυτ7 θα 7ταν η απ&λυτα Lυσι�λ�γικ7 αντ�-
δραση. Ας υπ�θ9σ�υμε &μως &τι /ρ�σκεστε σ’ 9να στρα-
τ&πεδ� συγκ9ντρωσης κι αργ�πεθα�νετε απ& την πε�να.
Τ� να απαιτ7σετε μεγαλ"τερες μερ�δες απ& τ� σαδιστ7
δεσμ�L"λακ+ σας θα μπ�ρ�"σε να σημα�νει και τ� τ9λ�ς
των πρ�/λημ+των σας. Σ’ αυτ7 την περ�πτωση, θα πε�-
θατε π�λ" σ�L+ τ�ν εαυτ& σας πως δεν (ρει+Gεστε πε-
ρισσ&τερ� Lαγητ&, πως αυτ+ π�υ 9(ετε θα σας επιτρ9-
ψ�υν να G7σετε για μ7νες (παρ&λ� π�υ θα καταντ7σετε
σαν σκελετ&ς) και πως, αν κ+νετε Lασαρ�α, �ι δεσμ�L"-
λακ9ς σας μπ�ρε� να εν�(ληθ�"ν τ&σ� π�λ", Rστε δεν θα
διστ+σ�υν να σας πυρ�/�λ7σ�υν, πρ�κειμ9ν�υ να σας
FεL�ρτωθ�"ν.

Ευτυ(Rς, �ι περισσ&τερες απ�γ�ητε"σεις π�υ αντιμε-
τωπ�G�υμε καθημεριν+ δεν ε�ναι τ&σ� σ�/αρ9ς. Τις πι�
π�λλ9ς L�ρ9ς παραπ�νι&μαστε για ασ7μαντα πρ�/λ7-
ματα, &πως για τ� αμ+Fι π�υ δεν πα�ρνει μπρ�στ+ και θ9-
λ�υμε να π+με κ+π�υ, για τα παιδι+ π�υ αργ�"ν να π9-
σ�υν για "πν�, για τ� &τι δεν /ρ�σκ�υμε τ� σLυρ� &ταν θ9-
λ�υμε να κρεμ+σ�υμε 9ναν π�νακα και �"τω καθεF7ς.

Καμι+ απ& αυτ9ς τις καταστ+σεις δεν θα μας 9κανε
να θυμRσ�υμε, αν πε�θαμε τ�ν εαυτ& μας &τι δεν ε�ναι υ-

π�(ρεωτικ& να γ�νει αυτ& π�υ θ9λ�υμε, �"τε τ&σ� τρ�-
μερ& να απ�γ�ητευ&μαστε.

Για να παραμε�νετε 7ρεμ�ι σ’ &λη σας τη
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Gω7, καλ+ θα κ+νετε να αμLισ/ητ7σετε την ιδ9α πως ε�-
ναι α/+στα(τ� να μη γ�νεται τ� δικ& σας και πως αυτ&
πρ�πει να σας εν�(λε�. Αν καταL9ρετε να συντρ�ψετε αυ-
τ7 την αντ�ληψη, θα ε�στε π�λ" πι� ισ�ρρ�πημ9να +τ�μα.

Τ� τρ�τ� /7μα ε�ναι τ� πρRτ� κατ+ τ� �π��� γενικ+
θα εν�(ληθε�τε. Τ� τ9ταρτ� /7μα ε�ναι εκε�ν� π�υ �δη-
γε� π+ντα στ� θυμ&.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤ^: «Δεν πρ�πει να με απ�γ�ητε�εις! Πρ�πει 
να γ
νει αυτ π�υ θ�λω»

ΤRρα π+τε γυρε"�ντας να θυμRσετε. Θ9λατε κ+τι και
δεν 9γινε. Σ’ αυτ7 τη L+ση μετατρ9πετε την υγι7 σας επι-
θυμ�α σε αF�ωση κι αυτ& ε�ναι κακ&. Αν γ�νει &,τι αFιRνε-
τε, Lυσικ+ &λα θα ε�ναι τ9λεια. Αν &μως δεν γ�νει αυτ&
π�υ ν�μ�Gετε &τι 9(ετε αν+γκη, θα θεωρ7σετε &τι υL�-
στασθε τ&σ� μεγ+λη αδικ�α, π�υ θα νιRσετε θυμ& και α-
γαν+κτηση.

_σως δεν σας αF�Gει να απ�γ�ητε"εστε, αL�" π+ντα
πληρRνατε τα (ρ9η σας και /�ηθ�"σατε ηλικιωμ9νες κυ-
ρ�ες να διασ(�σ�υν τ� δρ&μ�. Γιατ� &μως να μη στερηθε�-
τε κ+τι π�υ σας αF�Gει; Αυτ&ς � κ&σμ�ς π�τ9 δεν 7ταν και
π�τ9 δεν θα ε�ναι δ�και�ς. Αυτ�� π�υ απ�ν9μ�υν δικαι�-
σ"νη ε�ναι +νθρωπ�ι &πως εσε�ς κι εγR, πRς λ�ιπ&ν ε�-
ναι δυνατ&ν να περιμ9ν�υμε &τι η συμπεριL�ρ+
τ�υς δεν πρ&κειται να μας απ�γ�ητε"σει;
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Επιπλ9�ν, &ταν επιμ9νετε &τι �ι +λλ�ι δεν θα ’πρεπε
να σας ταρ+G�υν, συνειδητ�π�ιε�τε π&σ� δικτατ�ρικ+ L9-
ρεστε; ΠRς μπ�ρε�τε να λ9τε σε &λ� τ�ν κ&σμ� τι πρ9πει να
κ+νει και τι &(ι; Για π&σ� καιρ& θα με ελ9γ(ετε; >(ω δι-
κα�ωμα να σας ταρ+Gω, αν θ9λω. Ακ&μα κι αν μ�υ πε�τε
πως θα παρα/ι+σω κ+π�ι� ν�μικ& 7 ηθικ& κRδικα, και
π+λι δεν δικαι�"στε να επιμ9νετε πως δεν μπ�ρR να γ�νω
παρα/+της. Αν θ9λω να περ+σω μπρ�στ+ απ& τ� σπ�τι
σας �δηγRντας σαν τρελ&ς με τ� αυτ�κ�νητ& μ�υ και να
διακινδυνε"σω να π+ρω κλ7ση, δεν 9(ετε καν9να ηθικ&
δικα�ωμα να μ�υ πε�τε &τι δεν μπ�ρR. Αυτ& ε�ναι δικ7
μ�υ δ�υλει+, δικ& μ�υ πρ&/λημα. Κι αν δεν με ν�ι+Gει να
ε�μαι τρελ&ς, τ&τε κ+ντε &,τι μπ�ρε�τε για να με συλλ+/ε-
τε 7 να με κλε�σετε σε ψυ(ιατρε��, μη μ�υ λ9τε &μως &τι
δεν μπ�ρR να L9ρ�μαι +σ(ημα.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤ^: «Ε
στε κακ�
 επειδ� με απ�γ�ητε�ετε».

ΤRρα /ρισκ&μαστε στ� πι� επικ�νδυν� σημε�� της διαδι-
κασ�ας. Μ9(ρι αυτ7 τη στιγμ7 7σασταν απλRς θυμωμ9-
ν�ι, αλλ+ &(ι απαρα�τητα πλημμυρισμ9ν�ι με μ�σ�ς 7
δι+θεση για εκδ�κηση. Στ� π9μπτ� &μως /7μα πρ�/7κα-
τε σε μια απ& τις πι� ατυ(ε�ς αFι�λ�γ7σεις εν&ς +λλ�υ

ανθρRπ�υ. Ε�πατε &τι κ+π�ι�ς ε�ναι κακ&ς επειδ7 σας
απ�γ�7τευσε και υπ�ν�7σατε &τι, απ& τη στιγμ7 π�υ

ε�ναι κακ&ς, ε�ναι επ�σης αν+Fι�ς και μ�(θη-
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ρ&ς, κρ�νατε δηλαδ7 με τα �δια μ9τρα και σταθμ+ αυτ&ν
και τη συμπεριL�ρ+ τ�υ.

«Δηλαδ7», θα με ρωτ7σετε, «�ι +νθρωπ�ι δεν κρ�ν�-
νται αν+λ�γα με τη συμπεριL�ρ+ τ�υς; Δεν ε�ναι δυνατ&ν
να δια(ωρ�σ�υμε 9να +τ�μ� απ& τις πρ+Fεις τ�υ, σωστ+;»

Ναι, ε�ναι δυνατ&ν. ΕγR δεν ε�μαι η συμπεριL�ρ+ μ�υ.
Αρν�"μαι να κρ�νω τ�ν εαυτ& μ�υ απ& τ�ν τρπ� π�υ ε-
νεργR. Oι πρ+Fεις μ�υ �σως ε�ναι απαρ+δεκτες, αλλ+ αυ-
τ& δεν σημα�νει πως θα ’πρεπε να απ�ρρ�ψω τ�ν εαυτ&
μ�υ, επειδ7 απ�ρρ�πτω τις πρ+Fεις μ�υ. Μπ�ρR π�λ" λ�-
γικ+ να απ�ρρ�ψω 9να σωρ& (αρακτηριστικ+ μ�υ, (ω-
ρ�ς να σκεLτR &τι δεν 9(ω καμι+ αF�α. Πιθαν&ν να μη
μ�υ αρ9σ�υν αυτ+ π�υ 9(ω, &πως τ� π�υκ+μισ�, τα πα-
π�"τσια 7 τ� καπ9λ� μ�υ, (ωρ�ς να πιστε"ω πως �"τε ε-
γR ε�μαι καλ&ς. Μπ�ρR να εLαρμ&σω αυτ7 τη λ�γικ7
και π9ρα απ& τα υλικ+ αγαθ+. Μπ�ρR ακ&μα και να δια-
(ωρ�σω τα σωματικ+ μ�υ πρ�σ&ντα απ& τ� σ"ν�λ& μ�υ
ως ανθρRπινης �ντ&τητας. Για παρ+δειγμα, να απ�ρρ�-
πτω τ� σ(7μα τ�υ κραν��υ μ�υ, (ωρ�ς να ν�μ�Gω πως ε�-
μαι κακ&ς. Να μη μ�υ αρ9σει τ� σ(7μα της μ"της μ�υ
και να εFακ�λ�υθR να πιστε"ω &τι 9(ω αF�α ως +τ�μ�.

Επ�σης, ε�ναι δυνατ&ν να επεκτε�νω αυτ7 την αντ�λη-
ψη στην πρ�σωπικ&τητα και στ� (αρακτ7ρα μ�υ. Γιατ�
να μην μπ�ρR να απ�δ�κιμ+Gω την τεμπελι+, τη δει-
λ�α μ�υ 7 την ατιμ�α μ�υ και, παρ’ &λα αυτ+, να α-
π�δ9(�μαι τ�ν εαυτ& μ�υ; Πρ9πει να μισR τ�ν
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εαυτ& μ�υ επειδ7 εFαπατR 7 εκμεταλλε"�μαι τ�υς +λ-
λ�υς; Αν δεν συγ(ωρ7σω στ�ν εαυτ& μ�υ αυτ9ς τις ατ9-
λειες, σ�γ�υρα θα π+θω κατ+θλιψη. Κι αν δεν μπ�ρR να
σας απ�δε(τR με τα ελαττRματ+ σας, θα απ�ρρ�ψω τ&-
σ� εσ+ς &σ� και τη συμπεριL�ρ+ σας. Θα θυμRσω μαG�
σας γιατ� 9(ω σ(ηματ�σει τη γνRμη πως ε�στε κακ&ς μ&ν�
και μ&ν� επειδ7 κ+π�ια συγκεκριμ9να (αρακτηριστικ+
σας ε�ναι εν�(λητικ+ (για παρ+δειγμα, 9να τσαλακωμ9ν�
κ�υστ�"μι), 7 θεωρR +σ(ημα �ρισμ9να σημε�α τ�υ πρ�-
σRπ�υ σας (για παρ+δειγμα, τα δ&ντια σας) 7 εκνευριστι-
κ7 τη συμπεριL�ρ+ σας (για παρ+δειγμα, καυ(ι9στε συ-
ν9(εια). Σε κ+θε περ�πτωση, ωστ&σ�, μπ�ρR ασLαλRς να
δια(ωρ�σω τ� κ�υστ�"μι, τα στρα/+ σας δ&ντια και τις
καυ(ησι9ς σας απ& εσ+ς ως +τ�μ� και να αντιπαθR τα
πρRτα (ωρ�ς να περιLρ�νR –7, ακ&μα (ειρ&τερα, να μι-
σR– εσ+ς.

aλλωστε, ε�στε κ+τι π�λ" περισσ&τερ� απ& 9να Lρε-
σκ�σιδερωμ9ν� κ�υστ�"μι, Lρ�ντισμ9να δ&ντια και σε-
μν&ς (αρακτ7ρας. Ε�στε 9να +τ�μ� π�υ μπ�ρε� π+ντα να
απ�δ9(εται τ�ν εαυτ& τ�υ. Αν τ� τσαλακωμ9ν� σας κ�υ-
στ�"μι πρ�σ/+λλει τ� αLεντικ& σας, τ� �π��� διευθ"νει
9να κατ+στημα αντρικRν ρ�"(ων, τ&τε ε�ναι λ�γικ& γι’
αυτ&ν και για σας να πιστε"ετε &τι δεν 9(ετε καμι+ αF�α

ως πωλητ�ς. Τ� &τι δεν ε�στε 9νας απ�δεκτ&ς πωλητ7ς
επειδ7 δεν ντ"νεστε καλ+ δεν σημα�νει τ�π�τα πε-

ρισσ&τερ� απ& αυτ&: δεν ε�στε κατ+λληλ�ς για
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πωλητ7ς. Γιατ� &μως εσε�ς �ι �δι�ι 7 �ι +λλ�ι να μη σας
θεωρ�"ν σημαντικ&, 9στω κι αν δεν ντ"νεστε καλ+; Τ�
+σ(ημ� ντ"σιμ& σας δεν σημα�νει πως �ι +λλ�ι δεν μπ�-
ρ�"ν να σας απ�δε(τ�"ν, ακ&μα κι αν εσε�ς δεν απ�δ9(ε-
στε τ�ν εαυτ& σας. Σε τελικ7 αν+λυση, η απ�δ�(7 τ�υ ε-
αυτ�" σας με τα ελαττRματ+ τ�υ ε�ναι ιδια�τερης σημα-
σ�ας, αλλιRς τ�ν καταδικ+Gετε για τ� &τι δεν ε�ναι τ9λει�ς.

Τρεις ε�ναι �ι αιτ�ες π�υ �ι +νθρωπ�ι συμπεριL9ρ�-
νται +σ(ημα και δεν μπ�ρ�"με να τ�υς κατηγ�ρ7σ�υμε
γι’ αυτ&: λ&γω 9λλειψης συγκεκριμ9νων δεFι�τ7των, λ&-
γω +γν�ιας και λ&γω κ+π�ιας διαταρα(7ς. Στην πρRτη
περ�πτωση, μιλ+με για κ+π�ι�ν με περι�ρισμ9νη ευLυdα
7 δυνατ&τητες. Αν τ� παιδ� σας ε�ναι διαν�ητικ+ καθυ-
στερημ9ν�, σ�γ�υρα δεν θα τ� κατηγ�ρ�"σατε για τ�υς
κακ�"ς /αθμ�"ς π�υ πα�ρνει στ� σ(�λε��, επειδ7 F9ρετε
πως δεν μπ�ρε� να κ+νει τ�π�τα γι’ αυτ&. Μπ�ρε� να σας
δυσαρεστ�"ν �ι κακ�� τ�υ /αθμ��, αλλ+ τ� παιδ� τ� απ�-
δ9(εστε.

Ας υπ�θ9σ�υμε τRρα &τι γρ+Lετε την κ&ρη σας στη
σ(�λ7 μπαλ9τ�υ της περι�(7ς σας κι 9πειτα απ& μερι-
κ�"ς μ7νες σ+ς δ�νει την εντ"πωση πως 9(ει τη (+ρη
μιας κ�υτσ7ς καμ7λας. Θα θυμRνατε μαG� της; Θα πρ9-
πει να ε�στε ανα�σθητ�ι και απερ�σκεπτ�ι για να κ+νετε
κ+τι τ9τ�ι�. O τρ&π�ς π�υ (�ρε"ει η κ&ρη σας ε�ναι +-
θλι�ς, εκε�νη &μως σ�γ�υρα δεν ε�ναι. ��ρε"ει +σ(η-
μα επειδ7 δεν 9(ει τα απαρα�τητα πρ�σ&ντα σ’
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αυτ& τ�ν τ�μ9α, &πως τ� παιδ� στ� πρ�ηγ�"μεν� παρ+-
δειγμα δεν 9(ει τα πρ�σ&ντα να παρακ�λ�υθ7σει τα σ(�-
λικ+ μαθ7ματα. Αν μ�υ Gητ�"σατε να συνθ9σω μια συμ-
Lων�α, θα �μ�λ�γ�"σα &τι δεν 9(ω αυτ7 τη δυνατ&τητα,
&(ι μ&ν� επειδ7 δεν διαθ9τω αρκετ9ς γνRσεις π+νω στη
μ�υσικ7, αλλ+ κι επειδ7 δεν μπ�ρR καν να σκεLτR κ+-
π�ιες μελωδ�ες.

Η +γν�ια ε�ναι � δε"τερ�ς λ&γ�ς π�υ συ(ν+ συμπερι-
Lερ&μαστε +σ(ημα, για τ�ν �π��� &μως δεν μπ�ρ�"με
να κατηγ�ρηθ�"με. ΠRς ε�ναι δυνατ&ν να θεωρηθ�"με
υπε"θυν�ι επειδ7 δεν ε�μαστε ικαν�� να κ+ν�υμε πρ+γ-
ματα π�υ π�τ9 δεν μ+θαμε; O μη(ανικ&ς π�υ δεν επι-
δι�ρθRνει σωστ+ τη /λ+/η τ�υ αυτ�κιν7τ�υ σας, πρ�-
καλRντας 9τσι 9να δυστ"(ημα π�υ θα σας στ�ι(�σει α-
κρι/+, εFακ�λ�υθε� να ε�ναι 9να απ�δεκτ& πρ&σωπ�, πα-
ρ&λ� π�υ δεν αF�Gει τ&σ� ως μη(ανικ&ς. Αν δεν ε�(ε μ+-
θει να επιδι�ρθRνει τ� συγκεκριμ9ν� μ�ντ9λ�, δεν πρ9-
πει να τ�ν κατηγ�ρ�"με για τ� λ+θ�ς τ�υ. Μπ�ρ�"με,
Lυσικ+, να τ�ν θεωρ7σ�υμε υπε"θυν� επειδ7 αν9λα/ε
μια δ�υλει+ για την �π��α δεν ε�(ε εκπαιδευτε� και �σως
να μην τ�υ Fαναεμπιστευθ�"με τ� αυτ�κ�νητ& μας. Τ�
ενδε(&μεν� &μως συμπ9ρασμ+ μας πως ε�ναι κακ&ς +ν-
θρωπ�ς, επειδ7 ε�ναι κακ&ς μη(ανικ&ς 7 επειδ7 δεν κρ�-

νει σωστ+ τις ικαν&τητ9ς τ�υ, ε�ναι τελε�ως α/+σιμ�.
O τελευτα��ς λ&γ�ς π�υ �ι +νθρωπ�ι συμπερι-

L9ρ�νται +σ(ημα, μα δεν πρ9πει να τ�υς επι-
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κρ�ν�υμε γι’ αυτ&, ε�ναι �ι συναισθηματικ9ς τ�υς διατα-
ρα(9ς. Στην περ�πτωση αυτ7 δεν 9(�υμε να κ+ν�υμε με
κ+π�ι�ν αν�καν� 7 ανειδ�κευτ�, �"τε αδα7. Μα αυτ& δεν
9(ει καμι+ σημασ�α. Κ+νει κ+τι κακ&, παρ&λ� π�υ θα υ-
π�L9ρει. Φων+Gει συν9(εια στα παιδι+ τ�υ, μ�λ�ν&τι α-
ντιλαμ/+νεται &σ� εσε�ς κι εγR πως �ι Lων9ς δεν L9ρ-
ν�υν π�τ9 απ�τ9λεσμα. ΕFακ�λ�υθε� να υπ�/+λλει σε α-
ν+κριση τρ�τ�υ /αθμ�" τη γυνα�κα τ�υ αν αργ�π�ρ7σει
τρ�α λεπτ+, ενR F9ρει &τι εκε�νη δεν αντ9(ει τη G7λια τ�υ
και &τι απ�μακρ"νεται &λ� και περισσ&τερ� κ+θε L�ρ+
π�υ την κατηγ�ρε� &τι γυρ�Gει με +λλ�υς +ντρες.

O συναισθηματικ+ διαταραγμ9ν�ς +νθρωπ�ς L9ρε-
ται π+ντα νευρωσικ+. Αν μπ�ρ�"σε, δεν θα Lερ&ταν 9-
τσι. Η τραγωδ�α της &λης κατ+στασης ε�ναι ακρι/Rς &τι
F9ρει πως κ+νει κακ& στ�ν εαυτ& τ�υ και σε &σ�υς αγα-
π+ει, αλλ+ τ�υ ε�ναι αδ"νατ�ν να π+ψει να συμπεριL9-
ρεται αν&ητα. Για να τ�ν καταλ+/�υμε, δεν πρ9πει να τ�ν
επικρ�ν�υμε για την αν&ητη συμπεριL�ρ+ τ�υ, μα να
τ�ν συγ(ωρ7σ�υμε. O �δι�ς δεν θ9λει να L9ρεται 9τσιU δεν
ε�ναι κακ&ς, απλRς εκπαιδε"τηκε να συμπεριL9ρεται μ’
αυτ& τ�ν τρ&π�.

Για παρ+δειγμα, � Gηλι+ρης σ"Gυγ�ς π�υ ωθε� τη γυ-
να�κα τ�υ στην αγκαλι+ +λλων αντρRν διδ+(θηκε πως η
σπ�υδαι&τητ+ τ�υ ως ατ&μ�υ εFαρτ+ται απ& τ� αν η
γυνα�κα τ�υ τ�ν αγαπ+ει περισσ&τερ� απ’ &λ�υς τ�υς
+λλ�υς +ντρες. Πιστε"ει επ�σης πως θα πρ�σ-
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/ληθε� και θα ταπεινωθε� αν τ�ν απ�ρρ�ψει για (+ρη κ+-
π�ι�υ +λλ�υ. >μαθε πως η αF�α τ�υ ε�ναι μ&ν� τ&ση &ση
λ9νε �ι +λλ�ι. Αν τ�ν απ�ρρ�ψει η γυνα�κα τ�υ, αυτ& θα
ε�ναι απ&δειFη &τι δεν αF�Gει τ�π�τα.

Qπ�ι�ς μεγ+λωσε με αυτ9ς τις εσLαλμ9νες αντιλ7-
ψεις σ�γ�υρα θα εν�(ληθε� αν η γυνα�κα τ�υ (�ρ9ψει 7
Lιλ7σει κ+π�ι�ν +λλ� στ� ρε/εγι&ν της Πρωτ�(ρ�νι+ς.
Εκε�νη τη στιγμ7 δεν μπ�ρε� να εμπ�δ�σει τ�ν εαυτ& τ�υ
να εF�ργιστε�. Στην πραγματικ&τητα, η διαταρα(7 τ�υ
ως επ� τ� πλε�στ�ν �Lε�λεται στ� δε"τερ� λ&γ� π�υ 7δη
αναL9ραμε: την +γν�ια. Αυτ&ς ε�ναι � λ&γ�ς π�υ γρ+Lω
τ� /ι/λ��. ΕFαλε�L�ντας την +γν�ια, ελπ�Gω να περι�ρ�-
σω τις διαταρα(9ς.

Qταν Lτ+σετε στ� π9μπτ� /7μα της διαδικασ�ας τ�υ
θυμ�", �πωσδ7π�τε θα αισθανθε�τε θυμ&. Αυτ& δεν συ-
νεπ+γεται, ωστ&σ�, πως αυτ�μ+τως θα /λ+ψετε κ+π�ι�ν.
Τ� γεγ�ν&ς &τι νιRθετε σαν να θ9λετε να τ�ν σκ�τRσετε
δεν σημα�νει &τι θα τ� κ+νετε στην πραγματικ&τητα. Για
να γ�νει αυτ&, πρ9πει να πρ�(ωρ7σετε στ� επ&μεν� /7μα.

ΒΗΜΑ ΕΚΤ^: «Oι κακ�
 �νθρωπ�ι πρ�πει να τιμωρ��νται»

Με αυτ& τ� /7μα Lτ+σατε στ� σημε�� απ’ &π�υ δεν υ-
π+ρ(ει επιστρ�L7. Δεν πρ&κειται να ησυ(+σετε αν δεν

πρ�καλ9σετε π&ν� σε κ+π�ι�ν, &(ι απαρα�τητα επει-
δ7 αυτ& θα τ�ν ωLελ7σει, αλλ+ επειδ7 δεν ε�-

H P E M H Σ T E

74

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·74



ναι αρκετ+ καλ&ς Rστε να αF�Gει κ+τι +λλ� εκτ&ς απ& π&-
ν� και επ�κριση.

Αυτ& ε�ναι τ� /7μα π�υ 9/αGε τ�υς καταδικασμ9ν�υς
στ�ν τρ�(& τ�υ μαρτυρ��υ και τ9ντωνε τα μ9λη τ�υς 9Fω
απ& τις αρθρRσεις τ�υς. Αυτ& ε�ναι τ� /7μα π�υ επ9τρε-
πε στ�υς /ασανιστ9ς να στ�ι/+G�υν /αρι9ς κ�τρ&νες π+-
νω σε ανθρRπ�υς, Rσπ�υ τ� /+ρ�ς συν9τρι/ε τα σωθικ+
τ�υς. Αυτ& ε�ναι τ� /7μα π�υ επ9τρεπε στη μεσαιωνικ7
ΕυρRπη να κα�ει (ιλι+δες κακ&μ�ιρες γυνα�κες με την κα-
τηγ�ρ�α της μαγε�ας. Εν �λ�γ�ις, αυτ� ε
ναι η πι� μ��θηρ�
�π�ψη π�υ υι�θ�τησε π�τ� � �νθρωπ�ς.

Ε�ναι λ+θ�ς να πιστε"�υμε &τι υπ+ρ(�υν κακ�� +ν-
θρωπ�ι στ�ν κ&σμ�, &πως επ�σης και &τι η αυστηρ7 τι-
μωρ�α θα τ�υς /�ηθ7σει να Lερθ�"ν καλ"τερα. Π&τε �-
σ(υε κ+τι τ9τ�ι�;

Τ� (ειρ&τερ� ε�δ�ς σκληρ7ς μετα(ε�ρισης ε�ναι η θα-
νατικ7 καταδ�κη. Πρ9πει να εFηγ7σω π&σ� μ+ται� ε�ναι
να περιμ9ν�υμε /ελτιωμ9νη συμπεριL�ρ+ απ& 9ναν α-
π�κεLαλισμ9ν� +νθρωπ�; Ωστ&σ�, καλ& θα 7ταν να επι-
(ειρηματ�λ�γ7σω γενικ&τερα για τη μαται&τητα της α-
π+νθρωπης στ+σης μας. Τα /ασανιστ7ρια ε�ναι �σως �
(ειρ&τερ�ς π&ν�ς π�υ μπ�ρε� να /ιRσει 9νας +νθρωπ�ς.
Απ& τ�υς Αμερικαν�"ς αι(μαλRτ�υς π�λ9μ�υ π�υ επ9-
στρεψαν απ& τ� Β&ρει� Βιετν+μ κ+π�ι�ι υπ9στησαν
επα�σ(υντη και /�αιη μετα(ε�ριση. Oι B�ρει�/ιετνα-
μ9G�ι τ�"ς ε�(αν /ασαν�σει για να τ�υς τιμωρ7-
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σ�υν π�υ πετ�"σαν με /�μ/αρδιστικ+ αερ�πλ+να π+νω
απ& τη (Rρα τ�υς, 7 για να τ�υς πε�σ�υν να κ+ν�υν πρ�-
παγανδιστικ9ς δηλRσεις κατ+ τ�υ π�λ9μ�υ. Αυτ�� π�υ
τ�υς συν9λα/αν τ�υς θεωρ�"σαν κακ�"ς ανθρRπ�υς π�υ
τ�υς +FιGε απ+νθρωπη μετα(ε�ριση. Εντ�"τ�ις, απ’ &,τι
γνωρ�G�υμε τRρα, �ι περισσ&τερ�ι αι(μ+λωτ�ι δεν μετ+-
νιωσαν π�υ π�λ9μησαν κατ+ τ�υ Β&ρει�υ Βιετν+μ, δεν
9καναν πρ�παγανδιστικ9ς δηλRσεις κατ+ τ�υ π�λ9μ�υ και
δεν /ελτ�ωσαν καθ&λ�υ τη στ+ση τ�υς απ9ναντι στ�υς /α-
σανιστ9ς τ�υς, επειδ7 τ�υς (τ"πησαν +σ(ημα για τη συ-
μπεριL�ρ+ τ�υς.

Τ� �δι� ισ("ει για σας και τα μ9λη της �ικ�γ9νει+ς σας.
Qταν σας συμπεριL9ρ�νται +σ(ημα, /+Gω &,τι στ��(ημα
θ9λετε πως δεν ε�στε συνεργ+σιμ�ι. Qταν η γυνα�κα σας
γκρινι+Gει για τ� μισθ& σας και συγκρ�νει τις καλ"τερες
πρ�σπ+θει9ς σας με αυτ9ς τ�υ πι� πετυ(ημ9ν�υ L�λ�υ
σας, σ�γ�υρα �ι δηκτικ9ς της παρατηρ7σεις δεν πρ&κει-
ται να σας εμπνε"σ�υν Rστε να πρ�σπαθ7σετε να /γ+λε-
τε 9να εκατ�μμ"ρι� για (+ρη της.

Qταν � +ντρας σας παραπ�νι9ται συν9(εια &τι δεν κρα-
τ+τε τ� σπ�τι συγυρισμ9ν� και σας τ�ν�Gει επανειλημμ9να
&τι ε�στε π�λ" σπ+ταλη επειδ7 δεν τρRτε την κ&ρα τ�υ
ψωμι�", συν7θως σας (αλ+ει τη δι+θεση και δεν 9(ετε

καμι+ &ρεFη να σ/7νετε &σα LRτα δεν (ρει+Gεστε, να
μαGε"ετε τις σκ&ρπιες εLημερ�δες και να πλ9νετε τα

πι+τα μ’ 9να πλατ" (αμ&γελ� στα (ε�λη. >(ετε
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την α�σθηση πως σας θεωρε� κακ& +νθρωπ� και σας τι-
μωρε� κι αυτ& δεν σας κ+νει καθ&λ�υ καλ&. Μ+λιστα, σ(ε-
δ&ν π+ντα η κατ+στασ7 σας επιδεινRνεται, επειδ7 κατη-
γ�ρε�στε και θ9λετε να Fεσπ+σετε και να ανταπ�δRσετε
τις κατηγ�ρ�ες.

Αν πιστε"ετε πως μπ�ρε�τε στ’ αλ7θεια να αλλ+Fετε
την αρνητικ7 συμπεριL�ρ+ με /�αιες μεθ&δ�υς, τ&τε Fα-
ναδια/+στε τ� /ι/λ�� της ιστ�ρ�ας σας. Τις ελ+(ιστες L�-
ρ9ς π�υ υπ7ρFε απ�τελεσματικ7 αυτ7 η τακτικ7, απαι-
τ7θηκε τ9τ�ιας 9κτασης /�α, Rστε η συμπεριL�ρ+ παρ9-
μεινε αλλαγμ9νη μ&ν� για &σ� δι+στημα η τιμωρ�α κρε-
μ&ταν π+νω απ& τ� κεL+λι τ�υ θ"ματ�ς ως δαμ&κλει�ς
σπ+θη. Μ&λις απελευθερRθηκε απ& την απειλ7 αυτ7 τ�
θ"μα 9κανε &,τι 7θελε.

Qταν αντιμετωπ�G�υμε ρεαλιστικ+ αυτ& τ� G7τημα, �-
Lε�λ�υμε να συμLων7σ�υμε πως μπ�ρ�"με να πετ"(�υ-
με περισσ&τερα με τ� καλ& παρ+ με τ� κακ&. Qσ� (ειρ&-
τερα σας L9ρεται κ+π�ι�ς, τ&σ� πι� καλ+ πρ9πει να τ�ν
αντιμετωπ�Gετε. Μ&ν� κ+ν�ντ+ς τ�ν να αισθανθε� αν&η-
τ�ς π�υ θ"μωσε τ&σ� π�λ", θα αλλ+Fετε τη στ+ση τ�υ.
Ε�ναι π�λ" πι� λ�γικ& και ανθρRπιν� να κερδ�Gετε κ+-
π�ι�ν με την καλ�σ"νη παρ+ με τη /�α.

Ε�ναι &μως απ�τελεσματικ&; Φυσικ+. Μ�ν+(α κ+π�ι�ς
πραγματικ+ αν&ητ�ς παραμ9νει +τρωτ�ς μπρ�στ+ σ’
9να (αμ&γελ�, στην ευγ9νεια και τη Lιλικ&τητα. Αν
τ� +τ�μ� π�υ πρ9πει να αντιμετωπ�σετε δεν ε�-
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ναι τελε�ως παραν�ϊκ&, να ’στε σ�γ�υρ�ι &τι η συμπερι-
L�ρ+ τ�υ θα /ελτιωθε� π+ρα π�λ" αν π+ψετε να τ�ν α-
ντιμετωπ�Gετε με αγ9νεια και αρ(�σετε να τ�υ L9ρεστε με
καλ�σ"νη και Lρ�ντ�δα.

ΑΠOΤΕΛΕΙ ΕZΑΙΡΕΣΗ O ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΜΕΝOΣ ΘΥΜOΣ;

Oι πι� π�λλ�� απ& σας θα συμLων7σετε &τι τ� να θυμR-
νετε επειδ7 δεν 9γινε αυτ& π�υ θ9λατε ε�ναι αν�ησ�α, αν
πρ&κειται για κ+τι μικρ& κι ασ7μαντ�. Αν σ(εδι+Gετε να
π+τε α"ρι� για κ�λ"μπι και /ρ9Fει, δεν ε�ναι δυνατ&ν να
τα /+Gετε με τ�ν καιρ&. Σ(εδ&ν &λ�ι θα σας θεωρ�"σαν
ανRριμ�υς και παρ�ρμητικ�"ς αν σπ+Gατε τα πι+τα 7
καταστρ9Lατε τα 9πιπλ+ σας, μ&ν� και μ&ν� για να δε�-
Fετε στ�υς +λλ�υς π&σ� θυμRσατε.

Τι συμ/α�νει &μως στις περιπτRσεις π�υ νιRθετε πως
υπ+ρ(ει σ�/αρ&ς λ&γ�ς για να θυμRσετε; Αν δε�τε 9ναν
+ντρα να (τυπ+ει 9να σκυλ�, δεν 9(ετε τ� δικα�ωμα να γ�-
νετε 9Fαλλ�ι μαG� τ�υ και να πρ�σπαθ7σετε να σRσετε τ�
σκυλ�; Αν 9νας παλληκαρ+ς ταλαιπωρε� τ� παιδ� σας,
δεν θα ’πρεπε να εF�ργιστε�τε και να τ�ν /+λετε στη θ9-
ση τ�υ;

Κατ+ τη γνRμη μ�υ, η απ+ντηση ε�ναι «&(ι». Αν
τ� καλ�σκεLτε�τε, λα τα ε�δη τ�υ θυμ�" ε�ναι δικαι-

�λ�γημ9να. Και μ+λιστα, δεν θα υπ7ρ(ε καν
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λ&γ�ς να θυμRσετε αν δεν πιστε"ατε πως εσε�ς 9(ετε α-
π&λυτ� δ�κι� και πως τ� +λλ� +τ�μ� 9(ει απ&λυτ� +δικ�.
Αυτ& ισ("ει επ�σης για τα πρ+γματα και για τα Lυσικ+
στ�ι(ε�α. Qταν κλ�τσ+τε θυμωμ9ν�ι τ� σκασμ9ν� σας
λ+στι(�, στην �υσ�α πρ�σπαθε�τε να πε�τε στ�ν κ&σμ�
πως τ� λ+στι(� δεν ε�(ε καν9να δικα�ωμα να σκ+σει, πως
σας 9παιFε /ρ&μικ� παι(ν�δι και πως γι’ αυτ& τ�υ αF�Gει
μια κλ�τσι+.

Σε τελικ7 αν+λυση, τ� λ+στι(� 9(ει τ� δικα�ωμα να σκ+-
σει, &πως τ� 9(ει κι 9νας παλληκαρ+ς να δ9ρνει τα παι-
δι+. Δεν 9(�υμε καν9να θε&σταλτ� δικα�ωμα να επιμ9-
ν�υμε πως τα λ+στι(α και �ι παλληκαρ+δες δεν μπ�ρ��ν
να L9ρ�νται μ’ αυτ& τ�ν τρ&π�. Δεν ε�ναι υπ�(ρεωτικ& να
γ�νεται αυτ& π�υ θ9λ�υμε, ακ&μα κι &ταν �ι επιθυμ�ες μας
ε�ναι ευγενικ9ς 7 νιRθ�υμε πως 9(�υμε απ&λυτ� δ�κι�.
Κατ+ π+σα πιθαν&τητα και η +λλη πλευρ+ πιστε"ει πως
L9ρεται δ�καια και σωστ+, �π&τε π�ι�ς μπ�ρε� να κρ�νει
αντικειμενικ+; Ακ&μα κι αν αυτ&ς π�υ σας συγ("Gει δεν
μπ�ρε� να δRσει μια λ�γικ7 εF7γηση για τις πρ+Fεις τ�υ,
και π+λι δεν ε�ναι υπ�(ρεωτικ& να συμπεριL9ρεται &πως
θα θ9λαμε, επειδ7 ��ει δικα
ωμα να κ�νει λ�θ�ς.

Αυτ& δεν καταλα/α�ν�υν �ι περισσ&τερ�ι +νθρωπ�ι,
π�υ ν�μ�G�υν &τι 9(�υν δ�κι�. Συ(ν+ καταδικ+G�υν δικα�ως
τη συμπεριL�ρ+ των +λλων –&πως την π�ρνε�α, τα ναρ-
κωτικ+, την εγκληματικ&τητα 7 τ� γεγ�ν&ς &τι π�λ-
λ+ παιδι+ παρατ+νε τ� σ(�λε��– και πρ�/+λ-
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λ�υν 9να σωρ& /+σιμ�υς λ&γ�υς για τ�υς �π���υς μια τ9-
τ�ια συμπεριL�ρ+ �δηγε� σε πρ�/λ7ματα, �π&τε θα 7-
ταν καλ"τερ� να απ�Lε"γεται. Μα πιστε"�υν επ�σης πως,
ακρι/Rς επειδ7 �ι �δι�ι ε�ναι τ&σ� λ�γικ��, επειδ7 �ι ε-
μπειρ�ες τ�"ς 9(�υν ωριμ+σει και τ�υς 9(�υν �δηγ7σει στ�
συμπ9ρασμα πως αυτ�� �ι τρ&π�ι συμπεριL�ρ+ς ε�ναι ι-
δια�τερα επιG7μι�ι κι επειδ7 υπ+ρ(�υν κ+π�ι�ι π�υ θα 9-
νιωθαν ευτυ(9στερ�ι αν υι�θετ�"σαν διαL�ρετικ7 στ+-
ση Gω7ς –θ9ματα για τα �π��α στην κυρι�λεF�α &λ�ς �
κ&σμ�ς θα συμLων�"σε μαG� τ�υς– �ι εν λ&γω +νθρωπ�ι
πρ�πει να π+ψ�υν να συμπεριL9ρ�νται αν&ητα.

Γιατ� &μως πρ9πει να π+ψ�υν να ε�ναι αν&ητ�ι 7 να
σταματ7σ�υν να L9ρ�νται σαν εFυπν+κηδες; Γιατ� να μην
μπ�ρ�"ν �ι +νθρωπ�ι να L9ρ�νται ασυλλ&γιστα, αν 9τσι
θ9λ�υν, ακ&μα κι αν συνειδητ�π�ι�"ν πως η συμπεριL�-
ρ+ τ�υς ε�ναι νευρωσικ7, αυτ�καταστρ�Lικ7 7 απλRς α-
ν&ητη; Εσε�ς κι εγR δεν 9(�υμε καν9να δικα�ωμα να επι-
μ9ν�υμε &τι κ+π�ι�ς +λλ�ς δεν πρ9πει να καπν�Gει, επει-
δ7 ενδ9(εται να π+θει καρκ�ν�, �"τε να τ�υ απαγ�ρε"-
σ�υμε να γ�νει αλκ��λικ&ς 7 κλ9Lτης. Ε�ναι γελ��� να Lα-
νταG&μαστε τ� αντ�θετ�. Oι +νθρωπ�ι 9(�υν θεμελιRδες
δικα�ωμα να π+ρ�υν λανθασμ9νες απ�L+σεις. Κι αν κ+-
ν�υν λ+θ�ς επιλ�γ7, αυτ& θα ’ναι κρ�μα, γιατ� τελικ+ θα

υπ�L9ρ�υν. Ωστ&σ�, πρ9πει να τ�υς δ�θε� τ� δικα�ω-
μα να κ+ν�υν μια αν&ητη επιλ�γ7. Εσε�ς κι εγR δεν

ε�μαστε Θε�� και δεν διευθ"ν�υμε τ� σ"μπαν.
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Ας επιτρ9ψ�υμε λ�ιπ&ν στ�υς ανθρRπ�υς να γ�ν�υν αυ-
τ& π�υ θ9λ�υν. Αν πληγRσ�υν εσ+ς 7 εμ9να, ας μη θυμR-
σ�υμε δικαι�λ�γημ9να για τις αν&ητες πρ+Fεις τ�υς. Ας
τ�υς συλλ+/�υμε απλRς κι ας τ�υς κρατ7σ�υμε για 9να
δι+στημα εκτ&ς κ�ινων�ας, 7 ας τ�υς εκπαιδε"σ�υμε να
συμπεριL9ρ�νται διαL�ρετικ+. Κι αυτ& γ�νεται δ�ν�ντας
σε κ+θε Gωνταν& �ν τ� δικα�ωμα να κ+νει λ+θ�ς. >τσι,
δεν θα θυμRσετε π�τ9, &σ� δικαι�λ�γημ9ν�ς κι αν θα 7-
ταν � θυμ&ς σας.

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠOΤΕ O ΘΥΜOΣ ΜΕ ΓΕΓOΝOΤΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ;

Με +λλα λ&για, � θυμ&ς απ�τελε� π+ντα απ�τ9λεσμα της
επιμ�ν7ς εν&ς ανθρRπ�υ να γ�νεται &,τι θ9λει; Δεν υπ+ρ-
(ει π�τ9 περ�πτωση να θυμRσ�υν �ι +νθρωπ�ι για υπ�-
συνε�δητ�υς λ&γ�υς π�υ 9(�υν την αLετηρ�α τ�υς στην
παιδικ7 ηλικ�α;

Φυσικ+. Oι +νθρωπ�ι μπ�ρε� να κρατ+νε κακ�ες, 9-
στω και υπ�συνε�δητα, για π�λλ+ (ρ&νια. _σως ε�στε α-
κ&μα θυμωμ9ν�ι με τη μητ9ρα σας επειδ7 ε�(ε αδυναμ�α
στ�ν αδελL& 7 στην αδελL7 σας. W �σως εFακ�λ�υθε�τε
να L9ρεστε απα�σια στ� παιδ� π�υ κατ+ λ+θ�ς σ+ς πυ-
ρ�/&λησε στ� μ+τι με τ� αερ�/&λ� τ�υ. Π�λλ9ς α-
π�γ�ητε"σεις 9(�υν την αLετηρ�α τ�υς στα παι-
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δικ+ μας (ρ&νια και ευθ"ν�νται 9μμεσα για 9να μεγ+λ�
μ9ρ�ς της σημεριν7ς δυσL�ρ�ας και ε(θρ&τητ+ς μας.
Αυτ&, ωστ&σ�, συμ/α�νει μ�ν+(α επειδ7 επιτρ9π�υμε στα
συγκεκριμ9να γεγ�ν&τα να μας ταρ+G�υν. Για +λλη μια
L�ρ+, η αν+λυση αυτ7ς της παλαι&τερης συμπεριL�ρ+ς
δεν διαL9ρει �υσιαστικ+ απ& την αν+λυση της συμπερι-
L�ρ+ς και τ�υ θυμ�" π�υ /ιRσατε (τες. Ν�μ�Gατε πως
θ9λατε συγκεκριμ9να πρ+γματα κι 9πειτα συνε(�σατε
νευρωσικ+ να πιστε"ετε πως 9πρεπε �πωσδ7π�τε να τα
απ�κτ7σετε. Oι παιδικ9ς απ�γ�ητε"σεις σ+ς κ+ν�υν σ�-
μερα να θυμRνετε, επειδ7 εFακ�λ�υθε�τε να 9(ετε τις �-
διες αFιRσεις π�υ ε�(ατε και πριν απ& π�λλ+ (ρ&νια.

Η Γκ�υ9ν 7ταν μια π�λ" αισθησιακ7 κ�π9λα, π�υ ε-
πεδε�κνυε συν9(εια τις καμπ"λες της στ�υς +ντρες. >-
νιωθε 9ντ�ν� μ�σ�ς γι’ αυτ�"ς απ& τα εLη/ικ+ της (ρ&-
νια, &ταν � πατ9ρας της, L�/�"μεν�ς πως η κ�ινωνικ7
της Gω7 θα την �δηγ�"σε στην αν7θικη συμπεριL�ρ+,
της 9λεγε επανειλημμ9να πως θα γιν&ταν π&ρνη. Τ� μ�-
σ�ς της για τ�ν πατ9ρα της γενικε"τηκε πρ�ς &λ�υς τ�υς
+ντρες, τ�υς �π���υς 7θελε να πρ�καλε� και μετ+ να α-
π�ρρ�πτει. Wταν � 9Fυπν�ς τρ&π�ς της να εκδικηθε� τ�
αντρικ& L"λ�. Τ� μ&ν� πρ&/λημα 7ταν πως ε�(ε απ�με�-
νει �λ�μ&να(η κι 9νιωθε τ&σ� απ�Fενωμ9νη απ& τ�υς +-

ντρες, Rστε 9(ανε τ�υς υπ9ρ�(�υς ρ�μαντικ�"ς δεσμ�"ς
π�υ εκε�ν�ι επιθυμ�"σαν να συν+ψ�υν μαG� της. Θ9-

λησε να κ+νει ψυ(�θεραπε�α για να μπ�ρ9σει
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να αντιμετωπ�σει απ�τελεσματικ+ τ� πρ&/λημ+ της και
να επιτρ9ψει στ�ν εαυτ& της να αγαπηθε�.

Zεκ�νησα εFηγRντας της &τι, παρ&λ� π�υ � πατ9ρας
της παρεF7γησε τις πρ�θ9σεις της, ε�(ε τ� νευρωσικ& δι-
κα�ωμα να τ� κ+νει. _σως αντιμετRπιGε � �δι�ς σεF�υαλι-
κ+ πρ�/λ7ματα, �π&τε θα ’πρεπε να τ�ν λυπ+ται αντ� να
τ�ν μισε�. Αν τ�ν συγ(ωρ�"σε, (ωρ�ς να Fε(+σει τι της 9-
κανε, δεν θα /�ωνε αυτ+ τα αρνητικ+ συναισθ7ματα για
τ�υς +ντρες. Αντ�θετα, θα 9νιωθε πι� εγκ+ρδια απ9ναντ�
τ�υς κι εκε�ν�ι θα της τ� ανταπ9διδαν. >τσι, θα πραγμα-
τ�π�ι�"νταν �ι /αθ"τερες επιθυμ�ες της ως γυνα�κας.

«Μα νιRθω μ�σ�ς για τ�υς +ντρες εδR και δ9κα (ρ&-
νια. Δεν θα περ+σ�υν +λλα τ&σα (ρ&νια Rσπ�υ να τ� Fε-
περ+σω;» με ρRτησε.

«Δεν θα (ρειαστε�ς περισσ&τερ� απ& μερικ9ς /δ�μ+-
δες 7 μ7νες, αν π+ψεις να πιστε"εις &σα 9λεγες στ�ν εαυ-
τ& σ�υ &λα αυτ+ τα (ρ&νια. O λ&γ�ς π�υ κρατ+ς σ7μερα
σε απ&σταση τ�υς +ντρες δεν ε�ναι επειδ7 � πατ9ρας σ�υ
σε κατηγ&ρησε πριν απ& δ9κα (ρ&νια &τι Fεν�κ�ιμ+σαι,
αλλ+ επειδ7 (τες τ� απ&γευμα, &ταν κ+π�ι�ς πωλητ7ς
μπ7κε στ� γραLε�� σ�υ, επαν9λα/ες για +λλη μια L�ρ+
στ�ν εαυτ& σ�υ αυτ& π�υ τ�υ λες (ρ&νια �λ&κληρα: Q-
λ�ι �ι +ντρες ε�ναι κακ��. Θα τ�υς τιμωρ7σω. Δεν πρ&κει-
ται π�τ9 Fαν+ να με θεωρ7σ�υν Lτην7.

»Κ+ν�ντας αυτ9ς τις σκ9ψεις, 9(ασες τη (τεσιν7
μ9ρα. Αν δεν ε�(ες σκεLτε� 9τσι κι αν ε�(ες αντι-
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ληLθε� τη διαL�ρ+ αν+μεσα στις πρ�θ9σεις τ�υ πωλητ7
και τις πρ�θ9σεις τ�υ πατ9ρα σ�υ, δεν θα ε�(ες θυμRσει
καθ&λ�υ. Αντ�θετα μ+λιστα, θα γ�ητευ&σ�υν».

Εκε�νη διαLRνησε π+λι μαG� μ�υ για τις επιδρ+σεις
π�υ ε�(ε π+νω της μια μακρ�(ρ&νια 9μμ�νη ιδ9α, αλλ+
εγR αρν7θηκα να υπ�(ωρ7σω. Τις επ&μενες /δ�μ+δες
επανεF9τασε πρ�σεκτικ+ τη στ+ση της και κατ9ληFε πως
ε�(α δ�κι�. Υι�θ9τησε μια πι� 7πια συμπεριL�ρ+ και ε-
π9τρεψε σε κ+π�ι�υς +ντρες να τη /γ+λ�υν 9Fω, μ&ν�
π�υ αυτ7 τη L�ρ+ (+ρηκε με την πρ�σ�(7 π�υ της 9δει-
Fαν και ανταπ�κρ�θηκε.

ΘΥΜOΣ ΚΑΙ �ΗΛΙΑ

Oι +νθρωπ�ι π�υ Gηλε"�υν ε�ναι και �F"θυμ�ι. Oι περισ-
σ&τερ�ι δεν αντιλαμ/+ν�νται, ωστ&σ�, πως τα Gηλ&τυπα
+τ�μα ε�ναι επ�σης και τα πι� L�/ισμ9να και π+σ(�υν α-
π& 9ντ�ν� σ"μπλεγμα κατωτερ&τητας. Για να τ� Fεπερ+-
σ�υν, κρ�ν�υν τ�υς εαυτ�"ς τ�υς σ(εδ&ν απ�κλειστικ+
απ& τις αντιδρ+σεις των +λλων απ9ναντ� τ�υς. Αν �ι L�-
λ�ι και τα αγαπημ9να τ�υς πρ&σωπα τ�υς δ�ν�υν περισ-
σ7 πρ�σ�(7, αισθ+ν�νται μια (αρ+ +νθρωπ�ι. Αν &μως

η πρ�σ�(7 τ�υς στραLε� σε κ+π�ι�ν +λλ�, τα Gηλ&τυ-
πα +τ�μα πανικ�/+λλ�νται επειδ7 L�/�"νται πως

συν9/η &,τι (ειρ&τερ� – 9γιναν 9να τ�π�τα.

H P E M H Σ T E

84

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·84



Γι’ αυτ& δεν ε�ναι λ�γικ& να παραπ�νι9ται � Gηλι+ρης
+ντρας &τι δεν μπ�ρε� να 9(ει εμπιστ�σ"νη στη γυνα�κα
τ�υ. Στην πραγματικ&τητα, τ�ν εαυτ& τ�υ δεν μπ�ρε� να
εμπιστευθε�, δηλαδ7 ε�ναι δ"σπιστ�ς ως πρ�ς τη γν$μη
τ�υ για τ�ν εαυτ τ�υ, &(ι τη γνRμη της γυνα�κας τ�υ γι’ αυ-
τ&ν. Αν ε�(ε μεγαλ"τερη αυτ�πεπ��θηση, δεν θα 7ταν τ&-
σ� σημαντικ7 η γνRμη των +λλων για τ� +τ�μ& τ�υ. Στην
�υσ�α, αFιRνει να κ+ν�υν �ι +λλ�ι &,τι δεν μπ�ρε� να κ+-
νει � �δι�ς. Θ9λει εσε�ς κι εγR να σ(ηματ�G�υμε καλ7 γνR-
μη γι’ αυτ&ν, υπ& �π�ιεσδ7π�τε συνθ7κες, ενR � �δι�ς δεν
ε�ναι σε θ9ση να εκτιμ7σει τ�ν εαυτ& τ�υ σωστ+.

Μη δικαι�λ�γε�στε &ταν σας κατηγ�ρε� 9να Gηλ&τυ-
π� +τ�μ�. Ρωτ7στε τ� γιατ� πρ9πει να τ�υ δε�(ν�υν &λ�ι
συν9(εια την αγ+πη τ�υς, γιατ� δεν πιστε"ει &τι 9(ει αF�α
ως +νθρωπ�ς, ακ&μα κι αν �ι υπ�ψ�ες τ�υ ε�ναι /+σιμες,
κι 9πειτα θυμ�στε τ�υ πως δεν πρ&κειται να /ιRσει την α-
γ+πη π�υ αFιRνει, &ταν γ�νεται τ&σ� εν�(λητικ&. Πρ9πει
να ε�ναι κανε�ς +γι�ς για να αγαπ7σει κ+π�ι�ν π�υ μισε�
τ�ν εαυτ& τ�υ και γ�νεται ακ&μα πι� μισητ&ς στην πρ�-
σπ+θει+ τ�υ να αγαπηθε�.

ΕδR λ�ιπ&ν /ρ�σκ�νται �ι ψυ(�λ�γικ9ς αιτ�ες τ�υ θυ-
μ�". Πρ9πει να μελετ7σετε επανειλημμ9να αυτ& τ� κε-
L+λαι�, Rσπ�υ να καταλ+/ετε απ&λυτα τη διαδικασ�α τ�υ
θυμ�". Για �ρισμ9ν�υς απ& σας θα ε�ναι αρκετ+ ε"κ�-
λ�, μερικ�� αναμL�/�λα θα συναντ7σ�υν μεγ+λες δυ-
σκ�λ�ες. Qσ� ακατ&ρθωτ� κι αν σας Lα�νεται
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στην αρ(7, μην τα παρατ7σετε. Θα /ελτιRνεστε διαρκRς
&σ� πρ�σπαθε�τε. Να θυμ+στε π+ντα &τι η �δια η απ�-
γ�7τευση 9(ει δευτερε"�υσα σημασ�α μπρ�στ+ στη δια-
μ&ρLωση των συναισθημ+των σας. O θυμ&ς σας πρ�9ρ-
(εται απ& τ�ν τρ&π� σκ9ψης σας, &(ι απ& αυτ& π�υ σκ9-
Lτεστε. Η αντιμετRπιση της απ�γ�7τευσης 9ρ(εται δε"-
τερη, αL�" πρRτα απ�κτ7σετε τ�ν 9λεγ(� των συναισθη-
μ+των σας. Μ&ν� &ταν θα τ� 9(ετε πετ"(ει αυτ&, θα ε�στε
σε θ9ση να (ειριστε�τε την �δια την απ�γ�7τευση.

H P E M H Σ T E

86

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·86



K E Φ A Λ A I O  4

Μη μεγαλ�π�ιε
τε τις καταστ�σεις

MΙΑ ΑΠ^ ΤΙΣ (ειρ&τερες τ+σεις π�υ 9(�υμε &λ�ι ε�ναι
να μεγαλ�π�ι�"με τα πρ+γματα. Συνηθ�G�υμε να υπερ-
/+λλ�υμε για τη σημασ�α τ�υς. Αυτ& συ(ν+ �δηγε� στ� θυ-
μ&. Ε�ναι, επ�μ9νως, σημαντικ& να συνειδητ�π�ι7σ�υμε τι
ε�ναι πραγματικ+ σ�/αρ& και τι &(ι και πRς μπ�ρ�"με
να αντιμετωπ�G�υμε μια κρ�σιμη κατ+σταση.

Την επ&μενη L�ρ+ π�υ θα ταρα(τε�τε για κ+τι, ανα-
ρωτηθε�τε &σ� τ� δυνατ&ν γρηγ�ρ&τερα –και κατ+ πρ�-
τ�μηση πρ�τ�" ταρα(τε�τε– μ7πως αυτ& π�υ νιRθετε δεν
ε�ναι παρ+ μια απλ7 εν&(λησηU μ7πως /ιRνετε απλRς 9-
να θλι/ερ& γεγ�ν&ς αντ� για μια τραγωδ�αU και μ7πως
μπ�ρε�τε να αντ9Fετε αυτ7 την απ�γ�7τευση. Αν θεω-
ρε�τε &τι 9ρ(εστε αντιμ9τωπ�ι με 9να απλRς δυσ+ρεστ�
συμ/+ν, τ&τε θα υπ�L9ρετε απ& εν�(λ7σεις κι απ�γ�η-
τε"σεις. Αν &μως υπερ/+λλετε ως πρ�ς τη σημασ�α κ+-
π�ι�υ περιστατικ�", θα ν�μ
�ετε &τι αντιμετωπ�Gετε κατα-
στρ�L9ς, τρ�μερ+ γεγ�ν&τα και Gητ7ματα Gω7ς και θα-
ν+τ�υ. >τσι ε�ναι &μως; Μ7πως εσε�ς πε�θετε τ�ν εαυ-
τ& σας πως 9ρ(εται τ� τ9λ�ς τ�υ κ&σμ�υ;

Η δι+κριση αυτ7 9(ει σημασ�α επειδ7 καθ�-
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ρ�Gει αν η αντ�δρασ7 σας θα ε�ναι 7ρεμη 7 νευρωσικ7.
Κ+π�ιες επιLανε�ς πρ�σωπικ&τητες, &πως � δρ aλμπερτ
>λις, επιμ9ν�υν &τι καν9να γεγ�ν&ς δεν ε�ναι π�τ9 κατα-
στρ�Lικ&. Ωστ&σ�, �ι περισσ&τερ�ι μ+λλ�ν δεν θα συμ-
Lων7σ�υν. Θα 7θελα λ�ιπ&ν να δRσω 9μLαση σε δ"�
πρ+γματα σ(ετικ+ με τα θλι/ερ+ γεγ�ν&τα και τις απ�γ�η-
τε"σεις: κατ+ πρRτ�ν, τα περισσ&τερα συμ/+ντα δεν ε�-
ναι τ&σ� σ�/αρ+ &σ� συν7θως ν�μ�G�υμε και, κατ+ δε"-
τερ�ν, ακ&μα κι αν 9να γεγ�ν&ς ε
ναι π�λ" σ�/αρ&, με τ�
να ταραG&μαστε, (ειρ�τερε"�υμε απλRς την κατ+σταση.

OΙ ΑΠOΓOΗΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓOΝΤΑΙ

OΠΩΣΔΗΠOΤΕ ΔΙΑΤΑΡΑ�ΕΣ

Oι πι� πρ&σLατες ανακαλ"ψεις στην ψυ(�λ�γ�α δε�(ν�υν
Fεκ+θαρα &τι &ταν κ+π�ι�ς ε�ναι απ�γ�ητευμ9ν�ς, δεν
ε�ναι �πωσδ7π�τε και διαταραγμ9ν�ς. Qταν καταλ+/ετε
αυτ&ν τ� δια(ωρισμ&, θα συνειδητ�π�ι7σετε &τι τα δυ-
σ+ρεστα γεγ�ν&τα δεν μπ�ρ�"ν απ& μ&να τ�υς να σας
κ+ν�υν να θυμRσετε.

Απ�γ�ητε"εστε &ταν θ9λετε κ+τι και δεν γ�νεται, 7 &-
ταν δεν θ9λετε κ+τι και σας επι/+λλεται με τ� G&ρι. Qταν

θ9λετε να με�νετε στ� σπ�τι σας και να κ�ιμηθε�τε, αλλ+
δεν μπ�ρε�τε επειδ7 πρ9πει να π+τε στη δ�υλει+, αυτ&

ε�ναι απ�γ�7τευση. Qταν L9ρεστε καλ+ σε κ+-
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π�ι�ν κι αυτ&ς σας θεωρε� δεδ�μ9ν�υς ε�ναι μια απ�γ�7-
τευση. Και στις δ"� περιπτRσεις θ9λατε κ+τι και δεν 9γινε.

Πριν απ& π�λλ+ (ρ&νια �ι ψυ(�λ&γ�ι 9λεγαν &τι η α-
π�γ�7τευση �δηγε� αυτ�μ+τως στην ε(θρ&τητα. Απ�κα-
λ�"σαν αυτ7 την ιδ9α «υπ&θεση απ�γ�7τευσης–επιθετι-
κ&τητας». Να 9νας τρ&π�ς με τ�ν �π��� 9Lτασαν σ’ αυτ&
τ� συμπ9ρασμα: >/αλαν μερικ+ παιδι+ σ’ 9να δωμ+τι�
γεμ+τ� με υπ9ρ�(α παι(ν�δια – κ�"κλες π�υ μιλ�"σαν κι
9κλαιγαν, 9να μεγ+λ� κ�υκλ&σπιτ�, ηλεκτρικ& σ�δερ� κτλ.
ΑL�" +Lησαν τα παιδι+ να συνηθ�σ�υν σ’ αυτ+ τα κατα-
πληκτικ+ παι(ν�δια, τα π7γαν σ’ 9να διπλαν& δωμ+τι�, π�υ
(ωριG&ταν απ& τ� πρRτ� με μια κ�υρτ�να. Αυτ& τ� δω-
μ+τι� 7ταν γεμ+τ� με πι� ευτελ7 παι(ν�δια – �ι κ�"κλες
δεν 7ταν τ&σ� ωρα�ες, τ� κ�υκλ&σπιτ� 7ταν μικρ& και τ�
σ�δερ� δεν λειτ�υργ�"σε. Oι επιστ7μ�νες-μελετητ9ς τρ+-
/ηFαν την κ�υρτ�να κι +Lησαν 9να παρα/+ν να (ωρ�Gει
τα παιδι+ απ& τ� πρRτ� δωμ+τι�, 9τσι Rστε να μην μπ�-
ρ�"ν να πλησι+σ�υν τα δελεαστικ+ παι(ν�δια. Qπως 7-
ταν Lυσικ&, τα παιδι+ απ�γ�ητε"θηκαν επειδ7 7θελαν να
πα�F�υν με τα καλ+ παι(ν�δια, αλλ+ δεν μπ�ρ�"σαν. Qσ�
δι+στημα 9παιGαν με τα κατRτερης π�ι&τητας παι(ν�δια,
�ι ψυ(�λ&γ�ι κρατ�"σαν σημειRσεις για τη συμπεριL�-
ρ+ τ�υς κι ανακ+λυψαν &τι η επιθετικ&τητ+ τ�υς αυF7-
θηκε FαLνικ+, &ταν τα παιδι+ 9νιωσαν απ�γ�ητευ-
μ9να. >τσι συμπ9ραναν &τι η απ�γ�7τευση �δηγε�
στην επιθετικ&τητα.
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Στην πραγματικ&τητα, κατ9δειFαν απλRς πειραματι-
κ+ κ+τι π�υ γνωρ�Gαμε απ& την αρ(7, τ� �π���, μ+λιστα,
διδα(θ7καμε απ& &λ�υς αυτ�"ς με τ�υς �π���υς 7ρθαμε
κ+π�τε σε επαL7. Σας 9μαθαν �ι γ�νε�ς σας πως &ταν ε�-
στε απ�γ�ητευμ9ν�ι, πρ�πει να καταλ7Fετε στην επιθετι-
κ&τητα και πως, στην πραγματικ&τητα, η απ�γ�7τευση
πρ�κ+λεσε την επιθετικ&τητ+ σας.

Αυτ& π�υ F9(ασαν &μως 7ταν τ� γεγ�ν&ς &τι π�λ"
συ(ν+ �ι +νθρωπ�ι απ�γ�ητε"�νται (ωρ�ς να υL�στανται
διαταρα(9ς. ΑL�" η απ�γ�7τευση υπ�τ�θεται πως πρ�-
καλε� κ+π�ια διαταρα(7, γιατ� δεν συμ/α�νει π+ντα κ+τι
τ9τ�ι�; ΤRρα μπ�ρ�"με επιτ9λ�υς να απαντ7σ�υμε σ’
αυτ7 την ερRτηση: η απ�γ�7τευση δεν �δηγε� αναγκα-
στικ+ σε διαταρα(9ς. Απ& μας εFαρτ+ται. Αν σκεLτ�"με
Fεκ+θαρα &ταν νιRθ�υμε απ�γ�ητευμ9ν�ι, μπ�ρ��με να
απ�L"γ�υμε τη διαταρα(7 (τ� θυμ&, τ� L&/�, την κατ+-
θλιψη). Αν, αντ�θετα, σκεLτ�"με νευρωσικ+, θα την υ-
π�στ�"με.

Τελικ+ λ�ιπ&ν, συνειδητ�π�ι�"με πως η απ�γ�7τευ-
ση και η διαταρα(7 απ�τελ�"ν δ"� τελε�ως διαL�ρετι-
κ9ς καταστ+σεις, π�υ δεν συνεπ+γεται απαρα�τητα η μ�α
την +λλη, παρ&λ� π�υ συ(ν+ 9τσι συμ/α�νει. Qλ�ι σας
γνωρ�Gετε κ+π�ι�υς ανθρRπ�υς π�υ Lα�ν�νται να 9(�υν

&,τι θα μπ�ρ�"σαν π�τ9 να λα(ταρ7σ�υν κι &μως πα-
ραπ�νι�"νται συν9(εια. ΓνRρισα ανθρRπ�υς π�υ 7-

ταν πετυ(ημ9ν�ι στη δ�υλει+ τ�υς, ευτυ(ισμ9-
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ν�ι στ� γ+μ� τ�υς, υγιε�ς, με καλ+ και υπ+κ�υα παιδι+ και
παραπ�ν�"νταν για τ� &τι δεν ε�(αν λεLτ+ για F&δεμα,
για τ� &τι δεν 7ταν αρκετ+ δημ�Lιλε�ς 7 ακ&μα και για
τις καιρικ9ς συνθ7κες. >(ω γνωρ�σει κι +λλ�υς ανθρR-
π�υς π�υ μια Gω7 9πρεπε να αγων�G�νται, π�υ αντιμετR-
πιGαν πρ�/λ7ματα υγε�ας, π�υ σπ+νια 9/γαιναν απ& τα
σπ�τια τ�υς, αλλ+ σ(εδ&ν π�τ9 δεν γκρ�νιαGαν �"τε στε-
ν�(ωρ�"νταν. Αυτ& απ�δεικν"ει πως υπ+ρ(ει δια(ωρι-
στικ7 γραμμ7 αν+μεσα στις απ�γ�ητε"σεις και τις δια-
ταρα(9ς. Καταλα/α�νετε τRρα γιατ� μπ�ρε� να ε�στε π�-
λ" απ�γ�ητευμ9ν�ι μα �ι διαταραγμ9ν�ι, ενR +λλ�ι ε�-
ναι ελαLρRς απ�γ�ητευμ9ν�ι και π�λ� διαταραγμ9ν�ι;

OΙ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΑΠOΓOΗΤΕΥΣΕΙΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠOΛΥΤΩΣ ΑΝΕΚΤΕΣ

Κι αν ακ&μα μ9(ρι εδR συμLωνε�τε μαG� μ�υ κι απ�δ9(ε-
στε την ιδ9α &τι �ι απ�γ�ητε"σεις μας δεν ευθ"ν�νται για
τις διαταρα(9ς μας, ε�ναι πιθαν&ν να μη θ9λετε να παρα-
δε(τε�τε &τι αυτ+ τα δ"� δεν 9(�υν την παραμικρ7 σ(9ση
μεταF" τ�υς. Δεν λ9ω, υπ+ρ(ει 9νας 9μμεσ�ς συσ(ετισμ&ς,
επειδ7 αν δεν 7σασταν απ�γ�ητευμ9ν�ι, δεν θα νιRθατε
διαταραγμ9ν�ι 7 τ�υλ+(ιστ�ν δεν θα (ρειαG&ταν να πε�-
σετε τ�ν εαυτ& σας να μην ταρα(τε�. aλλωστε, η α-
π�γ�7τευση απαιτε� π�λλ7 πρ�σπ+θεια απ&
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μ9ρ�υς μας, αν θ9λ�υμε να την αντιμετωπ�σ�υμε 7ρεμα,
�π&τε, απ& αυτ7 την +π�ψη, σ(ετ�Gεται με τα συναισθ7-
ματ+ μας. Αν λ�ιπ&ν καταL9ρετε να θεωρε�τε λιγ&τερα
γεγ�ν&τα στη Gω7 σας ως απ�γ�ητε"σεις, 7 αντιληLθε�τε
&τι �ι απ�γ�ητε"σεις σας δεν ε�ναι τ&σ� σ�/αρ9ς &σ� πι-
στε"ατε, θα περι�ρ�Gατε ασLαλRς την πιθαν&τητα να
νιRσετε διαταραγμ9ν�ι.

Για να τ� πετ"(ετε αυτ&, (ρει+Gεται να επανεFετ+σε-
τε τις απ�γ�ητε"σεις π�λ" πι� πρ�σεκτικ+ απ’ &,τι στ�
παρελθ&ν. Πρ9πει να καταλ+/ετε τι ε�ναι αληθιν+ ανα-
γκα�� σ’ αυτ& τ�ν κ&σμ� και τι &(ι. Τι 9(�υν να π�υν για
τ� θ9μα αυτ& η ψυ(�λ�γ�α κι η ιατρικ7; Oυσιαστικ+, τα
μ&να π�υ πραγματικ+ 9(�υμε αν+γκη ε�ναι τρ�L7, στ9-
γη, ρ�υ(ισμ&ς και ικαν�π��ηση τ�υ ενστ�κτ�υ της ανα-
παραγωγ7ς. �ωρ�ς κ+π�ι� απ’ αυτ+ θα πεθα�ναμε 7 θα
(+ναμε τα λ�γικ+ μας. Δεν λ9ω, /9/αια, να περι�ριστ�"-
με απ�κλειστικ+ στην ικαν�π��ηση αυτRν των θεμελιω-
δRν αναγκRν, με την ιδ9α, παραδε�γματ�ς (+ρη, πως η α-
γ+πη δεν μας ε�ναι απαρα�τητη 7 δεν ε�ναι σπ�υδα�� να
9(�υμε μια καλ7 δ�υλει+. Τ� να μας αγαπ+νε και να /ρ�-
σκ�υμε ενδιαL9ρ�ν στη δ�υλει+ μας ε�ναι σημαντικ&, &-
(ι &μως αναγκα��. Ε�ναι σ�γ�υρα απ�γ�ητευτικ& να μη
συνδε&μαστε συναισθηματικ+ με +λλ�υς ανθρRπ�υς 7

να ασκ�"με 9να /αρετ& επ+γγελμα. Δεν θα 7ταν &μως
α/+στα(τ�, &πως �σως 9(ετε την τ+ση να πιστε"ετε.

Δεν θα πεθα�νατε αν δεν σας αγ+πησε π�τ9
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κ+π�ι�ς. Πρ&σLατα 9λα/α τ� (ιλι�στ& επε�γ�ν τηλεLR-
νημα απ& 9ναν παν9Fυπν� νεαρ& π�υ /ασαν�Gεται επει-
δ7 (Rρισε με τη Lιλεν+δα τ�υ. Πρ�σπ+θησα να τ�ν κ+-
νω να καταλ+/ει πως η δι+λυση τ�υ αρρα/Rνα τ�υ 7ταν
(ωρ�ς αμLι/�λ�α κ+τι στεν&(ωρ� και θλι/ερ& και πως
αυτ& καθαυτ& τ� γεγ�ν&ς τ�" πρ�καλ�"σε απλRς απ�-
γ�7τευση. Εκε
ν�ς μετ9τρεψε την απ�γ�7τευσ7 τ�υ λ&γω
τ�υ (ωρισμ�" σε σ�/αρ7 διαταρα(7 και δυσκ�λευ&ταν
να απ�δε(τε� πως αυτ7 η απ�γ�7τευση δεν 7ταν, τελικ+,
τ&σ� L�/ερ7. Μ&λις συνειδητ�π��ησε πως μια απ&ρρι-
ψη μπ�ρε�, �υσιαστικ+, να ε�ναι τελε�ως ανRδυνη, ηρ9-
μησε κι +ρ(ισε να ψ+(νει για καιν�"ργια Lιλεν+δα.

aπειρες απ�γ�ητε"σεις μπ�ρε� να γ�ν�υν π�λ" ευκ�-
λ&τερα ανεκτ9ς απ’ &σ� συν7θως ν�μ�G�υμε. Qταν τα παι-
δι+ δεν τρRνε &λ� τ� Lαγητ& τ�υς, δεν 9(�υμε να κ+ν�υ-
με με καμι+ L�/ερ7 απ�γ�7τευση, απλRς με μια σπατ+-
λη ελ+(ιστων (ρημ+των. Κι αν σας εν�(λε� αυτ&, τ&τε /+λ-
τε τ� πι+τ� στ� ψυγε�� για να τ� L+νε αργ&τερα. >νας
�δηγ&ς π�υ κ+νει μαν�"/ρες στ� δρ&μ� μπρ�στ+ σας
δεν πρ&κειται να πρ�καλ9σει πυρηνικ7 9κρηFη. Δεν ε�-
ναι τρ�μερ& να σας κ�ρν+ρει κ+π�ι�ς – απλRς εν�(λητι-
κ&. Αν δεν π+ρετε α"Fηση, αυτ& θα /λ+ψει τ� π�ρτ�L&-
λι σας, &(ι εσ+ς, εκτ&ς κι αν τ� επιτρ9ψετε. Αυτ7 ε�ναι η
�υσ�α. Η απ�γ�7τευση καθαυτ7ν συν7θως δεν ε�ναι
κ+τι τρ�μερ& – μπ�ρε� να γ�νει ε"κ�λα ανεκτ7, αν πρ�-
σπαθ7σ�υμε. ΕF+λλ�υ, μια απ�γ�7τευση, &σ�
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σ�/αρ7 κι αν ε�ναι, δεν �δηγε� αναγκαστικ+ σε διαταρα-
(7, εκτ&ς αν επιτρ9ψ�υμε εμε�ς να συμ/ε� κ+τι τ9τ�ι�.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑ�ΩΡΙ�ΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ

ΕΝO�ΛΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡOΦΕΣ;

Αν ν�μ�Gετε &τι αυτ& π�υ σας συμ/α�νει ε�ναι τρ�μερ&,
τ&τε σ�γ�υρα δεν πρ&κειται να κ+τσετε με σταυρωμ9να
(9ρια και να αL7σετε τ�υς ανθρRπ�υς να σας πατ7-
σ�υν. Αν &μως δεν θεωρ7σετε &τι τ� συγκεκριμ9ν� γεγ�-
ν&ς σημα�νει και τ� τ9λ�ς τ�υ κ&σμ�υ, θα τ� αντιμετωπ�-
σετε 7ρεμα και δεν θα θυμRσετε. Η διαμ&ρLωση τ�υ συ-
ναισθηματικ�" σας κ&σμ�υ σ’ αυτ7 τη L+ση θα εFαρτη-
θε� απ& τ� τι ακρι/Rς συμ/α�νει.

Κ+π�ι�ς πελ+της μ�" 9λεγε π&σ� 9Fαλλ�ς 9νιωθε ε-
πειδ7 � μεγαλ"τερ�ς αδελL&ς τ�υ 7θελε να δανειστε� (ρ7-
ματα απ’ αυτ&ν, για να Lρ�ντ�σει τη μητ9ρα τ�υς. O πε-
λ+της μ�υ δεν ε�(ε τη δυνατ&τητα να διαθ9σει +λλα (ρ7-
ματα για τη Lρ�ντ�δα της και, επιπλ9�ν, π�στευε πως δεν
(ρειαG&ταν να κ+νει κ+τι τ9τ�ι�, μια και η μητ9ρα τ�υ ε�-
(ε 9να καταπ�στευμα π�υ μπ�ρ�"σε να τη συντηρε�. Τ�ν
εν�(λ�"σε &μως αL+νταστα η ιδ9α πως � αδελL&ς τ�υ

θα πρ�σπαθ�"σε να τ�υ απ�σπ+ (ρ7ματα για πρ�σω-
πικ9ς υπηρεσ�ες, επειδ7 Lρ&ντιGε τη μητ9ρα τ�υς.

«Δεν ε�ναι σωστ&», επ9μενε � Μπιλ. «Υπ7ρ-
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Fα δ�και�ς με τ�ν �9νρυ σε �τιδ7π�τε μ�υ G7τησε π�τ9.
Qταν πρ&/αλε αυτ7 την αF�ωση, 9νιωσα πως μ’ 9πιανε
κ�ρ&ιδ�».

«Q(ι, δεν ε�ναι αυτ&ς � λ&γ�ς π�υ θ"μωσες, Μπιλ»,
δ7λωσα εγR. «Μ9(ρι στιγμ7ς δεν μ�υ ε�πες τ�π�τα νευρω-
σικ& 7 παρ+λ�γ�, και για να θυμRσεις, πρ9πει να κ+νεις
σκ9ψεις επηρεασμ9νες απ& τ� συνα�σθημα της �ργ7ς».

«Qπως;»
«Qπως: Ε�ναι �ρι�τ να μ�υ L9ρεται +δικα � αδελL&ς

μ�υ».
«Και γιατ� με θυμRνει αυτ&;»
«Επειδ7 μετατρ9πεις τις εν�(λ7σεις σε καταστρ�L9ς.

Παραδε�γματ�ς (+ρη, δεν ισ("ει &τι ε�ναι πραγματικ+
Lρι(τ& να σ�υ L9ρεται +δικα � αδελL&ς σ�υ. Απ&δειF9
μ�υ πως ε�ναι τρ�μερ&. Με π�ι� τρ&π� σ’ 9(ει πληγRσει;
Q(ι πRς πληγRθηκες εσ" με την &λη κατ+σταση, αλλ+
πRς σε πλ7γωσε � αδελL&ς σ�υ. Σε κατηγ�ρε� &τι ε�σαι
τσιγκ�"νης. Ε�σαι; Q(ι; Τ&τε, +σ’ τ�ν να 9(ει τη γνRμη τ�υ
κι εσ" τη δικ7 σ�υ.

»Αν, απ& την +λλη μερι+, ε�(ες πει στ�ν εαυτ& σ�υ: O
αδελL&ς μ�υ ε�ναι τρελ&ςU πρ�σπαθε� να /γ+λει απ& τη
μ"γα F�γκι, ενR F9ρει π�λ" καλ+ πως δεν μ�υ περισσε"�υν
(ρ7ματα και, κυρ�ως, δεν μας (ρει+G�νται καν περισσ&-
τερα. Τι να γ�νει, θα αρκεστε� στ� καταπ�στευμα της
μητ9ρας μας. _σως 9τσι κληρ�ν�μ7σει λιγ&τερα &-
ταν εκε�νη πεθ+νει, μα δεν μπ�ρR να κ+νω τ�-
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π�τα γι’ αυτ&. Δεν F9ρω τι τ�ν 9(ει πι+σει, 9(ει γ�νει τελε�ως
ανα�σθητ�ς τα τελευτα�α (ρ&νια. Ελπ�Gω να συν9λθει σ"-
ντ�μα. Αν &μως δεν συμμ�ρLωθε�, αυτ& ε�ναι δικ& τ�υ
πρ&/λημα, &(ι δικ& μ�υ.

»Πες μ�υ, Μπιλ, αν ε�(ες σκεLτε� 9τσι, θα ε�(ες ταρα-
(τε�;»

«Μ+λλ�ν &(ι. Αν δεν 9δινα τ&ση σημασ�α στις κατη-
γ�ρ�ες τ�υ, θα 7ταν αδ"νατ�ν να αντιδρ+σω συναισθη-
ματικ+, καλ+ δεν λ9ω; Με +λλα λ&για, θα τ�ν αντιμετR-
πιGα σαν να μη συν9/αινε τ�π�τα. Αν μεγαλ�π�ιR τα πρ+γ-
ματα, κινδυνε"ω να εν�(ληθR. Αν &(ι, δεν υπ+ρ(ει L&-
/�ς να ταρα(τR. Σωστ+;»

«Σωστ+».

O ΘΥΜOΣ ΕΝΔΕ�ΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤO ΦOΒO ΣΑΣ

Π�λλ9ς L�ρ9ς τ� πι� θυμωμ9ν� +τ�μ�, αντ� να νιRθει
μεγαλ"τερη σιγ�υρι+ κι αυτ�πεπ��θηση, ε�ναι, στην πραγ-
ματικ&τητα, τ� πι� L�/ισμ9ν�. Συ(ν+ με την �ργ7 τ�υς
�ι +νθρωπ�ι καλ"πτ�υν 9ντ�ν�υς L&/�υς ανεπ+ρκειας
7 τ� L&/� της απ�τυ(�ας. Για να τ� καταλ+/ετε αυτ&, α-
ναλ�γιστε�τε μια συνηθισμ9νη αντ�δραση. Qταν κ+π�ι�ς

πανικ�/+λλεται, ε�ναι 7πι�ς 7 9Fαλλ�ς; Αν τ9σσερις
παλληκαρ+δες σ+ς στριμRF�υν σε μια γωνι+, θα κα-

ταρρε"σετε 7 θα παλ9ψετε σαν τρελ��; Πρ�-
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LανRς, θα μπ�ρ�"σαν να συμ/�"ν και τα δ"�, αλλ+ τ�
γεγ�ν&ς &τι πιθαν&τατα θα παλε"ατε σαν πληγωμ9νη τ�-
γρη απ�δεικν"ει αυτ& π�υ θ9λω να πω. Θα αντιδρ�"σα-
τε με απ�στευτη �ρμητικ&τητα μ&ν� και μ&ν� επειδ7 θα
νιRθατε τρ�μ�κρατημ9ν�ι.

Qσ�ν αL�ρ+ σε καταστ+σεις της καθημεριν7ς Gω7ς,
τ� καλ"τερ� παρ+δειγμα ε�ναι �σως η περ�πτωση τ�υ Gη-
λ&τυπ�υ συντρ&L�υ. Η Μπ9τυ ε�ναι μια π�λ" συμπαθη-
τικ7 κ�π9λα, π�υ γνRρισε επιτ9λ�υς κ+π�ι�ν +ντρα π�υ
της +ρεσε. Εκε�ν�ς ε�(ε διαλ"σει τ� δεσμ& τ�υ με τη Lι-
λεν+δα τ�υ πρ�τ�" αρ(�σει να /γα�νει με την Μπ9τυ, η
�π��α 7Fερε την &λη ιστ�ρ�α. Αν π7γαιναν σε κ+π�ι� μπαρ
7 εστιατ&ρι� και τ"(αινε να /ρ�σκεται εκε� κι εκε�νη, η
Μπ9τυ L�/&ταν πως �σως η παρ�υσ�α της Fυπν�"σε στ�
L�λ� της τα παλι+ τ�υ συναισθ7ματα. Αυτ& την 9κανε να
θυμRνει με τ�ν >ντυ, τ�ν �π��� μ+λιστα κατηγ�ρ�"σε
&τι σκ&πιμα την π7γαινε σε κ+π�ι� μ9ρ�ς &π�υ θα συνα-
ντ�"σε την παλι+ τ�υ Lιλεν+δα.

ΕκδηλRν�ντας τ� θυμ& της, η Μπ9τυ 9λπιGε να αναι-
ρ9σει την πιθαν&τητα να Fαναγυρ�σει � L�λ�ς της στην
πρRην τ�υ. Π�στευε πως μ&ν� με την αγαν+κτηση μπ�-
ρ�"σε να πρ�στατε"σει τ�ν εαυτ& της απ& τ� L&/� της
μη (+σει τ�ν >ντυ.

Μια L�ρ+ � >ντυ 9δειFε γελRντας στην Μπ9τυ π�"
ε�(αν παρκ+ρει κ+π�τε με την παλι+ τ�υ L�λη και Lι-
λι&ντ�υσαν. eστερα απ& αυτ&, εκε�νη τ�υ 9κα-
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νε σωστ7 αν+κριση, GητRντας να μ+θει π&σ� συ(ν+ την
9/λεπε, τι 9καναν μαG� κι αν η �δια τ�υ +ρεσε περισσ&τε-
ρ� απ& την +λλη κ�π9λα. Κ+θε L�ρ+ π�υ τ�ν υπ9/αλλε
σε αν+κριση τρ�τ�υ /αθμ�", ε�(ε επ�γνωση της δυσαρ9-
σκειας τ�υ >ντυ. Καταλ+/αινε πως γιν&ταν ανιαρ7 και
καταπιεστικ7, αλλ+ δεν μπ�ρ�"σε να συγκρατηθε�. Πα-
ρ&λ� π�υ 9/λεπε πως �ι εκδηλRσεις τρυLερ&τητ+ς τ�υ
απ9ναντ� της &λ� και περι�ρ�G�νταν, εFακ�λ�υθ�"σε να
τ�ν /ασαν�Gει σ(ετικ+ με τα συναισθ7ματ+ τ�υ για την
πρRην τ�υ, Rσπ�υ εκε�ν�ς τελικ+ δι9κ�ψε τ� δεσμ& τ�υς
κι 9ψαFε γι’ +λλη κ�π9λα, π�υ δεν θα γιν&ταν κ�υραστι-
κ7 με τη G7λια της.

Αυτ& τ� παρ+δειγμα δε�(νει πRς τα Fεσπ+σματα της
Μπ9τυ λ&γω τ�υ L&/�υ της απ&ρριψης επ9Lεραν τελικ+
την πραγματικ7 απ&ρριψη και πRς � θυμ&ς της απ�τε-
λ�"σε +μεση συν9πεια τ�υ 9ντ�ν�υ L&/�υ της. Αν δεν L�-
/&ταν τ&σ� μ7πως (+σει τ�ν >ντυ, δεν θα 9νιωθε &λη αυ-
τ7 την πικρ�α για τ&σ� ασ7μαντα γεγ�ν&τα.

>να απ& τα πι� θλι/ερ+ παραδε�γματα για τ� πRς �
L&/�ς L9ρνει τ� θυμ& ε�ναι η περ�πτωση τ�υ γ�νι�" π�υ
δεν αν9(εται να τ�ν δι�ρθRν�υν. Αν τ� παιδ� εν&ς τ9τ�ι-
�υ γ�νι�" επισημ+νει κ+π�ι� λ+θ�ς τ�υ, � γ�νι&ς γ�νεται
L�/ερ+ αμυντικ&ς και θυμRνει επειδ7 τ�θεται υπ& αμLι-

σ/7τηση η ευLυdα 7 τ� κ"ρ�ς τ�υ.
>νας μαθητ7ς αμLισ/7τησε και διαLRνησε με

τη δ7λωση τ�υ πατ9ρα τ�υ σ(ετικ+ με τ� κακ&
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π�υ πρ�καλε� η μαρι(�υ+να σε σ"γκριση με τ� αλκ�&λ.
Μ9σα σε λ�γα λεπτ+ � πατ9ρας τ�υ εκνευρ�στηκε τ&σ�
π�υ η εF�υσ�α τ�υ αμLισ/ητ7θηκε, Rστε τ� (τ"πησε με
τ9τ�ια δ"ναμη π�υ τ� παιδ� 9σκασε στ�ν τ��(� κι 9πεσε
στ� π+τωμα. Ακ�λ�"θησε 9νας L�/ερ&ς κα/γ+ς και � πα-
τ9ρας 9διωFε τ� γι� τ�υ απ& τ� σπ�τι, μ�λ�ν&τι 7Fερε &τι
δεν θα ε�(ε π�" να π+ει.

O πατ9ρας �σως ισ(υριG&ταν πως 9δωσε 9να μ+θημα
στ�ν αναιδ9στατ� γι� τ�υ, (ωρ�ς να συνειδητ�π�ιε� &τι
πρ�κ+λεσε μια καταστρ�L7 απ& μια απλ7 διαLων�α.
ΘεRρησε Lρι(τ& κι α/+στα(τ� να διαLωνε� μαG� τ�υ �
γι�ς τ�υ και L�/7θηκε μη Lανε� πως 9(ει +δικ�. Αυτ7 η
πρ��πτικ7 τ�ν πανικ&/αλε τ&σ�, Rστε αναγκ+στηκε να
υπερασπιστε� την εικ&να τ�υ ως αλ+θητ�υ πατ9ρα, με α-
π�τ9λεσμα να κ+νει πραγματικ+ 9να μεγ+λ� λ+θ�ς. O
L&/�ς μ7πως ε�(ε +δικ� τ�ν τ"Lλωσε και δεν συνειδητ�-
π��ησε πως θα 7ταν απ&λυτα Lυσι�λ�γικ& να κ+νει λ+-
θ�ς και πως, και στην περ�πτωση ακ&μα π�υ ε�(ε δ�κι�,
δεν 7ταν τ&σ� τρ�μερ& π�υ � γι�ς τ�υ διαLRνησε μαG�
τ�υ. Τ9λ�ς, δεν αντιλ7Lθηκε &τι τRρα πια � γι�ς τ�υ σ�-
γ�υρα απ�κλει&ταν να συμLων7σει ευγενικ+ μαG� τ�υ,
ακ&μα κι αν καταλ+/αινε πως � �δι�ς 9κανε λ+θ�ς.

Αυτ�� �ι αμυντικ�� εν7λικ�ι, π�υ πρ9πει π+ντα να α-
π�δεικν"�νται σωστ�� και π�υ τ�υς εν�(λε� η πρ��-
πτικ7 να απ�καλυLθε� τ� αντ�θετ�, ε�ναι �ι πι� ανα-
σLαλε�ς. Φ�/�"νται τ&σ� π�λ" μ7πως κ+ν�υν
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λ+θ�ς, Rστε γ�ν�νται /�αι�ι πρ�κειμ9ν�υ να απ�L"γ�υν
να αντιμετωπ�σ�υν την αλ7θεια. Oι θυμωμ9ν�ι +νθρω-
π�ι ε�ναι συ(ν+ �ι πι� L�/ισμ9ν�ι και �ι πι� ανεπαρκε�ς.
Αν δεν L�/�"νταν τ&σ�, δεν θα 9διναν μεγ+λη σημασ�α
σε αθRα περιστατικ+ �"τε θα τυLλRν�νταν απ& την �ρ-
γ7 για γεγ�ν&τα π�υ θα παρ9/λεπε κι 9να μικρ& παιδ�.

ΕΙΝΑΙ ΠOΤΕ ΥΠO�ΡΕΩΤΙΚO ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΥΤO ΠOΥ ΘΕΛΕΤΕ;

Αν9Lερα πρ�ηγ�υμ9νως πως κ+θε ε�δ�υς θυμ&ς ε�ναι τυ-
πικ+ δικαι�λ�γημ9ν�ς, επειδ7 πρ�LανRς πιστε"ετε &τι 9-
(ετε εκατ& τ�ις εκατ& δ�κι�, αλλιRς δεν θα θυμRνατε ε-
Fαρ(7ς. Qταν θυμRνετε, σκ9Lτεστε: Δεν μ�υ αF�Gει τ9τ�ια
μετα(ε�ριση, �π&τε πρ9πει να τη σταματ7σω αμ9σως. Aυ-
τ& μπ�ρε� να τ� πιστε"ετε για καταστ+σεις 7 ανθρRπ�υς.
Q,τι &μως 9(ει κυρ�ως σημασ�α ε�ναι πως συγ("Gεστε π�-
λ" περισσ&τερ� αν πιστε"ετε πως η +δικη μετα(ε�ριση θα
μπ�ρ�"σε να ε�(ε απ�Lευ(θε�, παρ+ αν 7ταν σ(εδ&ν α-
ναπ&Lευκτη. Για παρ+δειγμα, τα λ+στι(α τ�υ αυτ�κιν7-
τ�υ σας 9(�υν κ+νει τρι+ντα (ιλι+δες μ�λια και πρ9πει να
αντικατασταθ�"ν. Δεν τα αλλ+Fατε &μως κι 9τσι 9τυ(ε να

π+θετε λ+στι(� στη (ειρ&τερη περ�σταση. Θα πε�τε στ�ν
εαυτ& σας: Μακ+ρι να μη μ�υ ’(ε σκ+σει τ� λ+στι(�.

Πρ&κειται για μια λ�γικ7, υγι7 κι επ�σης ανR-
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δυνη δ7λωση. >πειτα μπ�ρε� να πε�τε αν�7τως στ�ν ε-
αυτ& σας: ΣυνεπRς, δεν θα ’πρεπε να μ�υ σκ+σει, επειδ7
ε�ναι τρ�μερ& να πρ9πει να αλλ+Fω λ+στι(�, ειδικ+ &ταν
/ι+G�μαι να π+ω σε π+ρτι.

eστερα απ& λ�γ�, ωστ&σ�, ενδ9(εται να συνειδητ�-
π�ι7σετε &τι 7ταν αναμεν&μεν� να σας σκ+σει τ� λ+στι-
(�, μια και ε�(ατε 7δη Fεπερ+σει τα τρι+ντα (ιλι+δες μ�-
λια. Παρ&λ� π�υ 7ταν εFαιρετικ+ +/�λ� αυτ& π�υ σας
συν9/η κι �σως συγ(υστ7κατε με την τσιγκ�υνι+ σας, πι-
θαν&ν να τ� Fεπερ+σετε π�λ" ε"κ�λα, εL&σ�ν 9(ετε συ-
να�σθηση &τι σας +FιGε αυτ& π�υ π+θατε.

Ας υπ�θ9σ�υμε &μως πως συγ(υστ7κατε με κ+τι για
τ� �π��� δεν L9ρατε καμι+ ευθ"νη, π�υ δεν σας +FιGε κα-
θ&λ�υ, ενR �ι πραγματικ�� 9ν�(�ι, αυτ�� π�υ 9πρεπε να
τιμωρηθ�"ν, ανταμε�Lθηκαν. Δεν 9(ετε τ� ηθικ& δικα�ω-
μα και δεν θα 7ταν υγι7ς αντ�δραση να συγ(υστε�τε και
να θυμRσετε;

Η απ+ντηση ε�ναι και π+λι «&(ι». Π+ρτε την περ�πτω-
ση της Ρ�υθ. �Rρισε "στερα απ& δ9κα (ρ&νια γ+μ�υ και
� +ντρας της Fαναπαντρε"τηκε. Τ� δικαστ7ρι� αν9θεσε
σ’ εκε�ν�ν την κηδεμ�ν�α τ�υ εννι+(ρ�ν�υ γι�υ τ�υς, ε-
πειδ7 η Ρ�υθ ε�(ε ταρα(τε� τ&σ� π�λ" "στερα απ& 9ναν
κα/γ+ με τ�ν +ντρα της τ�ν πρ�ηγ�"μεν� (ρ&ν�, Rστε
εγκατ9λειψε την �ικ�γ9νει+ της κι 9μεινε 9γκυ�ς με κ+-
π�ι�ν +λλ�. Πριν συμ/ε� αυτ&, 7ταν μια τρυLερ7 σ"-
Gυγ�ς π�υ 9κανε τα π+ντα για να ευ(αριστ7σει
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τ�ν +ντρα της, θυσι+G�ντας ακ&μα και την καρι9ρα της.
Qπ�τε εκε�ν�ς Gητ�"σε /�7θεια για να κ�υρ9ψει τ� γρα-
σ�δι 7 να πλ"νει τ� αυτ�κ�νητ�, η Ρ�υθ δεν δ�στασε π�τ9
να σπε"σει για (+ρη τ�υ γ+μ�υ της και της ευτυ(�ας τ�υ
συG"γ�υ της.

Τ� μ�σ�ς π�υ 9κρυ/ε μ9σα της η Ρ�υθ 7ταν απ�στευ-
τ�. Oνειρευ&ταν πως σκ&τωνε τ�ν +ντρα της. Τ�ν περισ-
σ&τερ� καιρ& 9νιωθε +ρρωστη. Της ε�(ε κ�πε� η &ρεFη.
Δεν κ�ιμ&ταν καλ+ τη ν"(τα κι 9(ανε ε"κ�λα την υπ�μ�-
ν7 της με τ� νε�γ9ννητ� μωρ& της. Wταν δικαι�λ�γημ9-
να θυμωμ9νη; Σ�γ�υρα. Κατ+ τη γνRμη της, δεν της +Fι-
Gε αυτ& π�υ 9παθε κι επιπλ9�ν θ"μωνε π�υ � +ντρας της
/γ7κε κερδισμ9ν�ς, ενR αυτ&ς 7ταν π�υ θα ’πρεπε να υ-
π�L9ρει. Δ�κιμ+στε να κ+νετε ψυ(�θεραπε�α σε κ+π�ι�ν
π�υ /ρ�σκεται σε μια τ9τ�ια κατ+σταση και θα καταλ+/ε-
τε γιατ� �ι ψυ(�θεραπευτ9ς μασ�υλ+νε τις π�πες τ�υς!

Κατ’ αρ(+ς, 7ταν αν+γκη να της εFηγ7σω πως δεν υ-
π7ρ(ε καν9νας ν&μ�ς π�υ να 9λεγε &τι δεν 9πρεπε να α-
δικηθε�. Δε"τερ�ν, δεν 7ταν τ&σ� τρ�μερ& τ� &τι υπ9στη
+δικη αντιμετRπιση απ& τη δικαι�σ"νη σε αντ�θεση με
τ�ν +ντρα της. Τρ�τ�ν, τ� &τι � σ"Gυγ&ς της της L9ρθηκε
9τσι δεν σ7μαινε &τι 7ταν κακ&ς και μ�(θηρ&ς +νθρω-
π�ς. Και τ9ταρτ�ν, δεν θα κ9ρδιGε τ�π�τε αν πρ�σπαθ�"-

σε να τ�ν σκ�τRσει 7 να τ�ν τιμωρ7σει. Ας υπ�θ9σ�υ-
με πως εσε�ς, � αναγνRστης, ε�στε η Ρ�υθ κι εγR πα-

ραθ9τω τα επι(ειρ7ματ+ μ�υ:
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α) Ρ�υθ, � πραγματικ&ς λ&γ�ς π�υ ε�σαι θυμωμ9νη ε�-
ναι πως πιστε"εις &τι δεν θα ’πρεπε να περ+σεις τ9τ�ια σ"γ-
(υση, &τι δεν θα ’πρεπε να (+σεις τ� παιδ� σ�υ, &τι � ερα-
στ7ς σ�υ θα ’πρεπε να σε παντρευτε� και &τι τα δικαστ7-
ρια θα ’πρεπε να τιμωρ7σ�υν τ�ν +ντρα σ�υ κι &(ι εσ9-
να. Δεν λ9ω, �σως 9(εις δ�κι� σε &λα αυτ+, μα αυτ& δεν
σημα�νει &τι πρ9πει να απ�κτ7σεις αυτ& π�υ θ9λεις απλRς
και μ&ν� επειδ7 9(εις δ�κι�. Υπ7ρFε π�τ9 αυτ&ς � κ&σμ�ς
δ�και�ς; Π�ι�ς λ9ει πως πρ9πει να Lερ&μαστε καλ+ στ�υς
+λλ�υς; Π�ι�ς λ9ει πως &λ�ι �ι +νθρωπ�ι θα υL�στανται
σωστ7 και δ�καιη μετα(ε�ριση; O κ&σμ�ς π�υ G�"με δεν
ε�ναι τ9λει�ς και π�λλ9ς L�ρ9ς �ι +νθρωπ�ι αδικ�"νται,
�π&τε Lρ&ντισε να συνηθ�σεις την ιδ9α.

ΑσLαλRς, θα ’θελες τα πρ+γματα να ε�ναι πρ�ς &Lε-
λ&ς σ�υ, Ρ�υθ, κι αυτ7 ε�ναι μια υγι7ς και λ�γικ7 επιθυ-
μ�α απ& μ9ρ�υς σ�υ. Ωστ&σ�, � θυμ&ς σ�υ L�υντRνει &-
(ι επειδ7 δεν 9γινε αυτ& π�υ 7θελες, αλλ+ επειδ7 αν�7-
τως π�στεψες &τι �πρεπε να γ�νει τ� δικ& σ�υ. Δε�Fε μ�υ τ�
ν&μ� π�υ �ρ�Gει &τι μ&ν� η Ρ�υθ Σμιθ σ’ αυτ& τ�ν κ&σμ�
δεν θα αντιμετωπ�σει δυσκ�λ�ες. Τ� πρ&/λημ+ σ�υ ε�ναι
&τι μπ9ρδεψες την επιθυμ�α σ�υ για δ�καιη αντιμετRπι-
ση με την πεπ��θηση &τι 7ταν υπ�(ρεωτικ& να σ�υ Lερ-
θ�"ν δ�καια. Γιατ� &μως να ε�ναι υπ�(ρεωτικ&; Σ�γ�υρα
θα 7ταν καλ"τερα 9τσι, &πως επ�σης θα 7ταν πρ�τι-
μ&τερ� να μην ε�(αμε π�τ9 πλημμ"ρες, καρκ�ν�υς,
π�λ9μ�υς και δυσ�σμ�α τ�υ στ&ματ�ς. Αυτ&
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δεν σημα�νει πως 9(ω τ� δικα�ωμα να επιμ9νω να εκπλη-
ρωθ�"ν &λες αυτ9ς �ι επιθυμ�ες μ�υ, μ&ν� και μ&ν� επει-
δ7 ε�ναι σημαντικ9ς για μ9να, σωστ+;

/) Τ� γεγ�ν&ς &τι � +ντρας σ�υ /γ7κε κερδισμ9ν�ς απ’
αυτ7 την υπ&θεση και &τι αδικ7θηκες δεν ε�ναι τ� τ9λ�ς
τ�υ κ&σμ�υ, &πως πιστε"εις. Αν σκ�τRσεις τ�ν +ντρα σ�υ,
θα πας Lυλακ7 για &λη σ�υ τη Gω7, �π&τε � γι�ς σ�υ και
τ� μωρ& σ�υ δεν θα G7σ�υν με καν9ναν απ& τ�υς /ι�λ�-
γικ�"ς τ�υς γ�νε�ς. Μια και μιλ+με για καταστρ�L9ς, τι
ν�μ�Gεις πως θα συμ/ε� τ&τε; Σ�γ�υρα δεν θ9λεις να (ει-
ρ�τερ9ψεις την κατ+σταση.

Επ�σης, εL&σ�ν τ� παιδ� ε�ναι 7δη ενν9α (ρ&νων, θα
πρ9πει να περιμ9νεις μ&ν� π9ντε (ρ&νια για να Lτ+σει σε
ηλικ�α να διαλ9Fει τ� γ�νι& με τ�ν �π��� θ9λει να G7σει.
Μπ�ρε�ς να περιμ9νεις π9ντε (ρ&νια; Και τι 9(εις να πεις
για την πιθαν&τητα να πεθ+νει σ7μερα 7 α"ρι� � +ντρας
σ�υ; >τσι θα ’παιρνες αμ9σως π�σω τ� γι� σ�υ, σωστ+; Και
τ9λ�ς, παρ&λ� π�υ εκε�ν�ς κ�ρ&ιδεψε τ�υς π+ντες αυτ7
τη L�ρ+, ε�ναι μ+λλ�ν απ�θαν� να συνε(�σει να τα κατα-
L9ρνει μια Gω7. Κ+π�τε θα απ�καλυLθε� � πραγματικ&ς
τ�υ (αρακτ7ρας. Τα δικαστ7ρια �σως τ�ν κρ�ν�υν ακα-
τ+λληλ� ως πατ9ρα, η γυνα�κα τ�υ μπ�ρε� να τ�ν εγκα-

ταλε�ψει 7 τ� παιδ� να ταρα(τε� τ&σ� υπ& την κηδεμ�-
ν�α τ�υ, Rστε να σ�υ δ�θε� η ευκαιρ�α να αναθ9σεις

την υπ&θεση σε κ+π�ια επ�σημη αρ(7 και να
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τ�υ τ� π+ρεις. Με λ�γα λ&για, Ρ�υθ, τ� παι(ν�δι δεν τ9λειω-
σε ακ&μα. Κανε�ς μας δεν F9ρει τι τ�υ επιLυλ+σσει τ�
μ9λλ�ν, περ�μενε λ�ιπ&ν να δεις. Δεν 7ρθε τ� τ9λ�ς τ�υ κ&-
σμ�υ. Και μ+λιστα, ενδε(�μ9νως να ε�ναι η αρ(7 π�λλRν
ωρα�ων πραγμ+των. Πιστε"εις &τι κ+νω λ+θ�ς; Γιατ�; Μπ�-
ρε�ς να πρ�/λ9ψεις τ� μ9λλ�ν; Αν ε�ναι 9τσι, /+λε τ� παλ-
τ& σ�υ και π+με στ�ν ιππ&δρ�μ� να /γ+λ�υμε μια περι-
�υσ�α απ& τις πρ�/λ9ψεις σ�υ. ΠRς μπ�ρε�ς να ε�σαι τ&-
σ� σ�γ�υρη &τι τ� μ9λλ�ν θα ε�ναι απα�σι�; Ενδε(�μ9νως
να ε�ναι, δεν λ9ω. Qμως πιθαν&ν να ε�ναι ευ(+ριστ�.
Επιμ9νω λ�ιπ&ν &τι αυτ7 η υπ&θεση δεν ε�ναι τρ�μερ7.

γ) >νας απ& τ�υς λ&γ�υς για τ�υς �π���υς αναστατR-
θηκες τ&σ� μ’ αυτ7 την κατ+σταση ε�ναι επειδ7 πιστε"εις
&τι � +ντρας σ�υ ε�ναι κακ&ς και μ�(θηρ&ς. Περ�εργ� να
τ� λες εσ" αυτ&, μια και μ�υ εF�μ�λ�γε�σαι μερικ9ς απ&
τις πι� κακ9ς σκ9ψεις π�υ 9(ω ακ�"σει απ& τ&τε π�υ �
μαρκ7σι�ς ντε Σαντ στραγγ+λισε την τελευτα�α τ�υ ερω-
μ9νη. Αν � +ντρας σ�υ ε�ναι κακ&ς, ε�σαι κι εσ". Και μ+-
λιστα, εσ" ε�σαι (ειρ&τερη, γιατ� αυτ&ς δεν 7θελε να σ�υ
κ+νει σ�/αρ& κακ&, δεν υπ�ν&ησε &τι σε θ9λει νεκρ7,
�"τε (+νει τ�ν "πν� τ�υ για να /ρει τρ&π�υς να σε /ασα-
ν�σει. Εσ" τα κ+νεις &λα αυτ+. Κι &μως δεν θεωρε�ς τ�ν
εαυτ& σ�υ κακ&, απλRς αδικημ9ν�. Π�ι�ς F9ρει αν κι
αυτ&ς δεν αισθαν&ταν &τι τ�ν κακ�μετα(ειριG&σ�υν
κατ+ τη δι+ρκεια τ�υ γ+μ�υ σας;
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Ακ&μα κι αν συμLων�"σα μαG� σ�υ &τι σ�υ L9ρθηκε
αισ(ρ+, θα 9νιωθα την αν+γκη να ρωτ7σω γιατ� 9νας κα-
λ&ς +νθρωπ�ς σαν τ�ν +ντρα σ�υ θα 9κανε π�τ9 κ+τι τ&-
σ� μ�(θηρ&; Θα πρ9πει να υπ+ρ(ει /+σιμ�ς λ&γ�ς. Αν
δια(RριGες τη συμπεριL�ρ+ τ�υ απ& τ�ν εαυτ& τ�υ, θα
μπ�ρ�"σες τ&τε να απ�δ�κιμ+σεις και να μισ7σεις τη συ-
μπεριL�ρ+ τ�υ (ωρ�ς να μισε�ς και τ�ν �δι� ως +νθρωπ�.
Και τι λ&γ� θα ε�(ε να σ�υ Lερθε� με τ&σ� +σ(ημ� τρ&-
π�; Qπως εF7γησα και πρ�ηγ�υμ9νως, πρ9πει να ε�ναι
ε�τε αν&ητ�ς ε�τε αδα7ς ε�τε διαταραγμ9ν�ς. Z9ρ�υμε πως
δεν ε�ναι αν&ητ�ς, γιατ� δεν π+σ(ει απ& διαν�ητικ7 κα-
θυστ9ρηση. Aντ�θετα μ+λιστα, ε�ναι αρκετ+ 9Fυπν�ς. Μ7-
πως λ�ιπ&ν ε�ναι αδα7ς; ΠιθανRς. Δεν ν�μ�Gω &μως. Z9-
ρει τι κ+νει – στην πραγματικ&τητα, (ειρ�στηκε π�λ" π�-
νηρ+ &λη αυτ7 την υπ&θεση. Δεν μπ�ρ�"με, επ�μ9νως,
να τ�ν δικαι�λ�γ7σ�υμε &τι τ+(α δεν γνRριGε πως θα τα-
ραG&σ�υν π�υ σ�υ π7ρε τ� γι� σ�υ. Τ&τε, θα πρ9πει να
ε�ναι διαταραγμ9ν�ς, για να σ�υ Lερθε� τ&σ� +σ(ημα,
σωστ+; Μ+λλ�ν κι αυτ&ς θεωρε� πως �ι +νθρωπ�ι ε�ναι
κακ�� και πρ9πει να τιμωρ�"νται, &πως ακρι/Rς πιστε"εις
κι εσ". Εκατ�μμ"ρια +νθρωπ�ι νιRθ�υν δικαι�λ�γημ9-
ν�ι να επι/+λ�υν τιμωρ�ες ιδια�τερα αυστηρ9ς, �ι �π��ες
σαLRς αντιστ�ι(�"ν σε /αρ"τερα σL+λματα.

Μια και � +ντρας σ�υ 9(ει τη νευρωσικ7 πεπ��θη-
ση &τι πρ9πει να τιμωρε� τ�υς ανθρRπ�υς, πRς μπ�-

ρ�"με να τ�ν κατηγ�ρ7σ�υμε επειδ7 εLαρμ&-
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Gει αυτ+ π�υ 9μαθε να πιστε"ει; Ε�ναι απ&λυτα ειλικρι-
ν7ς &ταν θεωρε� &τι ε�σαι κακι+ και &τι τ� παιδ� δεν θα
’πρεπε να μ9νει μαG� σ�υ. Πρ&κειται ενδε(�μ9νως για μια
αν&ητη σκ9ψη, αλλ+ δεν μπ�ρε�ς να τ�ν πε�σεις γι’ αυτ&.
Πρ9πει λ�ιπ&ν να ενεργ7σει σ"μLωνα με τα πιστε"ω τ�υ.
Δεν μπ�ρε� να κ+νει αλλιRς, 9τσι δεν ε�ναι; _σως θα ’πρε-
πε να τ�ν συμπ�ν�"με π�υ ε�ναι τ&σ� διαταραγμ9ν�ς R-
στε να σε μισε�, ενR κ+π�τε σε αγαπ�"σε με π+θ�ς, και μ+-
λιστα απ9κτησε μαG� σ�υ κι 9να παιδ�.

δ) Αν τ�υ Lερθε�ς απα�σια, τι θα καταL9ρεις; Σκ&τω-
σ9 τ�ν και, &πως 7δη σ�υ ε�πα, τ� παιδ� σ�υ θα με�νει �ρ-
Lαν& κι εσ" θα /ρεθε�ς στη Lυλακ7 για &λη την υπ&λ�ι-
πη Gω7 σ�υ. Θα πρ9πει να ε�σαι εντελRς αν&ητη για να
λ"σεις μ’ αυτ& τ�ν τρ&π� τα πρ�/λ7ματ+ σ�υ. Ας υπ�θ9-
σ�υμε, ωστ&σ�, πως δεν τ�ν σκ�τRνεις, απλRς θ9λεις να
τ�υ κ+νεις τη Gω7 δ"σκ�λη. Τι θα γ�νει τ&τε; Τι θα αλλ+-
Fει; Θα γυρ�σει τ� παιδ� σ�υ κ�ντ+ σ�υ; Κι αν τ�ν ανα-
στατRσεις τ&σ� Rστε να υπ�L9ρει πραγματικ+, τι επιπτR-
σεις θα ’(ει αυτ& στ� γι� σ�υ; Ε�ναι καλ& για τ� αγ&ρι να
9(ει 9ναν πατ9ρα π�υ (+νει τ�ν αυτ�9λεγ(& τ�υ; Μ7πως
/ασαν�G�ντ+ς τ�ν θα τ�ν κ+νεις να σε λυπηθε� και να με-
τανιRσει για τ�ν τρ&π� π�υ σ�υ L9ρθηκε; Δεν ν�μ�Gεις
πως θα σε μισ7σει ακ&μα περισσ&τερ� και �σως πρ�-
σπαθ7σει να σ�υ π+ρει και τ� δε"τερ� παιδ�; Αυτ&
δεν ε�ναι απ�θαν�, F9ρεις, γιατ� �ι +νθρωπ�ι π+-
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ντα νιRθ�υν περισσ&τερη πικρ�α και μ�σ�ς &ταν τ�υς L9-
ρεσαι με μ�σ�ς. O θυμ&ς L9ρνει τ� θυμ&, Ρ�υθ. Π�λ" L�-
/+μαι πως θα πρ9πει να FανασκεLτε�ς &λη αυτ7 την ι-
στ�ρ�α, γιατ� αλλιRς θα σ�υ κ+ψει τα σωθικ+. Wδη /ασα-
ν�Gεσαι. O θυμ&ς σ�υ /λ+πτει περισσ&τερ� εσ9να παρ+
αυτ&ν. Δεν σ�υ Lτ+νει π�υ � γ+μ�ς σ�υ διαλ"θηκε και 9-
(ασες τ� παιδ� σ�υ και τ�ν εραστ7 σ�υ; Πρ9πει να (+σεις
και την υγε�α και τα λ�γικ+ σ�υ;

Σ’ αυτ& τ� σημε�� θα αL7σω τη Ρ�υθ στη δυστυ(�α
της και θα σας υπενθυμ�σω πως δεν πρ9πει να γ�νεται α-
ναγκαστικ+ αυτ& π�υ θ9λετε, ακ&μα κι αν πραγματικ+
τ� αF�Gετε. Πρ�σ9Fτε πRς θα αντιμετωπ�σετε αυτ& τ� G7-
τημα, γιατ�, αν δεν τ� (ειριστε�τε σωστ+, μπ�ρε� να σας
κ+νει μεγ+λ� κακ&.

OΙ ΔΙΚΤΑΤOΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠOΙ ΠOΥ ΦΕΡΝOΥΝ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡOΦΗ

Oι περισσ&τερ�ι δεν θ9λ�υν να /ρ�σκ�νται κ�ντ+ σε δι-
κτ+τ�ρες, σε ανθρRπ�υς π�υ τ�υς λ9νε τι να κ+ν�υν, (ω-
ρ�ς να δ�ν�υν καμι+ σημασ�α στις πρ�σωπικ9ς τ�υς επι-
θυμ�ες. Σας π9ρασε &μως π�τ9 απ& τ� μυαλ& η σκ9ψη πως

&ταν θυμRνετε γ�νεστε π�ντα δικτ+τ�ρες; Ε�ναι ε"κ�λ�
να τ� διαπιστRσετε αν θυμηθε�τε τι ε�ναι αυτ& π�υ

σας θυμRνει σε πρRτη L+ση: �ι αFιRσεις σας.
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Και � δικτ+τ�ρας δεν ε�ναι παρ+ μια κιν�"μενη αF�ωση.
Αυτ& ε�ναι π�υ μας εν�(λε�. Απε(θαν&μαστε τ� γεγ�ν&ς
&τι μας δ�ν�υν εντ�λ9ς (ωρ�ς να υπ�λ�γ�σ�υν τις επιθυ-
μ�ες μας, επειδ7 ενδιαL9ρ�νται μ�ν+(α για τις δικ9ς τ�υς.
ΣκεLτε�τε τ� πρ�σεκτικ+ και θα δε�τε &τι �ι δικτ+τ�ρες
ε�ναι μισητ�� επειδ7 θ9λ�υν να /λ+ψ�υν &σ�υς δεν αL7-
ν�υν να γ�νει τ� δικ& τ�υς. Πιστε"�υν &τι �ι +νθρωπ�ι
π�υ δεν τ�υς υπακ�"�υν ε�ναι κακ�� και πρ9πει να τιμω-
ρηθ�"ν αυστηρ+ και αντιμετωπ�G�υν την πιθαν&τητα α-
π�γ�7τευσ7ς τ�υς ως κ+τι τ� τρ�μερ&.

Τι σ(9ση 9(ει αυτ& μ’ εσ+ς; Τι σ(9ση 9(ετε με τ�ν
Μ�υσ�λ�νι, τ�ν ��τλερ και τ�ν Στ+λιν; Ε�ναι π�λ" απλ&:
&ταν νιRθετε θυμ&, δυσL�ρ�α, πικρ�α 7 μ�σ�ς, δεν δια-
L9ρετε απ& αυτ�"ς τ�υς μεγ+λ�υς δικτ+τ�ρες. Τ� γεγ�-
ν&ς πως δεν αν7κετε στην �δια κλ+ση δεν αλλ+Gει καθ&-
λ�υ την �υσ�α: κι εσε�ς ν�μ�Gετε πως &λα πρ9πει να γ�ν�-
νται &πως επιθυμε�τε, αλλιRς 9(ετε να αντιμετωπ�σετε
μια καταστρ�L7.

Ε�ναι ε"κ�λ� να καταλ+/ετε τι ενν�R αν εFετ+σετε
την περ�πτωση εν&ς σαδιστ7 π�υ μαστιγRνει τη Lιλεν+-
δα τ�υ, για να την υπ�τ+Fει. Και /λ9π�υμε πRς κ+π�ι�ς
+ντρας L9ρεται σαν δικτ+τ�ρας &ταν ε�ναι λ�(�ας στ�
στρατ& και τρ�μ�κρατε� τ�υς στρατιRτες τ�υ. Q,τι λ9ει
γ�νεται – και δεν σκ9Lτεται και π�λ" τι λ9ει. Τι συμ/α�-
νει &μως με την αL�σιωμ9νη μητ9ρα π�υ πρ�σπα-
θε� να πε�σει τ� παιδ� της να μελετ7σει και να
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π+ρει καλ�"ς /αθμ�"ς; W τ�ν πατ9ρα π�υ θυμRνει με
τ� γι� τ�υ γιατ� απ�καλε� τη μ+να τ�υ μ9γαιρα; Αυτ�� �ι
+νθρωπ�ι ε�ναι δικτ+τ�ρες μ&ν� και μ&ν� επειδ7 θυμR-
ν�υν; Και /9/αια.

Η μητ9ρα π�υ πρ�σπαθε� να πε�σει τ� παιδ� της να
π+ρει καλ�"ς /αθμ�"ς δεν ε�ναι δικτ+τ�ρας για τ� &τι
πρ�σπαθε�. Γ�νεται δικτ+τ�ρας &ταν υπερ/+λλει και επι-
μ�νει &τι τ� παιδ� πρ9πει �πωσδ7π�τε να π+ρει καλ�"ς
/αθμ�"ς. T9τ�ι� (αρακτ7ρα 9(�υν �ι δικτ+τ�ρες: απαι-
τ�"ν να γ�νεται αυτ& π�υ θ9λ�υν και πιστε"�υν πως &σ�ι
τ�υς παρακ�"�υν ε�ναι κακ�� και πρ9πει να τιμωρηθ�"ν
σκληρ+.

Αν η μητ9ρα αντιμετRπιGε πι� λ�γικ+ τ� πρ&/λημα,
θα συνειδητ�π�ι�"σε πως α) θα 7ταν υπ9ρ�(� η κ&ρη
της να γιν&ταν +ριστη μαθ7τριαU /) � μ&ν�ς τρ&π�ς για
να τα καταL9ρει ε�ναι να μελετ+ει περισσ&τερ�U γ) συνε-
πRς, καλ+ θα 9κανε η �δια να την παρακιν7σει να μελε-
τ+ει πι� π�λ", κι αν (ρειαστε�, να την τιμωρε� για την τε-
μπελι+ τηςU και δ) αν η τιμωρ�α δεν L9ρει τα επιθυμητ+
απ�τελ9σματα, δεν θα ’πρεπε να θεωρ7σει την κ&ρη της
κακ7, αλλ+ να απ�δε(τε� 7ρεμα &τι δεν μπ�ρε� να αλλ+-
Fει. Αν η μητ9ρα αντιδρ�"σε 9τσι, η κ&ρη της δεν θα γι-
ν&ταν μ�(θηρ7 �"τε θα (ρησιμ�π�ι�"σε τ�υς κακ�"ς

/αθμ�"ς της για να τιμωρ7σει τη μητ9ρα της, την �-
π��α 9/λεπε σαν τ�ν ��τλερ.

Αν &μως η μητ9ρα διαλ9Fει +λλη μ9θ�δ� –αυ-
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τ7 τ�υ δικτ+τ�ρα– θα ακ�λ�υθ7σει την εF7ς παρ+λ�γη
διαδικασ�α: α) θα σκεLτε� πως ε�ναι α/+στα(τ� να πα�ρ-
νει η κ&ρη της κακ�"ς /αθμ�"ςU /) θα πρ�σπαθ7σει να την
κ+νει να δια/+Gει περισσ&τερ�, για να π+ρει καλ�"ς /αθ-
μ�"ςU γ) αν η κ&ρη της δεν τα καταL9ρει, θα τη μαλRσει,
θα τη (τυπ7σει, θα της πει π&σ� κακ7 ε�ναι π�υ περιLρ�-
νε� τα λ&για της μητ9ρας της και θα επιμε�νει �ργισμ9νη
να κ+νει η κ�π9λα αυτ& π�υ της λ9ειU και δ) θα συνε(�σει
να L9ρεται 9τσι μ9(ρι η κ&ρη της να καταλ+/ει π&σ� δ�-
κι� 9(ει η μητ9ρα της και να υπ�(ωρ7σει.

Δεν (ρει+Gεται να ’ναι κανε�ς ιδι�Lυdα για να αντιλη-
Lθε� πως με τη δε"τερη διαδικασ�α η μητ9ρα δεν θα πε-
τ"(ει τ� σκ�π& της. Κι &μως, εκατ�μμ"ρια καλ�πρ�α�ρε-
τ�ι γ�νε�ς μετατρ9π�νται καθημεριν+ σε δικτ+τ�ρες, πι-
στε"�ντας πως τα παιδι+ τ�υς πρ9πει να κ+ν�υν αυτ&
π�υ θα τ�υς ωLελ7σει, επειδ7 �ι �δι�ι ν�μ�G�υν &τι πρ&-
κειται για G7τημα Gω7ς και θαν+τ�υ και +ρα 9(�υν δ�κι�.
Ωστ&σ�, τ� να 9(ετε δ�κι� δεν σημα�νει &τι � Θε&ς σ+ς 9-
δωσε τ� δικα�ωμα να επιμ9νετε πως �ι +λλ�ι +νθρωπ�ι πρ9-
πει να αλλ+F�υν συμπεριL�ρ+ 7 να συμLων�"ν μαG� σας.
Αν σας πω &τι δ"� και δ"� κ+ν�υν π9ντε, 9(ετε τ� ηθικ&
δικα�ωμα να σκεLτε�τε πως ε�μαι τρελ&ς και να πρ�σπα-
θ7σετε να με μεταπε�σετε. Μα δεν 9(ετε καν9να δικα�ω-
μα να με αναγκ+σετε να πιστ9ψω &τι δ"� και δ"� κ+-
ν�υν τ9σσερα. ΕFακ�λ�υθR να 9(ω τ� δικα�ωμα να
κ+νω λ+θ�ς, &,τι κι αν ν�μ�Gετε εσε�ς. Αν Lερ-
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θε�τε με +λλ� τρ&π�, παρα/ι+Gετε την ιερ&τητα τ�υ μυα-
λ�" μ�υ. Δεν δικαι�"στε να μ�υ επι/+λλετε τις απ&ψεις
σας. ΠRς θα σας Lαιν&ταν αν δεν μ�υ +ρεσαν �ι ιδ9ες σας
και επ9μενα να π+ψετε να σκ9Lτεστε με τ�ν τρ&π� π�υ
σκ9Lτεστε; Δεν θα με θεωρ�"σατε γελ��� 7 ακ&μα και
σκληρ&; Κι ας υπ�θ9σ�υμε &τι θα μπ�ρ�"σα να μπω μ’
9να εργαλε�� στ�ν εγκ9Lαλ& σας και να αλλ+Fω τις σκ9-
ψεις σας, 9τσι Rστε να συμLωνε�τε με &,τι θεωρR εγR σω-
στ& και πρ9π�ν. Θα πρ9πει να παραδε(τε�τε &τι &π�ι�ς
θ9λει να ελ9γ(ει τις σκ9ψεις των +λλων συμπεριL9ρεται
σαν δικτ+τ�ρας.

Β+λτε λ�ιπ&ν τ�ν εαυτ& σας στη θ9ση εκε�ν�υ με τ�ν
�π��� θυμRνετε. O θυμ&ς σας σημα�νει &τι δεν σας αρ9-
σ�υν �ι πρ+Fεις και συνεπRς �ι σκ9ψεις τ�υ και σκ�πε"-
ετε απ& δω και μπρ�ς να τις ελ9γ(ετε εν+ντια στη θ9λησ7
τ�υ. Γι’ αυτ& και (ρησιμ�π�ιε�τε π�εση. Αν δεν (ρειαG&-
ταν να πι9σετε τ�υς +λλ�υς, για να τ�υς πε�σετε για τις α-
π&ψεις σας, δεν θα θυμRνατε. >τσι δεν συμ/α�νει και με
τ�υς δικτ+τ�ρες; >(�υν τ� ηθικ& δικα�ωμα να απ�δ�κι-
μ+G�υν τις απ&ψεις σας, αλλ+ &(ι και να σας πι9σ�υν να
τις αρνηθε�τε. Β9/αια, ε�ναι πιθαν&ν να κ+ν�υν λ+θ�ς,
ακρι/Rς επειδ7 ε�ναι +νθρωπ�ι και +ρα &(ι τ9λει�ι. Γι’
αυτ& μπ�ρε�τε να πρ�στατε"σετε τ�ν εαυτ& σας απ& τ�

να γ�νει δικτ+τ�ρας απ9ναντι σε κ+π�ι�ν π�υ σας L9-
ρεται σαν δικτ+τ�ρας. Αν τ�υ συγ(ωρ7σετε τις δια-

ταρα(9ς π�υ τ�ν κ+ν�υν αυτ& π�υ ε�ναι και τ�υ
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παρα(ωρ7σετε τ� νευρωσικ& δικα�ωμα να πιστε"ει πως
πρ9πει να δι�ικε� τ�ν κ&σμ�, κι αν δεν επιμε�νετε δικτα-
τ�ρικ+ &τι δεν πρ9πει να σκ9Lτεται πως εσε�ς ε�ναι αδ"-
νατ�ν να πιστε"ετε &τι δ"� συν δ"� �σ�ν π9ντε, τ&τε γλυ-
τRνετε απ& τις αν&ητες ιδ9ες π�υ απε(θ+νεστε σ’ αυτ&ν.

Σε τελικ7 αν+λυση, τ� γεγ�ν&ς &τι θυμRνω με κ+π�ι�ν
π�υ ε�ναι παρ+λ�γ�ς κ+νει εμ9να δικτ+τ�ρα κι &(ι εκε�-
ν�ν.

ΠRς λ�ιπ&ν πρ9πει να αντιμετωπ�Gει κανε�ς τ�υς αν-
θρRπ�υς π�υ επιμ9ν�υν νευρωσικ+ πως δεν μπ�ρε� να
πιστε"ει &τι η κυ/9ρνησ7 τ�υ κ+νει λ+θ�ς, πως η θανατι-
κ7 καταδ�κη ε�ναι ηθικ+ απαρ+δεκτη 7 πως η λευκ7 Lυ-
λ7 ε�ναι ανRτερη, πως μ&ν� &σ�ι πηγα�ν�υν στην εκκλη-
σ�α ε�ναι καλ�� +νθρωπ�ι 7 πως θα ’πρεπε να γ�νει κατα-
μερισμ&ς τ�υ πλ�"τ�υ και να γ�ν�υμε κ�μ�υνιστ9ς;

Τ�υς αντιμετωπ�G�υμε π�λ" απλ+. Επιτρ9ψτε τ�υς
να πιστε"�υν αυτ& π�υ θ9λ�υν, ακ&μα κι αν εσε�ς θεω-
ρε�τε πως 9(�υν +δικ�. Ε�ναι ελε"θερ�ι να 9(�υν τις απ&-
ψεις τ�υς, &πως, +λλωστε, ε�στε κι εσε�ς. Ε�ναι παιδι+στι-
κ� απ& μ9ρ�υς σας να επιμ9νετε πως δεν μπ�ρ�"ν να πι-
στε"�υν αυτ& π�υ θ9λ�υν, ακ&μα κι αν υπερασπ�Gεστε την
�δια σας την πατρ�δα. Δεν δι�ικε�τε τ�ν κ&σμ�, κι αν δεν
σας αρ9σ�υν �ι απ&ψεις των +λλων, αλλ+Fτε τες με πα-
ραδε�γματα και επι(ειρ7ματα, &(ι με τη /�α.

_σως &λα αυτ+ να μη σας 9(�υν ακ&μα καλ"ψει.
Ας εFετ+σ�υμε λ�ιπ&ν τ� παρ+δειγμα τ�υ πατ9-
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ρα π�υ 9γινε 9Fαλλ�ς επειδ7 � γι�ς τ�υ απ�κ+λεσε μ9γαι-
ρα τη μητ9ρα τ�υ.

Απ’ &σα αν9Lερα πρ�ηγ�υμ9νως, αντιλαμ/+νεστε
πως � πατ9ρας θα 9πρεπε να πει στ�ν εαυτ& τ�υ &τι �
γι�ς τ�υ 9(ει τ� δικα�ωμα να κ+νει λ+θ�ς και να πιστε"ει
πως η μητ9ρα τ�υ ε�ναι μ9γαιρα. Επιμ9ν�ντας πως � γι�ς
τ�υ δεν μπ�ρε� να σκ9Lτεται 9τσι, μετατρ9πεται σε αν7-
θικ� δικτ+τ�ρα. Τι ε�ναι (ειρ&τερ�, 9νας αν7θικ�ς δι-
κτ+τ�ρας 7 9νας ειλικριν7ς γι�ς π�υ αντιπαθε� τη μητ9-
ρα τ�υ;

«Πρ�τε�νετε λ�ιπ&ν � πατ9ρας να αδιαL�ρ7σει και
να αL7σει τ� γι� να πρ�σ/+λλει τη μητ9ρα τ�υ;» θα με
ρωτ7σετε.

Η απ+ντησ7 μ�υ ε�ναι «&(ι /9/αια». Καν9νας λ�γικ&ς
πατ9ρας δεν θα καθ&ταν με σταυρωμ9να (9ρια, επιτρ9-
π�ντας στ� γι� τ�υ να L9ρεται με τ&ση αγ9νεια σ’ αυτ&ν
και στη μητ9ρα τ�υ. Θα 9πρεπε να ε�ναι δειλ&ς 7 νευρω-
σικ&ς για να ανε(θε� κ+τι τ9τ�ι�. Αυτ& π�υ θ9λω να τ�ν�-
σω &μως ε�ναι πως � πατ9ρας δεν (ρει+Gεται να θυμRσει
για να ασκ7σει 9λεγ(� στ� παιδ�, θα μπ�ρ�"σε απλRς να
τ�υ Lερθε� δυναμικ+. Να διαλ9Fει αν θα ε�ναι επιθετικ+
δυναμικ&ς 7 απλRς δυναμικ&ς. Παραδε�γματ�ς (+ρη,
πρ9πει π+ντα να θυμRνετε για να Lερθε�τε απ�Lασιστι-

κ+; Δεν μπ�ρε�τε να υπερασπιστε�τε τις απ&ψεις σας
(ωρ�ς να /ρ+Gετε μ9σα σας; Δεν ε�ναι αν+γκη να θυ-

μRσ�υμε για να Lαν�"με σκληρ��. O πατ9ρας
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θα μπ�ρ�"σε να πει στ� γι� τ�υ 7ρεμα να Gητ7σει συγ-
γνRμη απ& τη μητ9ρα τ�υ, μ&ν� αν σκεLτ&ταν λ�γικ+
πως δεν 7ρθε και τ� τ9λ�ς τ�υ κ&σμ�υ, επειδ7 τ� παιδ�
πρ&σ/αλε τη γυνα�κα τ�υ, και πως σ�γ�υρα � γι�ς τ�υ
δεν θα Lερ&ταν 9τσι αν δεν 9νιωθε L�/ερ+ ταραγμ9ν�ς,
�π&τε η αγεν7ς τ�υ παρατ7ρηση δικαι�λ�γε�ται. Τ� πι�
πιθαν& ε�ναι πως και � πατ9ρας 9(ει αντιδρ+σει +πειρες
L�ρ9ς με τ�ν �δι� τρ&π�.

Ας υπ�θ9σ�υμε &τι � γι�ς δεν Gητ+ει συγγνRμη. Δεν
θα μπ�ρ�"σαν, τ&τε, και �ι δ"� γ�νε�ς να αρνηθ�"ν να
τ�υ Fαναμιλ7σ�υν Rσπ�υ να καταλ+/ει τ� λ+θ�ς τ�υ; Α-
γν�Rντας τ�ν μ9(ρι να Fανα/ρε� τα λ�γικ+ τ�υ, ενδε(�-
μ9νως να δι�ρθRσ�υν ανRδυνα τ� G7τημα.

Κι αν τ� αγ&ρι, παρ’ &λα αυτ+, συνε(�Gει να /ρ�Gει τη
μητ9ρα τ�υ; Σε περ�πτωση π�υ ε�ναι αρκετ+ μεγ+λ�ς,
μπ�ρ�"ν να τ�υ Gητ7σ�υν να με�νει κ+π�υ αλλ�", Rσπ�υ
να μ+θει να της L9ρεται με την ευγ9νεια π�υ θα Lερ&ταν
και σ’ 9ναν F9ν�. Κι αν δεν 9Lευγε τ&τε, θα μπ�ρ�"σαν α-
πλRς να τ�ν αL7σ�υν στην ησυ(�α τ�υ και να μην πρ�-
/ληματ�G�νται για τ�υς τρ&π�υς τ�υ. Δεν 9(ει καν9να ν&η-
μα να �ργ�Gεστε διαρκRς με μια κατ+σταση την �π��α
δεν μπ�ρε�τε να αλλ+Fετε.

>τσι σκ9Lτηκε η ΤG9νιLερ &ταν � πρ�γ�ν&ς της αρ-
νι&ταν να L"γει απ& τ� σπ�τι. Wθελε να τ�ν διRFει για-
τ� 7ταν ψευτ�παλληκαρ+ς, τρ�μ�κρατ�"σε τ�ν πα-
τ9ρα τ�υ, δεν τη σε/&ταν καθ&λ�υ και /ασ+νιGε

M H  M E Γ A Λ O Π O I E I T E  T I Σ  K A T A Σ T A Σ E I Σ

115

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·115



τα παιδι+ της απ& τ�ν πρ�ηγ�"μεν� γ+μ� της. Qταν η
ΤG9νιLερ G7τησε /�7θεια για να αντιμετωπ�σει την τυ-
ρανν�α τ�υ, � πατ9ρας 9νιωθε π�λ" L�/ισμ9ν�ς κι � �δι�ς
για να τα /+λει με τ�ν ψηλ&, Lωνακλ+ ντα7. Κι 9τσι γι-
ν&ταν &,τι 7θελε � δεκαεννι+(ρ�ν�ς νεαρ&ς. Στην αρ(7,
η ΤG9νιLερ 9κλαιγε π�λ". >πειτα θ"μωνε &λ� και περισ-
σ&τερ�, επειδ7 δεν μπ�ρ�"σε να κ+νει &,τι 7θελε μ9σα
στ� �δι� της τ� σπ�τι. Τ9λ�ς, "στερα απ& μερικ9ς συνεδρ�ες
ψυ(�θεραπε�ας, 9μαθε να αν9(εται την αγ9νει+ τ�υ και
να την απ�δ9(εται στωικ+. O μ&ν�ς τρ&π�ς να λυθε� τ�
πρ&/λημα 7ταν να περιμ9νει να περ+σ�υν �ι μ7νες R-
σπ�υ � πρ�γ�ν&ς της να παντρευτε� και να L"γει μια και
καλ7 απ& τ� σπ�τι.

Η ΤG9νιLερ ε�(ε Lερθε� σαν δικτ+τ�ρας για π�λλ+
(ρ&νια &σ� μεγ+λωνε αυτ& τ� παιδ�. Τ�υ απαγ&ρευε π�λ-
λ+ πρ+γματα, με μ�ναδικ& απ�τ9λεσμα � νεαρ&ς να θυ-
μRνει &λ� και περισσ&τερ�. Wταν κι αυτ&ς δικτ+τ�ρας
κι επ9μενε να γ�νεται τ� δικ& τ�υ. Ως πι� ισ(υρ&ς &μως,
επικρ+τησε. Δικαι�λ�γημ9να 7 &(ι, η ΤG9νιLερ επ9μενε
νευρωσικ+ πως δεν ε�(ε καν9να δικα�ωμα να L9ρεται 9-
τσι και πως αυτ7 η κατ+σταση 9πρεπε επιτ9λ�υς να στα-
ματ7σει. Ηρ9μησε μ�ν+(α &ταν απ�δ9(τηκε τ� γεγ�ν&ς
&τι � πρ�γ�ν&ς της μπ�ρ��σε να /ασαν�Gει την �ικ�γ9νεια,

να ρ�(νει τη στ+(τη τ�υ τσιγ+ρ�υ τ�υ στ� καθαρ& της
π+τωμα, να παρατ+ει τα ρ�"(α τ�υ &π�υ 7θελε, να

αL7νει ακατ+στατ� τ� δωμ+τι& τ�υ κτλ. Πα"�-
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ντας να τ�ν αντιμετωπ�Gει δικτατ�ρικ+, 9κανε 7ρεμα &,τι
μπ�ρ�"σε και περ�μενε Rσπ�υ εκε�ν�ς 9Lυγε.

Δεν 9(ει σημασ�α π&σ� δ�και�ς ε�ναι κ+π�ι�ς &ταν θυ-
μRνει για �π�ι�δ7π�τε λ&γ�, αυτ&ματα μετατρ9πεται σε
δικτ+τ�ρα, για να γ�νει αυτ& π�υ θ9λει κι &(ι αυτ& π�υ θ9-
λ�υν �ι +λλ�ι. Αυτ& δεν (ρει+Gεται να σας ανησυ(ε� αν
πρ�στατε"ετε +λλ�υς 7 τ�ν εαυτ& σας, παρ&λ� π�υ και σ’
αυτ9ς τις περιπτRσεις γ�νεστε δικτ+τ�ρας. Αν, για παρ+-
δειγμα, � πρ�γ�ν&ς της ΤG9νιLερ ασκ�"σε σωματικ7 /�α
εναντ��ν της, ελπ�Gω να μπ�ρ�"σε να πρ�στατε"σει τ�ν ε-
αυτ& της, αλλ+, παρ+λληλα, να συγκρατ�"σε την ψυ(ραι-
μ�α της και να απ9Lευγε τ� κακ& 7, ακ&μα, να υπ9μενε
κ+π�ια τιμωρ�α, αν αυτ& 7ταν αναπ&Lευκτ�, (ωρ�ς να ε-
F�ργιστε� επικ�νδυνα. Ωστ&σ�, �σως ε�ναι υπερ/�λικ& να
περιμ9ν�υμε κ+τι τ9τ�ι� απ& 9ναν απλ& θνητ&U θα κατα-
λα/α�ναμε απ&λυτα την TG9νιLερ αν υπερασπιG&ταν με
μαν�α τ�ν εαυτ& της, κλ�τσRντας τ�ν αγεν7 νεαρ&, γρα-
τσ�υνRντας τ�ν στ� πρ&σωπ� 7 ακ&μα απειλRντας τ�ν με
μα(α�ρι. Σε μια τ&σ� κρ�σιμη στιγμ7, τ� ευκτα�� ε�ναι να
θυμRσει κανε�ς με μη νευρωσικ& τρ&π�, αλλ+ τ� σημαντι-
κ&τερ� να υπερασπιστε� απ�τελεσματικ+ τ�ν εαυτ& τ�υ.

ΑΥΤOΛΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΘΥΜOΣ

>(ετε παρατηρ7σει π�τ9 π&σ� συ(ν+ η κατ+θλιψη
και � θυμ&ς π+νε μαG�; Η αυτ�λ"πηση ε�ναι 9-
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νας απ& τ�υς τρεις λ&γ�υς π�υ �δηγ�"ν τ�υς ανθρRπ�υς
στην κατ+θλιψη – η αυτ�επ�κριση και � ��κτ�ς για τ�υς
+λλ�υς ε�ναι �ι +λλ�ι δ"�. Qταν λυπ+στε τ�ν εαυτ& σας,
τε�νετε να υπερ/+λλετε ως πρ�ς τα πρ�/λ7ματα π�υ α-
ντιμετωπ�Gετε, κι αυτ& 9(ει ως απ�τ9λεσμα, &πως 7δη
πρ�σπ+θησα να σας εFηγ7σω, τ� θυμ& σας. Qταν λυπ+-
στε τ�ν εαυτ& σας αντ� να L�/+στε, μεγαλ�π�ιε�τε τ&σ�
π�λ" την αδικ�α, Rστε σ"ντ�μα πε�θεσθε πως σας 9(�υν
συμ/ε� τα πι� Lρι(τ+ πρ+γματα και πως � υπα�τι�ς πρ9-
πει να τιμωρηθε�.

Αυτ&ς π�υ π+σ(ει απ& αυτ�λ"πηση γ�νεται ε(θρ&ς τ�υ
εαυτ�" τ�υ π�λ" περισσ&τερ� απ’ &σ� μπ�ρε� να Lαντα-
στε�. Δεν θ9λει να εν�(λ7σει τ�υς γ"ρω τ�υ κι 9τσι υπ�-
(ωρε� και αL7νει τ�υς +λλ�υς να κ+ν�υν &,τι θ9λ�υν, ενR
αρνε�ται στ�ν εαυτ& τ�υ ακ&μα και την παραμικρ7 α�σθη-
ση ικαν�π��ησης. Αυτ7 η αν&ητη στ+ση ενδ9(εται να συ-
νε(�Gεται μ9ρες, /δ�μ+δες, μ7νες, ακ&μα και (ρ&νια. Τ�
+τ�μ� τ�υ �π���υ η θ9ληση υπερισ("ει συν7θως αισθ+-
νεται μια (αρ+, ενR εκε�ν�ς π�υ λυπ+ται τ�ν εαυτ& τ�υ
νιRθει &λ� και μεγαλ"τερη πικρ�α, Rσπ�υ κ+π�ια μ9ρα
Fεσπ+. Μια τ9τ�ια περ�πτωση 7ταν της Ντ&ρ�θυ.

Στα δεκαεLτ+ (ρ&νια τ�υ γ+μ�υ της, δεν 9κανε π�τ9
9ναν υγι7, δυναμικ& κα/γ+ με τ�ν +ντρα της. Την εν�(λ�"-

σαν 9να σωρ& πρ+γματα στη συμπεριL�ρ+ τ�υ, αλλ+
π�τ9 δεν μιλ�"σε. Qταν παραπ�νι&ταν &τι εκε�ν�ς

περν�"σε ατ9λειωτες Rρες κ+θε Σ+//ατ� στα
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γ7πεδα τ�υ γκ�λL και π7γαινε εκδρ�μ9ς για ψ+ρεμα, α-
ντ� να της κ+νει παρ9α &ταν περιπ�ι�"νταν τ�ν κ7π�, 7
να π+νε μαG� για ψRνια στ� Λ�νδ�ν�, � τρ&π�ς της 7ταν
τ&σ� μειλ�(ι�ς, Rστε εκε�ν�ς δεν λ+μ/ανε τ� πραγματικ&
μ7νυμα. Τ&τε την 9πιανε κατ+θλιψη και μελαγ(�λ�α. Τα
πρRτα δ9κα (ρ&νια π9ρασαν με δ+κρυα αυτ�λ"πησης,
ενR � σ"Gυγ�ς 9/γαινε με τ�υς L�λ�υς τ�υ, 9πινε τις μπ�-
ρες τ�υ, π7γαινε για ψ+ρεμα κι +λλες αντρικ9ς ασ(�λ�ες.
Τα επ&μενα π9ντε (ρ&νια 7ταν γεμ+τα αδιαL�ρ�α. >γι-
νε ψυ(ρ7 σεF�υαλικ+ κι 9(ασε κ+θε ερωτικ7 δι+θεση. Με
τ�ν καιρ& δεν +ντε(ε τ� παραμικρ& +γγιγμα τ�υ +ντρα
της. >νιωθε /αθι+ πληγωμ9νη κι +ρ(ισε σιγ+ σιγ+ να με-
τατρ9πει την αυτ�λ"πησ7 της σε πικρ�α. Τ9λ�ς, τ�υ ανα-
κ��νωσε &τι θ9λει να (ωρ�σ�υν, αL7ν�ντ+ς τ�ν +ναυδ�.
Μ9(ρι τ&τε G�"σε ευτυ(ισμ9ν�ς και δεν μπ�ρ�"σε καν να
Lανταστε� &τι υπ7ρ(ε κ+π�ι� σ�/αρ& πρ&/λημα στ� γ+-
μ� τ�υς. Η ε�δηση τ�υ επικε�μεν�υ διαGυγ��υ τ�" 7ρθε
σαν κεραυν&ς εν αιθρ�α.

Τ� λ�υλ�υδ+κι ε�(ε δε�Fει τα αγκ+θια τ�υ. Της π7ρε
δεκαεLτ+ (ρ&νια, επειδ7 &λ� αυτ& τ�ν καιρ& θεωρ�"σε
πως θα 7ταν καταστρ�L7 αν υπερασπιG&ταν τις επιθυμ�ες
της και τ�υ 9δει(νε πραγματικ+ π&σ� /αθι+ απ�γ�ητευ-
μ9νη 9νιωθε. Ν&μιGε πως η απ&ρριψ7 τ�υ θα 7ταν Lρι-
(τ7 κι α/+στα(τηU 9τσι τα ανε(&ταν &λα για να ε�ναι
απ�δεκτ7. Qταν &μως τα συναισθ7ματ+ της 9γιναν
τ&σ� 9ντ�να, σκ9Lτηκε π�λ" λ�γικ+ &τι μπ�-
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ρ�"σε να G7σει και (ωρ�ς την αγ+πη τ�υ, ακ&μα κι αν ε-
κε�ν�ς της την πρ&σLερε (ωρ�ς να απαιτε� δεσμε"σεις
απ’ την πλευρ+ της. Μπ�ρε�τε να διαν�ηθε�τε π&σ� θυ-
μωμ9ν�ς και πικραμ9ν�ς πρ9πει να ε�ναι κανε�ς για να α-
ντιδρ+σει 9τσι;

Να πρ�σ9(ετε τ�ν +νθρωπ� π�υ λυπ+ται τ�ν εαυτ&
τ�υ. _σως δε�(νει καλ&/�λ�ς για π�λλ+ (ρ&νια, μα η μ9-
ρα π�υ θα Fεσπ+σει δεν αργε�. Αυτ& τ� L�/ισμ9ν�, τα-
λα�πωρ�, παθητικ& πλ+σμα μπ�ρε� να κρ"/ει μ9σα τ�υ
9ντ�νη δυσL�ρ�α, π�υ δεν μπ�ρε�τε καν να Lανταστε�τε.
Κι &ταν Fεσπ+σει, η σ(9ση τ9λειωσε. Στα ε�κ�σι (ρ&νια
π�υ δ�υλε"ω ως σ"μ/�υλ�ς γ+μ�υ, F9ρω ελ+(ιστ�υς γ+-
μ�υς π�υ κατ+Lεραν να επι/ιRσ�υν &ταν η αυτ�λ"πηση
μετατρ+πηκε σε πικρ�α. Κι &ταν � σ"ντρ�L�ς απε�λησε
με /�αιες πρ+Fεις 7 αυτ�κτ�ν�α, 9παθε κατ+θλιψη 7 πα-
ρακ+λεσε γ�νατιστ&ς, δεν κατ+Lερε τ�π�τα. Μ&λις η αυ-
τ�λ"πηση δ�νει τη θ9ση της στην 9ντ�νη πικρ�α, συν7-
θως δεν υπ+ρ(ει επιστρ�L7.

Qπως κι αν τ� δε�τε, τ� να L9ρνει κανε�ς την καταστρ�-
L7 ε�ναι μια π�λ" +σ(ημη ψυ(�λ�γικ7 συν7θεια. Ισ�δυ-
ναμε� με +μεση νε"ρωση. Μπ�ρε� να σας πρ�καλ9σει νευ-
ρικ&τητα, +γ(�ς, (ρ&νια ανησυ(�α 7 κατ+θλιψη. ΕF+λλ�υ,
αυτ9ς �ι νευρωσικ9ς καταστ+σεις συ(ν+ πρ�καλ�"ν, με

τη σειρ+ τ�υς, τ9τ�ια Fεσπ+σματα θυμ�" και πικρ�ας,
π�υ η συγ(Rρεση καθ�σταται αδ"νατη. Αν θ9λετε να

μ+θετε να συγκρατε�τε τ� θυμ& σας, ελ9γFτε
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πρRτα την τ+ση σας να μεγαλ�π�ιε�τε τις καταστ+σεις.
Να θυμ+στε π+ντα &τι �ι περισσ&τερες απ�γ�ητε"σεις
απ& τις �π��ες υπ�L9ρετε δεν ε�ναι στην πραγματικ&τη-
τα τ&σ� τρ�μερ9ς. Και �ι ελ+(ιστες εFαιρετικ+ σ�/αρ9ς
ε�ναι δυνατ&ν να αντιμετωπιστ�"ν 7ρεμα και συγκατα-
/ατικ+. Στα επ&μενα κεL+λαια θα πρ�σπαθ7σω να σας
δε�Fω πRς μπ�ρε�τε να τ� πετ"(ετε αυτ&.
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K E Φ A Λ A I O  5

Επ
κριση

H ΕΠΙΚΡΙΣΗ απ�τελε� τ� /ασικ& στ�ι(ε�� τ�υ θυμ�". �ω-
ρ�ς την επ�κριση θα 7ταν αδιαν&ητ� τ� μ�σ�ς, η κακ�α
και � περιττ&ς π&ν�ς. Ε�ναι λ�ιπ&ν π�λ" σημαντικ& να ε-
λ9γ(�υμε και να περι�ρ�G�υμε κατ+ τ� δυνατ&ν την επ�-
κριση στην καθημεριν7 μας συμπεριL�ρ+, αL�" πρRτα
καταλ+/�υμε την ακρι/7 σημασ�α τ�υ &ρ�υ.

Η επ�κριση υL�σταται &ταν εντ�π�Gετε 9να λ+θ�ς στη
συμπεριL�ρ+ κ+π�ι�υ και ταυτ�ρ�να στ� �δι� τ� +τ�μ�.
Αν πιστε"ετε &τι �ι +νθρωπ�ι ε�ναι κακ�� επειδ7 συ(ν+
L9ρ�νται +σ(ημα, τ&τε ε�στε επικριτ9ς και η αντιμετRπι-
σ7 σας νευρωσικ7, επικ�νδυνη και επιG7μια.

Αντ� να επικρ�νετε τ�υς ανθρRπ�υς για τις πρ+Fεις
τ�υς, ε�ναι π�λ" πι� συνετ& και ανθρRπιν� (καθRς και α-
π�τελεσματικ&) να δια(ωρ�Gετε τη συμπεριL�ρ+ τ�υς α-
π& τ�υς �δι�υς. Ελπ�Gω πως 9τσι κ+νετε π+ντα με τα παι-
δι+ σας. Τ� παιδ� σας ("νει τ� γ+λα και εκνευρ�Gεστε με
τη Gημι+. Μισε�τε &μως και τ� παιδ� σας; Πιστε"ετε πως

ε�ναι κακ& παιδ�, επειδ7 9κανε κ+τι κακ&; Αν ναι, τ&τε
ε�στε επικριτ9ς και Lαντ+G�μαι πως θα επικρατε� L�-

/ερ7 9νταση στ� σπ�τι σας. Αν στην �ικ�γ9νει+
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σας επικρατε� ηρεμ�α, παρ&λ� π�υ διατυπRνετε τις επι-
κρ�σεις σας, τ&τε &λες �ι εντ+σεις 9(�υν γ�νει υπ&γειες κι
&λ�ι L�/�"νται να μιλ7σ�υν, για να μη θυμRσετε και γ�-
νει της κακ�μ��ρας. Ωστ&σ�, θα διαπιστRσετε πως �ι δια-
ταρα(9ς θα /γ�υν κ+π�ια στιγμ7 στην επιL+νεια. Πρ�σπα-
θ7στε λ�ιπ&ν &σ� μπ�ρε�τε να δια(ωρ�σετε τ� +τ�μ� απ&
τη συμπεριL�ρ+ τ�υ και τ�ν αμαρτωλ& απ& τις αμαρτ�ες
τ�υ. Κι 9πειτα Lρ�ντ�στε να δι�ρθRσετε αυτ&ν π�υ κ+νει
λ+θ�ς, αντ� να τ�ν επικρ�νετε.

Ας υπ�θ9σ�υμε &τι κρεμ+τε 9ναν π�νακα στ�ν τ��(�
μ’ 9να μικρ& καρL� κι "στερα απ& λ�γες Rρες � π�νακας
π9Lτει στ� π+τωμα. Θα επικρ�νετε τ�ν π�νακα επειδ7 7-
ταν π�λ" /αρ"ς για τ� συγκεκριμ9ν� καρL� και θα επι-
με�νετε πως πρ&κειται για κακ& π�νακα; W θα κατηγ�-
ρ7σετε τ� καρL� επειδ7 δεν 7ταν τ&σ� ανθεκτικ& Rστε
να κρατ7σει τ� /αρ" π�νακα; Ελπ�Gω να μην κ+νετε τ�-
π�τε απ& τα δ"�, αλλιRς θα ε�στε πι� νευρωσικ�� απ’ &σ�
7δη υπ�ψι+Gεστε. Αυτ& π�υ ε"(�μαι να κ+νετε ε�ναι να
Fε(+σετε τις επικρ�σεις για τ�ν π�νακα 7 για τ� καρL� και
να σκεLτε�τε πRς θα αντιμετωπ�σετε τ� πρ&/λημα. Ε�τε
θα κρεμ+σετε 9ναν πι� ελαLρ& π�νακα ε�τε θα διαλ9Fετε
9να πι� ανθεκτικ& καρL�. Κατ’ αυτ& τ�ν τρ&π� πρ�σα-
νατ�λ�Gεστε στ� πρ#λημα κι &(ι στην επ
κριση. Πρ�σ9Fτε
&μως, πρ�σανατ�λ�Gεστε επ�σης απ& τ� σ��λμα. Αν
δεν F9ρετε τι Lτα�ει, δεν μπ�ρε�τε να λ"σετε τ� πρ&-
/λημα. Καλ& λ�ιπ&ν ε�ναι να γνωρ�Gετε π�" κ+-
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νατε λ+θ�ς. Αν πρ�σανατ�λιG&σασταν στην επ�κριση, θα
πιστε"ατε &τι � π�νακας ε�ναι κακ&ς και γι’ αυτ& θα τ�ν ε-
πικρ�νατε επειδ7 9πεσε, ενR &ταν πρ�σανατ�λ�Gεστε απ&
τ� σL+λμα, απ�Lασ�Gετε τι πρ9πει να γ�νει, επειδ7 F9ρε-
τε τι ακρι/Rς 9LταιFε, γνRση η �π��α θα σας �δηγ7σει
σε μια λ"ση.

>τσι καταλ7γ�υμε στην επ&μενη ερRτηση π�υ κ+ν�υν
�ι περισσ&τερ�ι +νθρωπ�ι σ’ αυτ7 τη L+ση: «Αν δεν επι-
κρ�νω αυτ&ν, π�ι�ν πρ9πει να επικρ�νω;» Η απ+ντηση ε�-
ναι: μην επικρ�νετε π�τ9 καν9ναν. Να θυμ+στε &τι επ�-
κριση σημα�νει πως καταδικ+Gετε κ+π�ι� πρ+γμα 7 +τ�-
μ� κι αυτ& δεν ε�ναι �"τε δικαι�λ�γημ9ν� �"τε απ�τελε-
σματικ&, αντ�στ�ι(α. Δεν ε�ναι δικαι�λ�γημ9ν� γιατ� δεν
μπ�ρε�τε να απ�δε�Fετε πως κ+τι ε�ναι κακ&, επειδ7 σας
9/λαψε, αλλ+ �"τε και απ�τελεσματικ&, γιατ� &σ� περισ-
σ&τερ� επικρ�νετε κ+π�ι�ν, τ&σ� αυτ&ς (ειρ�τερε"ει α-
ντ� να /ελτιRνεται.

Η ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠOΤΕ ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΜΕΝΗ

Αν σας τρακ+ρω με τ� αυτ�κ�νητ& μ�υ, ηθικ+ θα 9(ετε
δ�κι� να με επικρ�νετε. ΣυμLωνR πως 7μ�υν υπε"θυν�ς

για τ� ατ"(ημα, αλλ+ δεν μ�υ αF�Gει να κατηγ�ρηθR
γι’ αυτ&, επειδ7 η υπευθυν&τητα και η επ�κριση δεν

ε�ναι τ� �δι� πρ+γμα. Qταν συGητ+τε μαG� μ�υ
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και ισ(υρ�Gεστε &τι για τ� ατ"(ημα 9Lταιγα εγR, πρ�σπα-
θε�τε να μ�υ απ�δRσετε ευθ"νη για την πρ+Fη. Qταν
μ�υ θυμRνετε, πρ�σπαθε�τε να με πε�σετε &τι ε�μαι 9νας
+θλι�ς, 9νας +(ρηστ�ς +νθρωπ�ς, π�υ δεν θα μπ�ρ9σει
π�τ9 Fαν+ να �δηγ7σει σωστ+, επειδ7 7μ�υν υπε"θυν�ς
γι’ αυτ& τ� ατ"(ημα. Φυσικ+, μ�υ ε�ναι αδ"νατ�ν να συμ-
Lων7σω μ’ αυτ7 την τελευτα�α δ7λωση.

Κατ+ τη δικ7 μ�υ +π�ψη, τ� ατ"(ημα απ9δειFε 9να
πρ+γμα μ&ν�: &τι δεν ε�μαι πρRτης τ+Fεως �δηγ&ς. Δεν
απ�δεικν"ει τ�π�τα για μ9να ως +τ�μ�. Ως +νθρωπ�ς ε�-
μαι τ&σ� σημαντικ&ς για τ�ν εαυτ& μ�υ &σ� εσε�ς για τ�
δικ& σας εαυτ&. Η πρ�σωπικ7 μας αF�α ως ατ&μων δεν
αλλ+Gει π�τ9, αντ�θετα με την αF�α π�υ �ι +λλ�ι μ+ς ανα-
γνωρ�G�υν, επηρεαG&μεν�ι απ& την απ&δ�σ7 μας σε δι+-
L�ρες δραστηρι&τητες. Αν ε�μαι κακ&ς �δηγ&ς, δεν 9(ω
μεγ+λη αF�α για &σ�υς εκτιμ�"ν την καλ7 �δ7γηση, &-
πως �ι �δηγ�� αγRνων, �ι ασLαλιστικ9ς εταιρε�ες και η
αστυν�μ�α. Ωστ&σ�, εγR δεν πρ9πει να υπ�τιμ7σω τ�ν ε-
αυτ& μ�υ, μ&ν� και μ&ν� επειδ7 δεν 9(ω καμι+ αF�α γι’
αυτ9ς τις �μ+δες.

Qταν νιRθετε πως ε�στε αν+Fι�ι επειδ7 δεν μπ�ρε�τε να
/γ+Gετε τα πρ�ς τ� Gην, να ε�στε καλ7 μητ9ρα, L�ιτητ7ς 7
π�λ�της, μην επιτρ9πετε σ’ αυτ9ς τις αδυναμ�ες και τις ανε-
π+ρκειες να αμαυρRν�υν τ� απ&λυτ� δικα�ωμ+ σας να
εκτιμ+τε τ�ν εαυτ& σας ως +τ�μ� και να σας στερ�"ν
τη δυνατ&τητα να απ�λαμ/+νετε τη Gω7.

E Π I K P I Σ H
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Αν δεν κ+νετε αυτ&ν τ� δια(ωρισμ&, ε�ναι πιθαν&ν να
καταδικ+Gετε κ+π�ι�υς π�υ αF�G�υν πραγματικ+ ως +ν-
θρωπ�ι. Για παρ+δειγμα, αν η μητ9ρα σας δεν �δηγε� στ�
ρ+λι τ�υ Μ&ντε Κ+ρλ�, δεν ε�ναι καλ7. Αν � πατ9ρας σας
δεν ε�ναι τ&σ� 9Fυπν�ς &σ� κ+π�ι�ι καθηγητ9ς σας, ε�ναι
αν+Fι�ς. Κι αν � σ"ντρ�L&ς σας μεθ"σει στ� π+ρτι των γε-
νεθλ�ων σας, πρ9πει να τ�ν απ�ρρ�ψετε τελε�ως. >τσι &-
μως γ�νεστε επικριτ9ς, ε�τε τ� συνειδητ�π�ιε�τε ε�τε &(ι.

Για να απ�L"γετε τ� λ+θ�ς αυτ&, να δια(ωρ�Gετε π+-
ντα τ� +τ�μ� απ& τις πρ+Fεις τ�υ. Κατακρ�νετε τις πρ+-
Fεις τ�υ αν τις θεωρε�τε εσLαλμ9νες, αλλ+ π�τ9 μην επι-
τ�θεστε στ� �δι� τ� +τ�μ�, επειδ7 �σως να μην μπ�ρε� να
κ+νει τ�π�τα γι’ αυτ&. >(�υμε &λ�ι διαL�ρετικ9ς δυν+-
μεις και ταλ9ντα, κι αν δεν συμπεριλαμ/+νεται σ’ αυτ+ η
ικαν&τητ+ μας να �δηγ�"με καλ+, να μελετ+με απ�τελε-
σματικ+ 7 να σε/&μαστε τ� σ"ντρ�L& μας, απ�δε(τε�τε
τ� και πρ�σπαθ7στε να τ� αγν�7σετε. Μη θυμRνετε &μως
για ελαττRματα π�υ και τ� �δι� τ� +τ�μ� ε"(εται να μην
ε�(ε. Αυτ& δεν αλλ+Gει τ�υς ανθρRπ�υς και συ(ν+ κ+νει
τη συμπεριL�ρ+ τ�υς (ειρ&τερη.

Σ’ αυτ& τ� σημε�� καλ& θα 7ταν να θυμηθε�τε την
πρ�ηγ�"μενη επι(ειρηματ�λ�γ�α μ�υ για τ�υς λ&γ�υς
π�υ �ι +νθρωπ�ι L9ρ�νται +σ(ημα. Qπως λ�ιπ&ν τ&νι-

σα, τρεις /+σιμ�ι λ&γ�ι δικαι�λ�γ�"ν τη δυσ+ρεστη συ-
μπεριL�ρ+ των ανθρRπων: η 9λλειψη συγκεκριμ9-

νων δεFι�τ7των, η +γν�ια και η διαταρα(7. Αν
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εκλαμ/+νετε κ+θε απαρ+δεκτη συμπεριL�ρ+ ως Lυσι-
κ& απ�τ9λεσμα μιας απ& αυτ9ς τις καταστ+σεις (7 τ�υ
συνδυασμ�" τ�υς), απ�κλε�εται να θυμRσετε π+ρα π�λ".
Αυτ& σημα�νει &τι 9(�υμε τ� �ρθ& δικα�ωμα να συγ(ωρ�"-
με στ�ν �π�ι�νδ7π�τε κ+θε ε�δ�υς λανθασμ9νη και αν+ρ-
μ�στη εν9ργεια. Ε�ναι δυνατ&ν να συγ(ωρ7σ�υμε τ�ν ��τ-
λερ π�υ σκ&τωσε εκατ�μμ"ρια ανθρRπ�υς, επειδ7 θα πρ9-
πει να 7ταν παραν�ϊκ&ς για να /+Gει τ�υς ανθρRπ�υς σε
θαλ+μ�υς αερ�ων. Μπ�ρε�τε να συγ(ωρ7σετε τ�υς Β�-
ρει�/ιετναμ9G�υς στρατιRτες π�υ /ασ+νισαν +γρια τ�υς
Αμερικαν�"ς αι(μαλRτ�υς π�λ9μ�υ, επειδ7 9τσι 7ταν η
ιδι�συγκρασ�α τ�υς. Oρισμ9ν�ι +νθρωπ�ι ανατρ+Lηκαν
πιστε"�ντας πως τα /ασανιστ7ρια ε�ναι τ� μ&ν� π�υ μπ�-
ρε� να κ+νει κανε�ς σε εγκληματ�ες. Ε�ναι κι αυτ�� εγκλη-
ματ�ες, Lυσικ+, επειδ7 αυτ& π�υ κ+ν�υν δεν ε�ναι καλ"τε-
ρ� απ& αυτ& π�υ ισ(υρ�G�νται πως δι9πραFαν �ι αι(μ+-
λωτ�� τ�υς. Ωστ&σ�, �ι �δι�ι δεν τ� καταλα/α�ν�υν αυτ&.
>μαθαν διαL�ρετικ+, +ρα πρ9πει να περιμ9ν�υμε &τι
και θα Lερθ�"ν διαL�ρετικ+.

ΝΑ ΣΥΓ�ΩΡΕΙΤΕ �ΩΡΙΣ ΝΑ ZΕ�ΝΑΤΕ

Αναρωτι9στε τRρα τι να κ+νετε, αL�" δεν πρ9πει να
τ�υς επικρ�νετε; Μ7πως πρ9πει να σηκRσετε ψηλ+
τα (9ρια &ταν κ+π�ι�ς σας αδικε� και να τ�ν
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συγ(ωρ7σετε, επειδ7 ενδ9(εται να ε�ναι τρελ&ς – κι εκε�
να τελειRσ�υν &λα; Q(ι /9/αια. Τ� κ&λπ� ε�ναι να συγ�ω-
ρε
τε τα π�ντα αλλ+ να μην "ε�ν�τε τ
π�τα.

Συγ(ωρRντας τ�ν ε(θρ& σας, απ�Lε"γετε να π+θετε
9λκ�ς, ενR με τ� να μην Fε(+σετε τι σας 9κανε, μελετ+τε
σε /+θ�ς τ� πρ&/λημα και απ�Lε"γετε αν+λ�γ�υς μπε-
λ+δες στ� μ9λλ�ν. O Ρ&τGερ 7ταν 9νας π�λ" καλ&ς +νθρω-
π�ς π�υ δ+νειGε συ(ν+ στ�υς L�λ�υς τ�υ τ� αυτ�κ�νητ&
τ�υ 7 (ρ7ματα. Eκε�ν�ι δεν τ�υ L9ρ�νταν με την �δια ευ-
γ9νεια και � Ρ&τGερ στεν�(ωρι&ταν π�λ", μα κατ9πνιγε
τ� θυμ& τ�υ κι 9Lτανε στ� σημε�� να νευρι+Gει και κ+θε
τ&σ� να μιλ+ει απ&τ�μα στ�υς ανθρRπ�υς.

«Γιατ� εκμεταλλε"�νται την καλ�σ"νη μ�υ;» παραπ�-
ν9θηκε.

«Επειδ7 ε�ναι αδαε�ς και διαταραγμ9ν�ι και +ρα πρ9-
πει μερικ9ς L�ρ9ς να εκμεταλλε"�νται καλ�"ς ανθρRπ�υς
σαν εσ9να», τ�υ απ+ντησα.

«Ε�πατε &τι πρ�πει να με εκμεταλλε"�νται; Q(ι, δεν θα
’πρεπε να εκμεταλλε"�νται τ� L�λ� τ�υς. ΕγR μ’ αυτ9ς
τις αντιλ7ψεις μεγ+λωσα».

«Πρ+γματι, θα 7ταν καλ�τερ� να μη σ’ εκμεταλλε"�-
νταν. Μα γιατ� πρ9πει να κ+ν�υν αυτ& π�υ εσ" θ9λεις,
μ&ν� και μ&ν� επειδ7 ε�ναι τ� σωστ&; Πρ9πει �ι +νθρω-

π�ι να L9ρ�νται σωστ+ επειδ7 τ� λες εσ";»
«Q(ι /9/αια. Τι πρ�τε�νετε;»

«Να τ�υς συγ(ωρ7σεις Rστε να μην περ+-
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σεις +λλη μ9ρα θυμωμ9ν�ς. Κ+νε στ�ν εαυτ& σ�υ αυτ7
τη (+ρη, μια και τ�ν τελευτα�� καιρ& εκε�ν�ι δεν 7ταν ε-
ντ+Fει απ9ναντ� σ�υ».

«Θα κ+νω (+ρη στ�ν εαυτ& μ�υ αν τ�υς συγ(ωρ7-
σω;»

«Ναι. >τσι θα πρ�στατευθε�ς και δεν θα νιRσεις θυμ&,
ταρα(7, δυσL�ρ�α και πικρ�α. Δεν θα σ�υ +ρεσε να α-
παλλαγε�ς απ& αυτ+ τα νευρωσικ+ συναισθ7ματα;»

«Γι’ αυτ& 7ρθα να σας δω σ7μερα».
«Τ&τε, συγ(Rρησε την +θλια συμπεριL�ρ+ των L�-

λων σ�υ και θα ηρεμ7σεις αμ9σως. Και μετ+ κ+νε κ+τι
θετικ&».

«Δηλαδ7;»
«Τ� π+θημα να σ�υ γ�νει μ+θημα. Μην Fε(+σεις π�-

τ9 π�ι�ς 9κανε /&λτες με τ� αυτ�κ�νητ& σ�υ, (ωρ�ς να σ�υ
Fαναγεμ�σει τ� ντεπ&Gιτ� της /ενG�νης, και μην τ�υ τ�
δανε�σεις +λλη L�ρ+. Δηλαδ7 Lρ&ντισε να συγ(ωρ7σεις
αλλ+ να μην Fε(+σεις. >τσι θα αντιμετωπ�σεις τ� πρ&-
/λημα και δεν θα επιτρ9ψεις να σ�υ Fανασυμ/ε�, ενR,
παρ+λληλα, θα π+ψεις να θυμRνεις, κ+ν�ντας κακ& στ�ν
εαυτ& σ�υ».

O Ρ&τGερ κατ+λα/ε αμ9σως τι 7θελα να πω. >μαθε
να απ�δ9(εται ως δεδ�μ9ν� τ�ν εγωισμ& των ανθρRπων,
αλλ+ μ&λις τ�ν εντ&πιGε, Lρ&ντιGε να τ�ν απ�Lε"γει.
Qπως μ�υ ε�πε αργ&τερα: «Ε�ναι τ� �δι� με μια κα-
ταιγ�δα. Πρ9πει να μ+θω τι κ+νει η καταιγ�δα
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και να μην την κατηγ�ρR γι’ αυτ& π�υ ε�ναι. Ως επ� τ�
πλε�στ�ν &μως, μπ�ρR να κ+νω κ+τι για να την απ�L"-
γω και να μη /ρα(R».

Για να καταL9ρετε να συγ(ωρε�τε τ�υς +λλ�υς, πρ9-
πει επ�σης να ε�στε δυνατ�� και υγιε�ς. Η δυνατ&τητα συγ-
(Rρεσης ε�ναι αν9Lικτη για τ�υς αδ"ναμ�υς ανθρRπ�υς
με αμυντικ7 συμπεριL�ρ+. Πρ&κειται για 9να απ& τα
σημαντικ&τερα (αρ�σματα π�υ μπ�ρε�τε να καλλιεργ7-
σετε, με την πρ�ϋπ&θεση να μην Fε(ν+τε τι σας συν9/η.
Αν συγ(ωρ7σετε και Fε(+σετε τις αδικ�ες π�υ δι9πραFαν
�ι +λλ�ι εναντ��ν σας, τ&τε π+τε γυρε"�ντας να σας αδι-
κ7σ�υν Fαν+. Σ’ αυτ7 την περ�πτωση, η συγ(Rρεση απ�-
δεικν"ει αL9λεια και αδυναμ�α απ& μ9ρ�υς σας.

O /αθμ&ς στ�ν �π��� μπ�ρε�τε να συγ(ωρ7σετε τ�υς
+λλ�υς, (ωρ�ς &μως αυτ& να σημα�νει πως Fε(ν+τε τι σας
9καναν και +ρα πως ενδε(�μ9νως θα υπ�στε�τε και π+λι
στ� μ9λλ�ν τις αδυναμ�ες τ�υς, εFαρτ+ται απ& τ� επ�πε-
δ� της ωριμ&τητ+ς σας. Κ�ιτ+Fτε γ"ρω σας τ�υς ανθρR-
π�υς της Gω7ς σας και δε�τε πRς ε�ναι �ι πραγματικ+ R-
ριμ�ι. Δεν ε�ναι καλ�� και επιεικε�ς, μα ταυτ&(ρ�να αρ-
κετ+ δυνατ�� Rστε να λ9νε «&(ι» σ’ εκε�ν�υς των �π��ων
9πεσαν θ"ματα εκμετ+λλευσης στ� παρελθ&ν;

Η συγγνRμη επιτρ9πει επ�σης στ�υς +λλ�υς να ωρι-
μ+σ�υν και να /ελτιωθ�"ν. Συγ(ωρRντας κ+π�ι�ν, δεν

τ�υ πρ�καλ�"με εν�(9ς 7 συμπλ9γματα κατωτερ&-
τητας, �"τε τ�ν κ+ν�υμε να νιRσει 9ντ�νη την
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αν+γκη να αμυνθε�. Αντ�θετα, τ�ν αντιμετωπ�G�υμε με
ευγ9νεια, τ�ν δια/ε/αιRν�υμε 9μμεσα &τι εFακ�λ�υθ�"-
με να πιστε"�υμε &τι 9(ει αF�α ως +νθρωπ�ς και &τι μπ�-
ρε� να Fεπερ+σει τις αδυναμ�ες τ�υ. ΕνR η επ�κριση αν7-
κει στις (ειρ&τερες μ�ρL9ς ανθρRπινης συμπεριL�ρ+ς,
η συγ(Rρεση ε�ναι μια απ& τις καλ"τερες. Πρ&κειται για
τ�ν ακρ�γωνια�� λ�θ� &λων των μεγ+λων θρησκειRν. Ε-
F+λλ�υ, η αγ+πη και η καλ�σ"νη δεν ε�ναι τ�π�τε +λλ�
παρ+ μια μεγ+λη δ&ση συγγνRμης. O +νθρωπ�ς π�υ συγ-
(ωρε� τ�υς +λλ�υς ε�ναι αδ"νατ�ν να νιRσει π�τ9 πραγ-
ματικ& θυμ& 7 πικρ�α.

OΣO ΕΠΙΚΡΙΝΕΤΕ ΤOΥΣ ΑΛΛOΥΣ, 

ΤOΣO �ΕΙΡOΤΕΡOΙ ΓΙΝOΝΤΑΙ

Aυτ& π�υ 9(ει κυρ�ως σημασ�α &ταν συγ(ωρε�τε τ�υς +λ-
λ�υς για την +σ(ημη συμπεριL�ρ+ τ�υς ε�ναι &τι τ�υς α-
π�τρ9πετε απ& τ� να μισ7σ�υν τ�ν εαυτ& τ�υς. Qσ� λι-
γ&τερ� μ�σ�ς υπ+ρ(ει στ�ν κ&σμ�, τ&σ� τ� καλ"τερ�. Q-
σ� λιγ&τερ� επικρ�νετε τ�υς +λλ�υς, τ&σ� λιγ&τερ� επι-
κρ�ν�υν κι αυτ�� τ�ν εαυτ& τ�υς. Αυτ& ισ("ει ιδια�τερα
για τ�υς ακαλλι9ργητ�υς, τ�υς ανRριμ�υς και τα παιδι+.
Κι ως 9να /αθμ&, ισ("ει για &λ�υς μας.

Αν κ+π�ι�ς σας λ9ει συν9(εια π&σ� κακ�� ε�στε,
να ε�στε σ�γ�υρ�ι &τι "στερα απ& κ+π�ι� δι+-
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στημα θα τ�ν πιστ9ψετε. Απ& κει και π9ρα εσε�ς �ι �δι�ι
θα απ�δ�δετε στ�ν εαυτ& σας τα αρνητικ+ (αρακτηρι-
στικ+ π�υ κ+π�τε σας καταλ&γισαν η μητ9ρα, � πατ9ρας
7 � σ"ντρ�L&ς σας. Και μ+λιστα, αν δεν πρ�σ9Fετε, μπ�-
ρε� να εFακ�λ�υθ7σετε να /ρ�Gετε τ�ν εαυτ& σας για τα
επ&μενα πεν7ντα (ρ&νια, ακ&μα κι αν τα +τ�μα π�υ σαν
κατηγ&ρησαν αρ(ικ+ 9(�υν L"γει απ& τη Gω7. Qταν κα-
τ+ /+θ�ς μισε�τε τ�ν εαυτ& σας, αμLισ/ητε�τε την πρ�-
σωπικ7 σας αF�α, πιστε"ετε πως &λ�ι �ι +λλ�ι ε�ναι καλ"-
τερ�ι απ& σας, περν+τε τη Gω7 σας 9(�ντας την ψυ(�λ�-
γικ7 �υρ+ σας αν+μεσα στα σκ9λια. Ν�μ�Gετε πως ε�στε
απα�σι�ι και ανεπιθ"μητ�ι, με απ�τ9λεσμα να /ρ�σκεστε
(ωρ�ς L�λ�υς. Στην πραγματικ&τητα, δεν σας απ�Lε"-
γ�υν �ι +λλ�ι. Εσε�ς απ�Lε"γετε τ�υς +λλ�υς, επειδ7 θεω-
ρε�τε πως ε�στε αν+Fι�ι και πιστε"ετε &τι καν9νας λ�γι-
κ&ς +νθρωπ�ς δεν ε�ναι δυνατ&ν να θ9λει πραγματικ+
την παρ9α σας. Αυτ7 η ν��τρ�π�α μπ�ρε� να (ειρ�τερ9-
ψει σε τ9τ�ι� /αθμ&, Rστε &(ι μ&ν� να ν�μ�Gετε πως �ι
+λλ�ι δεν επιθυμ�"ν να 9(�υν καμι+ σ(9ση μαG� σας, αλ-
λ+ και να πεισθε�τε &τι δεν θα θ9λ�υν να 9(�υν την πα-
ραμικρ7 σ(9ση και με τα παιδι+ σας. Πρ�σπαθε�τε να
πε�σετε τα παιδι+ σας να μην 9(�υν επαL9ς με +τ�μα α-
νRτερ�υ κ�ινωνικ�" 7 �ικ�ν�μικ�" επιπ9δ�υ, επειδ7 ε�-

στε σ�γ�υρ�ι πως θα τα απ�ρρ�ψ�υν και πως δεν 9-
(�υν καμι+ δ�υλει+ να συναναστρ9L�νται με +τ�μα

«καλ"τερα» απ& αυτ+.
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Τι θλι/ερ&! Oι εσLαλμ9νες απ&ψεις των γ�νιRν επι-
/+λλ�νται στα παιδι+. Κ+π�τε ε�(α 9να νεαρ& πελ+τη, 9-
να &μ�ρL� παλληκ+ρι π�υ τα π7γαινε μια (αρ+ στ� πα-
νεπιστ7μι� κι 9νιωθε π�λ" +νετα &ταν συναναστρεL&ταν
τ�υς καθηγητ9ς τ�υ και κ�π9λες απ& ανRτερες κ�ινωνι-
κ9ς τ+Fεις. Κ+θε L�ρ+ π�υ 9λεγε με καμ+ρι στ�υς γ�νε�ς
τ�υς &τι ε�(ε γευματ�σει με τ�ν καθηγητ7 τ�υ 7 ε�(ε συ-
ν�δε"σει τη δεσπ�ιν�δα Πλ�"σια σε κ+π�ι� (�ρ&, εκε�ν�ι
τ�ν κ�ρ&ιδευαν με τ�ν πι� σαρκαστικ& τρ&π� π�υ μπ�-
ρε� κανε�ς να Lανταστε�:

«Π�ι�ς ν�μ�Gεις &τι ε�σαι, Τ�μ; Δεν καταλα/α�νεις
πως αυτ�� �ι +νθρωπ�ι σε κ+ν�υν παρ9α απ& Lιλανθρω-
π�α; Για π�ι� λ&γ� ν�μ�Gεις σε συναναστρ9L�νται; Σε (ρη-
σιμ�π�ι�"ν και σε κ�ρ�ϊδε"�υν π�σω απ& την πλ+τη σ�υ.
Παρ+τα τ�υς. Σ�υ τ� ’παμε (�λιες L�ρ9ς να μην πας στ�
πανεπιστ7μι�. Με�νε με τ�υς ανθρRπ�υς της τ+Fης σ�υ,
γιε μ�υ. Η θ9ση σ�υ ε�ναι μαG� μας, &(ι μ’ αυτ�"ς τ�υς
ψηλ�μ"τηδες».

Αυτ& γιν&ταν συν9(εια. Υπ7ρ(αν L�ρ9ς π�υ � Τ�μ 9-
νιωθε τ9τ�ια ανασL+λεια, π�υ απ�μ�νων&ταν τελε�ως και
σκεLτ&ταν να εγκαταλε�ψει τις σπ�υδ9ς τ�υ. aλλες L�ρ9ς
εF�ργιG&ταν με τ�υς γ�νε�ς τ�υ π�υ τ�υ θ"μιGαν την τα-
πειν7 τ�υ καταγωγ7 κι 7θελαν να παραμε�νει αμ&ρLωτ�ς
και απ�τυ(ημ9ν�ς. Κατ+ τη δι+ρκεια της ψυ(�θερα-
πε�ας, τ&νισα στ�ν Τ�μ π&σ� καλ�πρ�α�ρετ�ι 7ταν �ι
γ�νε�ς τ�υ, αλλ+ επ�σης και π&σ� νευρωσικ��:
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«Oι γ�νε�ς σ�υ δεν θ9λ�υν να σε στεν�(ωρ�"ν. ΑπλRς
δεν μπ�ρ�"ν να κ+ν�υν αλλιRς. Πιστε"�υν ειλικριν+ πως
δεν θα ’πρεπε να 9(εις Lιλ�δ�F�ες να /ελτιRσεις τη Gω7
σ�υ. Ν�μ�G�υν πως και �ι δυ� ε�ναι τ&σ� αν+Fι�ι, π�υ δεν
ε�ναι δυνατ&ν να 9/γαλαν 9να αFι&λ�γ� παιδ�. ΝιRθ�υν πε-
πεισμ9ν�ι πως �ι +λλ�ι θα τ�υς απ�ρρ�ψ�υν και L�/�"-
νται πως κι εσ" θα υπ�στε�ς την �δια μ��ρα. Ε�σαι παιδ�
τ�υς κι +ρα απ�κλε�εται να ε�σαι καλ"τερ�ς απ& αυτ�"ς.

»Σ�υ εF7γησα 7δη πRς 9Lτασαν σ’ αυτ& τ� σημε��.
Oι γ�νε�ς τ�υς τ�υς επ9κριναν για τα λ+θη τ�υς. Qσ� με-
γ+λωναν, +κ�υσαν εκατ�μμ"ρια L�ρ9ς &τι 7ταν +(ρη-
στ�ι, αν&ητ�ι, &τι δεν θα ’καναν τ�π�τα στη Gω7 τ�υς, &τι
θα ’πρεπε να αισθ+ν�νται εν�(9ς για κ+θε λ+θ�ς π�υ δι9-
πρατταν κι &τι κ+θε σL+λμα τ�υς απ�δε�κνυε απλRς π&-
σ� αν+Fι�ι 7ταν. ΤRρα, με τη σειρ+ τ�υς, 9καναν αυτ��
πλ"ση εγκεL+λ�υ σ’ εσ9να και πιστε"εις κι εσ" τις �διες
αν�ησ�ες. Ευτυ(Rς π�υ 7ρθες για ψυ(�θεραπε�α πρ�τ�"
σε καταστρ9ψ�υν τελε�ως. Αν εFετ+σεις πρ�σεκτικ+ &λες
τις κ�υταμ+ρες π�υ πρ�σπαθ�"ν να σε κ+ν�υν να πιστ9-
ψεις, ε�μαι σ�γ�υρ�ς πως θα δεις π&σ� καλ�πρ�α�ρετ�ι
θ9λ�υν να ε�ναι αλλ+ και π&σ� μεγ+λ� λ+θ�ς κ+ν�υν».

Δεν γνRρισα π�τ9 καν9ναν π�υ να δ9(τηκε π�λλ9ς ε-
πικρ�σεις και να εFακ�λ�"θησε να πιστε"ει πως ε�ναι κα-

λ&ς +νθρωπ�ς. Η επ�κριση απ�τελε� τ�ν πι� σ"ντ�μ�
δρ&μ� για 9να εFα�ρετ� σ"νδρ�μ� κατωτερ&τητας.

Επ�σης, �δηγε� συν7θως στην απ�τυ(�α. Δεν 9-
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(ει ενδιαL9ρ�ν να πρ�σ9Fετε πως &σ�ι επικρ�ν�νται πε-
ρισσ&τερ� επειδ7 απ9τυ(αν, κ+π�ια στιγμ7 9(�υν τις πε-
ρισσ&τερες απ�τυ(�ες; Αν λ9τε συν9(εια σε κ+π�ι�ν π&σ�
+(ρηστ�ς ε�ναι, πRς περιμ9νετε αυτ& τ� +τ�μ� να 9(ει
την αυτ�πεπ��θηση Rστε να πετ"(ει; Αυτ& θα ’πρεπε να
ε�ναι Fεκ+θαρ� σε &λ�υς μας: &σ� επικρ�νετε τ�υς ανθρR-
π�υς, τ&σ� (ειρ&τερ�ι γ�ν�νται. >τσι και δε�ρετε τ� παιδ�
σας επειδ7 π7ρε κακ�"ς /αθμ�"ς, �ι /αθμ�� τ�υ θα (ει-
ρ�τερ9ψ�υν, δεν θα καλυτερ9ψ�υν. Κι αν απ& κ+π�ι� θα"-
μα /ελτιωθ�"ν, �σως πληγε� η αυτ�εκτ�μησ7 τ�υ. Αν δεν
(+σει την αυτ�εκτ�μησ7 τ�υ, θα (+σει την αγ+πη τ�υ για
σας. Κ+π�ι� δυσ+ρεστ� απ�τ9λεσμα θα πρ�κ"ψει. Ειλι-
κριν+, τ� τ�μημα της επ�κρισης ε�ναι συν7θως π�λ" με-
γ+λ� και δεν αF�Gει τ�ν κ&π�.

Επ�σης, &ταν επικρ�νετε τ�υς +λλ�υς, τε�ν�υν να σας
αντιμετωπ�G�υν με π�λ" περισσ&τερη ε(θρ&τητα και θυ-
μ&. >νας απ& τ�υς καλ"τερ�υς τρ&π�υς για να στ7σετε
κα/γ+ ε�ναι να πε�τε σε κ+π�ι�ν π&σ� +σ(ημα κ+νει κ+τι
και να υπ�ν�7σετε &τι γι’ αυτ&ν ακρι/Rς τ� λ&γ� ε�ναι α-
πε(θ7ς. Η Lυσι�λ�γικ7 ανθρRπινη τ+ση ε�ναι να υπερα-
σπιG&μαστε τ�ν εαυτ& μας σε κ+π�ια επ�θεση. Και π&τε
ε�ναι η πι� κατ+λληλη στιγμ7 παρ+ &ταν αμLισ/ητε�ται
η πρ�σωπικ7 μας αF�α;

Τ� πι� ενδιαL9ρ�ν απ’ &λα ε�ναι πως η επ�κριση
απ�/λ9πει κατ’ αρ(+ς να δι�ρθRσει τ� σL+λμα κ+-
π�ι�υ, &(ι να τ� ενισ("σει. Μα αυτ&ς π�υ δ9(ε-
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ται την επ�θεση δεν ε�ναι σε θ9ση να ακ�"σει τι τ�υ λ9τε
για τη συμπεριL�ρ+ τ�υ – τ� μ&ν� π�υ ακ�"ει ε�ναι η
γνRμη σας γι’ αυτ&ν ως +νθρωπ�. Αντιλαμ/+νεστε λ�ι-
π&ν για π�ι� λ&γ� η επ�κριση συ(ν+ επιL9ρει ελ+(ιστα θε-
τικ+ απ�τελ9σματα σ’ αυτ�"ς π�υ (ρει+G�νται σωLρ�νι-
σμ&. Τα π�ινικ+ μας συστ7ματα απ�τελ�"ν 9να εFαιρε-
τικ& παρ+δειγμα. Π&σ� συ(ν+ π+ει κ+π�ι�ς Lυλακ7 9-
(�ντας την α�σθηση πως τ� δικαστ7ρι�, η αστυν�μ�α και
�ι δεσμ�L"λακες επιθυμ�"ν ειλικριν+ να τ�ν /�ηθ7σ�υν;
Ε�ναι εκε� για να τιμωρηθε�, &(ι να δι�ρθωθε�. Π+ει Lυ-
λακ7 για να υπ�L9ρει, επειδ7 η κ�ινων�α τ�ν θεωρε� κα-
κ& και �Lε�λει να τ�ν αντιμετωπ�σει αυστηρ+. Πρ�Lα-
νRς, η κ�ινων�α πιστε"ει πως &σ� περισσ&τερ� αυτ&ς υ-
π�L9ρει, τ&σ� καλ"τερ�ς θα γ�νει. Αυτ+ ε�ναι αν�ησ�ες.

Qταν L9ρεστε στ�υς ανθρRπ�υς σαν να ’ναι σκ�υπ�-
δια, τ� πι� πιθαν& ε�ναι να αρ(�σ�υν να συμπεριL9ρ�-
νται σαν σκ�υπ�δια. Qταν �ι Lυλακισμ9ν�ι αντιμετωπ�-
G�νται σαν GRα, L9ρ�νται σαν GRα. Τ� πρ&/λημα δεν ε�-
ναι �ι Lυλακισμ9ν�ι, ε�ναι � τρ&π�ς π�υ τ�υς συμπεριLε-
ρ&μαστε. Δρ9π�υμε τ�υς καρπ�"ς π�υ εμε�ς �ι �δι�ι σπε�-
ραμε. Αν μπ�ρ�"σαμε να π+ψ�υμε να τ�υς επικρ�ν�υμε
και να τ�υς θεωρ�"με κακ�"ς, θα μας τ� ανταπ9διδαν
συμπεριLερ&μεν�ι καλ"τερα, &(ι (ειρ&τερα, ακρι/Rς ε-

πειδ7 θα 7ταν ελε"θερ�ι να πρ�σ9F�υν τη συμπεριL�-
ρ+ τ�υς καθαυτ7ν κι &(ι τη γνRμη π�υ εμε�ς 9(�υμε

σ(ηματ�σει γι’ αυτ�"ς ως +τ�μα.
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ΑΥΤOΕΚΠΛΗΡOΥΜΕΝΕΣ ΠΡOΦΗΤΕΙΕΣ

Η συμπεριL�ρ+ των +λλων καθ�ρ�Gεται τ&σ� στεν+ απ&
τις δικ9ς σας πρ�σδ�κ�ες, Rστε μπ�ρε�τε πραγματικ+ να
πρ�/λ9ψετε τι θα κ+νει κ+π�ι�ς απ& τ� τι εσε�ς περιμ9-
νετε απ& αυτ&ν. Αυτ& απ�δε�(τηκε σ’ 9να πε�ραμα με μια
�μ+δα απ& μαθητ9ς. Qλα τα παιδι+ εFετ+στηκαν για τα
ακαδημαϊκ+ τ�υς πρ�σ&ντα και τ� επ�πεδ� ευLυdας τ�υς.
Απ& αυτ+, Fε(Rρισαν τα παιδι+ π�υ ε�(αν περ�π�υ �δι�
δε�κτη ν�ημ�σ"νης και �δι� επ�πεδ� στην αν+γνωση, στην
�ρθ�γραL�α και στα μαθηματικ+.

>πειτα η �μ+δα αυτ7 (ωρ�στηκε σε δ"� μικρ&τερες,
στην �μ+δα Α και στην �μ+δα Β. Την �μ+δα Α αν9λα/ε
9νας δ+σκαλ�ς στ�ν �π��� 9γινε η εF7ς διευκρ�νιση: «Αυ-
τ+ τα παιδι+ ε�ναι τα καλ"τερα τ�υ σ(�λε��υ. Ε�ναι 9Fυ-
πνα, ικαν+, πρ&θυμα να μ+θ�υν. Π�εσ9 τα, αν θ9λεις, μπ�-
ρ�"ν να τ� αντ9F�υν». Η �μ+δα Β δ&θηκε σ’ 9ναν +λλ� δ+-
σκαλ�, με τις εF7ς συστ+σεις: «Σ�υ Gητ+με συγγνRμη, αλ-
λ+ στην τ+Fη σ�υ 9(εις τα πι� καθυστερημ9να παιδι+ τ�υ
σ(�λε��υ. Μαθα�ν�υν με δυσκ�λ�αU σ�γ�υρα θα τ� διαπι-
στRσεις κι εσ". Κ+νε &,τι καλ"τερ� μπ�ρε�ς, αλλ+ μην α-
π�θαρρυνθε�ς αν τα απ�τελ9σματα δεν ε�ναι σπ�υδα�α».

ΑL�" �ι δ"� δ+σκαλ�ι δ�"λεψαν με τις τ+Fεις τ�υς
για κ+π�ι� (ρ�νικ& δι+στημα, διδ+σκ�ντας τα �δια μα-
θ7ματα, τα παιδι+ υπ�/λ7θηκαν π+λι σε εFετ+σεις.
Π�ια 7ταν τα απ�τελ9σματα; Σε περ�πτωση π�υ
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αμLι/+λλετε, η �μ+δα Α 9μαθε π�λ" περισσ&τερα απ&
την �μ+δα Β. Η πρ�Lητε�α εκπληρRθηκε. O 9νας δ+-
σκαλ�ς θεωρ�"σε πως �ι μαθητ9ς τ�υ ε�(αν τη δυνατ&-
τητα να τα π+νε καλ+ στα μαθ7ματα κι 9τσι τ�υς Lερ&-
ταν αν+λ�γα, με απ�τ9λεσμα εκε�να να ανταπ�κριθ�"ν
στις πρ�σδ�κ�ες τ�υ. O +λλ�ς δ+σκαλ�ς π�στευε πως ε�(ε
να αντιμετωπ�σει αδ"νατ�υς μαθητ9ς και με κ+π�ι� τρ&-
π� 9πεισε τα παιδι+ της �μ+δας τ�υ γι’ αυτ&. >τσι, �ι μα-
θητ9ς τ�υ κατ9ληFαν ανεπαρκε�ς.

Μπ�ρε� να διαμαρτυρηθε�τε πως τ9τ�ια απ�τελ9σμα-
τα ε�ναι απ&λυτα πρ�Lαν7, πως &λ�ι F9ρ�υν τι να περι-
μ9ν�υν υπ& αυτ9ς τις συνθ7κες, γιατ� 7ταν Fεκ+θαρες α-
κ&μα και στα παιδι+. _σως μ�υ πε�τε πως τ�π�τε απ’ &λα
αυτ+ δεν θα συν9/αινε, αν � καθηγητ7ς ασκ�"σε λιγ&τε-
ρ� 9λεγ(� στ�υς μαθητ9ς τ�υ. Δυστυ(Rς, �"τε αυτ& ε�ναι
αλ7θεια. Τ� απ�τ9λεσμα παραμ9νει τ� �δι� ε�τε τα παι-
δι+ γνωρ�G�υν &τι τ�υς γ�νεται πλ"ση εγκεL+λ�υ ε�τε &(ι.
Για να τ� απ�δε�F�υν αυτ& �ι ψυ(�λ&γ�ι π�υ πραγματ�-
π��ησαν τη συγκεκριμ9νη 9ρευνα π7ραν 9να μεγ+λ� α-
ριθμ& π�ντικιRν και τα (ρ�ν�μ9τρησαν για να δ�υν π&-
σ� γρ7γ�ρα μπ�ρ�"σαν να μ+θ�υν να τρ9(�υν μ9σα σ’
9να λα/"ρινθ�. Τα π�ντ�κια π�υ ε�(αν κατ+ πρ�σ9γγιση
την �δια τα("τητα (ωρ�στηκαν στις �μ+δες Α και Β και

�ι ερευνητ9ς ενημερRθηκαν &τι η μια �μ+δα απ�τε-
λ�"νταν απ& γρ7γ�ρα κι 9Fυπνα π�ντ�κια, ενR η +λ-

λη απ& τεμπ9λικα, (αG+ π�ντ�κια. O κ+θε ερευ-
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νητ7ς 9πρεπε να διδ+Fει συγκεκριμ9νες δεFι&τητες στα
π�ντ�κια και να τα υπ�/+λει σε τεστ "στερα απ& μια συ-
γκεκριμ9νη (ρ�νικ7 περ��δ�.

Δεν θα 7ταν απ�θαν� να 7Fερε η �μ+δα Α &τι � ερευ-
νητ7ς θεωρ�"σε τα μ9λη της 9Fυπνα; Και η �μ+δα Β &τι
� ερευνητ7ς τα θεωρ�"σε αν&ητα; ΠRς θα μπ�ρ�"σαν
να διαμ�ρLωθ�"ν τ9τ�ιες αντιλ7ψεις; Στ� κ+τω κ+τω, �
ερευνητ7ς κ+θεται π+νω απ& τ� λα/"ρινθ�, παρακ�-
λ�υθε� τ� (ρ�ν&μετρ& τ�υ, κρατ+ει σημειRσεις και /+Gει
τα π�ντ�κια π�σω στα κλ�υ/ι+ τ�υς. ΠRς θα μπ�ρ�"σε 9-
να +τ�μ� να δRσει, υπ& τ9τ�ιες συνθ7κες, στα π�ντ�κια
την α�σθηση &τι ε�ναι ανRτερα 7 κατRτερα; Στην πραγ-
ματικ&τητα, κανε�ς δεν F9ρει. Αυτ& π�υ F9ρ�υμε &μως
ε�ναι πως πρ+γματι μεταδ�δ�νται τ9τ�ιες πληρ�L�ρ�ες.
Τα π�ντ�κια της �μ+δας Α μ+θαιναν &λ� και πι� γρ7γ�-
ρα, ενR τα π�ντ�κια της �μ+δας Β &λ� και πι� αργ+.

Καταλα/α�νετε τRρα τι επιπτRσεις 9(ει η επ�κριση;
Αντιλαμ/+νεστε γιατ� τ&σ�ι +νθρωπ�ι π�υ απ�Lυλακ�-
G�νται L9ρ�νται (ειρ&τερα απ’ &,τι πρ�τ�" μπ�υν στη
Lυλακ7; Αν �ι L"λακες, η αστυν�μ�α και τα δικαστ7ρια
ε�ναι πεπεισμ9ν�ι &τι �ι Lυλακισμ9ν�ι αν7κ�υν στην �-
μ+δα Β, τ&τε �ι +ντρες π�υ απ�Lυλακ�G�νται πιστε"�υν
&τι ε�ναι κακ��, &τι απαιτε�ται +γρια μετα(ε�ριση για να
τεθ�"ν υπ& 9λεγ(� και �σως να μη μ+θ�υν π�τ9 να συ-
μπεριL9ρ�νται 7ρεμα.

Αντιλαμ/+νεστε επ�σης πRς η επ�κριση ε-
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πηρε+Gει την �ικ�γενειακ7 σας Gω7; Qσ� περισσ&τερ�
επικρ�νετε τα παιδι+ 7 τ� σ"ντρ�L& σας, τ&σ� (ειρ&τε-
ρ�ι θα γ�ν�νται. Ελπ�Gω πως ε�ναι πια εμLαν9ς.

O,ΤΙ ΙΣ�ΥΕΙ ΓΙΑ ΤOΝ ΕΝΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣ�ΥΕΙ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤOΝ ΑΛΛO

>να +λλ� (αρακτηριστικ& της επ�κρισης, π�υ δεν αντι-
λαμ/+ν�νται �ι περισσ&τερ�ι απ& σας, ε�ναι τ� γεγ�ν&ς
πως πρ&κειται για τερατRδη αδικ�α. Καταλ7γετε να ε�στε
9ν�(�ι μιας αδικ�ας με τ�ν �δι� τρ&π� π�υ ε�ναι 9ν�(� τ�
+τ�μ� τ� �π��� κατηγ�ρε�τε. Με +λλα λ&για, δεν L9ρετε
λιγ&τερη ευθ"νη επειδ7 τιμωρε�τε τ�υς +λλ�υς με επ�κρι-
ση, απ’ &ση L9ρ�υν εκε�ν�ι π�υ δι9πραFαν τ� αδ�κημα
για τ� �π��� τ�υς τιμωρε�τε. Παραδε�γματ�ς (+ρη, επ�
σειρ+ ετRν καταδικ+Gαμε σε θ+νατ� τ�υς δ�λ�L&ν�υς με
τ� εF7ς σκεπτικ&: α) �ι δ�λ�L&ν�ι μ+ς ταρ+G�υν (σωστ&)U
/) αυτ& σημα�νει πως ε�ναι κακ�� +νθρωπ�ι (λ+θ�ς)U και
γ) +ρα πρ9πει να τιμωρηθ�"ν αυστηρ+ (λ+θ�ς).

Ωστ&σ�, αν αυτ�� αF�Gει να θανατωθ�"ν λ&γω τ�υ ε-
γκλ7ματ&ς τ�υς, γιατ� να μη σκ�τRσ�υμε και τ�υς εκτε-
λεστ9ς των δ�λ�L&νων; Στ� κ+τω κ+τω, α) κι � δ�λ�L&-

ν�ς 7ταν ταραγμ9ν�ς (σωστ&)U /) 9νιωσε &τι αυτ&ς π�υ
τ�ν τ+ραFε 7ταν κακ&ς (λ+θ�ς)U και γ) +ρα θα πρ9-

πει να τιμωρηθε� αυστηρ+ (λ+θ�ς). Oρ�στε, 9-
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νας L&ν�ς! O δ�λ�L&ν�ς (ρησιμ�π�ιε� την �δια λ�γικ7
με τ� κρ+τ�ς, αλλ+ επειδ7 δεν 9(ει μια στρατι+ απ& α-
στυL"λακες για να /ρει τ�ν εγκληματ�α, τιμωρε�ται. Η ι-
σ("ς εFασLαλ�Gει τ� δ�κι�. Θα ν&μιGε κανε�ς πως &,τι ι-
σ("ει για τ�ν 9ναν ισ("ει και για τ�ν +λλ�. Ε�ναι Fεκ+θα-
ρ� πως η δικαι�σ"νη δεν 9(ει καμι+ αν+μειFη σ’ αυτ7 την
περ�πτωση, μ�ν+(α η γνRμη της πλει�ψηL�ας. Για να ε�-
ναι δ�και� τ� κρ+τ�ς θα ’πρεπε να Lερθε� καλ"τερα στ�
δ�λ�L&ν� απ’ &,τι � δ�λ�L&ν�ς στ� θ"μα τ�υ. Qταν L9-
ρεται με τ�ν �δι� τρ&π�, ε�ναι εF�σ�υ 9ν�(� με τ�ν +νθρω-
π� π�υ καταδικ+Gει σε θ+νατ�.

Τ� �δι�, πρ�LανRς, ισ("ει και σε πρ�σωπικ& επ�πεδ�.
O Π7τερ 9νιωθε πιεσμ9ν�ς απ& την ΤG9νυ να επισκ9πτ�-
νται τ�υς γ�νε�ς της στις διακ�π9ς. Τ� τελευτα�� ταF�δι
τ�ν ε�(ε εκνευρ�σει π�λ" περισσ&τερ� απ& τα +λλα και
της τ� ε�πε. Επιπλ9�ν &μως, 9νιωθε τ&σ� �ργισμ9ν�ς απ&
τις συνε(ε�ς πι9σεις της να πηγα�νει σε μ9ρη π�υ δεν 7θε-
λε, Rστε απ�L+σισε να την τιμωρ7σει για την αναισθησ�α
της. Κι 9τσι 9(ασε αμ9σως κ+θε ενδιαL9ρ�ν για τ� σεF.
Αυτ& την αναστ+τωσε, επειδ7 7ταν π�λ" αισθησιακ7 γυ-
να�κα. Σταδιακ+ � Π7τερ 9παψε και να της μιλ+ει –+λλ�
9να σ�/αρ& (τ"πημα– στ+ση την �π��α κρ+τησε &(ι μ&-
ν� για λ�γες μ9ρες, &(ι για μερικ9ς /δ�μ+δες, αλλ+ σ(εδ&ν
για δ"� μ7νες. Qλ� αυτ& τ� δι+στημα δεν της απη"θυ-
νε �"τε μ�α κ�υ/9ντα για καν9να λ&γ�.

ΑναμL�/�λα, � Π7τερ π�στευε πως 7ταν α-
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π&λυτα δικαι�λ�γημ9ν�ς. Η γυνα�κα τ�υ δεν τ�υ ε�(ε
Lερθε� καλ+, �π&τε κι εκε�ν�ς θα της Lερ&ταν αν+λ�γα.
Μα π�" ε�ναι η δικαι�σ"νη σ’ αυτ&; Αυτ&ς δεν ε�ναι π�υ
θεωρ�"σε &τι η ΤG9νυ τ�" συμπεριLερ&ταν +δικα και π�-
στευε πως η +δικη συμπεριL�ρ+ δεν ε�ναι σωστ7; ΠRς
λ�ιπ&ν δικαι�λ�γ�"σε τ� γεγ�ν&ς &τι Lερ&ταν μνησ�κα-
κα στη γυνα�κα τ�υ, &ταν την εκδικ�"νταν με τ�ν �δι� α-
κρι/Rς τρ&π�;

Αν 7θελε να απελευθερωθε� απ& τη συμπεριL�ρ+ της
(μια και π�στευε &τι 7ταν τελε�ως λανθασμ9νη), θα μπ�-
ρ�"σε να της ε�(ε μιλ7σει 7ρεμα και απλRς να την ενημε-
ρRσει &τι απ& δω και στ� εF7ς θα 9πρεπε να επισκ9πτε-
ται μ&νη της τ�υς γ�νε�ς της. Αν τ� ’(ε κ+νει αυτ&, η συ-
μπεριL�ρ+ τ�υ θα 7ταν πι� λ�γικ7 απ& τη δικ7 της. Και
π+λι, &,τι ισ("ει ως ηθικ+ σωστ& για μ9να πρ9πει να ισ("ει
και για σ9να.

>να τελευτα�� παρ+δειγμα θα σας κ+νει να καταλ+-
/ετε ακ&μα πι� Fεκ+θαρα τι ενν�R. Qταν τα παιδι+ σας
Lων+G�υν και τ�υς /+Gετε τις Lων9ς για να σταματ7σ�υν,
διαπρ+ττετε κι εσε�ς τι �δι� λ+θ�ς. Εσε�ς κι αυτ+ αF�Gετε
την �δια μετα(ε�ριση. Αν ν�μ�Gετε πως τ�υς αF�Gει να L+-
νε F"λ�, πρ9πει να δε�ρετε και τ�ν εαυτ& σας. Ευτυ(Rς &-
μως, τ� �Lθαλμ&ς αντ� �Lθαλμ�" θεωρε�ται εδR και π�-

λ" καιρ& ατυ(7ς καν&νας.
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OΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΙΣΗΣ

Τ� (ειρ&τερ� απ�τ9λεσμα της επ�κρισης των +λλων ε�ναι
τ� θ9μα αυτ�" τ�υ /ι/λ��υ. Ε�ναι � θυμ&ς π�υ εσε
ς μετ+
θα κ�υ/αλ+τε μ9σα σας. Αυτ7 ε�ναι η πι� ανRLελη πρ�-
σωπικ7 συν9πεια π�υ υL�στασθε, &ταν κατηγ�ρε�τε τ�υς
+λλ�υς. Σαν να μην αρκε� π�υ κ+π�ι�ς σας αδ�κησε, κ+-
νετε "στερα στ�ν εαυτ& σας κ+τι π�υ δεν θα επιτρ9πατε
π�τ9, �"τε σ’ εκατ�μμ"ρια (ρ&νια, να σας κ+ν�υν �ι +λλ�ι.

Ας π+ρ�υμε την περ�πτωση της εκδ�κησης και τ�υ μ�-
σ�υς. Αυτ+ τα δ�δυμα συναισθ7ματα 9(�υν πρ�καλ9σει
σε κ+π�ι�υς ανθρRπ�υς L�/ερ& π&ν�, � �π���ς Fεπ9ρασε
κατ+ π�λ" τ�ν π&ν� π�υ υπ9μειναν στα (9ρια των +λλων.

O Τ9ρυ 7ταν 9νας νεαρ&ς πατ9ρας π�υ 7ρθε να με
δει με εντ�λ7 τ�υ δικαστηρ��υ. Ε�(ε 7δη συλληLθε� για
παρ+/αση τ�υ �ρ��υ τα("τητας, για �δ7γηση υπ& την ε-
π7ρεια αλκ�&λ και για παρ+ν�μη και /�αιη ε�σ�δ� στ�
σπ�τι των πρRην πεθερικRν τ�υ. Τα πεθερικ+ τ�υ Lρ&ντι-
Gαν τη μικρ7 τ�υ κ&ρη και μαG� με την πρRην γυνα�κα
τ�υ –τελε�ως +δικα και (ωρ�ς εντ�λ7 τ�υ δικαστηρ��υ–
αρν�"νταν να τ�υ επιτρ9ψ�υν να την επισκ9πτεται. Κ+-
θε L�ρ+ π�υ π7γαινε στ� σπ�τι τ�υς και παρακαλ�"σε
να δει τ� παιδ� τ�υ, γιν&ταν τ&σ� 9Fαλλ�ς, π�υ τ� μυαλ&
τ�υ θ&λωνε. >μπαινε �ργισμ9ν�ς στ� αυτ�κ�νητ& τ�υ,
�δηγ�"σε παρ+τ�λμα, μεθ�"σε, Rσπ�υ κ+π�τε η α-
στυν�μ�α τ�ν συν9λα/ε.
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ΕγR τ�ν ε�δα την περ��δ� π�υ /ρισκ&ταν για 9/δ�μη
7 &γδ�η L�ρ+ στη Lυλακ7. ΤRρα πια σκεLτ&ταν να α-
πειλ7σει με &πλ� την πρRην γυνα�κα τ�υ και τα πεθερι-
κ+ τ�υ και να τ� σκ+σει με τ� κ�ριτσ+κι τ�υ.

Αυτ7 η αλληλ�υ(�α των γεγ�ν&των δεν ε�ναι καθ&-
λ�υ σπ+νια σε ανθρRπ�υς π�υ τ� μ�σ�ς και η εκδ�κηση
τ�υς 9(�υν γ�νει 9μμ�νη ιδ9α. Ε�ναι τ&σ� απ�Lασισμ9ν�ι
να καταστρ9ψ�υν κ+π�ι�ν +λλ�, Rστε δεν μπ�ρ�"ν να
δ�υν π&σ� κακ& κ+ν�υν στ�ν εαυτ& τ�υς. Π&σ� πι� συ-
νετ& θα 7ταν αν � δυστυ(ισμ9ν�ς πατ9ρας ε�(ε συγ(ωρ7-
σει την πρRην γυνα�κα τ�υ για την κακ�α της, αν 9κανε
&,τι μπ�ρ�"σε για να εFασLαλ�σει τα ν&μιμα δικαιRματ+
τ�υ κι αν ανε(&ταν την &λη κατ+σταση, σε περ�πτωση π�υ
δεν γιν&ταν τ�π�τα.

ΣκεLτε�τε για μια στιγμ7 π&σ� αισ(ρ& θα θεωρ�"σε
κ+π�ι�ν π�υ θα τ�ν αν+γκαGε να υπ�L9ρει 9τσι &πως υ-
π9Lερε. Αν κ+π�ι�ς +λλ�ς τ�ν κρατ�"σε F"πνι� τις ν"(τες,
τ�ν αν+γκαGε να π�νει υπερ/�λικ+, να θ9τει σε κ�νδυν�
τη δ�υλει+ τ�υ, να παρα/ι+Gει τ� ν&μ�, να συλλαμ/+νε-
ται και τελικ+ τ�ν �δηγ�"σε σε ψυ(�ατρ�, F9ρετε τι θα
τ�υ ε�(ε κ+νει; Θα απειλ�"σε εκε�ν�ν με τ� &πλ� τ�υ. Μα
π�ι�ς τα 9κανε &λα αυτ+; O �δι�ς! Σ’ αυτ7 την ιστ�ρ�α, υ-
π7ρFε � (ειρ&τερ�ς ε(θρ&ς τ�υ εαυτ�" τ�υ. Επ9μενε πως

η πρRην γυνα�κα τ�υ Lερ&ταν +σ(ημα και +σπλα(να.
Σε τελικ7 αν+λυση, αυτ&ς Lερ&ταν (ωρ�ς καμι+ συ-

μπ&νια, καν9να ενδιαL9ρ�ν και κατ9στρεLε π�-
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λ" περισσ&τερ� τ�ν εαυτ& τ�υ απ’ &,τι η γυνα�κα τ�υ και
�ι γ�νε�ς της. Αυτ+ μπ�ρε� να σας κ+νει η επ�κριση.

O θυμ&ς μπ�ρε� να σας Lυλακ�σει για μια Gω7, να
σας κ+νει να αισθ+νεσθε +ρρωστ�ι και τ&σ� αδι+L�ρ�ι
για τη Gω7, Rστε να μην απ�λαμ/+νετε καμι+ απ& τις (α-
ρ9ς της. Qπ�ι�ς ε�πε πως η εκδ�κηση ε�ναι γλυκι+ δεν 7-
Fερε τι 9λεγε. aλλ� αν μπ�ρε�τε να /+λετε κ+π�ι�ν στη
θ9ση τ�υ (ωρ�ς να (+σετε την αυτ�κυριαρ(�α σας. Η εκ-
δ�κηση στην �π��α αναL9ρ�μαι πρ�9ρ(εται μ�ν+(α απ&
/αθ" μ�σ�ς, τ� �π��� μπ�ρε� να σας κατατρRει τα σωθι-
κ+. Ε�ναι αδ"νατ�ν να μισε�τε κ+π�ι�ν (ωρ�ς να υπ�L9-
ρετε κι �ι �δι�ι απ& αυτ& τ� μ�σ�ς. Ε�ναι σαν να πρ�σπα-
θε�τε να εκδικηθε�τε 9ναν +νθρωπ� πετRντας τ�υ 9ναν
κ+κτ�, τ�ν �π��� κρατ+τε με γυμν+ (9ρια. O ε(θρ&ς σας
θα πληγωθε�, δεν λ9ω, μα θα πληγωθε�τε κι εσε�ς. Κι &-
ταν πληγRνεστε (ωρ�ς λ&γ�, π+σ(ετε απ& νε"ρωση.

O �ργισμ9ν�ς επικριτ7ς υπ�L9ρει διπλ+. Υπ�L9ρει
απ& τις πρ+Fεις &σων τ�ν τ+ραFαν και ταυτ&(ρ�να απ&
τα απ�τελ9σματα της δικ7ς τ�υ νευρωσικ7ς συμπεριL�-
ρ+ς. Δεν (ρει+Gεται να ταλαιπωρε�ται 9τσι. _σως δεν μπ�-
ρε� να απ�L"γει την αδικ�α π�υ γ�νεται σε /+ρ�ς τ�υ, &-
πως � +ντρας στ� παρ+δειγμ+ μας, π�υ ελ+(ιστ� 9λεγ(�
ε�(ε στ� τι 9καναν τα πεθερικ+ τ�υ. Ωστ&σ�, αυτ& π�υ 9-
κανε στ�ν εαυτ& τ�υ 7ταν τρ�μερ+ +δικ� και θα μπ�-
ρ�"σε να τ� ε�(ε απ�L"γει τελε�ως. Ε�(ε επιλ�γ7. Θα
μπ�ρ�"σε α) απλRς να ταρα(τε� με τη μνησ�κα-
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κη γυνα�κα τ�υ 7 /) να ταρα(τε� με τη μνησ�κακη γυνα�-
κα τ�υ και ταυτ&(ρ�να να νιRσει ψυ(ικ+ διαταραγμ9-
ν�ς. Δι+λεFε τ� δε"τερ�.

Μια +λλη δυσ+ρεστη συν9πεια της επ�κρισης ε�ναι πως
σας απ�σπ+ει την πρ�σ�(7 και δεν σας αL7νει να /ρε�τε
μια λ"ση στ� πρ&/λημ+ σας. Qταν �νειρε"εστε σ(9δια
L&ν�υ &λη μ9ρα (τα �π��α δεν μπ�ρε�τε να πε�τε &τι α-
π�τελ�"ν λ"σεις στα πρ�/λ7ματ+ σας), τ� κυρ�ως πρ&-
/λημα εFακ�λ�υθε� να υL�σταται. Αυτ& τ� πρ&/λημα
μπ�ρε� να ε�ναι εFαιρετικ+ δυσεπ�λυτ�. Να απαιτε� εFυ-
πν+δα, �ργ+νωση και π�λλ7 π�νηρι+. Ενδε(�μ9νως επ�-
σης να απαιτε� (ρ&ν� και υπ�μ�ν7. Μπ�ρε� &μως να τα
διαθ9σει &λα αυτ+ κ+π�ι�ς π�υ σκ9Lτεται 9να πρ+γμα
μ&ν�, τ� L&ν�;

>να (ι�υμ�ριστικ& παρ+δειγμα ε�ναι της Σ�ρλεϋ, μιας
νεαρ7ς γυνα�κας π�υ ερ(&ταν συνε(Rς σε σ"γκρ�υση με
τ�υς καταπιεστικ�"ς γ�νε�ς της. Μια /ραδι+ αντ9δρασε
9ντ�να, λ9γ�ντας στ�υς γ�νε�ς της πως δεν 7θελε να πα-
ραμε�νει στ� πανεπιστ7μι�, αλλ+ να δ�υλ9ψει για 9να δυ�
(ρ&νια και μετ+ να συνε(�σει τις σπ�υδ9ς της. Εκε�ν�ι α-
πε�λησαν να της κ&ψ�υν τ� (αρτGιλ�κι και υπ�ν&ησαν
πως �σως της στερ�"σαν τ� πρ�ν&μι� να μ9νει μαG� τ�υς,
ενR �ρκ�στηκαν πως δεν θα της μιλ�"σαν Rσπ�υ να ε-

γκαταλε�ψει αυτ7 την τρελ7 απ&Lαση.
Η Σ�ρλεϋ θ"μωσε τ&σ� με τις απειλ9ς τ�υς, Rστε

δεν μπ�ρ�"σε να σκεLτε� Fεκ+θαρα. ΑL�" ε�-
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πε γρ7γ�ρα στ�ν εαυτ& της κ+π�ιες νευρωσικ9ς αν�η-
σ�ες, &πως &τι δεν μπ�ρ��σαν να της τ� κ+ν�υν αυτ&, &τι �-
πρεπε να δ�υν την κατ+σταση με τα δικ+ της μ+τια, &τι 7-
ταν �ρι�τ� η απ�γ�7τευσ7 της και &τι δεν θα ’πρεπε να την
καταπι9G�υν, επειδ7 εκε�νη δεν �θελε να καταπι9Gεται, /γ7-
κε στη /ερ+ντα μ’ 9να κ�υτ+λι κι +ρ(ισε να (τυπ+ει 9να
κιν9Gικ� γκ�νγκ. Αυτ& τρ+/ηFε την πρ�σ�(7 των γειτ&-
νων, μα δεν 7ταν τ�π�τα σε σ(9ση με την αναστ+τωση
π�υ πρ�κ+λεσε &ταν κατ9/ηκε στ� πεG�δρ&μι� κι +ρ(ισε
να (τυπ+ει τ� κ�υτ+λι π+νω στη σκεπ7 τ�υ αυτ�κιν7τ�υ
των γ�νιRν της. Qταν ε�δε πως η &λη της συμπεριL�ρ+
ε�(ε αρ(�σει να 9(ει τ� επιθυμητ& απ�τ9λεσμα στ�υς γ�-
νε�ς της, +ν�ιFε την π&ρτα τ�υ αυτ�κιν7τ�υ και π+τησε
την κ&ρνα, Rσπ�υ 7ρθε η αστυν�μ�α.

Παρ’ &λη της την πρ�σπ+θεια, η Σ�ρλεϋ δεν 9κανε τ�-
π�τα για να λ"σει τ� πρ&/λημ+ της και κατ9ληFε να αρ-
(�σει ψυ(�θεραπε�α. O θυμ&ς της την εμπ&δισε παντε-
λRς να σκεLτε� πRς θα μπ�ρ�"σε να ηρεμ7σει τ�υς γ�-
νε�ς της. Αν σκεLτ&ταν καθαρ+, θα ε�(ε συνειδητ�π�ι7-
σει αμ9σως &τι θα μπ�ρ�"σε να πρ�σεγγ�σει Fαν+ τ� θ9-
μα "στερα απ& μια δυ� μ9ρες και πιθαν&ν να ε�(ε καλ"-
τερα απ�τελ9σματα. Qταν �ι γ�νε�ς 9(�υν τ� (ρ&ν� να (ω-
ν9ψ�υν κ+π�ια ιδ9α, συ(ν+ τη συνηθ�G�υν και την απ�-
δ9(�νται πι� ε"κ�λα. W, αν ε�(ε συγκρατηθε�, θα ανα-
γκ+G�νταν να την αντιμετωπ�σ�υν σαν Rριμη εν7λι-
κα. Αντ�θετα, /λ9π�ντ+ς τη να θυμRνει και να
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συμπεριL9ρεται τ&σ� αλλ�πρ&σαλλα, �ι γ�νε�ς της 9νιω-
σαν πως ε�(αν απ9ναντ� τ�υς 9να παιδ� και θεRρησαν α-
κ&μα πι� δικαι�λ�γημ9ν�υς τ�υς L&/�υς τ�υς.

Oυσιαστικ+, για να λ"σετε 9να πρ&/λημα, τ� μυαλ&
σας πρ9πει να εστι+Gεται στις λ"σεις, &(ι στ� (αρακτ7ρα
και στη συμπεριL�ρ+ των ανθρRπων π�υ σας ταρ+G�υν.
Η Σ�ρλεϋ δεν /ρ7κε 9ναν τρ&π� να Fεπερ+σει τ� δ�λημ-
μ+ της, π9ρα απ& μια ασυν7θιστα 9ντ�νη συναισθηματι-
κ7 αντ�δραση. Τ� μ&ν� π�υ μπ�ρ�"σε να σκεLτε� 7ταν
π&σ� +δικ�ι 7ταν �ι γ�νε�ς της και πRς θα ’πρεπε να τι-
μωρηθ�"ν. Αυτ& &μως δεν θα τη /�ηθ�"σε να τ�υς πε�-
σει να απ�δε(τ�"ν την απ&Lασ7 της να παρατ7σει τ�
πανεπιστ7μι�. Η Σ�ρλεϋ δεν τα κατ+Lερε να /ρει 9ναν
τρ&π� να τα 9(ει καλ+ μαG� τ�υς, Rστε να λ+/ει απ& αυ-
τ�"ς �ικ�ν�μικ7 και υλικ7 /�7θεια.

ΜΗ ΒΙΑ�ΕΣΤΕ

Πρ�τ�" θυμRσετε την επ&μενη L�ρ+ π�υ κ+τι δεν θα γ�-
νει &πως τ� θ9λετε, σκεLτε�τε τη Gημι+ π�υ θα πρ�Fεν7-
σετε στ�ν εαυτ& σας. Θα (ρειαστε� πρ�σπ+θεια και (ρ&-
ν�ς για να τα καταL9ρετε, θα τα καταL9ρετε &μως! Δεν

υπ+ρ(ει καν9νας λ&γ�ς γιατ� να μην μπ�ρε�τε να πε�-
σετε τ�ν εαυτ& σας πως δεν ε�ναι αν+γκη να γ�νεται

π+ντα αυτ& π�υ θ9λετε: πως δεν ε�ναι στ� (9ρι
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σας να �ρ�σετε &τι αυτ&ς � κ&σμ�ς δεν θα ’πρεπε να ε�ναι
γεμ+τ�ς εγωιστ9ς και κακ�"ς ανθρRπ�υς, μ&ν� και μ&ν�
επειδ7 εσε�ς δεν θ9λετε να ’ναι 9τσι, &τι �ι +νθρωπ�ι ε�ναι
κακ�� γιατ� συμπεριL9ρ�νται +σ(ημα και &τι ακρι/Rς γι’
αυτ& θα ’πρεπε να αντιμετωπιστ�"ν σκληρ+. Qσ� κι αν
μπε�τε στ�ν πειρασμ& να σας ανε/ε� η π�εση, θυμηθε�τε
πως 9τσι θα επι/αρ"νετε απλRς τ�ν π&ν� και τη δυστυ-
(�α σας και πως � συναισθηματικ&ς π&ν�ς συ(ν+ ε�ναι α-
κ&μα (ειρ&τερ�ς απ& τις απ�γ�ητε"σεις με τις �π��ες τα-
ρ+Gεστε. Μην επιτρ9ψετε στ�ν εαυτ& σας να δελεαστε�
και να /αδ�σει τη νευρωσικ7 �δ& τ�υ θυμ�", της δυσL�-
ρ�ας, τ�υ μ�σ�υς 7 της �ργ7ς. Ε�ναι � ε"κ�λ�ς δρ&μ�ς,
αλλ+, αργ+ 7 γρ7γ�ρα, θα τ� πληρRσετε π�λ" ακρι/+.

Και μην πε�τε 9να σωρ& αν�ησ�ες στ�ν εαυτ& σας, &τι
τ+(α δεν ε�ναι στ� (αρακτ7ρα σας να δ9(εστε πρ�σ/�-
λ9ς σκ"/�ντας τ� κεL+λι, 7 να κ+θεστε με σταυρωμ9να
(9ρια &ταν �ι +λλ�ι σας L9ρ�νται +σ(ημα. O (αρακτ7-
ρας σας δεν ε�ναι τ�π�τε +λλ� απ& τ� συνηθισμ9ν� τρ&π�
αντ�δρασ7ς σας στις απ�γ�ητε"σεις. Μ+θατε να ε�στε 9-
τσιU μπ�ρε�τε να Fεμ+θετε. Τ� &τι σ’ &λη σας τη Gω7 γρυλ-
λ�Gατε &π�τε συγ(υG&σασταν, δεν απ�τελε� δικαι�λ�γ�α
για να /ρυ(ηθε�τε σαν πληγωμ9ν�ς τα"ρ�ς την επ&μενη
L�ρ+ π�υ δεν θα γ�νει αυτ& π�υ θ9λετε. Τ� παρελθ&ν δεν
9(ει καμι+ σ(9ση με τη σημεριν7 σας νευρωσικ7 αντ�-
δραση. ΘυμRνετε σ7μερα &(ι επειδ7 υπ7ρFατε �F"-
θυμ�ι σ’ &λη σας τη Gω7, μα γιατ� εFακ�λ�υθε�-
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τε να λ9τε στ�ν εαυτ& σας πως δεν αντ9(ετε να μη γ�νεται
τ� δικ& σας και πως �ι +λλ�ι δεν 9(�υν καν9να δικα�ωμα
να κ+ν�υν λ+θ�ς. Αν αμLισ/ητ7σετε αυτ9ς τις αντιλ7-
ψεις την αμ9σως επ&μενη L�ρ+ π�υ θα νιRσετε απ�γ�η-
τευμ9ν�ι, δεν πρ&κειται να θυμRσετε. Δ�κιμ+στε τ� και
θα δε�τε.
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K E Φ A Λ A I O  6

Αντ
 να θυμ$νετε...

ΩΡΑΙΑ, ας π�"με &τι τRρα πια με πιστε"ετε &ταν σας λ9ω
πως θα 7ταν καλ"τερ� να μην κατηγ�ρε�τε καν9ναν για
τ�π�τα και να διατηρε�τε την ψυ(ραιμ�α σας &σ� λ"νετε
με +λλ� τρ&π� τ� πρ&/λημα. Μα π�ι�ς ε�ναι αυτ&ς � +λ-
λ�ς τρ&π�ς; Αν δεν θυμRσετε, τι μπ�ρε�τε να κ+νετε; Μ7-
πως πρ9πει να γ�νετε δειλ�� και παθητικ�� και να αL7νε-
τε τ�υς +λλ�υς να σας πατ+νε; Μ7πως πρ9πει να (αμ�γε-
λ+τε 7ρεμα στ�υς ανθρRπ�υς &σ� εκε�ν�ι σας επιπλ7τ-
τ�υν, για να μπ�ρε�τε μετ+ να καυ(ι9στε για την τ9λεια
ψυ(ικ7 σας υγε�α; Q(ι /9/αια. �ρησιμ�π�ι7στε κ+π�ιες
εναλλακτικ9ς μεθ&δ�υς αντ� τ�υ θυμ�".

ΕΛΕΓZΤΕ ΤO ΘΥΜO ΣΑΣ

Z9ρω πως σας δ�νω την εντ"πωση &τι επαναλαμ/+ν�μαι,
αλλ+ αυτ7 η συμ/�υλ7 δεν ε�ναι τ&σ� απλ7 &σ� Lα�νε-
ται. O καλ"τερ�ς τρ&π�ς να αντιμετωπ�σετε τ�υς αν-
θρRπ�υς και την αν�ησ�α τ�υς ε�ναι απλRς να τ�υς
Lερθε�τε &σ� πι� 7ρεμα μπ�ρε�τε. Θα εκπλα-
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γε�τε απ& τ� π&σ� ε"κ�λ� ε�ναι να παραμε�ν�υν και �ι +λ-
λ�ι 7ρεμ�ι &ταν μιλ+νε μ’ 9να 7ρεμ� +τ�μ�. O Lιλικ&ς
τ&ν�ς της Lων7ς σας ε�ναι τ� καλ"τερ� γιατρικ& για την
�ργ7 τ�υ +λλ�υ. Μην τ�υ δRσετε αL�ρμ7 να σας (τυπ7-
σει και τ� πιθαν&τερ� ε�ναι πως δεν θα τ� κ+νει. Αν δεν
συγκρατ7σετε τα νε"ρα σας και αρ(�σετε να τ�υ λ9τε &,τι
αν�ησ�α σ+ς 9ρθει στ� μυαλ&, τ�υ δ�νετε τη δικαι�λ�γ�α
π�υ (ρει+Gεται για να σας επιτεθε�. >τσι δεν αρ(�G�υν �ι
περισσ&τερ�ι κα/γ+δες; Κ+π�ι�ς κ+νει κ+τι π�υ δεν ε-
γκρ�νετε. ΘυμRνετε με την πρ+Fη τ�υ και τ�ν πρ�σ/+λ-
λετε. Αυτ&ς, με τη σειρ+ τ�υ, θ�γεται με τις παρατηρ7σεις
σας και, αν δεν 9(ει 7δη θυμRσει, σ�γ�υρα τRρα εF�ργ�-
Gεται. Σας επιτ�θεται με 9να ακ&μα πι� μ�(θηρ& σ(&λι� 7
απειλ7, ενR εσε�ς συγ("Gεστε &λ� και περισσ&τερ�. >τσι
9(ετε εFασLαλ�σει &λα τα συστατικ+ εν&ς ωρα��υ κα/γ+.

Αντ� να εκLρ+σετε τ� θυμ& σας, δ�κιμ+στε να Lερ-
θε�τε τ&σ� καλ+, Rστε να μπερδ9ψετε τελε�ως αυτ&ν π�υ
σας συγ("Gει. Και μ+λιστα, ακ�λ�υθ7στε τη συμ/�υλ7
τ�υ δρ aλμπερτ >λις, τ�υ θεμελιωτ7 της 9λλ�γης συγκι-
νησιακ7ς θεραπε�ας, τις αρ(9ς της �π��ας πρ�/+λλει αυ-
τ& τ� /ι/λ��, και &σ� πι� +σ(ημα σας L9ρ�νται, τ&σ� κα-
λ"τερα να τ�υς L9ρεστε εσε�ς. Συνειδητ�π�ιε�τε π&σ�
δ"σκ�λ� ε�ναι να συνε(�σετε να ε�στε θυμωμ9ν�ι και να

ωρ"εστε με κ+π�ι�ν π�υ σας αντιμετωπ�Gει 7ρεμα; Δεν
νιRθετε πως συμπεριL9ρεστε σαν ηλ�θι�ι; Θα πρ9-

πει να ε�στε εντελRς παραν�ϊκ�� για να συνε(�-
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Gετε να μισε�τε κ+π�ι�ν π�υ η συμπεριL�ρ+ τ�υ απ9να-
ντ� σας ε�ναι +ψ�γη. Δ�κιμ+στε τ� κ+π�ια L�ρ+ και δια-
πιστRστε μ&ν�ι σας τι συνταρακτικ7 επ�δραση 9(ει στ�υς
περισσ&τερ�υς ανθρRπ�υς. Να θυμ+στε, &σ� (ειρ&τερα
σας L9ρ�νται, τ&σ� πι� καλ�� να ε�στε απ9ναντ� τ�υς. Θα
ανακαλ"ψετε &τι � θυμ&ς, σαν μια (ι�ν&μπαλα στ�ν 7-
λι�, δεν μπ�ρε� να επι/ιRσει για π�λ".

Αν νιRθετε να (+νετε την ψυ(ραιμ�α σας, επειδ7 � ε-
(θρ&ς σας /ρ�Gει τη μ+να σας, συγκρατηθε�τε. ΣκεLτε�τε
τα /7ματα για τα �π��α δια/+σατε και εLαρμ&στε τα.
Πι9στε τ�ν εαυτ& σας να κ+νει �ρισμ9νες λ�γικ9ς σκ9-
ψεις, &πως: >(ει δικα�ωμα στις απ&ψεις τ�υ. Qλ�ι δικαι�"-
νται να κ+ν�υν λ+θ�ς. Δεν ε�ναι υπ�(ρεωτικ& να γ�νει
αυτ& π�υ θ9λω. Δεν ε�ναι τρ�μερ& να επιτ�θεται στην �ι-
κ�γ9νει+ μ�υ. Τα λ&για δεν πληγRν�υν.

Να επαναλαμ/+νετε συν9(εια αυτ9ς τις λ�γικ9ς πρ�-
τ+σεις, Rσπ�υ να ηρεμ7σετε και να μπ�ρ9σετε να δε�τε
τ�ν +λλ� σαν 9να διαταραγμ9ν� +νθρωπ� π�υ αF�Gει τη
συμπ&νια κι &(ι τ� μ�σ�ς σας. Αν δεν τα καταL9ρετε, δ�κι-
μ+στε να πρ�σπ�ιηθε�τε πως ε�στε 7ρεμ�ι. Η ηρεμ�α σας
θα 9(ει κ+π�ια επ�δραση, αν της δRσετε τ� περιθRρι�. Αν
δεν λειτ�υργ7σει αμ9σως, �σως λειτ�υργ7σει την επ&μενη
L�ρ+. Κ+π�ι�ι +νθρωπ�ι πρ9πει να αντιμετωπιστ�"ν μ’
αυτ& τ�ν τρ&π� για κ+π�ι� (ρ�νικ& δι+στημα, Rσπ�υ
να νιRσ�υν +/�λα με τ�ν εαυτ& τ�υς και να συνειδη-
τ�π�ι7σ�υν πως ε�ναι πια καιρ&ς να ωριμ+σ�υν.

A N T I  N A  Θ Y M Ω N E T E . . .
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ΠOΤΕ ΜΗΝ ΠΑΨΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ 

OΙ ΑΝΘΡΩΠOΙ ΜΠOΡOΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓ�OΥΝ 

ΤO ΘΥΜO ΤOΥΣ

Δεν 9(ει καμι+ σημασ�α π�ι�ι ε�ναι 7 π&σ� καιρ& L9ρ�-
νται ανRριμα, ως επ� τ� πλε�στ�ν �ι +νθρωπ�ι μπ�ρ�"ν
να ελ9γF�υν τ� θυμ& τ�υς. Αν τ�υς δικαι�λ�γ7σετε επει-
δ7 ε�ναι κ�κκιν�μ+λληδες 7 Ιρλανδ��, 7 επειδ7 9τσι ε�-
ναι � (αρακτ7ρας τ�υς, θα 9(ετε κι εσε�ς 9να μερ�δι� ευ-
θ"νης για την καταστρ�L7 π�υ θα ακ�λ�υθ7σει.

Θυμ+μαι μια πελ+τισσα π�υ μ�υ μιλ�"σε για την �ι-
κ�γ9νει+ της. Η μητ9ρα κι � πατ9ρας της συ(ν+ τσακR-
ν�νταν τ&σ� +σ(ημα, Rστε επεν9/αινε η αστυν�μ�α. Κι
&ταν � αστυν�μικ&ς 9μπαινε στ� σπ�τι, τι ν�μ�Gετε πως 9-
/λεπε; Κ+π�ια /�αιη σκην7; >ναν τρελ&; >ναν παραν�ϊ-
κ& π�υ 7θελε να τ�ν πετ+Fει 9Fω; Q(ι /9/αια. O πατ9ρας
υπ�δε(&ταν τ�ν αστυν�μικ& μ’ 9να γλυκ& (αμ&γελ�, μια
εγκ+ρδια (ειραψ�α, (ασκ�γελ�"σε και Gητ�"σε συγγνR-
μη π�υ τ�ν εν&(λησε για μια απλ7 �ικ�γενειακ7 διαLω-
ν�α. Με +λλα λ&για, αυτ&ς � +ντρας π�υ πριν απ& λ�γα
λεπτ+ 9σπρω(νε �ργισμ9ν�ς τη γυνα�κα τ�υ μπ�ρ�"σε
να Fανα/ρε� τ�ν αυτ�9λεγ(& τ�υ &π�τε (ρειαG&ταν, να
συγκρατε� τα νε"ρα τ�υ τ&σ� καλ+ Rστε να L9ρεται σαν

τ9λει�ς κ"ρι�ς και να Fεγελ+ει 9ναν 9μπειρ� αστυν�μι-
κ&. Σε κ+θε τ9τ�ι� περιστατικ& �ι αστυν�μικ�� π�-

στευαν &τι η μ+να κι η κ&ρη 9λεγαν ψ9ματα.
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O θυμ&ς μπ�ρε
 να ελεγ(θε�, εκτ&ς κι αν π+σ(ετε απ& δια-
ν�ητικ7 διαταρα(7. Αν 9(ετε υπ�στε� εγκεLαλικ7 /λ+/η
"στερα απ& 9να ατ"(ημα 7 μια αρρRστια, τ&τε ναι, �σως
να μην μπ�ρε�τε να ελ9γFετε τη /ιαι&τητ+ σας. Ωστ&σ�, αν
εFακ�λ�υθε�τε απλRς την παλι+ σας συν7θεια να επιμ9νε-
τε να γ�νεται τ� δικ& σας και να πρ�σπαθε�τε να τρ�μ�κρα-
τε�τε τ�υς ανθρRπ�υς, Rστε να υπ�(ωρ7σ�υν στις απαιτ7-
σεις σας, τ&τε μπ�ρε
τε να αλλ+Fετε αυτ7 τη συμπεριL�ρ+
και μην αL7σετε καν9ναν να σας πε�σει για τ� αντ�θετ�.

Αν � ε(θρ&ς σας επιμ9νει &τι δεν μπ�ρε� να ελ9γFει τα
νε"ρα τ�υ, γιατ� στ� παρελθ&ν υπ7ρFε διαταραγμ9ν�ς,
και &τι, ως εκ τ�"τ�υ, θα ’πρεπε να κ+νετε παρα(ωρ7σεις
λ&γω της νε"ρωσ7ς τ�υ, μην τ�ν πιστ9ψετε. Μπ�ρε
 να π+-
ψει να πρ�/+λλει αFιRσεις. Εσε
ς τ� 9(ετε κ+νει εκατ�-
ντ+δες L�ρ9ς, γιατ� &(ι κι αυτ&ς; Κανε�ς δεν κ+νει εFαιρ9-
σεις για σας, γιατ� λ�ιπ&ν να κ+νετε εσε�ς για (+ρη τ�υ;
Αν εFακ�λ�υθ7σει να L9ρνει αντιρρ7σεις γι’ αυτ& τ� G7-
τημα, σκεLτε�τε της εF7ς υπ�θετικ7 περ�πτωση: Αν κ+-
π�ι�ς ακ�υμπ�"σε 9να &πλ� στ�ν κρ&ταL� αυτ�" τ�υ αν-
θρRπ�υ και τ�ν απειλ�"σε πως θα τ�υ τ�ναGε τα μυαλ+
στ�ν α9ρα, 9τσι και Fεστ&μιGε +λλη μια πρ�σ/�λ7, πRς ν�-
μ�Gετε &τι θα αντιδρ�"σε; Qπως καταλα/α�νετε, �"τε π�υ
θα Fαν+ν�ιγε τ� στ&μα τ�υ. Αυτ& συμ/α�νει &ταν επι/+λ-
λεστε στ�ν εαυτ& σας και τ�ν αναγκ+Gετε να κ+νει κ+-
τι π�υ �σως να μην τ�υ αρ9σει, αλλ+ για τ� �π��� ε�-
ναι απ&λυτα ικαν&ς.

A N T I  N A  Θ Y M Ω N E T E . . .
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Αυτ& ε�ναι ιδια�τερα σημαντικ& στην περ�πτωση των
παιδιRν. Αν δικαι�λ�γε�τε τ� θυμ& τ�υς επειδ7 ε�ναι παι-
δι+, π+τε γυρε"�ντας για μπελ+δες. Δε�Fτε τ�υς πRς να
συγκρατ�"ν τ� θυμ& τ�υς και περιμ9νετε πι� Rριμη συ-
μπεριL�ρ+ απ& μ9ρ�υς τ�υς, ε�τε τ�υς αρ9σει ε�τε &(ι.
Αν σας παραπ�νεθ�"ν πως ε�ναι δ"σκ�λ�, πε�τε τ�υς: «Δεν
πειρ+Gει, συν9(ισε να πρ�σπαθε�ς, (ρυσ& μ�υ. Σ"ντ�μα
θα τα καταL9ρεις».

Να θυμ+στε π+ντα: αν δεν συμμετ9(ετε σε 9ναν κα-
/γ+, δεν πρ&κειται να υπ+ρFει κα/γ+ς. Αυτ&ς π�υ σας κα-
τηγ�ρε� μπ�ρε� να συνε(�σει να μα�νεται και να �υρλι+-
Gει, αλλ+ ε�ναι δικ& τ�υ πρ&/λημα. Qπως 7δη αν9Lερα,
&σ� πι� 7ρεμ�ι ε�στε, τ&σ� συντ�μ&τερα θα ηρεμ7σει κι
εκε�ν�ς. Πρ�σ9Fτε &μως τ� δ&λωμα π�υ θα σας ρ�Fει ελ-
π�G�ντας να τσιμπ7σετε. Σ�γ�υρα θα ε�ναι 9να πρ�σεκτι-
κ+ επιλεγμ9ν� σ(&λι�, τ� �π��� θα πιστε"ει πως σ�γ�υρα
θα πρ�καλ9σει την αντ�δρασ7 σας.

Μια γυνα�κα, της �π��ας � γ+μ�ς ε�(ε κλ�νιστε�, μ�υ
ε�πε κ+π�τε &τι � +ντρας της π+ντα κατ+Lερνε να την πα-
ρασ"ρει σε κα/γ+. ΑL�" την κατηγ�ρ�"σε για 9να σωρ&
αν�ησ�ες, απ& νωθρ&τητα ως απιστ�α, &ταν 9/λεπε πως
δεν πετ"(αινε τ� σκ�π& τ�υ, την απ�καλ�"σε Σ�ρλεϋ – κι
αυτ& 7ταν. Σ�ρλεϋ λεγ&ταν μια γυνα�κα την �π��α αντι-

παθ�"σε ιδια�τερα η πελ+τισσ+ μ�υ, επειδ7 Lερ&ταν
π�λ" εγωιστικ+ απ9ναντι στην �ικ�γ9νεια και στ�ν +-

ντρα της. Η πελ+τισσ+ μ�υ μπ�ρ�"σε να ανε-
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(θε� �π�ιαδ7π�τε πρ�σ/�λ7 εκτ&ς απ’ αυτ7. Κι � +ντρας
της τ� 7Fερε.

Αν πρ�σ9Fετε, δεν θα τσιμπ7σετε τ� "π�υλ� δ&λωμ+
τ�υ +λλ�υ. Να ασκε�τε διαρκRς τ�ν αυτ�9λεγ(& σας, &σ�
+σ(ημα κι αν τα καταL9ρνετε στην αρ(7. Με την πε�ρα
θα /ελτιωθε�τε. Αν πρ9πει να Fαναδια/+σετε π�λλ9ς L�-
ρ9ς αυτ9ς τις σελ�δες, κ+ντε τ�. Αν αυτ& δεν /�ηθ7σει, /ρε�-
τε 9ναν ψυ(�θεραπευτ7 π�υ συμLωνε� μ’ αυτ9ς τις ιδ9ες
κι αL7στε τ�ν να σας εFηγ7σει π�ια ε�ναι τα αδ"νατα ση-
με�α σας στην τε(νικ7 σας. Δεν ε�ναι αν+γκη να θυμRνε-
τε με τις αν�ησ�ες π�υ � καθ9νας σ+ς Fεστ�μ�Gει, κι αν πρ�-
σπαθ7σετε, θα τα καταL9ρετε.

Φανταστε�τε πως 9(ετε 9ναν α&ρατ� π�νακα ελ9γ(�υ,
7 μ+λλ�ν Lανταστε�τε πως � +ντρας, �ι γ�νε�ς 7 τα παι-
δι+ σας 9(�υν 9ναν τ9τ�ι� π�νακα, � �π���ς ε�ναι α&ρατα
συνδεδεμ9ν�ς μαG� σας. Μετ+ αναλ�γιστε�τε τι θα μπ�-
ρ�"σαν αυτ+ τα +τ�μα να σας κ+ν�υν πατRντας τα κα-
τ+λληλα κ�υμπι+. Τα παιδι+ σας συν7θως ε�ναι μ+στ�-
ρες σ’ αυτ&, F9ρ�υν τα σωστ+ κ�υμπι+, ε�τε για να κ+-
ν�υν την καρδι+ σας να λειRσει ε�τε για να σας κ+ν�υν 9-
Fαλλ�υς. Τ� �δι� ισ("ει π+ντα σ’ 9ναν αγRνα ισ("�ς. Σ’
αυτ7 την περ�πτωση, τ� παιδ� επιμ9νει &τι ε�ναι πι� ισ(υ-
ρ& απ& σας, ενR εσε�ς επιμ9νετε &τι 9(ετε τη μεγαλ"τερη
δ"ναμη. Παρακ�λ�υθε� λ�ιπ&ν υπ�συνε�δητα τι ε�ναι
σημαντικ& στη Gω7 σας, κι &ταν θ9λει να σας εν�(λ7-
σει και να σας εκνευρ�σει, πατ+ει 9να απ& τα
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κ�υμπι+ στα �π��α θα αντιδρ+σετε. Αν F9ρει πως για σας
9(ει σημασ�α να π+ει στ� πανεπιστ7μι� και +ρα πρ9πει
να π+ρει καλ�"ς /αθμ�"ς, θα πατ7σει τ� κ�υμπ� π�υ λ9ει
«/λ+κας» και θα ε�ναι κακ&ς μαθητ7ς. Αν F9ρει πως θα
ανησυ(7σετε αν με�νει 9Fω μ9(ρι αργ+ και θ9λει να σας
εκδικηθε� π�υ τ�ν αναγκ+σατε να πλ"νει τα πι+τα τ�
πρ�ηγ�"μεν� /ρ+δυ, θα πατ7σει τ� κ�υμπ� π�υ γρ+Lει
«αLηρημ9ν�ς» και θα δικαι�λ�γηθε� πως F9(ασε τι Rρα
7ταν 7 τι Rρα 9πρεπε να γυρ�σει στ� σπ�τι.

Δεν μπ�ρε�τε να κερδ�σετε αυτ9ς τις μ+(ες, �π&τε, α-
ντ� να πρ�σπαθ7σετε να ελ9γFετε τ9τ�ι�υ ε�δ�υς παιδι+,
αL7στε τα να γευθ�"ν τις συν9πειες της συμπεριL�ρ+ς
τ�υς, Rστε να καταλ+/�υν μ&ν�ι τ�υς π&σ� δ�κι� ε�(ατε.
Αν ε�στε σωστ��, (αλαρRστε, τα δικ+ τ�υς λ+θη θα τ�υς
διδ+F�υν π�λ" περισσ&τερα απ’ &σα τα κηρ"γματ+ σας.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦOΡΑ ΜΕΤΡΑΕΙ, O�Ι ΤΑ ΛOΓΙΑ

Αυτ& π�υ 9(ει κυρ�ως σημασ�α ε�ναι τ� τι κ+νετε για την
απ�γ�7τευσ7 σας, &(ι π&σ� π�λ" Lων+Gετε. Π�λλ�� +ν-
θρωπ�ι θα ισ(υριστ�"ν πως με τα παρ+π�να και τις Lω-
ν9ς κ�ν�υν κ+τι για τ� πρ&/λημ+ τ�υς, μα συν7θως 9(�υν

+δικ�. Αν τα παρ+π�να L9ρ�υν απ�τ9λεσμα, ωρα�α.
Π�λ" συ(ν+ &μως δεν ε�ναι απ�τελεσματικ+, �π&τε

απαιτ�"νται πρ+Fεις. Τα παιδι+ και �ι εν7λικ�ι
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μπ�ρ�"ν να ακ�"νε παρ+π�να και Lων9ς (ρ&νια �λ&-
κληρα και πραγματικ+ να μην καταλα/α�ν�υν π&σ� ειλι-
κριν9ς ε�ναι 9να +τ�μ� &ταν παραπ�νι9ται. Oρισμ9νες
L�ρ9ς (ρει+Gεται μια μ&ν� πρ+Fη για να απ�δε�Fετε αυ-
τ& π�υ λ9γατε επ� (ρ&νια.

Μια ενδιαL9ρ�υσα περ�πτωση ε�ναι τ�υ ΤG+σπερ και
της Λ�υ�G και τ�υ (ειρισμ�" τ�υ πρ�/λ7ματ&ς τ�υς απ&
τ�ν ΤG+σπερ (ωρ�ς θυμ&. Η Λ�υ�G 7ταν ψυ(ρ7 με τ�ν +-
ντρα της κι ε�(ε θελ7σει π�λλ9ς L�ρ9ς να τ�ν εγκαταλε�-
ψει. Εκε�ν�ς θ"μωνε, διαμαρτυρ&ταν και πρ�σπαθ�"σε να
της δημι�υργ7σει εν�(9ς. Τελικ+, η Λ�υ�G 9μεινε μαG� τ�υ,
μα δημι�"ργησε μια σειρ+ απ& εFωσυGυγικ�"ς δεσμ�"ς,
για να τ�υ απ�δε�Fει πως δεν 7ταν ψυ(ρ7 με +λλ�υς +-
ντρες. O ΤG+σπερ 7Fερε για &λ�υς αυτ�"ς τ�υς δεσμ�"ς
της, πρ�σπ+θησε να τ�υς απ�δε(τε� στωικ+ και για 9να
δι+στημα τα κατ+Lερε. Με τ�ν καιρ& &μως +ρ(ισε να α-
ναρωτι9ται σ�/αρ+ αν πρ+γματι 7θελε να Gει 9τσι 7 μ7-
πως θα ’ταν καλ"τερα να (ωρ�σει με τη Λ�υ�G. Απ�L+σι-
σε &τι θα 9πρεπε να διακ&ψ�υν τη σ(9ση τ�υς και την ε-
νημ9ρωσε για τα σ(9δια τ�υ. Σ(εδ&ν αμ9σως εκε�νη συ-
νειδητ�π��ησε τι συν9/αινε κι 9μεινε 9κπληκτη π�υ της
πρ&τεινε να την FεL�ρτωθε�. Qταν την πρ�σ9γγισε μ’ αυ-
τ& τ�ν 7ρεμ� και Rριμ� τρ&π�, η Λ�υ�G κατ+λα/ε πως �
ΤG+σπερ δεν μπλ&Lαρε. Εκε�ν� τ� /ρ+δυ 9καναν μια
μακρ+ συG7τηση για τ� γ+μ� τ�υς, για τις ωρα�ες αλ-
λ+ και τις +σ(ημες στιγμ9ς π�υ μ�ιρ+στηκαν,
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και μ9σα απ& δ+κρυα και απ�λ�γ�ες αναθεRρησαν κι �ι
δυ� τις απ&ψεις τ�υς και Fαναερωτε"θηκαν � 9νας τ�ν
+λλ�. Αυτ7 τη L�ρ+ η Λ�υ�G δεν 7ταν ψυ(ρ7 κι 9κτ�τε
δεν Fαν+νιωσε π�τ9 9τσι.

T&ση δ"ναμη 9(�υν �ι πρ+Fεις σε σ(9ση με τα λ&για.
Qσ�ν αL�ρ+ στη σ(9ση σας με τα παιδι+, τ� αν θα τα

πηγα�νετε καλ+ μαG� τ�υς 7 θα τ�υς Lων+Gετε διαρκRς ε-
Fαρτ+ται σ(εδ&ν �λ�κληρωτικ+ απ& την τε(νικ7 της αντι-
κατ+στασης των επιπλ7Fεων με πρ+Fεις. Η Πατ, μια νεα-
ρ7 9Lη/η, απε(θαν&ταν να πλ9νεται. Η μητ9ρα της σπα-
ταλ�"σε λ&για, αυτ�κυριαρ(�α και εν9ργεια, μαλRν�ντ+ς
την αδι+κ�πα. Τ9λ�ς, "στερα απ& δικ7 μ�υ συμ/�υλ7, ε�-
πε στην Πατ &τι της απαγ&ρευε να τρRει στην κ�υG�να αν
δεν 7ταν καθαρ7. ΑλλιRς, μπ�ρ�"σε να πα�ρνει &,τι 7θελε
απ& τ� ψυγε�� και να τ� τρRει στ� μπ+νι� 7 στ� υπ&γει�.

Πρ9πει να παραδε(τε�τε πως πρ&κειται για 9να καλ&
παρ+δειγμα &π�υ η απ�Lασιστικ&τητα αντικατ9στησε τ�
θυμ&. Η Πατ &μως αντ9δρασε π�λ" +σ(ημα, αL�" αρν7-
θηκε να L+ει δ"� μ9ρες. Σαν να μην 9Lτανε αυτ&, κρ"ω-
σε, π7ρε L+ρμακ� κι 9κανε εμετ& λ&γω της αδυναμ�ας τ�υ
στ�μα(ι�" της. Συν9(ισε αυτ7 την τακτικ7, Rσπ�υ τ� στ�-
μ+(ι της 9γινε (+λια. Η μητ9ρα της την αντιμετRπισε με
συμπ&νια, μα δεν +λλαFε στρατηγικ7. Tελικ+, συνειδητ�-

π�ιRντας πως θα 9(ανε π�λλ+ με τ� πε�σμα της, η Πατ
υπ�(Rρησε κι απ& τ&τε 9κανε τακτικ+ μπ+νι�.
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ΠΡOΣΕZΤΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓ�OΥ

Τη στιγμ7 π�υ θα Lερθε�τε απ�Lασιστικ+ στ�ν �π�ι�ν-
δ7π�τε, θα πρ�σπαθ7σει να κ+νει κ+τι για να απαλλαγε�
απ& την απ�γ�7τευση. Αν δεν πι+σει η μ�α μ9θ�δ�ς, θα
δ�κιμ+σει +λλη. O +νθρωπ�ς ε�ναι εκπληκτικ+ επιν�ητι-
κ&ς &ταν θ9λει να γ�νεται τ� δικ& τ�υU η επιν�ητικ&τητ+
τ�υ π�υθεν+ δεν εκδηλRνεται καλ"τερα απ’ &,τι στην α-
ντιμετRπιση κ+θε εμπ�δ��υ στις επιθυμ�ες τ�υ. Ιδια�τε-
ρη εντ"πωση πρ�καλε� η εLευρετικ&τητα των παιδιRν
πρ�κειμ9ν�υ να απ�Lε"γ�υν τις απ�γ�ητε"σεις.

>να συνηθισμ9ν� παρ+δειγμα για τις στρατηγικ9ς π�υ
(ρησιμ�π�ι�"νται σε μια �ικ�γ9νεια ε�ναι η περ�πτωση
των �&γκαν. Τα παιδι+ κυριαρ(�"σαν κυρι�λεκτικ+ στ�
σπ�τι με τη συνεργασ�α της μητ9ρας τ�υς, π�υ δεν 9τρε(ε
π�σω τ�υς να συμμαG9ψει και επ9τρεπε να μπαιν�/γα�-
ν�υν �ι L�λ�ι τ�υς στ� σπ�τι &λη μ9ρα, μ9(ρι αργ+. Η 9Lη-
/η κ&ρη ε�(ε τη συν7θεια να L9ρνει τ� L�λ� της μετ+ τις
δ9κα τ� /ρ+δυ, &ταν � κ"ρι�ς �&γκαν 7θελε να /+λει τις
πιτG+μες τ�υ και να (αλαρRσει. Kαι σαν να μην 9Lταναν
αυτ+, "στερα απ& επιμ�ν7 της κ&ρης, η μητ9ρα συμLR-
νησε να πηγα�νει με τ� αυτ�κ�νητ� στ� σ(�λε�� και τ� L�-
λ� της νεαρ7ς, παρ&λ� π�υ εκε�ν�ς ε�(ε δικ& τ�υ μετα-
L�ρικ& μ9σ�. Φα�νεται πως τ�υς +ρεσε να ε�ναι συν9-
(εια μαG�.

Μια ωρα�α πρω�α � κ"ρι�ς �&γκαν απ�L+-
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σισε πως /αρ9θηκε αυτ7 την κατ+σταση και π+τησε π&-
δι. >/αλε τις Lων9ς, απε�λησε και μ+λιστα 9δειρε τα παι-
δι+ μια δυ� L�ρ9ς π�υ τ�υ μ�λησαν +σ(ημα. Σε (ρ&ν� μη-
δ9ν, η γυνα�κα και τα παιδι+ τ�" αντεπιτ9θηκαν εLαρ-
μ&G�ντας στρατηγικ9ς π�υ σκ�π& ε�(αν να τ�υ δημι�υρ-
γ7σ�υν τ"ψεις και εκLρ+G�ντας τ&ση Lαρισαϊκ7 αγαν+-
κτηση, Rστε εκε�ν�ς υπ�(Rρησε κι &λα 9γιναν π+λι &πως
παλι+, πρ�τ�" απ�Lασ�σει να παραπ�νεθε�.

Αργ&τερα &μως, κατ+ τη δι+ρκεια της ψυ(�θεραπε�ας,
9μαθε &τι αυτ9ς �ι στρατηγικ9ς ε�ναι τα κ&λπα π�υ (ρη-
σιμ�π�ι�"ν �ι +νθρωπ�ι για να γ�νεται τ� δικ& τ�υς, �π&-
τε ε�ναι απ�λ"τως Lυσι�λ�γικ9ς κι αναμεν&μενες, &ταν πα-
ρεμπ�δ�G�υμε την ικαν�π��ηση των επιθυμιRν τ�υς. Τ�υ
τ&νισα &τι καλ+ θα 9κανε να πρ�/λ9ψει τα κ&λπα π�υ εν-
δε(�μ9νως θα αντιμετRπιGε την επ&μενη L�ρ+ π�υ θα 9-
θετε κ+π�ι�υς καν&νες στ� σπ�τι, Rστε να μην εκπλαγε�
και αναγκαστε� να υπ�(ωρ7σει. Εκε�ν�ς πρ&/λεψε &τι η
γυνα�κα τ�υ θα θ"μωνε και θα LRναGε, τ�π�τα περισσ&τε-
ρ�. Αυτ& 9κανε π+ντα και � κ"ρι�ς �&γκαν δεν Lαντα-
G&ταν &τι θα αντιδρ�"σε διαL�ρετικ+.

Τ�ν συμ/�"λευσα να γυρ�σει στ� σπ�τι τ�υ, να ανα-
κ�ινRσει στην �ικ�γ9νεια τι περ�μενε απ& αυτ�"ς και να
τ�ν�σει πως απαιτ�"σε την πλ7ρη υπ�στ7ριFη της γυνα�-

κας τ�υ. >πειτα να κ+τσει και να παρατηρ7σει 7ρεμα
τ� (αμ& π�υ θα γιν&ταν, πρ�σ9(�ντας κυρ�ως π�ι�ς

θα αντιδρ�"σε και με π�ι� τρ&π�. Αυτ& ακρι-
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/Rς 9κανε. Στη συν9(εια παραθ9τω μια /7μα πρ�ς /7μα
αν+λυση των αντιδρ+σεων της γυνα�κας τ�υ:

O κ"ρι�ς �&γκαν απαγ&ρευσε στη γυνα�κα τ�υ να Fα-
ναπ+ει τ� L�λ� της κ&ρης τ�υς στ� σ(�λε�� και δ7λωσε
&τι 7θελε περισσ&τερη ησυ(�α μ9σα στ� σπ�τι, &τι τις κα-
θημεριν9ς &λ�ι �ι L�λ�ι των παιδιRν θα 9πρεπε να Lε"-
γ�υν στις ενν9α τ� /ρ+δυ και, τ9λ�ς, &τι δεν 7θελε να /λ9-
πει διαρκRς τ� σπ�τι τ�υ ακατ+στατ�.

Ε λ�ιπ&ν, ε�(ε δ�κι�. Η γυνα�κα τ�υ 9γινε 9Fαλλη. Τρ�α
λεπτ+ αργ&τερα σταμ+τησε για να π+ρει αν+σα και μετ+
π+τησε π+λι τις Lων9ς. Αυτ7 7ταν η πρRτη της στρατη-
γικ7.

Qπως 7ταν Lυσικ&, η κυρ�α �&γκαν περ�μενε να πι+-
σει τ� κ&λπ� της, &πως, +λλωστε, συν9/αινε π+ντα στ� πα-
ρελθ&ν. Γι’ αυτ&, &ταν τ�ν ρRτησα τι θα 9κανε η γυνα�κα
τ�υ αν συγ(υG&ταν, � κ"ρι�ς �&γκαν απ�κρ�θηκε πως
θα θ"μωνε, (ωρ�ς να επεκταθε� ως πρ�ς τις εν9ργει9ς της,
στην περ�πτωση π�υ η τακτικ7 της δεν ε�(ε απ�τ9λεσμα.
Qλα τα (ρ&νια τ�υ γ+μ�υ τ�υς σπ+νια �ρει�στηκε να πρ�-
(ωρ7σει π9ρα απ& αυτ& τ� πρRτ� /7μα, αL�" 9Lερνε
τα επιθυμητ+ απ�τελ9σματα.

Η δε"τερη στρατηγικ7 της εLαρμ&στηκε μερικ9ς μ9-
ρες αργ&τερα, &ταν τ� τρ�τ� F9σπασμα της �ργ7ς της δεν
συγκ�νησε τ�ν +ντρα της. Τ&τε 9/αλε τα κλ+ματα. Ισ(υ-
ρ�στηκε πως την κακ�μετα(ειριG&ταν, πως εκε�νη δεν
ε�(ε καν9να δικα�ωμα, πως μια Gω7 γιν&ταν &,τι
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7θελε αυτ&ς, πως η μ&νη της επιθυμ�α 7ταν να /λ9πει ευ-
τυ(ισμ9να τα παιδι+ τ�υς στ� σπ�τι και αναρωτ7θηκε αν
αυτ& 7ταν τ&σ� κακ&.

O κ"ρι�ς �&γκαν παρ+ λ�γ� να ενδRσει, μα ευτυ(Rς
τ�ν ε�(α πρ�ετ�ιμ+σει γι’ αυτ7 την πιθαν&τητα, �π&τε δ7-
λωσε και π+λι 7ρεμα &τι �ι επισκ9πτες 9πρεπε να L"γ�υν,
τ� σπ�τι να ε�ναι καθαρ& και � L�λ�ς της κ&ρης τ�υς να
μην πηγαιν�9ρ(εται στ� σ(�λε�� με δικ+ τ�υς 9F�δα.

Η τρ�τη στρατηγικ7 της κυρ�ας �&γκαν 7ταν μια α-
πειλ7 αυτ�κτ�ν�ας, λ�γες μ9ρες αL&τ�υ απ9τυ(ε η δε"τε-
ρη στρατηγικ7. «Καλ"τερα να σκ�τωθR αν πρ&κειται να
νιRθω δυστυ(ισμ9νη μ9σα στ� �δι� μ�υ τ� σπ�τι. Δεν ε�-
ναι δυνατ&ν να Gω μ’ 9να δικτ+τ�ρα. O θ+νατ�ς ε�ναι πρ�-
τιμ&τερ�ς απ& μια Gω7 στη σκλα/ι+. Γιατ� να συνε(�Gω
(ωρ�ς �"τε 9να ευ(αριστR για τις πρ�σπ+θει9ς μ�υ; Αν
αυτ7 θα ’ναι η Gω7 μαG� σ�υ, δεν τη θ9λω». Και συν9(ισε
σ’ αυτ& τ� πνε"μα για κ+π�ι� δι+στημα. Μα � πελ+της
μ�υ ε�(ε μ+θει καλ+ τ� μ+θημ+ τ�υ. Παρ9μεινε απ�Lα-
σιστικ&ς, ψ"(ραιμ�ς και απ�στασι�π�ιημ9ν�ς. ΑγωνιG&-
ταν για την �ικ�γ9νει+ τ�υ και την ευτυ(�α τ�υ και 7Fερε
πως, αν +Lηνε τα πρ+γματα να επαν9λθ�υν στην πρ�η-
γ�"μενη κατ+σταση, θα τ�υς απ9ρριπτε κι αυτ& θα 7ταν
(ειρ&τερ� για &λ�υς. >τσι, +ντεFε κι αυτ7 τη στρατηγι-

κ7 της γυνα�κας τ�υ και ετ�ιμ+στηκε για την επ&μενη.
Στην τ9ταρτη στρατηγικ7 η κυρ�α �&γκαν απ�-

L+σισε να τ�ν εγκαταλε�ψει. Η μητ9ρα της G�"-
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σε στην �δια π&λη και θα μπ�ρ�"σε να τη Lιλ�Fεν7σει με
τα παιδι+, Rσπ�υ να /ρει 9να καλ"τερ� σπ�τι. Εκε�ν�ς
μπ�ρ�"σε να παραμε�νει στην �ικ�γενειακ7 εστ�α, θα συ-
ντηρ�"σε &μως αυτ7ν και τα παιδι+; Ναι; Ωρα�α. Αν 7-
θελε να τη (ωρ�σει, θα τ�ν καταλ+/αινε. Μα μ7πως θα 9-
πρεπε να υπ�/+λει εκε�νη α�τηση διαGυγ��υ; Αυτ7 δεν 7-
ταν π�υ πληγRθηκε; Τ� σωστ& 7ταν � +ντρας της να κα-
ταλ+/ει τα συναισθ7ματ+ της &πως αυτ7 καταλ+/αινε τα
δικ+ τ�υ.

Η τ9ταρτη στρατηγικ7 7ταν Fεκ+θαρ� πως δεν θα
’Lερνε απ�τελ9σματα, �π&τε η κυρ�α X&γκαν 9πρεπε να
εLαρμ&σει την π9μπτη στρατηγικ7: να τ�ν σκ�τRσει! Τ�υ
+FιGε να πεθ+νει, 7ταν τελε�ως απ+νθρωπ�ς. Τα παιδι+ κι
εκε�νη θα G�"σαν π�λ" καλ"τερα (ωρ�ς αυτ&ν. Δεν ε�(ε
καμι+ σημασ�α π�υ θα τη συλλ+μ/ανανU θα απ�Lυλακι-
G&ταν αμ9σως μ&λις � δικαστ7ς μ+θαινε τι ε�(ε αναγκα-
στε� να ανε(θε�. Επειδ7, μ+λιστα, 9νιωθε τ&σ� ταραγμ9-
νη, � κ"ρι�ς �&γκαν 9πρεπε να κ�ιμηθε� σε +λλ� δωμ+-
τι�, γιατ� μπ�ρε� τη ν"(τα να τ�ν σκ&τωνε στ�ν "πν� της.

ΤRρα πια � κ"ρι�ς �&γκαν 9λεγ(ε απ&λυτα την κα-
τ+σταση και παρατηρ�"σε 7ρεμα τις στρατηγικ9ς της
γυνα�κας τ�υ να απ�τυγ(+ν�υν. Καταλ+/αινε Fεκ+θαρα
περ� τ�ν�ς επρ&κειτ�: π�νηρι9ς, κ&λπα, παι(ν�δια π�υ 9-
παιGε για να γ�νει τ� δικ& της. Αν, περιστασιακ+, ε�(ε
διαισθανθε� πRς �σως πραγματ�π�ι�"σε κ+π�ιες α-
π& τις απειλ9ς της, θα 9πρεπε να παραμε�νει α-
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π�Lασιστικ&ς και να επιτρ9ψει να συμ/ε� κ+τι τ9τ�ι�. Αν
τ�υ Lαιν&ταν πως η γυνα�κα τ�υ &ντως θα αυτ�κτ�ν�"-
σε, τ�ν συμ/�"λευσα να την π+ει αμ9σως στ� ν�σ�κ�με��.
Αν 9Lτανε π�λ" αργ+, κρ�μα. Δεν θα 7ταν δικ& τ�υ τ�
Lτα�Fιμ� �"τε εκε�ν�ς θα την ε�(ε σπρRFει στην αυτ�κτ�-
ν�α. Αυτ� θα 7ταν υπε"θυνη για τ� θ+νατ& της, &(ι � κ"-
ρι�ς �&γκαν. Κανε�ς δεν σας ωθε� στην αυτ�κτ�ν�α &ταν
σας αρνε�ται την ικαν�π��ηση τ&σ� απλRν επιθυμιRν.
Επ�σης, κανε�ς δεν μπ�ρε� να αναστατRσει τ�υς +λλ�υς,
μ&ν� να τ�υς απ�γ�ητε"σει. Η �δια η κυρ�α �&γκαν θα
ευθυν&ταν π�υ αναστατRθηκε με π�λ" νευρωσικ& τρ&-
π� και η αυτ�κτ�ν�α της θα 7ταν δικ& της λ+θ�ς, &(ι τ�υ
συG"γ�υ της.

Τ� κυρι&τερ�, αν εκε�ν�ς εν9διδε στις απειλ9ς της αυ-
τ�κτ�ν�ας, θα την ενθ+ρρυνε 9μμεσα να τις Fανα(ρησι-
μ�π�ι7σει στ� μ9λλ�ν. Μ’ αυτ& τ�ν τρ&π�, αγν�Rντας τες
και πα�ρν�ντας 9να λ�γικ& ρ�σκ�, της 9δειFε μια για π+-
ντα πως δεν θα υπ9κυπτε Fαν+ σε τ9τ�ι�υ ε�δ�υς τακτι-
κ9ς και πως εκε�νη θα ’πρεπε να /ρει μια καλ"τερη λ"ση.

Κι αυτ& τελικ+ 9κανε, αλλ+ &(ι πριν δ�κιμ+σει και την
9κτη και τελευτα�α στρατηγικ7 της. Αυτ7 τη L�ρ+ θα τ�υ
(ρ"σωνε τ� (+πι: «Αγ+πη μ�υ, συγγνRμη για τ�ν τρ&π�
π�υ σ�υ L9ρθηκα. Σ�γ�υρα θα υπ+ρ(ει η (ρυσ7 τ�μ7. Ε�-

μαι /9/αιη πως δεν θα σε πε�ραGε να L9ρν�υν τα παι-
δι+ τ�υς L�λ�υς τ�υς τα σα//ατ�κ"ριακα, αν /�η-

θ+νε στ� καθ+ρισμα πριν L"γ�υν. Καταλα/α�-
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νω πως δεν αντ9(εις να /λ9πεις τα 9πιπλα να Lθε�ρ�νται,
μα 9τσι δεν θα υπ+ρ(ει πρ&/λημα. Κι αν � L�λ�ς της
Σ�"Gυ πρ�σLερ&ταν να τη L9ρνει εκε�ν�ς στ� σπ�τι μερι-
κ9ς L�ρ9ς, δεν θα 7ταν πι� δ�και�;»

Αυτ& ε�ναι 9να σημαντικ& /7μα, &π�υ η απ�Lασιστι-
κ&τητα ενδ9(εται να καταρρε"σει, επειδ7 τα επι(ειρ7-
ματα ακ�"γ�νται σωστ+ και λ�γικ+. Ωστ&σ�, ε�(α πρ�ει-
δ�π�ι7σει τ�ν κ"ρι� �&γκαν να περιμ9νει κι αυτ7 την
τακτικ7 απ& τη γυνα�κα τ�υ κι 9τσι 7ταν 9τ�ιμ�ς να την
αντιμετωπ�σει. Σκ9Lτηκε π�λ" πρ�σεκτικ+ την πρ&τασ7
της και τη /ρ7κε γεμ+τη υπεκLυγ9ς, πρ+γμα π�υ σ7μαινε
πως δεν θα 9λυνε τα πρ�/λ7ματα της �ικ�γ9νειας. ΠρR-
τα απ’ &λα, δεν τ�ν ενδι9Lερε να /γα�ν�υν τα παιδι+ απ&
τ� σπ�τι μ&ν� και μ&ν� για να απ�L"γει τη Lθ�ρ+ των ε-
π�πλων. Π9ρα απ& τ� να μ+θ�υν να πα�G�υν 9Fω, 7θελε να
δε�Fει στ�υς L�λ�υς των παιδιRν τ�υ &τι (ρωστ�"σαν κ+τι
στην �ικ�γ9νει+ τ�υ για τα &σα τ�υς πρ&σLερε για τη δια-
σκ9δασ7 τ�υς. Γιατ� να π�ν�υν μ�ν�μως τη δικ7 τ�υ λεμ�-
ν+δα 7 να τρRνε τα δικ+ τ�υ μπισκ&τα; Oι γ�νε�ς των +λ-
λων παιδιRν δεν καταλ+/αιναν π&σ� +δικ� 7ταν αυτ&;

Επ�σης, τ� πρ&/λημα δεν 7ταν αν τα παιδι+ θα 9ρ(�-
νταν μ�ν+(α τα σα//ατ�κ"ριακα. Δεν τ�ν πε�ραGε να /ρ�-
σκ�νται στ� σπ�τι τ�υ και κατ+ τη δι+ρκεια της /δ�μ+-
δαςU απλRς δεν τα 7θελε &λη μ9ρα κι &λη ν"(τα. Τα
δικ+ τ�υ παιδι+ ε�(αν δ�υλει9ς, μαθ7ματα, να εFα-
σκηθ�"ν στα μ�υσικ+ τ�υς &ργανα. Με τ&σ�υς
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επισκ9πτες, σ�γ�υρα δεν θα ανταπ�κρ�ν�νταν επαρκRς
στις υπ�(ρεRσεις τ�υς. Κι 9πειτα, Lυσικ+, υπ7ρ(ε τ� θ9-
μα της παρα/�ασης των ιδιωτικRν τ�υ στιγμRν, 9να πρ&-
/λημα π�υ με τ�ν καιρ& γιν&ταν &λ� και πι� εκνευριστι-
κ&. Μπ�ρ�"σε κ+π�ιες L�ρ9ς να υπ�L9ρει τ�υς επισκ9-
πτες, αλλ+ 7ταν υπερ/�λικ& να υπ+ρ(ει συν9(εια κ&σμ�ς
στ� σπ�τι απ& την Rρα π�υ γ"ριGε απ& τη δ�υλει+ τ�υ
μ9(ρι την Rρα π�υ π7γαινε για "πν�. Δ"� /ραδι9ς τη /δ�-
μ+δα με συντρ�Lι+ αρκ�"σαν και περ�σσευαν.

Επ�σης, εF9τασε πρ�σεκτικ+ την τελευτα�α παρα(R-
ρηση π�υ η γυνα�κα τ�υ G7τησε απ& αυτ&ν. O L�λ�ς της
κ&ρης τ�υ δι9θετε π+ντα μεταL�ρικ& μ9σ� να π+ει στ�
σ(�λε�� &ταν (ρειαG&ταν, μια και κ+θε L�ρ+ υπ7ρ(ε κ+-
π�ι�ς απ& την �ικ�γ9νει+ τ�υ να τ�ν μεταL9ρει. Μ&ν� &-
ταν � δεσμ&ς τ�υ με τη Σ�"Gυ 9γινε πι� σ�/αρ&ς, σταμ+-
τησε να (ρησιμ�π�ιε� αυτ7 τη λ"ση. O κ"ρι�ς �&γκαν α-
π�δ�κ�μαGε &(ι μ&ν� τ� γεγ�ν&ς &τι τ� αμ+Fι τ�υ (ρησι-
μ�π�ι�"νταν για να μεταL9ρ�υν τ� νεαρ& απ& δω κι απ&
κει, αλλ+ ακ&μα περισσ&τερ� τη σ(9ση π�υ αναπτυσσ&-
ταν αν+μεσα σ’ αυτ&ν και στην κ&ρη τ�υ. Την κυρ�α �&-
γκαν δεν την εν�(λ�"σε. Τ� πρ&/λημα 7ταν � πραγμα-
τικ&ς λ&γ�ς π�υ π7γαιναν με τ� αυτ�κ�νητ& τ�υς, &(ι η
μεταL�ρ+ τ�υ νεαρ�" καθαυτ7ν.

Τελικ+, η κυρ�α �&γκαν αναγκ+στηκε να καθ�σει
και να ακ�"σει 7ρεμα τ�υς πρ�/ληματισμ�"ς τ�υ +-

ντρα της. >Lτασαν σ’ 9να συμ/ι/ασμ& με τ�ν
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�π��� 9μειναν και �ι δ"� ευ(αριστημ9ν�ι κι 9τσι δεν δια-
λ"θηκε � γ+μ�ς τ�υς. Να τι μπ�ρε� να συμ/ε� αν 9(ετε ε-
π�γνωση των στρατηγικRν π�υ ενδ9(εται να αντιμετωπ�-
σετε &ταν απ�γ�ητε"ετε κ+π�ι�ν.

ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓOΡΙΑ

O τρ&π�ς να (ειριστε�τε τις κ+θε ε�δ�υς κατηγ�ρ�ες ε�ναι
να κ+νετε &,τι και � δρ aλμπερτ >λις, � �π���ς μας συμ-
/�υλε"ει να εFετ+σ�υμε αν η κατηγ�ρ�α π�υ μας απ�δ�-
δ�υν ισ("ει 7 &(ι.

Αν η κατηγ�ρ�α ισ("ει, τ&τε παραδε(τε�τε τ� σL+λ-
μα σας (ωρ�ς ντρ�π7 7 εν�(9ς. Στ� κ+τω κ+τω, ως +ν-
θρωπ�ι 9(ετε δικα�ωμα σ’ εκατ�μμ"ρια λ+θη. Θα 7ταν
αν&ητ� να πρ�σ/ληθε�τε επειδ7 σας κατηγ&ρησαν πως
δεν ε�στε τ9λει�ι, μια και κανε�ς μας δεν ε�ναι τ9λει�ς, συ-
μπεριλαμ/αν�μ9ν�υ και τ�υ αFι�λ+τρευτ�υ ατ&μ�υ π�υ
εF9Lρασε αυτ7 την κατηγ�ρ�α. Αν ε�στε 9νας πρ&στυ(�ς
ηλικιωμ9ν�ς και σας κατηγ�ρ�"ν γι’ αυτ&, ηρεμ7στε. Α-
L�" γνωρ�Gετε τ� (αρακτ7ρα σας και δεν εν�(λε�στε, για-
τ� να ταρα(τε�τε; Τ� �δι� θα �σ(υε κι αν σας κατηγ�ρ�"-
σαν για τσιγκ�υνι+. Αν ε�ναι αλ7θεια και τ� F9ρετε κι &-
μως δεν σας πειρ+Gει, γιατ� να αντιδρ+σετε στην κα-
τηγ�ρ�α; Πρ�LανRς, 9(ετε /ρει 9ναν τρ&π� Gω7ς π�υ
σας ταιρι+Gει, γιατ� λ�ιπ&ν να τ�ν υπερασπιστε�-
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τε μ&ν� και μ&ν� επειδ7 δεν αρ9σει σε κ+π�ι�ν +λλ�; Σ�-
γ�υρα δεν θα ταραG&σασταν αν σας κατηγ�ρ�"σαν ως
σ�σιαλιστ7, αν πρ+γματι 7σασταν. Θα λ9γατε στ�ν εαυ-
τ& σας: Ναι, ε�μαι σ�σιαλιστ7ς. Πρ�LανRς, � +νθρωπ�ς
αυτ&ς δεν εγκρ�νει τ� σ�σιαλισμ&, εγR &μως ενστερν�G�-
μαι την ιδε�λ�γ�α τ�υ. Π+ντως, 9(ει δ�κι�, γιατ� λ�ιπ&ν
να συγ("G�μαι;

Αν η κατηγ�ρ�α ισ("ει και δεν σας αρ9σει, επειδ7 δεν
ε�(ατε συνειδητ�π�ι7σει &τι ε�στε αυτ& π�υ σας κατηγ�-
ρ�"ν, τ&τε παραδε(τε�τε τ� κι ευ(αριστ7στε αυτ&ν π�υ
σας απ9δωσε την κατηγ�ρ�α για την ειλικρ�νει+ τ�υ και
την καλ�σ"νη τ�υ να σας υπ�δε�Fει &τι Lερθ7κατε αι-
σ(ρ+ στ� π+ρτι τ� πρ�ηγ�"μεν� /ρ+δυ, &τι μυρ�Gει τ�
σRμα σας 7 &τι τ�ν τελευτα�� καιρ& ε�στε π�λ" τσιγκ�"-
νης. Κι εσε�ς τα απ�δ�κιμ+Gετε αυτ+, �π&τε πρ9πει να
νιRσετε ευγνωμ�σ"νη στ�ν +νθρωπ� π�υ σας κατηγ�ρε�,
επειδ7 L+νηκε τ&σ� ειλικριν7ς, Rστε να σας πει πως ε�-
στε πρ&στυ(�ς, /ρ&μικ�ς 7 Lιλ+ργυρ�ς. Αν ισ("ει, ισ("ει
κι ε�ναι καλ& π�υ κ+π�ι�ς ε�(ε τ� κ�υρ+γι� να σας πει
την αλ7θεια.

Qταν η κατηγ�ρ�α καταLανRς δεν ισ("ει, τ&τε τι μας
συμ/�υλε"ει � δρ >λις να κ+ν�υμε; Να δRσ�υμε στ�ν
+λλ� τ� δικα�ωμα να 9(ει την +π�ψ7 τ�υ και να αL7σ�υ-

με τ� G7τημα να τελειRσει εκε�. Για παρ+δειγμα, δεν 9-
(ει δικα�ωμα να πιστε"ει &τι ε�στε 9νας πρ&στυ(�ς;

Αν 9τσι θεωρε� τ� ανRδυν� Lλερτ+ρισμ+ σας
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με τα κ�ρ�τσια τ�υ γραLε��υ, ε�ναι δικ& τ�υ πρ&/λημα. Αν
δεν αντ9(ει την κ�λ&νια σας και πιστε"ει πως μυρ�Gετε α-
πα�σια, ε�ναι επ�σης δικ& τ�υ πρ&/λημα. Κι αν δεν κατα-
λα/α�νει γιατ� δεν F�δε"ετε περισσ&τερα (ρ7ματα, μια
και πα�ρνετε καλ& μισθ&, και π+λι πρ&κειται για δικ τ�υ
πρ&/λημα. Μ’ αυτ& τ�ν τρ&π�, ε�ναι εLικτ& να μη θυμR-
σετε π�τ9 πια στη Gω7 σας για κ+π�ια κατηγ�ρ�α, �"τε
να εκλ+/ετε ως πρ�σ/�λ9ς κ+π�ιες αγενε�ς παρατηρ7-
σεις. Σε τελικ7 αν+λυση, δεν μπ�ρ�"με να πρ�σ/ληθ�"-
με παρ+ μ&ν� αν εκλ�#�υμε μια παρατ7ρηση ως πρ�σ/�-
λ7. Εμε�ς ε�μαστε αυτ�� π�υ πρ�σ/+λλ�υμε τ�ν εαυτ& μας,
π�τ9 �ι +λλ�ι. Oι υπερευα�σθητες ερμηνε�ες μας κι � πρ�-
σωπικ&ς τρ&π�ς με τ�ν �π��� αντιδρ+με ε�ναι π�υ μετατρ9-
π�υν τα ανRδυνα σ(&λι+ τ�υς σε δηκτικ9ς πρ�σ/�λ9ς.

Μπ�ρε�τε επ�σης να θεωρ7σετε πως αυτ7 η δι+στα-
ση απ&ψεων δεν 9(ει καμι+ διαL�ρ+ απ& �π�ιαδ7π�τε
+λλη δι+σταση απ&ψεων. Αν � �δι�ς +ντρας π�υ σας κα-
τηγ&ρησε για &λα αυτ+ τα πρ+γματα π7γαινε σινεμ+ μα-
G� σας κι εσε�ς λ9γατε πως σας +ρεσε η ταιν�α, ενR εκε�-
ν�ς 9λεγε πως η ταιν�α 7ταν απα�σια, θα νιRθατε πρ�-
σ/ε/λημ9ν�ι και θυμωμ9ν�ι; Q(ι; Q(ι /9/αια, αλλ+ για
π�ι� λ&γ�; Επειδ7, π�λ" απλ+, θα τ�ν αL7νατε να 9(ει
τη γνRμη τ�υ, (ωρ�ς να σκεLτε�τε πως ε�ναι υπ�(ρεωτι-
κ& να συμLωνε� με τη δικ7 σας. ΑL�" λ�ιπ&ν μπ�ρε�-
τε να διαLων7σετε 7ρεμα για μια ταιν�α, γιατ� δεν
μπ�ρε�τε επ�σης να διαLων7σετε 7ρεμα για τ�
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αν μυρ�Gετε +σ(ημα, αν ε�στε τσιγκ�"νης 7 9νας πρ&στυ-
(�ς γυναικ+ς;

ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΛOΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Αν δεν υπ�L9ρετε εFαιτ�ας των λαθRν σας, τ� πι� πιθα-
ν& ε�ναι πως θα συνε(�σετε να τα επαναλαμ/+νετε. Αν �ι
+λλ�ι σας αL7σ�υν ατιμRρητ�υς &ταν L9ρεστε +σ(ημα,
και π+λι θα συμπεριLερθε�τε αρνητικ+, πιστε"�ντας πως
τ�π�τα δυσ+ρεστ� δεν πρ&κειται να σας συμ/ε�.

Πριν απ& μερικ+ (ρ&νια 7μ�υν διευθυντ7ς σ’ 9να κ9-
ντρ� ψυ(ικ7ς υγε�ας και μας 9Lεραν 9ναν νεαρ&. Η L�λη
τ�υ ε�(ε /γει τ� σα//ατ&/ραδ� με κ+π�ι�ν +λλ� +ντρα.
Εκε�ν�ς θ"μωσε τ&σ� π�λ", Rστε π7ρε τ� &πλ� τ�υ πατ9-
ρα τ�υ κι +ρ(ισε να πυρ�/�λε� στ�ν κεντρικ& δρ&μ� μιας
μικρ7ς π&λης. Oι αστυν�μικ�� θεRρησαν πως 7ταν ψυ-
(ικ+ διαταραγμ9ν�ς κι 9τσι τ�ν 9Lεραν στ� κ9ντρ� μας.
>νας γιατρ&ς 9κανε δι+γνωση και πρ&τεινε να τ�υ επι-
τρ9ψ�υν να γυρ�σει στ� σπ�τι τ�υ, υπ& τ�ν &ρ� να υπ�-
/ληθε� σε ψυ(�θεραπε�α.

Σ�καρ�στηκα απ& την απ&λυτη αδιαL�ρ�α τ�υ γι’ αυ-
τ& π�υ παρ+ λ�γ� να κ+νει � νεαρ&ς. Ε�(ε /γει στ�ν κεντρι-

κ& δρ&μ� της π&λης μεθυσμ9ν�ς, πυρ�/�λ�"σε μ’ 9να
επικ�νδυν� &πλ� και απ& τ"(η μ&ν� δεν ε�(ε τραυ-

ματιστε� κανε�ς κι � συν+δελL&ς μ�υ 7θελε να
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τ�ν FαπλRσει σ’ 9ναν καναπ9 και να τ�ν αL7σει να μας
λ9ει π&σ� θλι/ερ& 7ταν π�υ δεν /γ7κε με τη Lιλεν+δα τ�υ
τ� πρ�ηγ�"μεν� σα//ατ&/ραδ�. Απαρ+δεκτ�ς! O νεα-
ρ&ς ε�(ε (+σει τελε�ως τ�ν 9λεγ(� τ�υ εαυτ�" τ�υ κι επ�-
σης 9νιωθε L�/ερ7 αυτ�λ"πηση. Και λ�ιπ&ν; Θα ’πρεπε
να σκ�τωθ�"με 7 να τραυματιστ�"με εFαιτ�ας αυτ7ς της
μικρ7ς αναστ+τωσης π�υ π9ρασε; Δεν 7ταν πια καιρ&ς
να μ+θει � νεαρ&ς εραστ7ς να απ�δ9(εται τις απ�γ�ητε"-
σεις με Rριμ� τρ&π�; ΕγR τ� κ+νω αυτ& κ+θε /δ�μ+δα,
&πως κι εσε�ς, &πως και τ� πρ�σωπικ& μ�υ. Κι &μως, στην
περ�πτωση τ�υ νεαρ�" �ι συνεργ+τες μ�υ L9ρθηκαν τε-
λε�ως αν&ητα.

Αυτ& π�υ τ�υ (ρειαG&ταν 7ταν να με�νει μερικ9ς μ9ρες
στην τ�πικ7 Lυλακ7, κι αL�" 9παιρνε μια γε"ση τ�υ τι ση-
μα�νει Lυλακ7, τ&τε να παραπεμπ&ταν στ�ν ψυ(�λ&γ�,
για να μ+θει πRς να συγκρατε� τ�ν αυτ�9λεγ(& τ�υ. Δεν θα
μπ�ρ�"σε να κατηγ�ρηθε� εFαρ(7ς για τ� επεισ&δι�, μια
και, πρ�LανRς, δεν 7Fερε πRς να ελ9γ(ει τα συναισθ7μα-
τ+ τ�υ. Αυτ& θα τ�υ τ� μ+θαινε η ψυ(�θεραπε�α. Μα η
Lυλακ7, 7 κ+τι π�υ θα τ�ν τ+ραGε εF�σ�υ, 7ταν τ� μ&ν�
π�υ θα τ�υ μ+θαινε πως ε
�ε αν�γκη απ& ψυ(�θεραπε�α. Αν
δεν αναγνRριGε πως ε�(ε πρ&/λημα, θα π�στευε α) πως �ι
+λλ�ι +νθρωπ�ι τ�ν τ+ραFαν, /) πως ε�ναι τρ�μερ& να α-
π�γ�ητε"εται, γ) πως �ι +νθρωπ�ι δεν θα ’πρεπε να τ�ν
απ�γ�ητε"�υν, και δ) πως, αν τ�ν απ�γ�ητε"�υν, ε�-
ναι κακ�� και πρ9πει να τιμωρηθ�"ν.
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Qλ�ι εσε�ς π�υ θα πρ�/+λετε ως επι(ε�ρημα &τι αυτ&
κ+ν�υμε τ&σα (ρ&νια με τ� σ"στημα των LυλακRν, α-
γν�ε�τε τ� γεγ�ν&ς &τι �ι τιμωρ�ες π�υ επι/+λλ�υν τα δι-
καστ7ρι+ μας ε�ναι π�λ" σκληρ9ς σε σ(9ση με τ� 9γκλη-
μα π�υ διαπρ+(θηκε, &τι � +νθρωπ�ς κατηγ�ρε�ται επει-
δ7 αναστ+τωσε την κ�ινων�α και &τι η κ�ινων�α τ�ν μ+-
(εται επειδ7 τ�ν θεωρε� κακ& και +ρα +Fι� να υπ�L9ρει.
Η κ�ινων�α με τις ψυ(ρ9ς Lυλακ9ς της και τις μακρ&(ρ�-
νες π�ιν9ς κ+θειρFης δεν 9(ει καμι+ διαL�ρ+ απ& τ� +-
τ�μ� τ� �π��� τιμωρε�. Κι �ι δυ� τ�υς 9(�υν (+σει κ+θε
μ9τρ� και κ+θε �(ν�ς ευσπλα(ν�ας. Qταν � θυμ&ς και η
εκδ�κηση μπα�ν�υν στ� παι(ν�δι, ε�μαστε 9ν�(�ι για (ει-
ρ&τερη συμπεριL�ρ+ απ& τη στ+ση εκε�νων π�υ θ9λ�υ-
με να σωLρ�ν�σ�υμε.

Aπ& τα πι� σημαντικ+ Gητ7ματα για τα �π��α θυμR-
ν�υν �ι εν7λικ�ι ε�ναι αυτ+ π�υ 9(�υν να κ+ν�υν με τα
παιδι+ τ�υς. Η (ρ7ση λ�γικRν συνεπειRν ως μ9θ�δ�ς
πειθαρ(�ας ε�ναι π�λ" καλ"τερη απ& τη σωματικ7 τιμω-
ρ�α 7 τις Lων9ς. Παρακ+τω επισημα�νω κ+π�ιες παρα-
τηρ7σεις σ(ετικ+ με τη συγκεκριμ9νη τε(νικ7, &πως αυ-
τ7 εLαρμ&Gεται στα παιδι+.

Αν � γι�ς σας πι+σει τ� Gεστ& μ+τι της κ�υG�νας, θα
καε� και θα μ+θει &τι δεν πρ9πει να τ� αγγ�Gει. Τ� κ+ψι-

μ� ε�ναι �υσικ� συν9πεια της πρ+Fης τ�υ. aλλα παρα-
δε�γματα LυσικRν συνεπειRν ε�ναι να τ�ν δαγκRσει

κ+π�ι� σκυλ�, επειδ7 τ�υ π9ταFε π9τρα, 7 να
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π9σει απ& 9να λεπτ& κλαδ�, επειδ7 σκαρL+λωσε π�λ" ψη-
λ+ στ� δ9ντρ�. Επειδ7 αυτ9ς �ι συν9πειες πρ�καλ�"ν κυ-
ρ�ως σωματικ& π&ν�, τ� παιδ� μαθα�νει π�λ" γρ7γ�ρα να
μην αγγ�Gει αντικε�μενα π�υ κα�νε, να μην πετ+ει π9τρες
στα σκυλι+ 7 να μη σκαρLαλRνει σε λεπτ+ κλαδι+.

Αυτ9ς �ι τιμωρ�ες δεν εν9(�υν τ�π�τα τ� πρ�σωπικ&.
Τ� Gεστ& μ+τι 9καψε τ� παιδ� επειδ7 7ταν Gεστ&, &(ι ε-
πειδ7 θεRρησε πως τ� παιδ� σας 7ταν κακ& κι 9πρεπε να
τιμωρηθε�. Τ� σκυλ� 9κανε &,τι κ+ν�υν &λα τα σκυλι+ &-
ταν κ+π�ι�ς τ�υς πετ+Fει μια π9τρα. Και τ� λεπτ& κλαδ�
δεν δυσL&ρησε π�υ τ� παιδ� σκαρL+λωσε π+νω τ�υ κι
απ�L+σισε να σπ+σει για να τ� τιμωρ7σει. >σπασε επει-
δ7 7ταν λεπτ& και θα 9σπαγε �π�ιαδ7π�τε στιγμ7 αν ε�-
(ε π+νω τ�υ /+ρ�ς.

Εν �λ�γ�ις, η Lυσικ7 συν9πεια διδ+σκει π�λ" απ�τε-
λεσματικ+, γιατ� τ� παιδ� F9ρει πως δεν υπ7ρ(ε τ�π�τα τ�
πρ�σωπικ& στ� γεγ�ν&ς &τι π&νεσε. Μπ�ρε� ε�τε να απ�-
δε(τε� &τι κ+π�ια πρ+γματα ε�ναι επRδυνα και να τα α-
π�L"γει, ε�τε να πα�Fει μαG� τ�υς και να π�ν9σει. Αν ακ�-
λ�υθ7σει τη λ�γικ7 τ�υ, θα μ+θει να τα απ�Lε"γει.

Ας υπ�θ9σ�υμε τRρα &τι � γι�ς σας γυρ�Gει στ� σπ�τι
στη μ�α τη ν"(τα, ενR τ�υ ε�(ατε πει να 9(ει επιστρ9ψει
ως τις δRδεκα. Θ9λετε να αρ(�σετε τ� κ7ρυγμα, λ9γ�ντ+ς
τ�υ για π�λλ�στ7 L�ρ+ γιατ� δεν L9ρθηκε σωστ+, 7 μ7-
πως 9(ετε κ+π�ια καλ"τερη επιλ�γ7; Ευτυ(Rς, υπ+ρ-
(�υν �ι λ�γικ�ς συν9πειες. Πρ&κειται για συν9πειες
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π�υ ακ�λ�υθ�"ν λ�γικ+, &(ι τυ(α�α, κ+π�ιες πρ+Fεις π�υ
9(�υν πρ�ηγηθε�.

Αν, για παρ+δειγμα, /+λετε τ� γι� σας να σL�υγγα-
ρ�σει την κ�υG�να στη μ�α τη ν"(τα, επειδ7 +ργησε, και
πρ�σπαθ7σετε να τ�υ εFηγ7σετε &τι αυτ& τ� κ+νετε για
να μ+θει να επιστρ9Lει στην Rρα τ�υ, δεν πρ&κειται να
σας πιστ9ψει. Γιατ�; Επειδ7 δεν μπ�ρε� να διακρ�νει κ+-
π�ια λ�γικ7 σ(9ση αν+μεσα στ� σL�υγγ+ρισμα και στην
9γκαιρη επιστρ�L7 τ�υ. Θα ερμηνε"σει την πρ+Fη σας
ως εκδ�κηση απ& μ9ρ�υς σας και θα 9(ει δ�κι�. Φυσικ+,
δεν πρ&κειται να συνεργαστε� μαG� σας 7 να διδα(θε� α-
π& αυτ7 την εμπειρ�α, αν πιστε"ει πως τ�υ επι/+λλετε κ+-
τι τ9τ�ι� μ&ν� και μ&ν� για να τ�ν κ+νετε να υπ�L9ρει.

Ας υπ�θ9σ�υμε τRρα πως τ�υ λ9τε &τι θα κλειδRσετε
την εFRπ�ρτα τα μεσ+νυ(τα και &τι, αν θ9λει να κ�ιμη-
θε� απ&ψε στ� σπ�τι, θα πρ9πει να επιστρ9ψει εγκα�ρως,
αλλιRς θα αναγκαστε� να κ�ιμηθε� αλλ�". Κι ας υπ�θ9-
σ�υμε &τι τ�υ εFηγε�τε με λ�γικ+ επι(ειρ7ματα πως εκε�-
νη την Rρα θα π9σετε για "πν� και δεν θ9λετε να σας Fυ-
πν7σει αν γυρ�σει αργ&τερα. Επ�σης, πως θα πρ�τιμ�"-
σατε να μην αL7σετε την π&ρτα Fεκλε�δωτη, μια και ε"-
κ�λα θα μπ�ρ�"σε να την αν��Fει κ+π�ι�ς διαρρ7κτης.

Αν εFηγ�"σατε αυτ+ τα πρ+γματα στ� παιδ� σας, τι
ν�μ�Gετε πως θα συν9/αινε; Αν γυρ�σει στ� σπ�τι τη συμ-

Lωνημ9νη Rρα, &λα ωρα�α και καλ+. Αν &μως επι-
στρ9ψει μετ+ τα μεσ+νυ(τα και /ρει τ� σπ�τι 7-
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συ(�, την π&ρτα κλειδωμ9νη και καν9ναν να μην κατε-
/α�νει να τ�υ αν��Fει, θα συνειδητ�π�ι7σει πως δικ7 τ�υ
7ταν η επιλ�γ7 να κλειδωθε� 9Fω και δεν θα σας θεωρ7-
σει υπε"θυν�υς γι’ αυτ& π�υ 9γινε. Τ�υλ+(ιστ�ν αυτ& ε�-
ναι τ� επι(ε�ρημα π�υ μπ�ρε�τε να επικαλεστε�τε, για να
αντιμετωπ�σετε τις διαμαρτυρ�ες τ�υ:

«Γιε μ�υ, αν θ9λεις να κ�ιμ+σαι στ� δωμ+τι& σ�υ, να
γυρ�Gεις στην Rρα σ�υ. Αν &μως 9(ει μεγ+λη σημασ�α για
σ9να να μ9νεις 9Fω μετ+ τα μεσ+νυ(τα, δεν σε αδικR. Μα
μην περιμ9νεις να (+σω εγR τ�ν "πν� μ�υ. Τ� πρω� πρ9πει
να π+ω στη δ�υλει+ και, αν Fυπν7σω στη μ9ση της ν"-
(τας, θα αργ7σει να με Fαναπ+ρει � "πν�ς. Η επιλ�γ7 ε�-
ναι δικ7 σ�υ. Απ�L+σισε τι πρ�τιμ+ς και G7σε με τις συ-
ν9πειες».

Πρ�σ9Fτε πRς � πατ9ρας 9παψε να κ+νει κ7ρυγμα
στ� γι� τ�υ. Δεν ε�ναι πια � κακ&ς. >(ει μεταθ9σει την α-
π&Lαση στ� γι� τ�υ, Rστε εκε�ν�ς να απ�Lασ�σει και να
αναλ+/ει την ευθ"νη της &π�ιας απ&Lασ7ς τ�υ.

Στη συν9(εια παραθ9τω κ+π�ια απ& τα πι� συνηθισμ9-
να πρ�/λ7ματα π�υ αL�ρ�"ν στα παιδι+ και τις λ�γικ9ς
συν9πειες π�υ λειτ�υργ�"ν απ�τελεσματικ+:

Τ� παιδ� σας δεν σ/7νει τη λ+μπα τ�υ γραLε��υ τ�υ
τ� πρω� π�υ Lε"γει για τ� σ(�λε��. Απ�συναρμ�λ�γ7στε
τη λ+μπα, /γ+λτε την απ& την πρ�Gα και δικαι�λ�γη-
θε�τε &τι ν�μ�Gατε πως ε�ναι (αλασμ9νη, μια και δεν
7ταν σ/ηστ7. Θα καταλ+/ει πως δεν τ� ενν�ε�-
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τε, μα θα π+ρει τ� μ7νυμα &τι πρ9πει να σ/7νει τη λ+-
μπα, αλλιRς θα αναγκ+Gεται να τη συναρμ�λ�γε� π+λι α-
π& την αρ(7 κ+θε /ρ+δυ.

Τ� �δι� μπ�ρε� να γ�νει και με τ� ραδι&Lων� π�υ μ9-
νει αν�ι(τ&. Βγ+λτε τις μπαταρ�ες και παρατ7στε τ� π+-
νω στ� κρε/+τι. >τσι, τ� παιδ� θα αναγκαστε� να τ�υ Fα-
να/+λει τις μπαταρ�ες, &ταν γυρ�Gει κ�υρασμ9ν� απ& τ�
σ(�λε�� και θ9λει να (αλαρRσει.

Τ� παιδ� αρνε�ται να πλ"νει τα πι+τα. Πε�τε τ�υ πως
δεν (ρει+Gεται να τρRει στ� τραπ9Gι, αL�" 9(ει τ&ση ση-
μασ�α γι’ αυτ& να μην πλ9νει πι+τα. Δεν σας ν�ι+Gει τι θα
κ+νει. Η επιλ�γ7 ε�ναι δικ7 τ�υ. W θα /�ηθ+ει στ� πλ"-
σιμ� και θα απ�λαμ/+νει τ� ωρα�� Lαγητ& 7 δεν θα κ+-
νει αυτ7 τη /αρετ7 δ�υλει+, αλλ+ θα τρRει τα απ�L+για
απ& τ� ψυγε��.

O νεαρ&ς αρνε�ται να δ9σει τη GRνη ασLαλε�ας &σ�
τ� αυτ�κ�νητ� κινε�ται. Αντ� να τ�υ /+λετε τις Lων9ς και
να διακινδυνε"σετε πιθανRς τις Gω9ς και των δυ� σας,
δRστε τ�υ π+λι μια επιλ�γ7. Qσ� τ� παιδ� σας δεν δ9νει τη
GRνη τ�υ, τ� αυτ�κ�νητ� θα παραμ9νει σταματημ9ν� στην
+κρη τ�υ δρ&μ�υ. Μ&λις η GRνη δεθε�, τ� αυτ�κ�νητ� σ(ε-
δ&ν αυτ&ματα και (ωρ�ς κ�υ/9ντα απ& τ�ν �δηγ& αρ(�-
Gει να κινε�ται.

Τι κ+νετε μ’ 9να παιδ� π�υ δεν (ρησιμ�π�ιε� τα μα-
(αιρ�π�ρ�υνα στ� Lαγητ&; Πε�τε τ�υ να διαλ9Fει.

Ε�τε θα τρRει με μα(α�ρι και πιρ�"νι ε�τε με τα
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(9ρια. Μ&λις δ�κιμ+σει να L+ει με τα (9ρια π�υρ9 με
σ+λτσα 7 Gελ9, θα αντιληLθε� αμ9σως π&σ� πι� /�λικ+
ε�ναι τα μα(αιρ�π�ρ�υνα.

Qταν τα παιδι+ αL7ν�υν ρ�"(α και παι(ν�δια στ� π+-
τωμα 7 στα 9πιπλα, πρ�LανRς μ&ν� 9να πρ+γμα μπ�ρε�-
τε να κ+νετε: να τα μαG9ψετε και να τα κρ"ψετε για μια
/δ�μ+δα. Σ"ντ�μα τα παιδι+ σας θα καταλ+/�υν πως, αν
θ9λ�υν τα πρ+γματ+ τ�υς, θα πρ9πει να τα /+G�υν στη
θ9ση τ�υς, αL�" τα (ρησιμ�π�ι7σ�υν.

Συ(ν& Lαιν&μεν� ε�ναι και �ι συGητ7σεις 7 �ι κα/γ+-
δες αν+μεσα στα αδ9λLια ενR /λ9π�υν τηλε&ραση. Κλε�-
στε την τηλε&ραση (ωρ�ς να πε�τε λ9Fη. Μ&λις επικρατ7-
σει ησυ(�α, την αν��γετε π+λι. Σ�γ�υρα θα καταλ+/�υν
π�ια λ�γικ7 συν9πεια 9(ει � θ&ρυ/�ς π�υ κ+ν�υν και η
αναστ+τωση π�υ πρ�καλ�"ν, την Rρα π�υ η �ικ�γ9νεια
παρακ�λ�υθε� τηλε&ραση.

Τα παιδι+ σας δεν /+G�υν τα /ρ&μικα ρ�"(α τ�υς στ�
καλ+θι με τα +πλυτα. Ωρα�α, μην τα μαGε"ετε απ& τα
δωμ+τι+ τ�υς. Αν δεν τ�υς ενδιαL9ρει να 9(�υν καθαρ+
ρ�"(α, αL7στε τα να L�ρ9σ�υν &λα &σα 9(�υν, Rσπ�υ
κ+π�ια μ9ρα να θελ7σ�υν 9να συγκεκριμ9ν� ρ�"(� και
να ανακαλ"ψ�υν πως καν9να δεν ε�ναι πλυμ9ν�. Θα τρ9-
F�υν αμ9σως στ� καλ+θι L�ρτωμ9να με /ρ&μικα ρ�"(α,
σας δια/ε/αιRνω.

Θα μπ�ρ�"σα να αναLερθR σε +πειρα παρα-
δε�γματα, &μως ν�μ�Gω πως 7δη καταλα/α�νετε
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τι θ9λω να πω. Εμε�ς �ι γ�νε�ς δασκαλε"�υμε, ν�υθετ�"-
με και κ+ν�υμε περισσ&τερα κηρ"γματα απ’ &σα (ρει+-
G�νται. Τ� καλ"τερ� θα 7ταν να λ9γαμε στ� παιδ� πι� συ-
(ν+ π�ιες συν9πειες θα υπ�στε� αν κ+νει �ρισμ9να πρ+γ-
ματα κι 9πειτα να τ� αL7ναμε ελε"θερ� να επιλ9Fει. Θα
υπ7ρ(ε, /9/αια, τ� ενδε(&μεν� να πληγωθε�, αλλ+ �"τε
τα τρα"ματα και τα μαθ7ματα π�υ δ9(εται απ& τις �ργι-
σμ9νες μας Lων9ς τ� ωLελ�"ν ιδια�τερα.

ΔΙΔΑZΤΕ ΣΤOΥΣ ΑΛΛOΥΣ ΑΥΤΑ ΠOΥ ΜΑΘΑΤΕ

Τις περισσ&τερες L�ρ9ς δεν μπ�ρε�τε να διδ+Fετε τ�π�-
τα σε κ+π�ι�ν π�υ 9(ει παρασυρθε� απ& την 9Fαψη εν&ς
κα/γ+. Θα πρ9πει να περιμ9νετε να ηρεμ7σ�υν λ�γ� τα
πρ+γματα, &μως μην τ� ανα/+λετε για π�λ". Η καταλ-
ληλ&τερη στιγμ7 για να διδ+Fετε στ�υς +λλ�υς &σα μ+-
θατε σ(ετικ+ με τ� θυμ& ε�ναι &ταν διαLωνε�τε μεταF" σας.

Τ� πρRτ� πρ+γμα π�υ θα θ9λατε να τ�υς διδ+Fετε
ε�ναι πως δεν τ�υς ταρ+Gετε εσε�ς, &πως πιθανRς ισ(υρ�-
G�νται. Θα σας π�υν &τι κ+νετε λ+θ�ς, &τι ε�στε τρελ��,
&μως μην απ�θαρρυνθε�τε. ΕFηγ7στε τ�υς &τι τ�υς τα-
ρ+Gει � τρ&π�ς π�υ σκ9Lτ�νται, &(ι �ι πρ+Fεις σας, και
&τι, αν δεν F9ρ�υν πRς να μετατρ9ψ�υν τις ν�σηρ9ς τ�υς

σκ9ψεις σε υγιε�ς, θα ’πρεπε να επισκεLτ�"ν 9ναν ψυ-
(�θεραπευτ7. Εσε�ς μ+θατε πRς να μη θυμRνετε –

μπ�ρ�"ν κι αυτ�� να μ+θ�υν.
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>να +λλ� σημαντικ& θ9μα π�υ πρ9πει να εFηγ7σετε
στ�υς θυμωμ9ν�υς ανθρRπ�υς ε�ναι πως τ� να Fεσπ+νε
δεν ε�ναι π+ντα τσ� υγι9ς. Και μ+λιστα, �σως ε�ναι πραγ-
ματικ+ επικ�νδυν� να αL7ν�υν τα συναισθ7ματ+ τ�υς
να /γα�ν�υν στην επιL+νεια. Αν πρ�/+λ�υν τ� επι(ε�ρη-
μα πως μπ�ρε� να εμLαν�σ�υν δυσ+ρεστα σωματικ+ συ-
μπτRματα πν�γ�ντας την �ργ7 τ�υς, πε�τε τ�υς &τι αυτ&
ενδε��μ�νως να συμ/ε� αν συγκρατ�"ν συν9(εια τα συναι-
σθ7ματ+ τ�υς. Αν επιμ9ν�υν να τα εκLρ+G�υν Fεκ+θαρα,
καλRς. Δεν θα πρ9πει &μως να (ρησιμ�π�ι�"ν επικρ�-
σεις 7 π�εση σ’ αυτ7 τη διαδικασ�α, π�υ δεν αF�G�υν σε
καν9ναν. Δεν υπ+ρ(ει πρ&/λημα αν θ9λ�υν να υπερασπι-
στ�"ν τα δικαιRματ+ τ�υς με απ�Lασιστικ& αλλ+ 7ρεμ�
τρ&π�. Αν δεν μπ�ρ�"ν, συμ/�υλ9ψτε τ�υς να συγκρα-
τ7σ�υν τις νευρωσικ9ς και επικ�νδυνες παρ�ρμ7σεις τ�υς.
Γιατ� να υπ�L9ρ�υμε &λ�ι λ&γω των παιδι+στικων Fεσπα-
σμ+των τ�υς; Δεν θ9λω να (+σω τ� δ&ντι 7 τ� μ+τι μ�υ
επειδ7 κ+π�ι�ς με την ψυ(�λ�γ�α εν&ς μωρ�" θ"μωσε και
πιστε"ει πως &λ�ς � κ&σμ�ς θα ’πρεπε να διαμ�ρLωθε�
σ"μLωνα με τις αFιRσεις τ�υ.

Η συν7θεια να αL7ν�υμε τη δυσαρ9σκει+ μας να εκ-
δηλRνεται σ(ετ�Gεται με την παλι+ θεωρ�α της εκδ7λω-
σης της επιθετικ&τητας, σ"μLωνα με την �π��α πρ9πει να
γιν&μαστε επιθετικ�� &π�τε αναστατων&μαστε. ΤRρα
πια F9ρ�υμε πως &λα αυτ+ ε�ναι αν�ησ�ες, γιατ� &λ�ι
μας συγ(υG&μαστε συ(ν+ κι &μως υπ�L9ρ�υμε
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την κατ+σταση (ωρ�ς να θυμRν�υμε. Ε�ναι αλ7θεια, Lυ-
σικ+, πως τ� να Fεσπ+ει κανε�ς την �ργ7 τ�υ μπ�ρε� να
/�ηθ7σει και να ε�ναι υγι9ς, αν γ�νει με ασLαλ7 τρ&π�.
Κ&ψτε F"λα, κ+ντε τρ9(�ντας τ� γ"ρ� τ�υ τετραγRν�υ,
GωγραL�στε κ+π�ι�ν να καρLRνει 9να στιλ9τ� στην καρ-
δι+ τ�υ ε(θρ�" σας και μπ�ρε� &ντως να νιRσετε καλ"τε-
ρα, (ωρ�ς να π+θει κανε�ς τ�π�τα. Qμως γιατ� να θυμR-
σετε τ&σ� Rστε να (ρειαστε� να εκLρ+σετε τ� θυμ& σας;
Δεν θα 7ταν καλ"τερα να πε�σετε τ�ν εαυτ& σας να μη
θυμRσει, αντ� να πρ�σπαθε�τε να Fεσπ+σετε την �ργ7 σας
ανRδυνα, αL�" περι7λθατε σ’ αυτ7 την κατ+σταση; Κ+-
τι τ9τ�ι� ε
ναι πρ+γματι εLικτ&U αυτ& ακρι/Rς επι(ειρR
να σας απ�δε�Fω με τ� /ι/λ�� μ�υ.

Τ� πι� εντυπωσιακ& παρ+δειγμα για τ� π&σ� μ+ται�
ε�ναι να Fεσπ+τε, πρ�κειμ9ν�υ να ανακ�υL�σετε την επι-
θετικ&τητ+ σας, συν9/η πριν απ& (ρ&νια, &ταν αυτ7 η τε-
(νικ7 7ταν της μ&δας σ’ εμ+ς τ�υς ψυ(�θεραπευτ9ς. Δεν
9τυ(ε σ’ εμ9να, αλλ+ σε κ+π�ι� συν+δελL& μ�υ. Κ+θε /δ�-
μ+δα επ� 9να (ρ&ν� 9/λεπε μια νεαρ7 γυνα�κα π�υ 9νιω-
θε τρ�μερ7 �ργ7 εναντ��ν της μητ9ρας της. Κ+θε Δευτ9-
ρα, στις δ"�, 9μπαινε στ� ιατρε�� τ�υ, +Lηνε τη δυσL�-
ρ�α της να Fεσπ+σει για μ�α �λ&κληρη Rρα, λ9γ�ντ+ς
τ�υ πως LανταG&ταν τη μητ9ρα της να ψ7νεται στην κ&-

λαση 7 να υπ�L9ρει απ& +λλα Lρι(τ+ /ασανιστ7ρια,
κι &ταν 9Lευγε, 9νιωθε υπ9ρ�(α. Στην αρ(7, � ψυ(�-

θεραπευτ7ς 7ταν κατενθ�υσιασμ9ν�ς με την
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ειλικρ�νεια π�υ εF9LραGε τα συναισθ7ματ+ της αυτ7 η
κ�π9λα, αL�" &μως +κ�υσε πεν7ντα εκδ�(9ς τ�υ �δι�υ
θ9ματ�ς, 9παιρνε κι 9ναν υπν+κ� π�σω απ& τα γυαλι+ η-
λ��υ π�υ L�ρ�"σε πια για να «αμ"νεται».

Σε καμι+ απ’ &λες αυτ9ς τις συνεδρ�ες δεν 9μαθε π�τ9
η κ�π9λα τ�ν τρ&π� να μη θυμRνει. Αυτ7 η ιδ9α τ&τε δεν
7ταν καν απ�δεκτ7 επαγγελματικ+. O ψυ(�θεραπευτ7ς
π�στευε ειλικριν+ &τι &ντως τη /�ηθ�"σε, επειδ7 εκε�νη
π+ντα επ9στρεLε για +λλη μια συνεδρ�α. >νιωθε π�λ"
καλ"τερα &π�τε 9Lευγε απ& τ� ιατρε�� τ�υ, μα τ� γεγ�-
ν&ς &τι δεν Fεπ9ρασε π�τ9 τ� θυμ& της δεν L+νηκε να τ�ν
πρ�/ληματ�Gει.

ΠOΤΕ ΜΗΝ ZΕ�ΝΑΤΕ ΠOΣO ΝΕΥΡΩΣΙΚOΙ ΕΙΝΑΙ

OΙ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡOΙ ΑΝΘΡΩΠOΙ

Ε�ναι αδ"νατ�ν να θυμRσετε πραγματικ+ με τ�υς περισ-
σ&τερ�υς ανθρRπ�υς, αν καταν�7σετε &τι ελ+(ιστα μπ�-
ρ�"ν να ελ9γF�υν τη συμπεριL�ρ+ τ�υς, επειδ7 ε�ναι τ&-
σ� νευρωσικ��. Qπως δεν θα πα�ρνατε στα σ�/αρ+ τις Lω-
ν9ς και τις ασυναρτησ�ες εν&ς ανθρRπ�υ π�υ Lα�νεται
Fεκ+θαρα πως 9(ει (+σει τα λ�γικ+ τ�υ, �μ��ως μπ�ρε�τε
να απ�L"γετε να αντιδρ+σετε με υπερ/�λικ& τρ&π� α-
π9ναντι σε +τ�μα π�υ ε�ναι απλRς εν�(λημ9να. Ε-
F+λλ�υ, κι αυτ+ υπ�L9ρ�υν απ& συναισθηματι-
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κ9ς διαταρα(9ς, ακ&μα κι &ταν τα παρ+π�ν+ τ�υς αL�-
ρ�"ν σε ασ7μαντα θ9ματα. Μια πελ+τισσ+ μ�υ, παραδε�γ-
ματ�ς (+ρη, 7ταν 9να απ& τα πι� μ�Gερα +τ�μα π�υ ε�(α
γνωρ�σει π�τ9 στη Gω7 μ�υ. >/αGε τις Lων9ς στην �ικ�-
γ9νει+ της σ(εδ&ν καθημεριν+ για τα πι� ασ7μαντα Gη-
τ7ματα: γιατ� ε�(ε με�νει αναμμ9ν� τ� Lως στην ντ�υλ+-
πα, γιατ� τ� Lως τ�υ (�λ 7ταν σ/ηστ&, γιατ� τ� ψυγε�� 9-
μεινε αν�ι(τ& π�λλ7 Rρα, γιατ� � ΤG&νυ δεν 9στρωσε τ�
κρε/+τι τ�υ πριν L"γει για τ� σ(�λε�� τ� πρω�, γιατ� η
ΤG�υν +ργησε να κατε/ε� στην κ�υG�να για τ� πρωιν& της.
Wταν απ�ρ�ας +Fι� πRς μια Lυσι�λ�γικ7 �ικ�γ9νεια μπ�-
ρ�"σε να αν9(εται τ&ση γκρ�νια και τ&σα παρ+π�να &λα
αυτ+ τα (ρ&νια. Ωστ&σ�, δεν 7ταν �ι +λλ�ι π�υ G7τησαν
/�7θεια, η �δια η μητ9ρα θ9λησε να κ+νει ψυ(�θεραπε�α.
Wθελε να μ+θει πRς μπ�ρ�"σε να αντιμετωπ�σει τα ανα�-
σθητα μ9λη της �ικ�γ9νει+ς της, π�υ κυρι�λεκτικ+ την 9-
καναν 9Fαλλη. Τι τραγικ7 ειρωνε�α! �ρειαG&ταν τη /�7-
θει+ μ�υ για λ&γ�υς τ�υς �π���υς δεν μπ�ρ�"σε να Lα-
νταστε�.

Η �ικ�γ9νεια συν7θιGε να «στρ9Lει και τ� +λλ� μ+γ�υ-
λ�», ακ�λ�υθRντας τη γνωστ7 (ριστιανικ7 επιταγ7. Μ&-
λις 9μαθαν να συγκρατ�"ν τ� θυμ& τ�υς, η μητ9ρα δεν
ε�(ε πια καμι+ εF�υσ�α π+νω τ�υς κι 9τσι 9γινε ανRδυνη.

Και πRς να θυμRσει κανε�ς μ’ 9να +κακ� +τ�μ�; Αντ�-
θετα, της L9ρ�νταν με καλ�σ"νη, κι &σ� πι� π�λ" τ�υς

αναστ+τωνε, τ&σ� πι� ευγενικ�� γ�ν�νταν απ9-
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ναντ� της. Oι Lων9ς της δεν μπ�ρ�"σαν να συναγωνιστ�"ν
την ηρεμ�α τ�υς κι αυτ& την Rθησε να Gητ7σει /�7θεια.

>να +λλ� αγαπημ9ν� κ&λπ� των νευρωσικ+ θυμωμ9-
νων ανθρRπων ε�ναι η διπλ7 παγ�δα. Σ’ αυτ7 την περ�πτω-
ση, δεν κερδ�Gεις αν ακ�λ�υθ7σεις τη συμ/�υλ7 τ�υς και
(+νεις αν δεν την ακ�λ�υθ7σεις. >να συνηθισμ9ν� παρ+-
δειγμα ε�ναι � +ντρας π�υ θ9λει να τ�ν /�ηθ7σει η γυ-
να�κα τ�υ να /+ψει την κ�υG�να. eστερα απ& λ�γη Rρα
την κριτικ+ρει για τ�ν τρ&π� π�υ /+Lει και της λ9ει να
σταματ7σει και να τ�ν αL7σει να τελειRσει τη δ�υλει+ μ&-
ν�ς τ�υ. Qταν &μως εκε�νη τα παρατ+ει, την κατηγ�ρε�
πως δεν ε�ναι συνεργ+σιμη και τ�ν αL7νει να /+Lει �λ�-
μ&να(�ς. Τ9τ�ι�υ ε�δ�υς κ�υ/9ντες μπ�ρ�"ν να σας τρε-
λ+ν�υν, αν τ� επιτρ9ψετε. Αυτ& π�υ πρ9πει να κ+νετε ε�-
ναι να συνειδητ�π�ι7σετε πως &π�ι�ς σας L9ρεται 9τσι
ε�ναι διαταραγμ9ν�ς και δεν μπ�ρε�τε να τ�ν π+ρετε στα
σ�/αρ+. Την επ&μενη L�ρ+ αναλ�γιστε�τε τις αιτ�ες και
κ+ντε αυτ& π�υ θεωρε�τε εσε
ς σωστ&.

Πρ&σLατα ε�(α μια �μ+δα δRδεκα ατ&μων για �μα-
δικ7 θεραπε�α. Oι μισ�� απ& αυτ�"ς με επισκ9Lτηκαν ε-
πειδ7 δεν μπ�ρ�"σαν να αντιμετωπ�σ�υν τ�υς νευρωσι-
κ�"ς γ�νε�ς τ�υς. >νας υπ9Lερε απ& νευρικ& τικ, μια κ�-
π9λα ε�(ε κ+νει κ+μπ�σες απ&πειρες αυτ�κτ�ν�ας και
κ+π�ι�ι +λλ�ι /ρ7καν δι9F�δ� στα ναρκωτικ+. Qλ�ι
τ�υς 9νιωθαν εF�ργισμ9ν�ι με την ανυπ&L�ρη συ-
μπεριL�ρ+ τ�υ εν&ς 7 και των δ"� γ�νιRν τ�υς.
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Qλ�ι επ9μεναν απερ�σκεπτα πως �ι γ�νε�ς τ�υς δεν 9-
πρεπε να τ�υς Lερθ�"ν &πως τ�υς L9ρθηκαν. Πρ�σπ+-
θησα να τ�υς δε�Fω &τι �ι νευρωσικ�� γ�νε�ς δεν μπ�ρ�"ν
παρ+ να ενεργ�"ν νευρωσικ+, δεν 9(�υν +λλη επιλ�γ7.
Επιπλ9�ν, �ι πελ+τες μ�υ δεν 9πρεπε να θ�γ�νται πρ�σω-
πικ+ απ& τη συμπεριL�ρ+ τ�υς, μια και αυτ�� �ι γ�νε�ς
θα συμπεριL9ρ�νταν 9τσι στ�ν �π�ι�νδ7π�τε. >να δια-
ταραγμ9ν� +τ�μ� θα εμLαν�σει �πωσδ7π�τε διαταρα(9ς
στ� L9ρσιμ& τ�υ. >τσι, εF7γησα στ�υς �ργισμ9ν�υς μ�υ
πελ+τες πως η μητ9ρα τ�υ εν&ς δεν μπ�ρ�"σε να μην α-
πειλ7σει &τι θα αυτ�κτ�ν�"σε αν παντρευ&ταν � γι�ς
της, 7 πως 7ταν επ&μεν� � πατ9ρας εν&ς +λλ�υ να L9ρε-
ται σκληρ+ και (υδα�α &π�τε μεθ�"σε. Τ� (ειρ&τερ� απ’
&λα ε�ναι &τι αυτ�� �ι νευρωσικ�� γ�νε�ς πρ�σπαθ�"ν συ-
ν7θως &σ� μπ�ρ�"ν να κ+ν�υν πλ"ση εγκεL+λ�υ στα παι-
δι+ τ�υς, Rστε να πιστ9ψ�υν πως αυτ+ 9(�υν τ� πρ&/λη-
μα κι &(ι �ι �δι�ι.

Δεν πρ&κειται να εκπλαγε�τε 7 να εν�(ληθε�τε απ&
κ+π�ια νευρωσικ7 συμπεριL�ρ+, αν απ�δε(τε�τε πραγ-
ματικ+ τ� γεγ�ν&ς πως �ι γ�νε�ς σας (μα και �π�ι�σδ7-
π�τε +λλ�ς) ε�ναι παρ+λ�γ�ι �ρισμ9νες L�ρ9ς και κ+π�ι-
�ι απ& αυτ�"ς ε�ναι ταραγμ9ν�ι τ�ν περισσ&τερ� καιρ&.
_σως να μην ε�ναι ωρα�� να 9(ει κανε�ς τ9τ�ια γνRμη για

τ�υς γ�νε�ς τ�υ, &μως αν ε�ναι νευρωσικ��, ε�ναι νευ-
ρωσικ��. Ε�ναι αν&ητ� να μην παραδε(&μαστε την

αλ7θεια. ΣυνεπRς, δεν δικαι�λ�γ�"μαστε να θυ-
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μRν�υμε μαG� τ�υς, επειδ7 δεν μπ�ρ�"ν να ελ9γF�υν τις
αδυναμ�ες και τις διαταρα(9ς τ�υς. Ε�ναι +νθρωπ�ι π�υ
μας αγαπ+νε και μας ν�ι+G�νται. Αν τ�υς συγ(ωρ7σ�υ-
με τις αδυναμ�ες τ�υς, �σως μπ�ρ9σ�υν να μας συγ(ωρ7-
σ�υν κι εκε�ν�ι τις δικ9ς μας.

Oι 9Lη/�ι και �ι νεαρ�� εν7λικ�ι πρ9πει να πρ�σ9F�υν
ιδια�τερα αυτ7 την κατ+σταση. Αν δεν μ+θ�υν να αντι-
μετωπ�G�υν τ�υς γ�νε�ς τ�υς με αντικειμενικ&τητα και ει-
λικρ�νεια, αναμL�/�λα θα πιστ9ψ�υν &λες τις αν�ησ�ες
π�υ αυτ�� �ι νευρωσικ�� +νθρωπ�ι θα θελ7σ�υν να τ�υς
περ+σ�υν. Κι � κ&σμ�ς θα L�ρτωθε� +λλη μια γενι+ νευ-
ρωσικRν.

>να ακ&μα G7τημα π�υ πρ9πει να 9(�υμε υπ&ψη μας
για τη συγ(Rρεση ε�ναι τ� εF7ς: αργ+ 7 γρ7γ�ρα συν7-
θως συγ(ωρ�"με αυτ�"ς με τ�υς �π���υς τσακων&μα-
στε. Μ&ν� �ι π�λ" διαταραγμ9ν�ι +νθρωπ�ι κρατ+νε κα-
κ�ες για μια Gω7. Επ�μ9νως, μια και τ� πι� πιθαν& ε�ναι
να συγ(ωρ7σετε κ+π�ια στιγμ7 αυτ&ν π�υ σας τ+ραFε,
σε δεκαπ9ντε μ9ρες ας π�"με, κ+ντε κ+θε δυνατ7 πρ�-
σπ+θεια να τ�ν συγ(ωρ7σετε στα πρRτα δεκαπ9ντε λε-
πτ+ και να γλυτRσετε 9τσι την ταλαιπωρ�α και τ�ν π&ν�.
Και μην Fεγελ+τε τ�ν εαυτ& σας, λ9γ�ντ+ς τ�υ &τι ε�ναι
αδ"νατ�ν. Ε
ναι εLικτ&, αν αντιληLθε�τε απλRς π&σ� λ�-
γικ& ε�ναι τ� επι(ε�ρημ+ μ�υ.
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ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΩΣ ΤO ΔΕΚΑ

Qσ� τετριμμ9ν� κι αν ακ�"γεται, ε�ναι απ�τελεσματικ&.
Δεν πρ&κειται, Lυσικ+, να σας εμπ�δ�σει να σκεLτε�τε με
θυμ& (αυτ& μπ�ρε�τε να τ� πετ"(ετε μ&ν� αν αμLισ/η-
τ7σετε την ιδ9α &τι πρ9πει να γ�νεται &,τι θ9λετε). Θα σας
/�ηθ7σει &μως να ελ9γFετε τ� θυμ& σας τ&σ� Rστε να
μην πε�τε υπερ/�λ9ς, πρ+γματα π�υ δεν ενν�ε�τε πραγ-
ματικ+, και θα σας δRσει κ+π�ι� (ρ&ν� για να συγκρ�-
τ7σετε τις σκ9ψεις σας.
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K E Φ A Λ A I O  7

Π$ς θα τα κατα��ρετε

AΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ε�ναι τ&σ� δ"σκ�λ� να /ρε�τε /�7θεια για να
μ+θετε να συγκρατε�τε τ� θυμ& σας, ενδ9(εται να μην την
ανακαλ"ψετε π�τ9. Αυτ& ισ("ει ιδια�τερα αν περιμ9νετε
να /�ηθηθε�τε απ& τις συνηθισμ9νες μεθ&δ�υς π�υ 7ταν
διαθ9σιμες στ� παρελθ&ν: κ+π�ιες μ�ρL9ς ψυ(�θερα-
πε�ας και ιδρ"ματα, π�υ &μως δεν κατ+Lεραν να αντιμε-
τωπ�σ�υν απ�τελεσματικ+ τ�ν καθημεριν& θυμ&. Για να
/ρε�τε /�7θεια για τις συνηθισμ9νες εκρ7Fεις της �ργ7ς
σας, καθRς και για τις σπ+νιες περιπτRσεις &π�υ Fεσπ+-
τε /�αια, πρ9πει να αναGητ7σετε μια καιν�"ργια μ�ρL7
ψυ(�θεραπε�ας, π�υ 9γινε π�λ" δημ�Lιλ7ς τα τελευτα�α
δ9κα (ρ&νια: την 9λλ�γη συγκινησιακ7 θεραπε�α (ΕΣΘ).

Q,τι 9γραψα σ’ αυτ& τ� /ι/λ�� /ασ�Gεται κυρ�ως σε
διδ+γματα της ΕΣΘ, τα �π��α ε�ναι τ&σ� πρακτικ+, Rστε
9νιωσα πως μπ�ρ�"σα να γρ+ψω μια μελ9τη για 9να πα-
ν+ρ(αι� θ9μα, (ωρ�ς να επαναλ+/ω π�λλ+ απ’ &σα 9(�υν
λε(θε� στ� παρελθ&ν. Επιπλ9�ν, επειδ7, &πως υπ�στηρ�-
Gει η ΕΣΘ, αναστατων&μαστε απ& τις παρ+λ�γες ιδ9ες
π�υ λ9με στ�ν εαυτ& μας, ε�ναι λ�γικ& να πιστε"�υ-
με &τι � θυμ&ς μπ�ρε� να Fεπεραστε�, αν μ+θ�υ-
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με να εντ�π�G�υμε αυτ9ς τις παρ+λ�γες ιδ9ες και με τι πρ9-
πει να τις αντικαθιστ�"με. Κι αυτ& μπ�ρε
 να διδα(θε�. Ε�-
ναι απ�λ"τως εLικτ& π�λλ�� απ& σας να μ+θ�υν πRς να
ελ9γ(�υν καλ"τερα τ� θυμ& τ�υς, δια/+G�ντας απλRς αυ-
τ& τ� /ι/λ��. Δυστυ(Rς, 9να μ9ρ�ς τ�υ θυμ�" σας �σως να
μην επηρεαστε� καθ&λ�υ, �π&τε θα (ρειαστε�τε ψυ(�θε-
ραπε�α, για να σας /�ηθ7σει με τα ιδιαιτ9ρα δ"σκ�λα πρ�-
/λ7ματα.

Τι πρ9πει να περιμ9νετε απ& μια καλ7 ψυ(�θεραπε�α;
Q,τι 9πρεπε να σας ε�(ε εFασLαλ�σει η επαL7 σας με +-
τ�μα π�υ σ9/εστε. Δυστυ(Rς, ε�(ατε π�λλ�"ς κακ�"ς δα-
σκ+λ�υς &λα αυτ+ τα (ρ&νια και γι’ αυτ& υπ�L9ρετε απ&
συναισθηματικ+ πρ�/λ7ματα. Μη ν�μ�Gετε πως ε�στε δια-
ταραγμ9ν�ι επειδ7 δεν μ+θατε να ε�στε πι� ισ�ρρ�πημ9-
ν�ι. Τ� γεγ�ν&ς πως ε�στε διαταραγμ9ν�ι δηλRνει απλRς
&τι μ+θατε τα μαθ7ματ+ σας π�λ" καλ+, με τη μ&νη δια-
L�ρ+ &τι τα μαθ7ματα αυτ+ 7ταν αν&ητα και σας τα δ�-
δαFαν +νθρωπ�ι π�υ ναι μεν ε�(αν καλ9ς πρ�θ9σεις, 7-
ταν &μως και �ι �δι�ι μπερδεμ9ν�ι σε σημαντικ+ Gητ7μα-
τα. ΑL�" λ�ιπ&ν ε�(ατε την ικαν&τητα να μ+θετε να σκ9-
Lτεστε νευρωσικ+, μπ�ρε�τε να μ+θετε να σκ9Lτεστε λ�-
γικ+, αν 9(ετε 9να δ+σκαλ� π�υ F9ρει τι σας λ9ει. ΠRς θα
/ρε�τε 9να τ9τ�ι� +τ�μ�; Παρατηρ7στε τ� δ+σκαλ& σας

7 τ�ν ψυ(�θεραπευτ7 σας και διαπιστRστε αν μπ�ρε�
να εLαρμ&σει αυτ+ π�υ πρ�σπαθε� να σας διδ+Fει.

Αν δεν μπ�ρε� να ελ9γFει τ� θυμ& τ�υ καλ"τε-
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ρα απ& σας, τ&τε πρ�LανRς ε�ναι τ&σ� αδα7ς σ’ αυτ& τ�
θ9μα &σ� κι εσε�ς και θα ’πρεπε κι εκε�ν�ς να π+ει για
ψυ(�θεραπε�α. Αν καταL9ρετε να /ρε�τε κ+π�ι�ν π�υ θ"-
μωσε μ&ν� μια L�ρ+ μ9σα σε δ9κα (ρ&νια, αυτ&ς ε�ναι �
+νθρωπ&ς σας.

Qσα κι αν σας διδ+Fει � ψυ(�θεραπευτ7ς σας για τ�
θυμ& σας, π�λλ+ θα εFαρτηθ�"ν απ& σας τ�υς �δι�υς. Για
να ε�ναι πι� απ�τελεσματικ9ς τ&σ� �ι δικ9ς τ�υ &σ� και �ι
δικ9ς σας πρ�σπ+θειες, θα πρ9πει να 9(ετε επ�γνωση των
διαL&ρων πρ�/λημ+των π�υ ενδ9(εται να αντιμετωπ�σε-
τε, τα �π��α �σως ανακ&ψ�υν την πρ&�δ& σας.

ΜΗΝ ΑΠOΘΑΡΡΥΝΕΣΤΕ

Κ+π�ι�ι θα διαπιστRσετε πως � 9λεγ(�ς τ�υ θυμ�" σας
και η απαλλαγ7 σας απ’ αυτ&ν θα πρ�κ"ψ�υν εκπληκτι-
κ+ ε"κ�λα, απλRς και μ&ν� απ& την αν+γνωση αυτ�"
τ�υ /ι/λ��υ. Εσε�ς ε�στε �ι τυ(ερ��. aλλ�ι θα ανακαλ"ψε-
τε &τι η συν7θει+ σας να αντιδρ+τε παρ�ρμητικ+ και πι-
κρ&(�λα ε�ναι τ&σ� ισ(υρ7, Rστε επαναλαμ/+νετε Fαν+
και Fαν+ τις γεμ+τες �ργ7 σκην9ς σας. Αυτ7 ε�ναι η πι�
συνηθισμ9νη περ�πτωση. Μην κατηγ�ρ7σετε τ�ν εαυτ&
σας για τις πρRτες σας απ�τυ(�ες (7 τις μετ9πειτα)U ε-
Fετ+στε αμ9σως τι δεν κ+νατε σωστ+.

Αν πρ�σπαθ7σετε να θυμηθε�τε τι λ9γατε
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στ�ν εαυτ& σας "στερα απ& κ+θε περιστατικ& π�υ πρ�κ+-
λεσε τ� θυμ& σας, θα διαπιστRσετε πως �ρισμ9νες σκ9-
ψεις σας 7ταν λ�γικ9ς και υγιε�ς, ενR +λλες παρ+λ�γες
και νευρωσικ9ς. Αυτ9ς τις τελευτα�ες πρ9πει να τις εντ�-
π�σετε, Rστε να πε�σετε τ�ν εαυτ& σας να μην πιστε"ει τ9-
τ�ιες αν�ησ�ες. Αν επιτεθε�τε σ’ αυτ9ς τις παρ+λ�γες σκ9-
ψεις και, τελικ+, Lτ+σετε στ� σημε�� να μην τις πιστε"ε-
τε πια, � θυμ&ς σας θα διαλυθε� σαν την �μ�(λη.

Παραδε�γματ�ς (+ρη, μια κυρ�α 7ρθε πρ&σLατα να
με δει απελπισμ9νη, λ9γ�ντας πως 9νιωθε 9ντ�νη �ργ7,
αλλ+ δεν ε�(ε την παραμικρ7 ιδ9α για π�ι� λ&γ�. Την
πρ�ηγ�"μενη μ9ρα ε�δε μια νεαρ7 γυνα�κα, L�ρτωμ9νη
με 9να σωρ& τσ+ντες, να σπρR(νει ανυπ&μ�να την κ&ρη
της π�υ αργ�π�ρ�"σε στην π&ρτα τ�υ σ�"περ μ+ρκετ.
Qταν τη ρRτησα γιατ� 9γινε 9Fαλλη με μια F9νη γυνα�κα
π�υ αντιδρ�"σε σ(ετικ+ Lυσι�λ�γικ+ υπ& αυτ9ς τις συν-
θ7κες, με κ��ταFε αν9κLραστα. Της G7τησα να σκεLτε�
μεγαλ&Lωνα και να πρ�σπαθ7σει να /γ+λει κ+π�ι� ν&η-
μα, ακ&μα κι αν (ρειαG&ταν να μαντ9ψει.

«Η γυνα�κα μ+λλ�ν μ�υ θ"μισε την αδελL7 μ�υ», ε�πε
εκε�νη σκεLτικ7, «την �π��α 9(ω συν9(εια στ� μυαλ& μ�υ
τελευτα�α, επειδ7 πρ�σπαθ�"με να τακτ�π�ι7σ�υμε την
κληρ�ν�μι+ της μητ9ρας μας και L�/+μαι πως θα με πι9-

σει &πως κ+νει π+ντα, απ& τ&τε π�υ 7μασταν παιδι+».
«Υπ�θ9τετε λ�ιπ&ν &τι &ταν ε�δατε τη μητ9ρα να

σπρR(νει θυμωμ9νη τ� κ�ριτσ+κι, σκεLτ7κατε
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την καταπιεστικ7 αδελL7 σας και πRς ενδ9(εται να σας
συμπεριLερθε�;» τη ρRτησα.

«Ναι, ε�μαι /9/αιη γι’ αυτ&. Ακ&μα κι αυτ7 τη στιγ-
μ7, μ&ν� π�υ τ� σκ9Lτ�μαι, μ�υ ανε/α�νει τ� α�μα στ�
κεL+λι».

«Εντ+Fει, πε�τε μ�υ τRρα τι λ9τε στ�ν εαυτ& σας π�υ
σας εF�ργ�Gει».

«Τ� πρRτ� πρ+γμα π�υ μ�υ ’ρ(εται στ� μυαλ& ε�ναι
πως θα με καταπι9σει η αδελL7 μ�υ. ΕFηγε� αυτ& τ� θυ-
μ& μ�υ;»

«Q(ι, γιατ� δεν ε�ναι παρ+λ�γη ιδ9α. Βλ9πετε, ε
ναι πι-
θαν&ν να σας καταπι9σει σ’ &λη αυτ7 την ιστ�ρ�α. Oι λ�-
γικ9ς σκ9ψεις δεν αναστατRν�υν, μ�ν+(α �ι παρ+λ�γες,
μ+ταιες και αν&ητες σκ9ψεις μπ�ρ�"ν να σας ταρ+F�υν».

Η γυνα�κα συν9(ισε να σκ9Lτεται:
«Ε�μαι σ(εδ&ν σ�γ�υρη &τι θα καταλ7F�υμε να κα-

/γαδ�σ�υμε. _σως αυτ& να Lτα�ει για τ� μ�σ�ς π�υ 9νιω-
σα πρ�ς την +γνωστη μητ9ρα, 9τσι δεν ε�ναι;»

«Λυπ+μαι, π+λι κ+νετε λ+θ�ς. Κι αυτ7 η σκ9ψη ε�ναι
λ�γικ7. Απ& την πε�ρα τ�υ παρελθ&ντ�ς, θα 9λεγα &τι υ-
π+ρ(�υν π�λλ9ς πιθαν&τητες να μπλε(τε�τε σε πραγμα-
τικ& κα/γ+ με την αδελL7 σας για τα κληρ�ν�μικ+. Κι ε-
πειδ7 πρ&κειται για τεκμηριωμ9νη δ7λωση, δεν μπ�ρε�
να ευθ"νεται για τα συναισθ7ματα �ργ7ς σας».

«Δεν F9ρω πια τι να πω. Τι λ9ω στ�ν εαυτ& μ�υ
και θυμRνω;»
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«Qτι η αδελL7 σας δεν μπ�ρε
 να σας αναστατRνει. Q-
τι πρ9πει να συμπεριL9ρεται &πως θα θ9λατε εσε�ς. Qτι
ε�ναι κακς �νθρωπ�ς, επειδ7 L9ρεται +σ(ημα, και +ρα της
α"
�ει να τιμωρηθε�. Qλες αυτ9ς �ι ιδ9ες ε�ναι παρ+λ�γες,
απ& την πρRτη ως την τελευτα�α, επειδ7 δεν μπ�ρε�τε να
απ�δε�Fετε πως 9(�υν λ�γικ7. Για παρ+δειγμα, η αδελL7
σας μπ�ρε
 και θα σας ταρ+Fει, ε�τε τ� αF�Gετε ε�τε &(ι.
Δε"τερ�ν, δεν ε�ναι υπ�(ρεωμ9νη να κ+νει αυτ& π�υ θ9-
λετε, επειδ7 δεν ε�ναι υπ�(ρεωτικ& να γ�νει τ� δικ& σας,
ακ&μα κι αν 9(ετε δ�κι�. Κι αν &ντως ε�ναι εγω�στρια και
αντιπαθητικ7, αυτ& δεν σημα�νει πως ε�ναι κακι+, ε�ναι
απλRς διαταραγμ9νη και, ακ&μα κι αν τη σπ+σετε στ�
F"λ�, δεν πρ&κειται να την κ+νετε δ�καιη και αFι�λ+-
τρευτη.

»Αυτ9ς ε�ναι �ι παρ+λ�γες ιδ9ες σας, κι &σ� συντ�μ&-
τερα τις αμLισ/ητ7σετε κι αντιληLθε�τε πως ε�ναι νευ-
ρωσικ9ς, τ&σ� γρηγ�ρ&τερα θα ηρεμ7σετε».

Η πελ+τισσ+ μ�υ (ρει+στηκε αρκετ& καιρ& για να
Fεπερ+σει αυτ9ς τις ιδ9ες, μα με τ�ν καιρ& τα κατ+Lερε.
Στην αρ(7 π�στευε &τι 7μ�υν τελε�ως αν&ητ�ς π�υ θεω-
ρ�"σα &τι ε�(ε +δικ� σ’ αυτ+ τα Gητ7ματα, καθRς &μως
τα κ�υ/εντι+Gαμε κι επ9στρεLε επ�μ�να για περισσ&τε-
ρες συνεδρ�ες, +ρ(ισε κι εκε�νη να συνειδητ�π�ιε� &τι δεν

7ταν δυνατ&ν να διευθ"νει τ�ν κ&σμ� &πως της +ρεσε
και &τι η αδελL7 της ε�(ε δικα�ωμα στις απ&ψεις της.

Η διαδικασ�α κρ+τησε αρκετ�"ς μ7νες, πρ�τ�"
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η �ργισμ9νη γυνα�κα μετατραπε� σ’ 9να (αμ�γελαστ& +-
τ�μ�, αλλ+ η επιμ�ν7 της τελικ+ τη δικα�ωσε. Αν τα πα-
ρατ7σετε, κ+θε +λλ� παρ+ (+ρη κ+νετε στ�ν εαυτ& σας.
Qταν πρ�σπαθε�τε να αμLισ/ητ7σετε κ+π�ιες νευρωσι-
κ9ς σκ9ψεις κι εFακ�λ�υθε�τε να νιRθετε θυμωμ9ν�ι, συ-
�ητ�στε κι �λλ� με τ�ν εαυτ σας. Συνε(�στε μ9(ρι να τ�ν πε�-
σετε πραγματικ+ να π+ψει να τις πιστε"ει. Ακ&μα κι αν
λ9τε απλRς τα σωστ+ λ&για, (ωρ�ς να ε�στε απ�λ"τως πε-
πεισμ9ν�ι, ε�ναι, αν μη τι +λλ�, μια αρ(7. Σας εγγυRμαι
πως θα π+ψετε να πιστε"ετε αυτ9ς τις γελ��ες ιδ9ες, τις �-
π��ες διδα(θ7κατε σ’ &λη σας τη Gω7, αν αμLισ/ητε�τε
διαρκRς τις πεπ�ιθ7σεις π�υ σας παρ�υσ�ασαν ως αλη-
θιν9ς.

ΑΠOΚΤΗΣΤΕ ΑΥΤOΠΕΙΘΑΡ�ΙΑ

Μπ�ρε� να μη σας αρ9σει να κρατ+τε τ� στ&μα σας κλει-
στ&, &ταν αυτ& π�υ θ9λετε ε�ναι να πε�τε τη γνRμη σας,
αλλ+, για (+ρη τ&σ� της δικ7ς σας υγε�ας &σ� και των
+λλων, ε�ναι πρ�τιμ&τερ� να πρ�σπαθ7σετε. Εκατ�μμ"-
ρια +νθρωπ�ι σ’ &λ� τ�ν κ&σμ� συνειδητ�π�ι�"ν &τι L�υ-
ντRν�υν γρ7γ�ρα και μετ+ ηρεμ�"ν. Ωστ&σ�, τ� να μ+-
θετε να διατηρε�τε την αυτ�πειθαρ(�α σας, &σ� δ"σκ�-
λ� κι αν ε�ναι στην αρ(7, ε�ναι σαLRς καλ"τερ� απ&
τ� να κλειστε�τε στη Lυλακ7 για δ9κα (ρ&νια.
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ΣL�Fτε λ�ιπ&ν τα δ&ντια σας και απ�L"γετε να Lανε�τε
κακ�� και ε(θρικ��. Για να τα καταL9ρετε, πρ9πει να Fε-
περ+σετε την εF7ς νευρωσικ7 αντ�ληψη, π�υ ευθ"νεται
κατ+ π�λ" για την περι�ρισμ9νη αυτ�πειθαρ(�α σας: ε�-
ναι ευκ�λ&τερ� να απ�L"γ�υμε 9να δ"σκ�λ� καθ7κ�ν
παρ+ να τ� αντιμετωπ�σ�υμε.

Η σκ9ψη αυτ7 ε�ναι γελ��α, &λ�ι συμLωνε�τε. Π+-
ντως, �ι περισσ&τερ�ι απ& μας δυσκ�λευ&μαστε να την
εLαρμ&σ�υμε. Ε�μαστε αρκετ+ πειθαρ(ημ9ν�ι σε π�λ-
λ�"ς τ�με�ς της Gω7ς μας, αλλ+ υπ+ρ(�υν κ+π�ιες δ�υ-
λει9ς π�υ απε(θαν&μαστε να κ+ν�υμε. ΕγR σι(α�ν�μαι
να κ�υρε"ω τ� γρασ�δι, κι επειδ7 ανα/+λλω κ+θε /δ�μ+-
δα αυτ7 τη δ�υλει+, π�υ θα μ�υ ’παιρνε μ&ν� μ�α Rρα,
κ+π�ιες L�ρ9ς καταλ7γω να δ�υλε"ω τρεις Rρες κ+τω
απ& τ�ν καυτ& 7λι�, κ&/�ντας τ� γρασ�δι π�υ 9(ει μεγα-
λRσει υπερ/�λικ+. Κι &μως, σε κ+θε +λλ� τ�μ9α της Gω7ς
μ�υ 9(ω τρ�μερ7 πειθαρ(�α.

Κι εσε�ς επ�σης διαθ9τετε ισ(υρ7 θ9ληση στα πι� π�λ-
λ+ Gητ7ματα, 9(ετε &μως και τα αδ"νατα σημε�α σας. Αν
� θυμ&ς ε�ναι 9να απ& αυτ+, πρ�σ9FτεU μπ�ρε� να σας
σκ�τRσει. Επιτρ9ψτε στ�ν εαυτ& σας τ� πρ�ν&μι� να πε�-
τε στ� αν&ητ� αLεντικ& σας την πραγματικ7 γνRμη π�υ
9(ετε γι’ αυτ&ν και θα νιRσετε υπ9ρ�(α για π9ντε λεπτ+ 7

ακ&μα και για π9ντε μ9ρες. Μ&λις FεLτ�σει αυτ& τ� ω-
ρα�� συνα�σθημα &μως, θα ευ(&σασταν μ’ &λη σας

την καρδι+ να ε�(ατε κρατ7σει τ� στ&μα σας
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κλειστ&, γιατ� τ&τε θα ε�(ατε ακ&μα δ�υλει+ και θα κερ-
δ�Gατε τα πρ�ς τ� Gην.

Για να απ�κτ7σετε αυτ�πειθαρ(�α, ε�ναι αν+γκη να
συνειδητ�π�ι7σετε &τι (ειρ�Gεστε καλ"τερα τα δ"σκ�λα
καθ7κ�ντα &ταν 9ρ(εστε αντιμ9τωπ�ι με αυτ+ (+σ(ετα
με τ� π&σ� δυσ+ρεστα 7 δυσ(ερ7 ε�ναι), παρ+ &ταν τα
απ�Lε"γετε. O 9λεγ(�ς τ�υ θυμ�" σας π�λλ9ς L�ρ9ς ε�-
ναι μ�α απ& τις πι� δ"σκ�λες πρ+Fεις της Gω7ς σας. Ας
ε�ναι κι 9τσι, κ+ντε τ�! Πρ&κειται για την ευκ�λ&τερη ε-
πιλ�γ7 απ& τις δ"� π�υ 9(ετε. Καταλ7γ�ντας να υπ�κ"-
πτετε στη συν7θει+ σας να θυμRνετε, την ενδυναμRνετε.
Qταν κ+π�ια στιγμ7 θελ7σετε να τη θ9σετε υπ& 9λεγ(�,
η συν7θεια θα ε�ναι ακ&μα πι� δυνατ7.

Η συμ/�υλ7 αυτ7 δεν ισ("ει στις περιστ+σεις &π�υ
θ9λετε να πρ�σπ�ιηθε�τε &τι ε�στε θυμωμ9ν�ι, επειδ7 μια
τ9τ�ια στ+ση θα 7ταν πι� απ�τελεσματικ7. Τη συγκε-
κριμ9νη συμ/�υλ7 θα /ρε�τε ιδια�τερα (ρ7σιμη στη σ(9-
ση σας με τα παιδι+, γιατ� τα παιδι+ μπ�ρε� να Lερθ�"ν
με π�λ" αντιπαθητικ& και πεισματ+ρικ� τρ&π�. Qσ� πε-
ρισσ&τερ� τα πι9Gετε, τ&σ� πι� +σ(ημα L9ρ�νται. Σ"ντ�-
μα ενδ9(εται να εμπλακε�τε σ’ 9ναν αγRνα εF�υσ�ας, π�υ
�σως ε�ναι πι� �δυνηρ&ς απ’ &σ� θα περιμ9νατε. Εσε�ς θα
πρ�σπαθε�τε να δε�Fετε στ� παιδ� σας πως 9(ετε περισ-
σ&τερη εF�υσ�α απ’ αυτ& κι εκε�ν� θα πρ�σπαθε� να
σας πε�σει για τ� αντ�θετ�. Αυτ& π�υ δεν F9ρετε ε�-
ναι πως τ� παιδ� 9(ει δ�κι�. Τα παιδι+ δεν ν�ι+-
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G�νται για τ� τι πρ9πει να κ+ν�υν Rστε να κερδ�σ�υν αυ-
τ7 τη μ+(η, �π&τε πα�G�υν /ρ&μικα, ρ�(ν�υν (τυπ7ματα
κ+τω απ& τη GRνη και ακ�λ�υθ�"ν +δικ�υς καν&νες,
τ�υς �π���υς εσε�ς δεν θα εLαρμ&Gατε. >νας αγRνας ε-
F�υσ�ας με τα παιδι+ αντιμετωπ�Gεται π+ντα π�λ" καλ"-
τερα αν δεν εμπλακε�τε. Απ�συρθε�τε τελε�ως. ΑL7στε τ�
παιδ� να υπ�L9ρει απ& τα λ+θη τ�υ. Αυτ7 ε�ναι η π�εση
π�υ κ+π�ια στιγμ7 θα αλλ+Fει τη συμπεριL�ρ+ τ�υ, &(ι
� δικ&ς σας θυμ&ς.

ΔΕΝ �ΡΕΙΑ�ΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τ� τελευτα�� πρ+γμα π�υ (ρει+Gεστε &ταν κ+π�ι�ς 9(ει
διαπρ+Fει μια αδικ�α εναντ��ν σας ε�ναι να διαπρ+Fετε
κι εσε�ς μια ακ&μα μεγαλ"τερη αδικ�α εναντ��ν τ�υ εαυ-
τ�" σας. Τ� να ταρα(τε�τε και να θυμRσετε για μια απ�-
γ�7τευση συν7θως δεν εFαλε�Lει την �δια την απ�γ�7-
τευση και, επιπλ9�ν, επι/αρ"νει τη δυσL�ρ�α σας. Μ+λι-
στα, τις περισσ&τερες L�ρ9ς η μεγαλ"τερη απ&γνωση
πρ�9ρ(εται &(ι απ’ &,τι μας κ+ν�υν �ι +λλ�ι, αλλ+ απ’ &,τι
επιτρ9π�υμε να μας κ+νει η ταρα(7 μας.

Αν καταL9ρναμε να αντιδρ+με 7ρεμα σε μια πρ�-
σ/�λ7, για παρ+δειγμα, θα ανε(&μασταν απλRς την

�δυνηρ7 ταπε�νωση. Αυτ7 η αν�(7, απ& μ&νη
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της, πρ�καλε� 7δη αρκετ7 δυσL�ρ�α. Qταν &μως εF�ρ-
γ�Gεστε, η δυσL�ρ�α σας δεκαπλασι+Gεται. Επ�μ9νως, αν
θ9λετε να ε�στε καλ�� απ9ναντι στ�ν εαυτ& σας, περι�ρ�-
στε στ� ελ+(ιστ� τις διαταρα(9ς σας.

Δ"� πρ+γματα λ9ω συν7θως στ�ν εαυτ& μ�υ, τα �-
π��α με /�ηθ�"ν να διατηρR την ηρεμ�α μ�υ. Τ� πρRτ�
ε�ναι πως δεν ε�μαι Θε&ς, �π&τε ε�ναι νευρωσικ& να επι-
μ9νω να γ�νεται αυτ& π�υ θ9λω. Αυτ& συν7θως με ηρεμε�
σε ικαν�π�ιητικ& /αθμ&. Αν &μως δεν πι+σει, περν+ω στην
επ&μενη σκ9ψη: ��κ, Lρ&ντισε να Lανε�ς 9Fυπν�ς, κ+-
π�ι�ς πρ�σπαθε� να σε ταρ+Fει. Αυτ& ε�ναι 7δη δυσ+ρε-
στ�. Δεν Lαντ+G�μαι να Lερθε�ς ηλ�θια και να κ+νεις στ�ν
εαυτ& σ�υ &,τι θ9λει να σ�υ κ+νει � +λλ�ς! Μπ�ρε� αυτ&ς
να μη δ�νει δεκ+ρα για τα συναισθ7ματ+ μ�υ, εγR &μως
σ�γ�υρα ν�ι+G�μαι. ΣυνεπRς, θα πι9σω τ�ν εαυτ& μ�υ να
μην υπ�κ"ψει στ� θυμ& π�υ 9(ει αρ(�σει να L�υντRνει
μ9σα μ�υ. Συ(ν+ δεν μπ�ρ�"με να απ�L"γ�υμε τ�υς μπε-
λ+δες. Δεν (ρει+Gεται λ�ιπ&ν να δημι�υργ�"με διπλ��ς
μπελ�δες στ�ν εαυτ& μας.

Δεν ε�ναι αν+γκη να τα λ9ω &λα αυτ+ κ+θε L�ρ+ π�υ
θ9λω να καταλαγι+σει η �ργ7 μ�υ. Μ+λιστα, τRρα πια
σκ9Lτ�μαι απλRς την ταλαιπωρ�α π�υ θα υπ�στR και τ�
γεγ�ν&ς &τι δεν θ9λω κανε�ς να καυ(ι9ται &τι κατ+Lερε
να με αναστατRσει και καταL9ρνω σε μεγ+λ� /αθμ&
να παραμ9νω 7ρεμ�ς.

Να μην Fε(ν+τε π�τ9 &τι μια νευρωσικ7 α-
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ντ�δραση ε�ναι σ(εδ&ν π+ντα π�λ" (ειρ&τερη απ& μια α-
δικ�α. Ακ&μα κι αν η αδικ�α τυ(α�νει να ε�ναι τρ�μερ7,
και π+λι δεν 9(ει ν&ημα να ταρα(τε�τε και να (ειρ�τερ9-
ψετε την κατ+σταση.

Η μ&νη εFα�ρεση στ�ν 9λεγ(� τ�υ θυμ�" σας αL�ρ+
σε περιπτRσεις αυτ�+μυνας. Qταν κινδυνε"ει η Gω7 σας,
�σως ε�ναι πρ�τιμ&τερ� να διατηρ7σετε τ�ν αυτ�9λεγ(&
σας, Rστε να ε�στε πι� απ�τελεσματικ&ς αντ�παλ�ς. Αν δεν
τα καταL9ρετε, μην ανησυ(ε�τε. Ανταπ�δRστε τ� (τ"πη-
μα μ’ &λη σας τη δ"ναμη. Η μικρ7 Gημι+ π�υ μπ�ρε� να
σας πρ�καλ9σει εκε�νη τη στιγμ7 � νευρωσικ&ς σας θυ-
μ&ς δεν συγκρ�νεται με τη Gημι+ π�υ ενδ9(εται να σας
πρ�καλ9σει τ� +λλ� +τ�μ�. Εκε�νη την Rρα τ� πι� σημα-
ντικ& G7τημα ε�ναι η αυτ�+μυνα, &(ι η �ργ7 σας. Ε�ναι
πιθαν&ν � ανεF9λεγκτ�ς θυμ&ς σας να L�/�σει τ�ν αντ�-
παλ& σας, 7 να σας πρ�σδRσει μια δ"ναμη π�υ δεν θα την
ε�(ατε αν πρ�σπαθ�"σατε να Lανε�τε απ&λυτα λ�γικ��.

O ΘΥΜOΣ ΕΝΑΝΤΙOΝ ΤOΥ ΕΑΥΤOΥ ΣΑΣ

Π�τ9 μην Fε(ν+τε πως &σα ε�πα για τ�υς +λλ�υς ισ("�υν
επ�σης και για σας. Σαν +νθρωπ�ι π�υ ε�στε, μ�ιρ+Gεστε

κ+π�ια κ�ιν+ /ασικ+ (αρακτηριστικ+. Δεν 9(ετε απλRς
τη δυνατ&τητα να θυμRσετε παρ+λ�γα με +λλ�υς,

αλλ+ μπ�ρε�τε επιπλ9�ν να μισε�τε τ�ν εαυτ&
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σας, να δυσανασ(ετε�τε μαG� τ�υ και να τ�ν τιμωρε�τε.
Ως 9να /αθμ& ε�μαστε &λ�ι μαG�(ιστ9ς, +νθρωπ�ι π�υ τι-
μωρ�"με τ�ν εαυτ& μαςU �σως ακ&μα να απ�λαμ/+ν�υμε
τ�ν π&ν�. O πι� συνηθισμ9ν�ς λ&γ�ς π�υ μισε�τε τ�ν ε-
αυτ& σας ε�ναι επειδ7 τ�ν κρ�νετε απ& τις πρ+Fεις σας, &-
πως ακρι/Rς μισε�τε τ�υς +λλ�υς, &ταν τ�υς κρ�νετε σ"μ-
Lωνα με τις πρ+Fεις τ�υς. Τα απ�τελ9σματα αυτ7ς της
διαδικασ�ας ε�ναι πως θα παρ�υσι+σετε κ+π�ιες σ�/α-
ρ9ς διαταρα(9ς πρ�σωπικ&τητας, απ& τις �π��ες η σ�/α-
ρ&τερη ε�ναι η κατ+θλιψη. Η αυτ�επ�κριση δεν ε�ναι πα-
ρ+ 9νας μ&ν� τρ&π�ς για να π+θετε κατ+θλιψη, αλλ+, ω-
στ&σ�, απ& τ�υς πι� �δυνηρ�"ς. Δεν διαL9ρει απ& την ε-
π�κριση των +λλων, παρ+ μ&ν� ως πρ�ς τη διε"θυνση.
Κατ+ τα +λλα, �ι συν9πειες ε�ναι ακρι/Rς �ι �διες. Qταν
μισε�τε τ�υς +λλ�υς, θ9λετε να τ�υς τιμωρ7σετε. Qταν μι-
σε�τε τ�ν εαυτ& σας, θ9λετε επ�σης να τ�ν τιμωρ7σετε. Μπ�-
ρε�τε να τ�ν τιμωρ7σετε κυρι�λεκτικ+, (τυπRντας τ� σR-
μα σας 7 μαστιγRν�ντ+ς τ�. W να κ+ψετε τ� δ9ρμα σας
με τσιγ+ρα, να κ�πε�τε με μα(α�ρια 7 Fυρ+Lια, να πα-
ντρευτε�τε 9ναν αλ7τη 7 να πε�σετε σκ&πιμα αλλ+ υπ�-
συνε�δητα τ�ν εαυτ& σας &τι δεν ε�στε +Fι�ι για καμι+
δ�υλει+ κι 9πειτα να αLεθε�τε στην τ"(η σας. Γενικ+, να
γ�νετε (αμ9να κ�ρμι+, γιατ� πRς αλλιRς θα τιμωρ�"σατε
καλ"τερα τ�ν εαυτ& σας;

T�π�τε απ’ &λα αυτ+ δεν θα συν9/αινε αν δεν νιR-
θατε θυμωμ9ν�ι με τ�ν εαυτ& σας. Δεν σας αF�-
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Gει π�τ9 η επ�κριση, &πως δεν αF�Gει και στ�υς +λλ�υς. Ε�-
στε 9να απ�δεκτ& +τ�μ� (στα δικ+ σας μ+τια τ�υλ+(ι-
στ�ν), ασ(9τως απ& τ� π&σ� κακ9ς ε�ναι �ι επιδ&σεις σας.
Αν δεν κρ�νετε τ�ν εαυτ& σας απ& τις πρ+Fεις σας, δεν
θα νιRσετε μαται&δ�F�ι 7 κατRτερ�ι. Συμπερασματικ+,
τα πλε�νεκτ7ματα της υπ9ρ/ασης τ�υ θυμ�" σας ε�ναι
διττ+: θα ε�στε καλ"τερ�ι σ"ντρ�L�ι για τ�υς +λλ�υς αλ-
λ+ και για τ�ν εαυτ& σας. Η επ�κριση �δηγε� στην ε(θρ&-
τητα και την κατ+θλιψη: &ταν επικρ�νετε τ�υς +λλ�υς,
γ�νεστε ε(θρικ�� και εF�ργισμ9ν�ι. Qταν επικρ�νετε τ�ν
εαυτ& σας, παθα�νετε κατ+θλιψη και νιRθετε κατRτερ�ι.

ΑΠΛO ΜΑ O�Ι ΕΥΚOΛO

O εκδ&της μ�υ πρ&σLατα μ�υ 9στειλε μια κριτικ7 για τ�
/ι/λ�� μ�υ Κατ�θλιψη. O κριτικ&ς υπ�στ7ριGε &τι ε�(α υ-
περαπλ�υστε"σει τ� G7τημα τ�υ ελ9γ(�υ της κατ+θλιψης.
Υπ�ν��"σε, επ�μ9νως, πως δεν 7Fερα τι 9λεγα και πως
μ�υ ε�(ε διαL"γει η π�λυπλ�κ&τητα τ�υ πρ�/λ7ματ�ς.

Πριν απ& 9να μ7να +κ�υσα μια παρ&μ�ια παρατ7-
ρηση απ& 9ναν πελ+τη μ�υ π�υ 9πασ(ε απ& κατ+θλιψη,
� �π���ς επ�σης αμL9/αλλε για τ� αν 7Fερα τι 9λεγα, ε-

πειδ7 �ι συμ/�υλ9ς μ�υ τ�υ Lα�ν�νταν υπερ/�λικ+ α-
πλ�ϊκ9ς. Με τ�ν καιρ& 9μαθε πως �ι τρ&π�ι ελ9γ(�υ

της κατ+θλιψ7ς τ�υ π�υ τ�υ πρ&τεινα, αν και

H P E M H Σ T E

202

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·202



πρ+γματι π�λ" απλ��, 7ταν εFαιρετικ+ απ�τελεσματικ��.
Τ� �δι� ισ("ει και για τ� θυμ&. Qταν διατε�ν�μαι πως σε
κ+θε περ�πτωση εσε�ς κ+νετε τ�ν εαυτ& σας να θυμRνει,
επειδ7 πιστε"ετε &τι πρ9πει να γ�νεται &,τι θ9λετε, και πως
αυτ& ε�ναι &λ� κι &λ� τ� πρ&/λημα τ�υ θυμ�", καταλα/α�-
νω πως �σως σας δ�νω την εντ"πωση &τι 9(ω υπεραπλ�υ-
στε"σει τ� θ9μα. Ωστ&σ�, αυτ& ε�ναι /ασικ+ � θυμ&ς.

Μην παραπλανηθε�τε και πιστ9ψετε &τι τ� να ελ9γ(ε-
τε τ�ν εαυτ& σας θα ε�ναι π�τ9 ε"κ�λ�, μ&ν� και μ&ν� ε-
πειδ7 ε�ναι απλ&. Θα υπ+ρF�υν L�ρ9ς π�υ σ�γ�υρα θα
Fε(+σετε &,τι 9(ετε μ+θει και θα εκραγε�τε 7 θα δικαι�-
λ�γ7σετε στ�ν εαυτ& σας την �ργ7 σας. Σας δια/ε/αιR-
νω πως αυτ& θα συμ/ε� π�λλ9ς L�ρ9ς. Π�λλ�� απ& σας
θα αναρωτηθε�τε, μ+λιστα, αν θα καταL9ρετε π�τ9 να
καταπ�λεμ7σετε τ� πρ&/λημα. Ωστ&σ�, για να μην κρ�-
νετε αυστηρ+ τ�ν εαυτ& σας, θα 7θελα να σας εFηγ7σω
τι σημα�νει, στην πρ�κειμ9νη περ�πτωση, πρ&�δ�ς. Αν
καταL9ρετε να αλλ+Fετε τη συ(ν&τητα, την 9νταση και
τη δι+ρκεια των εκρ7Fεων �ργ7ς σας, 9(ετε σημειRσει
πρ&�δ�. Αυτ& σημα�νει πως αν θυμRνετε μια L�ρ+ τ�
μ7να αντ� για μια L�ρ+ τη /δ�μ+δα (συ(ν&τητα), κ+να-
τε πρ&�δ�. Αν υψRνετε απλRς τη Lων7, ενR συνηθ�Gατε
να υψRνετε τη γρ�θι+ σας (9νταση), αυτ& ε�ναι πρ&�δ�ς.
Τ9λ�ς, αν � θυμ&ς σας, &σ� 9ντ�ν�ς κι αν ε�ναι, διαρ-
κε� τRρα πια μ�α Rρα, ενR κ+π�τε διαρκ�"σε μ�α �-
λ&κληρη μ9ρα (δι+ρκεια), αυτ& απ�τελε� πρ&�-
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δ�. Αν συνε(�σετε να σημειRνετε τ9τ�ια /7ματα πρ�&-
δ�υ, &σ� μικρ+ κι αν ε�ναι, θα 9ρθει μια μ9ρα π�υ θα συ-
νειδητ�π�ι7σετε &τι 9(ετε κ+τι μ7νες να τσακωθε�τε. Κι
&ταν αντιληLθε�τε &τι π9ρασαν (ρ&νια (ωρ�ς να νιRσετε
�ργισμ9ν�ι και 9Fαλλ�ι, τ&τε 9(ετε τα πρ�σ&ντα να γρ+-
ψετε 9να /ι/λ�� π+νω σ’ αυτ& τ� θ9μα.
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Δυ� λγια για τ� συγγρα��α

O δ&κτωρ Πωλ ��κ ε�ναι κλινικ&ς ψυ(�λ&γ�ς πλ7ρ�υς
απασ(&λησης στ� Ρ�κ aιλαντ τ�υ Ιλιν&ι των ΗΠΑ. Ε�-
ναι μ9λ�ς της Αμερικανικ7ς >νωσης Ψυ(�λ&γων κι 9(ει
δRσει εκτεταμ9νες διαλ9Fεις σ(ετικ+ με δι+L�ρ�υς τ�-
με�ς της ψυ(�λ�γ�ας. Τ� συγγραLικ& τ�υ 9ργ� περιλαμ-
/+νει π+νω απ& τρι+ντα +ρθρα σε επιστημ�νικ+ περι�-
δικ+ κι επ�σης τα ακ&λ�υθα /ι/λ�α: Ηρεμ�στε, Κατ�θλιψη,
?�λια, Μ�θε να κ�νεις αυτ π�υ θ�λεις, Μ�θε να αγαπ�ς και να
αγαπι�σαι, Μ�θε να διεκδικε
ς τα δικαι$ματ� σ�υ, Π$ς να πετ�-
�ει � γ�μ�ς σας και Π$ς να μεγαλ$σετε επιτυ�ημ�να τ� παιδ
 σας
(&λα στ�ν εκδ�τικ& ��κ� Sheldon Press). Γενν7θηκε τ� 1924,
ε�ναι παντρεμ9ν�ς κι 9(ει τρ�α παιδι+.
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TO BIBΛIO TOY ΔΡ ΠΩΛ XOK

Η Ρ Ε Μ Η Σ Τ Ε

Π Ω Σ  Ν Α  Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Ε Τ Ε  
Τ Η Ν  Α Π  Γ  Η Τ Ε Υ Σ Η  Κ Α Ι  Τ   Θ Υ Μ 

ΣE METAΦPAΣH KΛAIPHΣ ΠAΠAMIXAHΛ-ΛAΪNA

ΕΚΔ�ΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ Φ�ΡΑ Τ� Ν�ΕΜΒΡΙ� Τ�Υ

2001. H ΠΑΡ�ΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ EKΔOΣH ΣEΛIΔO

ΠOIHΘHKE ΕΚ ΝΕ�Υ ME BASKERVILLE & TRAJAN

ΣTO EΠITPAΠEZIO EKΔOTIKO ΣYΣTHMA TΩN EK

Δ�ΣEΩN KAΣTANIΩTH. TH MAKETA TOY E�ΩΦYΛ

ΛOY ΣXEΔIAΣE O ANTΩNHΣ AΓΓEΛAKHΣ, TA ΦIΛM

KAI TO ΗΛΕΚΤΡ�ΝΙΚ� MONTAZ EKANE TO «ANA

ΓPAMMA», TYΠΩΘHKE AΠO TΗΝ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΤ

ΤΙΚΗΣ» KAI BIBΛIOΔETHΘHKE AΠO T�Ν ΒΑΣΙΛΗ

ΚΥΠΡΑΙ� TON ΑΠΡΙΛΙ� TOY 2010 ΓIA ΛOΓAPIAΣMO

TΩN EKΔOΣEΩN KAΣTANIΩTH

��

Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·207



Ãø∫/HPEMHSTE NEO - DD  06-05-10  14:28  ™ÂÏ›‰·208



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


