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Ἕνας μόνιμα ἀναμμένος κινητήρας

Ἔχετε παρατηρήσει ποτέ, πόσο χρόνο ἀφιερώνουμε στό νά σκεφτό-
μαστε ἀρνητικές ἤ ἐπώδυνες καταστάσεις, νά μηρυκάζουμε καί νά

ἐπαναλαμβάνουμε ὅ,τι δέν πάει καλά στή ζωή μας;
Ἔχετε ἄραγε ἀναλογιστεῖ ποτέ, τήν ἐξαντλητική λίστα τῶν ἀρνητικῶν σκέ-

ψεων πού τρέχει στό μυαλό μας σέ καθημερινή βάση; 
Ἄν ὄχι, δοκιμᾶστε αὐτό: βάλτε ἕνα λαστιχάκι γύρω ἀπό τόν καρπό σας.

Καθόλη τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας σας, ὅταν παρατηρήσετε τό λάστιχο, στα-
ματῆστε γιά μιά στιγμή καί ἐξετᾶστε τίς σκέψεις πού μόλις κάνατε. Ἦταν θετι-
κές, οὐδέτερες ἤ ἀρνητικές; Καθώς ἐξετάζετε τίς σκέψεις σας, δῶστε ἐπίσης
προσοχή στό πῶς αἰσθάνεστε. Εἶστε ἤρεμοι; Ταραγμένοι; Ἀνήσυχοι; Ἐνοχλη-
μένοι; Αἰσιόδοξοι; Διεκδικητικοί; Ἀπογοητευμένοι; Μέ ἐνέργεια; Ἀφιερῶστε
λίγο ἀπό τόν χρόνο σας, γιά νά σημειώσετε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά
σας. Γιά μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα, κρατῆστε ἕνα ἡμερολόγιο καί νά εἶστε σίγου-
ροι πώς τά ἀποτελέσματα θά σᾶς δείξουν κάτι πού μέχρι τώρα δέν εἴχατε
συνειδητοποιήσει ποτέ! Ἄν πάλι εἶστε ἀπό ἐκείνους, πού μέ κάποιο τρόπο,
ἔχετε διαπιστώσει ἔμπρακτα ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς καθημερινῆς σας
ζωῆς κατακλύζεται ἀπό ἀρνητικές καί δυσάρεστες σκέψεις, θά ἦταν χρήσιμο
νά γνωρίζετε ἀρχικά ὅτι δέν εἴσαστε οἱ μόνοι…

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τό μυαλό μας βουίζει συνεχῶς, πετάγεται ἀπό τήν μιά
σκέψη στήν ἄλλη καί πάλι πίσω. Πόσες ἀπό αὐτές τίς ἀνατρεπτικές σκέψεις
κάνουμε ἄραγε σέ μιά μέρα; Σύμφωνα μέ τό National Science Foundation

399

399-428.ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:54  Page 399



(Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐπιστημῶν), ὁ μέσος ἄνθρωπος κάνει περίπου 12.000 μέ
60.000 σκέψεις τήν ἡμέρα. Τό 80% ἀπό αὐτές ἦταν ἀρνητικές καί τό 95% ἦταν
οἱ ἴδιες ἐπαναλαμβανόμενες σκέψεις ὅπως τήν προηγούμενη μέρα. Αὐτές οἱ
ἀρνητικές σκέψεις προκαλοῦν ἄγχος ὅταν ἐκδηλώνονται μέ πράξεις καί θά
ἐπηρεάσουν τίς σχέσεις μας ἀργότερα ἐκείνη τήν ἡμέρα, γεγονός πού μᾶς
ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ φροντίδα τῆς ψυχικῆς ὑγείας εἶναι πάντα ἀπαραίτητη κάθε
μέρα τοῦ χρόνου.

Ἔρευνα ἀπό τό Πανεπιστήμιο Queen στόν Καναδά διαπίστωσε ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουν περίπου 6,5 σκέψεις τό λεπτό ἤ περίπου 6.000 ἁλυσίδες διαδο-
χικῶν σκέψεων τήν ἡμέρα, ὑποθέτοντας ὅτι κοιμοῦνται 8 ὧρες (καί μειώνουν
τίς σκέψεις κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου). Οἱ ἐρευνητές χρησιμοποίησαν δεδο-
μένα ἀπό μαγνητικές τομογραφίες ἐγκεφάλου 184 ἐθελοντῶν καί μπόρεσαν νά
σημειώσουν πότε ὁ ἐγκέφαλος μετατοπίστηκε ἀπό τήν μιά σκέψη στήν ἄλλη.
Πιό συγκεκριμένα, οἱ ἐρευνητές ἑστίασαν στό πότε τά ὑποκείμενα ἐπικεντρώ-
νονταν σέ μιά μεμονωμένη ἰδέα μέ μιά ἁλυσίδα σκέψεων, κάτι πού περιέγρα-
ψαν ὡς «σκουλήκι τῆς σκέψης» καί, στήν συνέχεια, πότε τό ὑποκείμενο μετακι-
νήθηκε στό ἑπόμενο «σκουλήκι τῆς σκέψης». 6,5 σκέψεις τό λεπτό εἶναι μιά σκέ-
ψη κάθε ἐννέα δευτερόλεπτα: Εἶναι, ἀλήθεια, πολλές σκέψεις! Λογικό, νά
νιώθουμε, λοιπόν, ὅτι τό μυαλό μας τρέχει πάντα, σάν μιά πεταλούδα πού πετᾶ
ἀπό τό ἕνα λουλούδι στό ἄλλο, χωρίς νά στέκεται ποτέ ἀκίνητο, δέν νομίζετε;

Ὁ ἐγκέφαλός μας καθορίζει κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, καί χωρίς αὐτόν δέν
ὑπάρχει ἑαυτός καί συνειδητοποίηση τοῦ κόσμου. Ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἕνα
«σύμπαν» τριῶν κιλῶν περίπου, πού ἐπεξεργάζεται 60.000-70.000 σκέψεις
κάθε μέρα, χρησιμοποιῶντας 100 δισεκατομμύρια νευρῶνες, οἱ ὁποῖοι συνδέ-
ονται σέ περισσότερα ἀπό 500 τρισεκατομμύρια σημεῖα μέσῳ συνάψεων πού
ταξιδεύουν 300 μίλια/ὥρα.

Τά σήματα πού ταξιδεύουν μέσῳ αὐτῶν τῶν διασυνδεδεμένων νευρώνων
ἀποτελοῦν τήν βάση τῶν ἀναμνήσεων, τῶν σκέψεων καί τῶν συναισθημάτων.
Σέ ὅλη τήν ζωή μας οἱ ἐμπειρίες μας δημιουργοῦν μοτίβα δραστηριότητας, πού
ἐξηγοῦν πῶς ὁ ἐγκέφαλός μας κωδικοποιεῖ τίς σκέψεις, τίς ἀναμνήσεις, τίς
δεξιότητες καί τήν αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἴσως νά μήν πιστεύετε ὅτι κάνετε αὐτόν τόν τεράστιο ἀριθμό σκέψεων,
ἀλλά ἐάν ἔχετε ἐμπειρία π.χ. μέ τήν προσευχή, θά ἔχετε ἀπόδειξη τοῦ μεγάλου
ἀριθμοῦ σκέψεων πού περνοῦν ἀπό τό μυαλό σας ἐκείνη τήν στιγμή. Εἶναι
ἀκριβῶς σάν νά εἶστε ὁ πιό κεντρικός σιδηροδρομικός ἤ τερματικός σταθμός
ἀεροδρομίου, ὅπου ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων πηγαινοέρχεται. Παίρνετε
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ἐπίσης ἀπόδειξη τῆς ἀτελείωτης ροῆς σκέψεων, ὅταν προσπαθεῖτε νά μελε-
τήσετε, νά βρεῖτε μία λύση ἤ νά κάνετε ἕνα σχέδιο, ὅπου ξαφνικά συνειδητο-
ποιεῖτε τίς πολλές καί ἄσχετες σκέψεις πού διεκδικοῦν τήν προσοχή σας.

Αὐτή ἡ ροή σκέψεων συνεχίζεται ὅταν ντύνεστε, τρῶτε, περπατᾶτε, ἐργά-
ζεστε, ὁδηγεῖτε, μιλᾶτε, κολυμπᾶτε ἤ βλέπετε μία ταινία. Συνεχίζεται, ὅταν
εἶστε μόνοι καί ὅταν εἶστε μέ παρέα. Συνεχίζει μέχρι νά κοιμηθεῖτε. Εἶναι σάν
ἕνας συνεχής ψυχικός θόρυβος, πού συνεχίζεται καί συνεχίζεται… καί μερικές
φορές αὐτή ἡ ἀτελείωτη ροή σκέψεων εἶναι ἰδιαίτερα κουραστική καί ἐξαντ-
λητική, εἰδικά ὅταν εἶστε ἀνήσυχοι ἤ ἀγχωμένοι. Ἁπλῶς σκεφτεῖτε πόση ἐνέρ-
γεια καί χρόνο θά μπορούσατε νά ἐξοικονομήσετε, ἄν εἴχατε τήν δυνατότητα
νά μειώσετε τόν ἀριθμό τῶν σκέψεών σας. Ἁπλά σκεφτεῖτε πόσο καλύτερη
συγκέντρωση θά μπορούσατε νά ἔχετε, ἄν οἱ σκέψεις δέν σᾶς ἐνοχλοῦσαν.
Σκεφτεῖτε μόνο, πόση ἐσωτερική γαλήνη, ἠρεμία καί εὐτυχία θά εἴχατε ἀπο-
λαύσει, ἄν ὑπῆρχε τρόπος νά σταματήσετε ἤ νά μειώσετε ὅλες αὐτές τίς σκέ-
ψεις, πού δέν προσθέτουν τίποτα στήν ζωή σας.

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς θέσω ἀκόμη μία ἐρώτηση-προβληματισμό, πού ἴσως
νά βοηθήσει: κρατᾶτε τόν κινητήρα τοῦ αὐτοκινήτου σας σέ λειτουργία ἀφοῦ
φτάσετε στόν προορισμό σας; 

Νομίζω ὅτι ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι σίγουρα σβήνετε τόν κινητήρα. 
Γιατί, λοιπόν, νά μήν τό κάνετε αὐτό καί μέ τό μυαλό σας; 
Θά μπορούσατε νά πεῖτε ὅτι αὐτή εἶναι μιά αὐτόματη διαδικασία, ἡ ὁποία

δέν μπορεῖ νά σταματήσει. Καί ὅμως, δέν ἰσχύει! Ναί μέν εἶναι μιά αὐτόματη
διαδικασία, ἀλλά αὐτό πού πιθανῶς δέν γνωρίζετε, εἶναι ὅτι μπορεῖ νά ἀνα-
διαμορφωθεῖ, ἤ τουλάχιστον νά μειωθεῖ ἤ νά ἐπιβραδυνθεῖ. Καί γιά νά τό
πετύχουμε, εἶναι χρήσιμο νά κατανοήσουμε πῶς λειτουργεῖ, ποιές εἶναι οἱ
αἰτίες καί οἱ συνέπειες αὐτοῦ του ἐσωτερικοῦ «θορύβου». 

Γιατί ἐπαναλαμβάνουμε τίς ἴδιες ἀρνητικές σκέψεις; 

Μποροῦμε, μέσῳ πολλῶν προσεγγίσεων, νά παρατηρήσουμε ὅτι μία ἀπό
τίς τάσεις τοῦ μυαλοῦ εἶναι νά ἑστιάζει στά ἀρνητικά καί νά «παίζει τά ἴδια
τραγούδια» ἐπανειλημμένα. Σύμφωνα μέ ἔρευνα τῆς Νευροεπιστήμης, οἱ ἐπα-
ναλαμβανόμενες σκέψεις μας δημιουργοῦν μοτίβα σκέψης, πού διαμορφώνουν
τίς συνήθειές μας. Ἐάν ἐπαναλαμβάνουμε τίς ἴδιες ρουτίνες γιά μεγάλο χρονικό
διάστημα, γίνονται μέρος τῆς προσωπικότητάς μας. Ἔτσι, οἱ ἐπανερχόμενες

401

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΚΙΕΣ

399-428.ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:54  Page 401



σκέψεις μας μποροῦν νά σχηματίσουν μιά προσωπικότητα, πού μπορεῖ νά ἔχει
«φορτιστεῖ» ἀρνητικά ἤ θετικά. 

Οἱ σκέψεις μας ἔχουν τεράστια δύναμη πάνω μας, καί αὐτό εἶναι βέβαιο! Δημι-
ουργοῦν τά συναισθήματά μας, τά ὁποῖα μέ τή σειρά τους δημιουργοῦν τό
νόημα καί τήν παραγωγικότητα τῆς ἡμέρας μας. Οἱ σκέψεις μας ἔχουν τήν δύνα-
μη νά δημιουργήσουν μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς μας. Και ἐμεῖς ἔχουμε τήν δύναμη
νά δημιουργήσουμε τίς σκέψεις μας. Γνωρίζοντας πόσο ἰσχυρές εἶναι οἱ σκέ-
ψεις, τό μόνο πού χρειαζόμαστε εἶναι νά ἀνακτήσουμε τόν ἔλεγχό τους καί νά
ἐκπαιδεύσουμε ξανά τόν ἐγκέφαλό μας, ὥστε νά σκέφτεται διαφορετικά.

Ἡ συνειδητοποίηση εἶναι τό πρῶτο βῆμα πρός τήν ἀλλαγή.  Γι’ αὐτό ἡ
ἄσκηση μέ λάστιχο εἶναι τόσο σημαντική, γιατί μᾶς ξυπνᾶ ἀπό τό ἀρνητικό
μοτίβο πού ἔχουμε δημιουργήσει γιά τόν ἑαυτό μας.

Σύμφωνα μέ τή Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), πού ὡς προ-
σέγγιση βασίζεται στίς ἀμοιβαῖες σχέσεις μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων καί
συμπεριφορῶν, οἱ ἄμεσες ἑρμηνεῖες κάποιου γιά τά γεγονότα ἀναφέρονται ὡς
«αὐτόματες σκέψεις» ἐπειδή συμβαίνουν αὐθόρμητα. Αὐτές οἱ αὐτόματες σκέ-
ψεις διαμορφώνουν τό πῶς αἰσθάνεται ἕνα ἄτομο γιά ἕνα γεγονός, ἕνα πρό-
σωπο ἤ τόν κόσμο καί, στήν συνέχεια, διαμορφώνει τίς ἐπακόλουθες ἐνέργει-
ες ἤ συμπεριφορές, πού κάνει ὡς ἀπάντηση στά συναισθήματά του. Αυτές οἱ
ἐνέργειες τυπικά ἐπιβεβαιώνουν τίς σκέψεις πού ἔκανε τό ἄτομο καί μέ τίς
ὁποῖες τροφοδοτεῖ τήν συνέχιση αὐτῶν τῶν προτύπων. 

Οἱ ἀρνητικές σκέψεις εἶναι γνώσεις γιά τόν ἑαυτό, τούς ἄλλους ἤ τόν
κόσμο γενικότερα, πού χαρακτηρίζονται ἀπό ἀρνητικές ἀντιλήψεις, προσδο-
κίες καί ἀποδόσεις καί συνδέονται μέ δυσάρεστα συναισθήματα καί δυσμενῆ
ἀποτελέσματα συμπεριφορᾶς, φυσιολογικῆς κατάστασης καί ὑγείας.

Οἱ ἀρνητικές σκέψεις εἶναι γνωστικά συστατικά ἀρνητικῶν ψυχοκοινω-
νικῶν μεταβλητῶν, ὅπως τά καταθλιπτικά συμπτώματα, τό ἄγχος, ἡ μοναξιά
καί ἡ ἐχθρότητα. Οἱ καταθλιπτικές γνωσίες, γιά παράδειγμα, περιλαμβάνουν
σκέψεις ἀπελπισίας, ἀδυναμίας καί μειωμένης αὐτοεκτίμησης. Τό ἄγχος εἶναι
μιά ἀρνητική συναισθηματική κατάσταση ἤ χαρακτηριστικό, πού συνοδεύεται
καί διαιωνίζεται ἀπό ἀνησυχία καί μηρυκασμό. Ἡ μοναξιά εἶναι μιά ἀρνητική
κατάσταση ἤ χαρακτηριστικό, πού διέπεται ἀπό ἀντιλήψεις κοινωνικῆς
ἀπειλῆς, ἀρνητικές προσδοκίες στίς κοινωνικές ἀλληλεπιδράσεις κ.ἄ.

Οἱ ἀνθρώπινες σκέψεις, τά συναισθήματα καί οἱ ἐνέργειες ἤ οἱ συμπερι-
φορές συνδέονται στενά καί μποροῦν νά ἐπηρεάσουν ἔμμεσα τό ἕνα τό ἄλλο. Ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι ἰσχυρός καί μπορεῖ νά δημιουργήσει σκέψεις, ἀκόμη
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καί πέρα ἀπό τά συνήθη μέσα σκέψης. Οι ἄνθρωποι τείνουν νά ἀναπτύσσουν
συνήθειες σκέψης, πού –ὅπως προαναφέρθηκε– μποροῦν τελικά νά διαμορ-
φώσουν τήν ζωή τους. Γενικά, τό μυαλό εἶναι ἱκανό νά παράγει δύο βασικούς
τύπους σκέψεων: θετικές καί ἀρνητικές. Αυτές οἱ σκέψεις στέλνουν σήματα
στά ἀνθρώπινα συναισθήματα χειραγωγῶντας τό πῶς πρέπει νά αἰσθάνε-
ται. Οἱ θετικές σκέψεις δημιουργοῦν εὐχάριστα συναισθήματα, ἐνῶ τά δύσκο-
λα συναισθήματα εἶναι προϊόντα ἀρνητικῶν σκέψεων.

Ὅλες αὐτές οἱ σκέψεις στό μυαλό πού κατευθύνουν τά συναισθήματα ἑνός
ἀτόμου, ἐκδηλώνονται καί στήν πράξη. Ἡ ζωντάνια καί ἡ εὐθυμία πού ἐπι-
δεικνύονται στήν σωματική προοπτική ἑνός ἀτόμου, ἀντανακλοῦν ἕνα θετικό
συναίσθημα πού ὀφείλεται σέ μιά θετική ἤ χαρούμενη σκέψη. Ἡ ἔλλειψη
ἐνθουσιασμοῦ στίς χειρονομίες καί στίς ἐκφράσεις τοῦ προσώπου σημαίνει ὅτι
τό ἄτομο βιώνει ἕνα δύσκολο συναίσθημα πού προκαλεῖται ἀπό μιά σκέψη
πού προφανῶς δέν εἶναι θετική. Ἡ ἀρνητική σκέψη μπορεῖ νά ἔχει μεγάλη
ἐπίδραση στή ζωή ἑνός ἀτόμου. Οἱ ἐπιτυχίες σέ προσπάθειες καί οἱ φιλοδο-
ξίες εἶναι προϊόντα τῆς θετικῆς νοοτροπίας ἑνός ἀτόμου, ἐνῶ οἱ ἀποτυχίες
προκαλοῦνται ἀπό κυρίαρχες ἀπαισιόδοξες σκέψεις.

Μέ βάση ἕναν ἄλλο τεχνικό ὁρισμό, ἡ ἀρνητική σκέψη εἶναι μιά νοητική
στάση πρόβλεψης τῶν χειρότερων δυνατῶν ἀποτελεσμάτων σέ καταστάσεις,
γεγονότα καί περιστάσεις. Εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ μυαλοῦ νά παράγει σκέψεις
πού δέν θεωροῦνται εὐνοϊκές γι᾽ αὐτό πού θέλει τό ἄτομο. Κάθε φορά πού
προκύπτει μιά πρόκληση, ἕνα ἄτομο μέ ἀρνητική σκέψη, προλαμβάνει μιά
ἀρνητική ἔκβαση προτοῦ κἄν ἐμφανιστεῖ ἤ γίνει πράξη. Ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι
συνώνυμο τῆς ἀρνητικῆς σκέψης. Ἡ πράξη τῆς ἀπαισιοδοξίας εἶναι ἐπίσης
μιά κατάσταση τοῦ νοῦ πού ἐπιτρέπει στό ἄτομο νά βλέπει τή ζωή μέ ἀρνη-
τικό τρόπο.

Οἱ ἀρνητικές σκέψεις περιγράφονται ὡς παρεμβατικές, ἐνοχλητικές καί μή
φιλόξενες. Αὐτά μπορεῖ νά ἔχουν τήν μορφή ἀκούσιων σκέψεων, κακῶν εἰκό-
νων ἤ ἀπαράδεκτων ἰδεῶν, πού μπορεῖ νά προκαλέσουν τό ἄτομο, νά ἀνα-
στατωθεῖ καί νά στενοχωρηθεῖ. 

Στήν κανονική, καθημερινή ζωή, μπορεῖ νά μήν ἔχετε πάντα ἐπίγνωση
αὐτῆς τῆς ἀτελείωτης σκέψης. Τό μεγαλύτερο μέρος αὐτῆς τῆς σκέψης εἶναι
μιά αὐτόματη διαδικασία, μιά νοητική συνήθεια. Μόνο ὅταν χρειάζεται νά
ἑστιάσετε σέ κάποιο συγκεκριμένο πράγμα, ἀντιλαμβάνεστε τίς πολλές σκέ-
ψεις πού ἀποσποῦν τήν προσοχή σας. 
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Ἀρνητικότητα καί γνωστικές διαστρεβλώσεις 

Ὅταν ἔχετε μιά σκέψη, λοιπόν, ὑπάρχει ἡ ἴδια ἡ σκέψη καί μετά ὑπάρχει
ἡ κρίση αὐτῆς τῆς σκέψης. Δέν εἶναι ὅμως ἡ σκέψη πού σᾶς καταβάλλει καί
σᾶς κάνει νά νιώθετε ἄσχημα μέ τόν ἑαυτό σας, ἀλλά εἶναι ἡ κρίση σας γιά τήν
σκέψη. Ὅποιες σκέψεις καί συναισθήματα ἔχετε, εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό
καί φυσικό νά ἔχετε. Αὐτή ἡ κρίση λειτουργεῖ ἐναντίον σας καί παρεμποδίζει
τήν λειτουργικότητα, τήν ἠρεμία, τήν χαρά, τούς στόχους καί τίς βαθύτερες
ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς σας. 

Ἄς δοῦμε παρακάτω πῶς διατυπώνονται συνήθως μέσα στό μυαλό, χρησι-
μοποιώντας κάποια παραδείγματα :

Εἶμαι ἀνήμπορος/η, δέν ἔχω κανέναν ἔλεγχο.
Μᾶλλον θά ἀρρωστήσω, τό βλέπω νά γίνεται καί θά εἶμαι χάλια.
Δέν μοῦ συμβαίνει ποτέ τίποτα καλό.
Δέν μέ ἀγαπάει πραγματικά, κανένας δέν μέ ἀγάπησε ποτέ.
Φοβᾶμαι ὅτι δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό.
Δέν θά χάσω ποτέ ὅλο αὐτό τό βάρος.
Δέν ἀξίζω, δέν εἶμαι ἀρκετά καλός/ή.
Νιώθω ἀπαίσια, δέν ἔχω ἐνέργεια.
Γιατί δέν μπορῶ νά εἶμαι χαρούμενος/η; Δέν εἶμαι ποτέ χαρούμενος/η.
Δέν ἀντέχω αὐτό τό ἄτομο. Εἶμαι τόσο θυμωμένος/η.
Γερνάω τόσο πολύ, δέν μπορῶ πιά νά κάνω τίποτα.
Δέν θά βρῶ ποτέ τήν ἀγάπη.
Δέν θά τόν/τήν συγχωρήσω ποτέ.
Δέν θά βγάλω ποτέ ἀρκετά χρήματα.
Εἶμαι συγκλονισμένος/η. Ἡ ζωή μου εἶναι χάλια.

Ἄν καί τά παραδείγματα ἦταν ἐλάχιστα, ἕνα εἶναι σίγουρο: ἡ ἀρνητικότητα
μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ μέ πολλούς-πολλούς τρόπους. Ἄς ἀναφέρουμε ἐνδεικτι-
κά κάποιους ἀπό τούς τύπους ἀρνητικότητας καί τά γνωσιακά/γνωστικά λάθη
ἤ διαστρεβλώσεις πού υἱοθετοῦμε μέσα ἀπό τόν ἀρνητικό τρόπο σκέψης:

• Πλάνη ἀλλαγῆς: Ἡ σκέψη ὅτι, ἄν ἀλλάξουν οἱ ἄνθρωποι ἤ οἱ συνθῆκες,
τότε μπορεῖ νά εἶναι κάποιος εὐτυχισμένος/η.

• Κυνισμός: Μιά γενική δυσπιστία γιά τούς ἀνθρώπους καί τά κίνητρά τους.
• Ἐχθρότητα: Μή φιλικότητα πρός τούς ἄλλους, ἀπροθυμία γιά ἀνάπτυ-

ξη σχέσεων.
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• Κατηγορίες: Κατηγορῶντας ἄλλους γιά προσωπικές ἀσθένειες καί αἴ -
σθημα «θύματος» τῶν ἀνεξέλεγκτων γεγονότων τῆς ζωῆς.

• Ἐτικετοποίηση: Ἐτικέτες στόν ἑαυτό ἤ στούς ἄλλους μέ ἀπόλυτο τρό-
πο καί καταστροφικά ἀποτελέσματα. 

• Πλάνη ἀνταμοιβῆς τοῦ «Οὐρανοῦ»: Τύπος ἀρνητικότητας πού προϋπο-
θέτει ὅτι θά ὑπάρχει πάντα μιά ἀνταμοιβή γιά σκληρή δουλειά καί θυσίες. Ὅταν
δέν ἔρχεται ἡ ἀνταμοιβή, ὑπάρχει πικρία καί ματαίωση.

• Αὐθαίρετα συμπεράσματα: Τά πάντα ἑρμηνεύονται μέ ἀναπόδεικτα
ἀρνητικά συμπεράσματα, πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος
ἤ τό διάβασμα τῆς σκέψης. 

• Συναισθηματική λογική: Ἀξιολόγηση τῆς πραγματικότητας ἤ μίας
κατάστασης, σύμφωνα μόνο μέ τά ἀρνητικά συναισθήματα.

• Καταστροφολογία: Ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ καταστροφή εἶναι ἀναπόφευκτη.
• Διπολική σκέψη: Μιά κατάσταση ἀντιμετωπίζεται σάν νά ἔχει δύο

πόλους, π.χ. ὅλα ἤ τίποτα, ἄσπρο ἤ μαῦρο. 
• Ὑπεργενίκευση: Ἕνα ἀρνητικό συμβάν ἑρμηνεύεται σάν μιά ἀτέρμονη

ἁλυσίδα πολλῶν ἀκόλουθων ἀρνητικῶν γεγονότων.
• Παραγνώριση θετικῶν: Ἀγνόηση τῶν θετικῶν σημείων, κρίνοντάς τα ὡς

ἀσήμαντα.
• Πρέπει: Συχνή χρήση σέ προσωπικές ἀξιολογήσεις τοῦ «πρέπει» ἤ «δέν

πρέπει», πού μόνο ἀπογοήτευση καί ἐνοχή ἐπιφέρουν. 
• Προσωποποίηση: Ὁ ἑαυτός εἶναι (ἀνυπόστατα) ὁ μοναδικός ἔνοχος

μιᾶς ἀρνητικῆς κατάστασης. 
• Νοητικό φίλτρο: Ἀπομόνωση καί ἐπικέντρωση μιᾶς μεμονωμένης ἀρνη-

τικῆς ἐμπειρίας, ἀπό τό σύνολο μιᾶς κατάστασης. 
• Μεγαλοποίηση/ Ἐλαχιστοποίηση: Μεγαλοποίηση τῆς ἀρνητικότητας

καί ἐλαχιστοποίηση τῆς θετικότητας.
Σᾶς φαίνεται κάτι οἰκεῖο; Αὐτό πού σίγουρα χρησιμεύει νά συγκρατήσουμε,

εἶναι ἡ παρατήρηση καί ἡ ἔγκαιρη ἀναγνώριση τέτοιου εἴδους διαστρεβλώσε-
ων, ἔτσι ὥστε μέ τήν ἐξοικείωση καί τήν σωστή διαχείριση νά ἐλαχιστοποιοῦμε
τόν κίνδυνο υἱοθέτησης ἀρνητικῶν μοτίβων. 

Αἰτίες καί διερεύνηση τῶν ἀρνητικῶν σκέψεων 

Ἔχετε ἀναλογιστεῖ ποτέ, γιατί ἐπιμένουμε νά ἑστιάζουμε σέ ἀρνητικά πράγ-
ματα; Σύμφωνα μέ πρόσφατες ἔρευνες, ὑπάρχουν τρεῖς κύριες αἰτίες ἀρνη-
τικῶν σκέψεων: 
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• Φόβος γιά τό μέλλον. Οἱ ἄνθρωποι συχνά φοβοῦνται τό ἄγνωστο καί
δέν εἶναι σίγουροι γιά τό τί μπορεῖ νά φέρει τό μέλλον. Αὐτό συχνά ὁδηγεῖ σέ
«καταστροφολογία», πού σημαίνει πάντα πρόβλεψη ἀποτυχίας καί κατα-
στροφῆς. Ἀπό ὅποια πλευρά καί νά τό δοῦμε, τό νά ἀνησυχοῦμε γιά τό μέλλον
εἶναι χάσιμο χρόνου καί ἐνέργειας. Τό κλειδί γιά νά ἀφήσουμε αὐτές τίς ἀρνη-
τικές σκέψεις εἶναι νά ἀποδεχτοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα ὅριο στό τί μποροῦμε νά
ἀλλάξουμε στό μέλλον καί νά προσπαθήσουμε νά ἑστιάσουμε στό παρόν.

• Ἄγχος γιά τό παρόν. Τό ἄγχος γιά τό παρόν εἶναι κατανοητό. Πολλοί
ἀπό ἐμᾶς ἀνησυχοῦμε γιά τό τί πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι γιά ἐμᾶς, ἄν εἴμαστε
καλοί στήν δουλειά καί πῶς θά εἶναι ἡ κίνηση στόν δρόμο γιά τό σπίτι. Οἱ
ἀρνητικοί στοχαστές συχνά ἐπινοοῦν τό χειρότερο σενάριο: ὅτι κανείς στό γρα-
φεῖο δέν μᾶς ἀρέσει, τό ἀφεντικό μας δέν μᾶς λέει ποτέ ὅτι ἔχουμε κάνει τρο-
μερή δουλειά καί ἡ κίνηση θά μᾶς κάνει νά ἀργήσουμε νά πάρουμε τά παιδιά.
Καί πάλι, αὐτό προκύπτει ἀπό τόν φόβο τῆς ἀπώλειας τοῦ ἐλέγχου. Ἡ ὀργά-
νωση καί ἡ ρουτίνα μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά διώξουμε τίς ἀρνητικές σκέ-
ψεις, ἀλλά ἴσως χρειαστεῖ νά δοκιμάσουμε καί πρακτικές τεχνικές θεραπείας.

• Ντροπή γιά τό παρελθόν. Ἔχετε ξενυχτήσει ποτέ, ἀνησυχῶντας γιά
κάτι πού κάνατε τήν περασμένη ἑβδομάδα ἤ ἀκόμα καί πέρυσι; Ὅλοι κάνουν
καί λένε πράγματα γιά τά ὁποῖα ντρέπονται, ἀλλά οἱ ἀρνητικοί στοχαστές τεί-
νουν νά ἐπικεντρώνονται σέ λάθη καί ἀποτυχίες τοῦ παρελθόντος περισσό-
τερο ἀπό ἄλλους. Φυσικά, ἕνας πιό ἐποικοδομητικός τρόπος προσέγγισης τῶν
λαθῶν εἶναι νά ἀποδεχτοῦμε ὅτι τό γεγονός συνέβη καί νά σκεφτοῦμε πῶς θά
μπορούσαμε νά τό ἀποτρέψουμε ἀπό τό νά συμβεῖ ξανά στό μέλλον.

Μέσα ἀπό πολλές μελέτες, ἔχουν βρεθεῖ ὡς σημαντικοί παράγοντες τοῦ
ἀρνητικοῦ μοτίβου σκέψης τό ἐπικριτικό περιβάλλον, ἡ ἀπουσία ἐπιβράβευ-
σης καί ἐνίσχυσης, τά αὐστηρά καί μή ὑγιῆ περιβάλλοντα ἀνατροφῆς, ἡ τελει-
ομανία, ἡ ἀπολυτότητα, ἡ κακή διαχείριση τοῦ λάθους, ἡ τάση ἐλέγχου, ἡ
ἀρνητική κάλυψη τῶν εἰδήσεων, καθώς καί ἡ δυσκολία νά ζεῖ ἕνα ἄτομο στό
«ἐδῶ καί τώρα» κ.ἄ. Ὑπάρχει, ἄραγε, κάποια μορφή τάσης ἤ προκατάληψης
στήν ἀρνητικότητα;

Ἡ προκατάληψη ἀρνητικότητας, ἀναφέρεται στήν τάση μας νά «παρακο-
λουθοῦμε, νά μαθαίνουμε καί νά χρησιμοποιοῦμε τίς ἀρνητικές πληροφορίες
πολύ περισσότερο ἀπό τίς θετικές πληροφορίες». Μποροῦμε νά τό σκε-
φτοῦμε, ὡς μιά ἀσυμμετρία στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐπεξεργαζόμαστε ἀρνη-
τικά καί θετικά συμβάντα γιά νά κατανοήσουμε τόν κόσμο μας, ὅπου «τά
ἀρνητικά γεγονότα προκαλοῦν πιό γρήγορες καί πιό ἐμφανεῖς ἀπαντήσεις
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ἀπό τά μή ἀρνητικά γεγονότα». Μεταξύ ἄλλων, μπορεῖ νά ἐξηγήσει γιατί συχνά
θυμόμαστε καί σκεφτόμαστε τίς προσβολές περισσότερο ἀπό τά κομπλιμέντα,
ἀνταποκρινόμαστε περισσότερο –συναισθηματικά καί σωματικά– σέ ἀποτρε-
πτικά ἐρεθίσματα, μένουμε σέ δυσάρεστα ἤ τραυματικά γεγονότα περισσότερο
ἀπό ὅ,τι σέ εὐχάριστα, ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας πιό γρήγορα σέ ἀρνητικές
παρά θετικές πληροφορίες.

Ἀκόμη καί ὅταν βιώνουμε πολλά καλά γεγονότα σέ μιά μέρα, ἡ προκατά-
ληψη τῆς ἀρνητικότητας μπορεῖ νά μᾶς κάνει νά ἐπικεντρωθοῦμε στό μόνο
κακό πού συνέβη. Μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει νά μηρυκάζουμε γιά μικρά πράγ-
ματα, νά ἀνησυχοῦμε μήπως ἔχουμε κάνει κακή ἐντύπωση καί νά παραμένου-
με σέ ἀρνητικά σχόλια. 

Ἀπό ποῦ προέρχεται αὐτή ἡ προκατάληψη; Μποροῦμε νά μάθουμε νά
ἐντοπίζουμε παραδείγματα ἀρνητικότητας στήν πραγματική ζωή; Καί πῶς
μποροῦμε νά ἀποφύγουμε νά πέσουμε στήν παγίδα νά παρασυρθοῦμε ἀπό
ἀρνητικά γεγονότα; Ἡ μεροληψία ἀρνητικότητας θεωρεῖται ὅτι εἶναι μιά προ-
σαρμοστική ἐξελικτική συνάρτηση. Χιλιάδες χρόνια πρίν, οἱ πρόγονοί μας
ἐκτέθηκαν σέ ἄμεσες περιβαλλοντικές ἀπειλές, γιά τίς ὁποῖες δέν χρειάζεται
πλέον νά ἀνησυχοῦμε –ἁρπακτικά, γιά παράδειγμα–, καί τό νά εἴμαστε πιό προ-
σεκτικοί σέ αὐτά τά ἀρνητικά ἐρεθίσματα ἔπαιξε χρήσιμο ρόλο στήν ἐπιβίωση.

Ἡ ἑστίασή μας στά ἀρνητικά πράγματα ἔχει τίς ρίζες της καί στόν τρόπο
λειτουργίας τῆς προσοχῆς μας. Ὁ Arien Mack καί ὁ Irvin Rock εἶναι ψυχολό-
γοι πού πρωτοστάτησαν στήν ἔννοια τῆς «τύφλωσης ἀπροσεξίας». Πρίν ἀπό
τήν ἔρευνά τους ἦταν φυσικό νά ὑποθέσουμε ὅτι τά αἰσθητήρια ὄργανά μας
(μάτια, αὐτιά, κ.λπ.) «κατανάλωναν» ὅλες τίς πληροφορίες πού εἶχαν στή διά-
θεσή τους ἀνά πᾶσα στιγμή.

Αὐτά τά ὄργανα διοχέτευαν τίς πληροφορίες στόν ἐγκέφαλό μας καί ὁ
ἐγκέφαλός μας ἔπαιρνε ἀποφάσεις βάσει αὐτῶν. Το πλαίσιο μπορεῖ νά εἶναι
θετικό ἤ ἀρνητικό, ἀλλά ὑποθέσαμε ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶχε τουλάχιστον τά δεδο-
μένα πού χρειαζόταν γιά νά λάβει μιά τεκμηριωμένη ἀπόφαση. Αὐτό, ὅμως, δέν
εἶναι ἀπολύτως ἀληθινό! 

Ὅπως ἀποδεικνύεται, οἱ Mack καί Rock ἀποκάλυψαν ὅτι ὑπάρχει μιά θεμε-
λιώδης διαφορά μεταξύ ἀντίληψης καί ἐπίγνωσης. Στήν ἔρευνά τους, οἱ ἐπι-
στήμονες ζήτησαν ἀπό τούς συμμετέχοντες νά ἀναγνωρίσουν κανονικά ἀνα-
γνωρίσιμα πράγματα, ὅπως πρόσωπα καί ὀνόματα. Ὁ Mack καί ὁ Rock δια-
πίστωσαν ὅτι, ἐάν ἔκαναν αὐτά τά πράγματα λιγότερο ἀναγνωρίσιμα, οἱ
συμμετέχοντες στή μελέτη ἦταν λιγότερο πιθανό νά τά συνειδητοποιήσουν. Ἕνα
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ἀνακατεμένο πρόσωπο ἤ ἕνα ἀνορθόγραφο ὄνομα ἦταν πιό δύσκολο νά τό δεῖ
κανείς.

Τό 2010 κυκλοφόρησε ἕνα βίντεο (selective attention test from Daniel
Simons and Christopher Chabris), πού ἀπέδειξε ἔντονα αὐτή τήν προκατάλη-
ψη τῆς προσοχῆς. Αὐτό τό βίντεο ζητᾶ ἀπό τούς θεατές νά μετρήσουν πόσες
φορές οἱ ἄνθρωποι πού φοροῦν λευκό πουκάμισο περνοῦν μιά μπάλα.

Τό ἔργο ἦταν σκηνοθετημένο. Ἕνας γορίλας περνάει στήν μέση τοῦ βίντεο
ἀκριβῶς ὅταν ὁ θεατής βυθίζεται, στήν ἐλαφρῶς δύσκολη ἐργασία τῆς μέτρη-
σης.  Ὡστόσο, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν τό παρατηροῦν ποτέ.  Ὅταν
ρωτήθηκαν τί εἶδαν, οἱ περισσότεροι θεατές ἀνακοινώνουν μέ περηφάνια τόν
ἀριθμό στόν ὁποῖο κατέληξαν, χωρίς φυσικά νά γνωρίζουν μέχρι νά ξαναπα-
ρακολουθήσουν τό βίντεο, ὅτι ἔχασαν κάτι πού θά ἔπρεπε νά ἦταν παράλογα
προφανές.

Ἡ ἔρευνα τῶν Mack and Rock δείχνει ὅτι, ἐνῶ ὁ ἐγκέφαλός μας μπορεῖ νά
ἐπεξεργάζεται ὅλα ὅσα βλέπουν τά μάτια μας, τό μυαλό μπορεῖ νά μήν τό
συνειδητοποιήσει ποτέ. Ἡ ἑστίαση καί ἡ προσοχή μας εἶναι τά κλειδιά γιά τήν
ἐπεξεργασία πληροφοριῶν πού φιλτράρει αὐτό πού συμβαίνει στό συνειδητό
μυαλό.

Μιά ἀρνητική προκατάληψη, λοιπόν, εἶναι πραγματικά μιά ἀρνητική προ-
κατάληψη προσοχῆς. Ὅταν ἑστιάζουμε σέ ἀρνητικά πράγματα, στήν πραγμα-
τικότητα ἀναδιαμορφώνουμε τήν ἀντίληψή μας ὥστε νά βλέπουμε ἀρνητικά
πράγματα. Μπορεῖ νά εἴμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στό νά μετρᾶμε ὅλα τά
ἀρνητικά γεγονότα στή ζωή μας, πού μᾶς λείπει ἐντελῶς ὁ θετικός γορίλας
πού βρίσκεται στό κάδρο.

Ἄν κάποιος, λοιπόν, μᾶς πεῖ νά σκεφτοῦμε ἁπλῶς τήν θετική πλευρά, ζητᾶ
ἕνα πιό δύσκολο ἔργο ἀπό ὅ,τι ἀντιλαμβάνεται. Ἡ ἐπίδραση τῆς ἀρνητικότη-
τας, μᾶς κάνει νά μήν ἀντιλαμβανόμαστε καθόλου τίς θετικές πτυχές ἑνός
δεδομένου γεγονότος. Τό νά εἶσαι ἀρνητικά προκατειλημμένος σημαίνει νά
«καταναλώνεις» ἀρνητικές πληροφορίες σχεδόν ἀποκλείοντας τίς θετικές πλη-
ροφορίες.

Σύμφωνα μέ τήν Νευροεπιστήμη, ὁ ἐγκέφαλός μας εἶναι ἀρνητικά προκα-
τειλημμένος, κάτι πού προσελκύει τήν ἀρνητικότητα ἀπό προεπιλογή. Ἡ προ-
κατάληψη εἶναι τόσο αὐτόματη, πού δέν ἀπαιτεῖ καμία προσπάθεια.  Ὡς
ἄνθρωποι, τείνουμε νά ἐπηρεαζόμαστε πολύ περισσότερο ἀπό ἀνεπιθύμητα
γεγονότα παρά ἀπό θετικά. Ὡς ἀνθρώπινα ὄντα πού ζοῦμε στόν χῶρο ἄνεσης,
μᾶς ἀρέσει νά νιώθουμε ἄνεση γιά ὅλα τά πράγματα, ἐπειδή χρειάζεται λιγότε-
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ρη δουλειά γιά τόν ἐγκέφαλο γιά νά κάνει τίς ἴδιες σκέψεις ἐπανειλημμένα,
ἀπό ὅ,τι γιά νά ἀναζητήσει νέες ἰδέες. Ὅλη τήν ἡμέρα, ἐργαζόμαστε ἤ σκεφτό-
μαστε χωρίς συνειδητά νά καταβάλλουμε προσπάθεια στή σκέψη μας, ἡ ὁποία
θέτει τό μυαλό μας σέ λειτουργία αὐτόματου πιλότου μέ τό ἴδιο μοτίβο σκέψης.

Αὐτό τό μοτίβο ὁδηγεῖ τόν τρόπο σκέψης μας πρός τήν λύση πού μπορεῖ
νά εἶναι προκατειλημμένη μέ τά ἀρνητικά μοτίβα. Συνεχίζουμε νά ἐπαναλαμ-
βάνουμε, καί τότε αὐτό τό μοτίβο γίνεται ἡ προσωπικότητα.  Τό σῶμα μας
ἀνταποκρίνεται σέ ὁποιεσδήποτε σκέψεις ἐκκρίνοντας ὁρμόνες πού ἐπηρεά-
ζουν τό νευρικό μας σύστημα. Για παράδειγμα, ἄν πιστεύουμε ὅτι κάποιος μᾶς
ἀπειλεῖ ἤ μᾶς κάνει νά νιώθουμε ἄβολα, τό σῶμα μας θά ἐκκρίνει κορτιζόλη
γιά νά μᾶς προετοιμάσει γιά πάλη ἤ φυγή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἄν νιώθουμε
χαλαροί, εὐγνώμονες καί ἱκανοποιημένοι, τό σῶμα μας θά ἀπελευθερώσει ὠκυ-
τοκίνη καί σεροτονίνη, ὡς σύστημα ἀνταμοιβῆς, βοηθῶντας μας νά νιώθουμε
πολύ καλά.

Εὔλογα, λοιπόν, γεννᾶται ἡ ἐρώτηση: «καί γιατί ἐνῶ θέλουμε τήν εὐτυχία,
τελικά φαίνεται ὅτι κυνηγᾶμε τά βάσανά μας;». Γιατί τό κάνουμε αὐτό, ὅταν
μόνο δυσάρεστες συνέπειες ἔχει; Ποιά εἶναι ἡ ρίζα τοῦ ἐθισμοῦ τοῦ μυαλοῦ
μας στά βάσανα; Γιατί κολλᾶμε ψυχαναγκαστικά στόν πόνο μας καί πῶς μπο-
ροῦμε νά μετατοπίσουμε αὐτή τήν ἄσοφη καί ἄχρηστη συνήθειά μας;

Ἐπιστρέφουμε στά βάσανά μας, γιατί οὐσιαστικά προσπαθοῦμε νά κάνου-
με τήν ἀρνητική ἐμπειρία νά βγεῖ μέ διαφορετικό τρόπο. Οἱ διανοητικές ἐπα-
ναλήψεις μας εἶναι ἀπόπειρες νά «ξαναγράψουμε» αὐτό πού δέν θέλουμε σέ
μιά νέα πραγματικότητα. Ἄν μποροῦμε ἁπλῶς νά κατανοήσουμε τόν πόνο μας
πιό καθαρά, νά ἀφιερώσουμε περισσότερο χρόνο μαζί του, θά μπορέσουμε νά
τόν καταλάβουμε – μέ ἄλλα λόγια, νά τόν κάνουμε νά φύγει. Ἐάν μποροῦμε
νά γνωρίζουμε τήν αἰτία, ποιός φταίει καί τί πρέπει νά γίνει γιά αὐτό, θά εἴμα-
στε ἐντάξει. Κρατᾶμε τόν πόνο μας, παραδόξως, σέ μιά προσπάθεια νά κατα-
λάβουμε πῶς νά τόν ἀφήσουμε νά φύγει.

Μέ τόν πόνο ἤ ὁποιοδήποτε εἶδος ἀρνητικῆς ἐμπειρίας, ἔρχεται μιά σειρά
ἀπό ἄβολα συναισθήματα. Ὡς ἀπάντηση στά συναισθήματα πού δέν θέλουμε
νά νιώσουμε, τό μυαλό μας παίρνει τόν ἔλεγχο καί μᾶς ὁδηγεῖ σέ μιά πιό
οἰκεία κατεύθυνση. Ξανά καί ξανά τό μυαλό ἀναδομεῖ καί ἐπαναπλαισιώνει
τό περιεχόμενο τοῦ πόνου μας, σέ μιά προσπάθεια νά ἀποφύγουμε νά τόν
αἰσθανθοῦμε ἄμεσα. Τό μυαλό πάντα θά ἐπιλέγει νά σκέφτεται τόν πόνο ἀπό
τό νά τόν βιώνει ἄμεσα.

Ἔτσι, ἐπίσης, κολλᾶμε ἀντίθετα στό «βάσανο» ὡς τρόπο φροντίδας τοῦ
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ἑαυτοῦ μας. Τό νά σκεφτόμαστε συνεχῶς τί πονάει, μᾶς βοηθᾶ νά νιώθουμε
ὅτι ὁ πόνος μας ἔχει σημασία, ὅτι δέν συνέβη χωρίς λόγο καί ὅτι δέν θά ξεχα-
στεῖ. Οἱ μηρυκασμοί μας ἀποδίδουν τήν σημασία καί τήν ἀξία τοῦ πόνου μας,
τήν ὁποία δέν λαμβάνουμε πάντα ἀπό αὐτούς ἀπό τούς ὁποίους τό θέλουμε.
Γιά νά μή νιώθουμε σάν νά τόν ἐγκαταλείπουμε, ἀποφασίζουμε νά τόν κρατᾶμε
ἐνεργό, ἀντί νά τόν ἀκούσουμε ἤ τόν φροντίσουμε πραγματικά.

Ὁ πόνος εἶναι ἐπίσης βαθιά συνυφασμένος μέ τήν αἴσθηση τῆς ταυτότητάς
μας. Ὑπενθυμίζουμε στόν ἑαυτό μας τόν πόνο μας, ὡς ἕναν τρόπο νά κρατή-
σουμε ζωντανή τήν προσωπική μας ἀφήγηση, «τήν ἱστορία μας γιά μᾶς», «τό
τί μᾶς συνέβη στήν ζωή μας». Εἴμαστε βαθιά συνδεδεμένοι μέ τίς ἱστορίες τοῦ
πόνου μας. Θά τολμούσαμε νά φημολογήσουμε «ὅτι ἀγαπᾶμε τόν πόνο μας».
Ὡς ἀποτέλεσμα, εἴμαστε ἀπρόθυμοι νά τόν ἀφήσουμε νά φύγει, νά σταματή-
σουμε νά τόν ἐπαναφέρουμε στήν παροῦσα στιγμή, ἀκόμα κι ὅταν δέν εἶναι
πλέον χρήσιμος ἤ ἐνεργός. Κάτι τέτοιο θά σήμαινε ὅτι χάναμε τήν ἐπαφή μέ
τό ποιοί πιστεύουμε, ὅτι εἴμαστε βασικά αὐτό πού μᾶς κάνει. Ἄν δέν θυμίζαμε
συνέχεια τήν ἱστορία μας, μπορεῖ νά ξεχάσουμε ποιοί εἴμαστε στό μυαλό μας
καί μετά τί; Ποιοί θά ἤμασταν καί πῶς θά ἔμοιαζε ἡ ζωή ἄν δέν σχετιζόμασταν
μέ μιά ἤδη διαμορφωμένη ἰδέα γιά τό ποιοί εἴμαστε;

Σέ ὑπαρξιακό ἐπίπεδο, ἡ ἐπιστροφή στά βάσανά μας μᾶς ἐπιτρέπει νά
αἰσθανθοῦμε μιά πρωταρχική αἴσθηση τοῦ Ἐγώ, νά νιώσουμε ὅτι ὑπάρχουμε.
Βιώνουμε τόν ἑαυτό μας ὡς ξεχωριστό ἑαυτόν ὅταν σκεφτόμαστε ἕνα πρόβλημα.
Μέ ἕνα πρόβλημα στόν στοχασμό του, τό μυαλό μπορεῖ νά αἰσθάνεται ζωντανό
καί νά λειτουργεῖ, καί ἐπειδή φανταζόμαστε ὅτι εἴμαστε συνώνυμοι μέ τό μυα-
λό, ἡ αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι ἐπίσης ζωντανή καί δυνατή σέ αὐτή τήν
διαδικασία. Εἶναι στήν πραγματικότητα μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς σκέψης πού
δημιουργοῦμε, μιά αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας πού κυριολεκτικά πιστεύουμε ὅτι
ὑπάρχει.

Τό νά ἐγκαταλείψουμε τόν μηρυκασμό γιά τά προβλήματα φαίνεται ἀπει-
λητικό σέ ἀρχικό ἐπίπεδο, καί αὐτό εἶναι βέβαιο. Πῶς θά ξέραμε ὅτι ἤμασταν
ἐδῶ, ἄν δέν συνεχίζαμε νά ἐμπλέκουμε τό μυαλό σέ προβλήματα, τήν ἴδια τήν
δραστηριότητα πού ἐπιτρέπει στό μυαλό νά αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του; Πῶς
θά ξέραμε ποιοί εἴμαστε, ἄν ὄχι μέσα ἀπό τό μυαλό μέ τό ὁποῖο γνωρίζουμε
ὅτι εἴμαστε; Χωρίς μιά ἀτζέντα γιά τό τί πρέπει νά διορθωθεῖ, κυριολεκτικά
χάνουμε τόν χωρισμό μας ἀπό τήν ζωή.

Ὁ ἐθισμός μας στόν πόνο ὀφείλεται σέ κάποιο ἐπίπεδο ἀπό τήν ἐπιθυμία
νά νιώσουμε καλύτερα. Ἀλλά ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτό, τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι
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μᾶς κάνει νά νιώθουμε χειρότερα καί μᾶς κάνει νά ὑποφέρουμε περισσότερο
ἀπό ὅσο πραγματικά χρειαζόμαστε. Τό σῶμα μας, ἄραγε, ἔχει ἐπιπτώσεις, ἀπό
ὅλον αὐτό τόν βομβαρδισμό τῶν ἀρνητικῶν σκέψεων; 

Ἀρνητικές σκέψεις καί οἱ ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία 

Ὁ  Dr Joseph Murphy, πρωτοπόρος στόν τομέα τῆς προσωπικῆς ἀνάπτυξης,
ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχει ἐμπνεύσει πολλούς σύγχρονους συγγραφεῖς, ὅπως ὁ
Tony Robbins, ἡ Louise Hay, ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Ὅπως σπέρνετε στό
ὑποσυνείδητό σας, ἔτσι θά θερίζετε στό σῶμα καί τό περιβάλλον σας».

Σκέφτεστε ὅτι μιά ἀσθένεια εἶναι ἡ αἰτία γιά τό κουρασμένο σῶμα ἤ τούς
παρατεταμένους πόνους σας, ἀλλά ἔχετε σκεφτεῖ ποτέ ὅτι ἡ ἀρνητική σκέψη
μπορεῖ νά εἶναι ἡ αἰτία; 

Σᾶς ἔχει περάσει ἀπό τό μυαλό ὅτι οἱ σκέψεις πού κάνουμε καί προσπα-
θοῦμε νά ἐλέγξουμε... τά πάντα, σκέψεις πού κάνουμε ἐμεῖς γιά τούς ἄλλους,
σκέψεις πού θεωροῦμε πώς κάνουν οἱ ἄλλοι γιά ἐμᾶς, σκέψεις γκρίζες, ἀτέρμο-
νες, ἀρνητικές, μέ ὑπερανάλυση, εἶναι ὁ λόγος πού ἀρρωσταίνει τό σῶμα μας;

Ἡ ἀπαισιοδοξία ἐπηρεάζει, περισσότερο ἀπό ὅ,τι πιθανῶς νά γνωρίζατε,
τήν ὑγεία. Στην πραγματικότητα, οἱ ἐπιστήμονες ἀνακάλυψαν ὅτι τά ἄτομα
μέ ὑψηλά ἐπίπεδα ἀρνητικότητας εἶναι πιό πιθανό νά ὑποφέρουν ἀπό ἐκφυ-
λιστικές ἀσθένειες τοῦ ἐγκεφάλου, καρδιαγγειακά, πεπτικά προβλήματα καί
νά ἀναρρώσουν ἀπό ἀσθένειες πολύ πιό ἀργά ἀπό ἐκείνους μέ θετική νοο-
τροπία.

Οἱ ἀρνητικές συμπεριφορές, τά συναισθήματα ἀνικανότητας καί ἀπελπι-
σίας μποροῦν νά δημιουργήσουν χρόνιο στρές, τό ὁποῖο διαταράσσει τήν ὁρμο-
νική ἰσορροπία τοῦ σώματος, ἐξαντλεῖ τίς χημικές οὐσίες τοῦ ἐγκεφάλου πού
ἀπαιτοῦνται γιά τήν εὐτυχία καί βλάπτει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα. Τό χρό-
νιο στρές μπορεῖ πραγματικά νά μειώσει τήν διάρκεια ζωῆς μας, ἐφόσον ἡ ἐπι-
στήμη ἔχει πλέον ἐντοπίσει ὅτι τό στρές μικραίνει τά τελομερή μας, τά «τελικά
καλύμματα» τῶν κλώνων τοῦ DNA μας, γεγονός πού μᾶς κάνει νά γερνᾶμε πιό
γρήγορα. Ἡ κακή διαχείριση ἤ καταστολή τοῦ θυμοῦ (ἐχθρότητα) σχετίζεται
ἐπίσης μέ μιά σειρά ἀπό παθήσεις ὑγείας, ὅπως ὑπέρταση (ὑψηλή ἀρτηριακή
πίεση), καρδιαγγειακές παθήσεις, πεπτικές διαταραχές, αὐτοάνοσα νοσήμα-
τα καί λοιμώξεις.

Οἱ ἀρνητικές σκέψεις καί τά συναισθήματα εἶναι μιά φυσική ἀπάντηση
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στήν καταστροφή καί τόν πόνο τῆς καρδιᾶς. Ἀλλά οἱ ἐκτεταμένες κρίσεις
ἀρνητικότητας μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ σοβαρά προβλήματα ὑγείας. Ἡ ἀρνη-
τικότητα στέλνει τό σῶμα μας σέ στρές ἤ σέ κατάσταση «πάλης ἤ φυγῆς». Τό
σῶμα μας εἶναι σχεδιασμένο νά ἀντιμετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις ἀπε-
λευθερώνοντας κορτιζόλη στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, κάνοντάς μας νά
εἴμαστε σέ ἐγρήγορση καί περισσότερο συγκεντρωμένοι. Ἄν καί τό φυσιολο-
γικό ἄγχος εἶναι καλό γιά ἐμᾶς, τό ὑπερβολικό μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζήμιο γιά
τήν ὑγεία μας. Παράδειγμα, οἱ παρατεταμένες περίοδοι ἀρνητικότητας ἐπιβραδύ-
νουν τήν πέψη καί μειώνουν τήν ἱκανότητα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος νά
καταπολεμᾶ τήν φλεγμονή. Αὐτός εἶναι ἐπίσης ὁ λόγος πού οἱ ἀρνητικοί ἄνθρω-
ποι εἶναι πιό πιθανό νά ἀρρωστήσουν περισσότερο ἀπό τούς αἰσιόδοξους.

Μερικές ἀπό τίς κοινές ἐπιπτώσεις τῆς ἀρνητικότητας περιλαμβάνουν:
πονοκέφαλο, πόνο στό στῆθος, κούραση, στομαχικές διαταραχές, προβλήματα
ὕπνου, ἀνησυχία, κατάθλιψη, κοινωνική ἀπόσυρση, δραστικές ἀλλαγές στόν
μεταβολισμό (δηλαδή ὑπερφαγία, ἀφαγία ἤ ὑποφαγία). Ἡ παρατεταμένη
ἀρνητικότητα, ἐπειδή βλάπτει οὐσιαστικά τήν ψυχική ὑγεία, καθιστᾶ τά ἄτο-
μα εὐάλωτα στό νά στραφοῦν λανθασμένα στό κάπνισμα, τήν κατάχρηση
ἀλκοόλ ἤ οὐσιῶν, ὡς τρόπο ἀντιμετώπισης.

Αὐτός ὁ ἐπαναλαμβανόμενος ἀρνητικός στοχασμός μπορεῖ νά βλάψει τίς
νευρικές δομές πού ρυθμίζουν τά συναισθήματα καί τήν μνήμη. Ἀκόμα καί
ὅταν τό ἄγχος καί ἡ ἀνησυχία μας εἶναι ἐντελῶς ὑποθετικά καί δέν στηρίζον-
ται σέ καμία πραγματική κατάσταση, ἡ ἀμυγδαλή καί ὁ θάλαμος (πού βοηθᾶ
στήν ἐπικοινωνία αἰσθητηριακῶν καί κινητικῶν σημάτων), δέν μποροῦν νά δια-
φοροποιήσουν αὐτό τό ὑποθετικό ἄγχος ἀπό τό πραγματικό.

Ἡ κορτιζόλη, μιά ὁρμόνη τοῦ στρές, ἐπηρεάζει ἀρνητικά τόν ἱππόκαμπο,
τό τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου πού βοηθᾶ στόν σχηματισμό νέων ἀναμνήσεων. Οἱ
περισσότεροι ἄνθρωποι βιώνουν μιά αὔξηση κορτιζόλης τό πρωί, ἀλλά μπορεῖ
ἐπίσης νά κορυφωθεῖ κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας ὡς ἀπόκριση στό στρές.
Ὅσο περισσότερη κορτιζόλη ἀπελευθερώνεται ὡς ἀντίδραση σέ ἀρνητικές
ἐμπειρίες καί σκέψεις, τόσο πιό δύσκολο μπορεῖ νά γίνει μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου νά σχηματιστοῦν νέες θετικές ἀναμνήσεις.

Στή Νευροεπιστήμη, ἡ ἔκφραση «οἱ νευρῶνες πού ἐνεργοποιοῦνται μαζί,
συνδέονται μαζί», περιγράφει τήν ἐξαρτώμενη νευροπλαστική ἐμπειρία, οὐσια-
στικά τήν ἔννοια ὅπου τό μυαλό μας διαμορφώνεται ἀπό τίς σκέψεις καί τίς
ἐμπειρίες μας. Οἱ συνάψεις στόν ἐγκέφαλό μας πού ἐνεργοποιοῦνται συχνά,
γίνονται πιό εὐαίσθητες. Οἱ ἐμπειρίες καί οἱ σκέψεις μας μπορεῖ νά ὁδηγήσουν
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στήν ἀνάπτυξη νέων συνάψεων καί νά ἀλλάξουν ἀκόμη καί τά γονίδιά μας,
ἀλλάζοντας τήν ἴδια τήν δομή τοῦ ἐγκεφάλου μας. Οὐσιαστικά αὐτό πού ὑπο-
στηρίζουν οἱ ψυχολόγοι εἶναι ὅτι ὁ ἐγκέφαλος παίρνει τό σχῆμα του ἀπό αὐτό
πού τό μυαλό μας σκέφτεται.

Ὀφέλη τῆς θετικῆς σκέψης

Ἀπό τήν ἄλλη, μελέτες ἔχουν δείξει πώς ὑπάρχουν πολλά ὀφέλη γιά τήν
ὑγεία ὅταν κάνουμε θετικές σκέψεις. Ἄς ἐξερευνήσουμε πῶς μᾶς ἐπηρεάζουν
μέ περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Αὔξηση τῆς διάρκειας τῆς ζωῆς. Τό νά ζοῦμε μιά μακρά καί εἰρηνική
ζωή εἶναι κάτι ἀπό τό ὁποῖο μποροῦμε ὅλοι νά ἐπωφεληθοῦμε.

Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω στό Power of Positivity, μιά θετική προ-
οπτική γιά τήν ζωή μας μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τή διάθεσή μας, ἀλλά καί τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιδροῦμε σέ ἄλλους ἀνθρώπους καί καταστάσεις.

2. Ὑπερφόρτιση τῆς ἐνέργειας. Τά ἀρνητικά συναισθήματα, χωρίς κἄν νά
τό ἀντιληφθοῦμε, ἐπηρεάζουν σημαντικά καί μειώνουν τά ἐπίπεδα ἐνέργειάς
μας. Οἱ θετικοί ἄνθρωποι αἰσθάνονται λιγότερο καταπιεσμένοι ἀπό ἀρνητικές
σκέψεις πού βαραίνουν τό μυαλό τους. Γιατί, τό νά νιώθουμε θετικά, αὐξάνει
τά ἐπίπεδα ἐνέργειάς μας; Μιά θετική προοπτική διοχετεύει τίς σκέψεις μας
σέ μιά «νοοτροπία μπορῶ νά τό κάνω» καί νά μᾶς βοηθήσει νά ἐπιτύχουμε
τούς στόχους μας.

3. Αὔξηση τῆς αὐτοπεποίθησης. Τό πῶς αἰσθανόμαστε ἐσωτερικά μπο-
ρεῖ νά ἐπηρεάσει, σέ μεγάλο βαθμό, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προβάλλουμε τόν
ἑαυτό μας στούς ἄλλους. Θυμηθεῖτε, οἱ σκέψεις μας καθορίζουν τό πῶς νιώ-
θουμε γιά τόν ἑαυτό μας, ἐπηρεάζουν τά συναισθήματά μας, πού ἐπηρεάζουν
τή συμπεριφορά μας καί τόν τρόπο πού ἐνεργοῦμε. Οἱ θετικοί ἄνθρωποι
συχνά ξεχωρίζουν λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς αὐτοπεποίθησης. Ἡ ἐπιλογή νά εἶστε πιό
αἰσιόδοξοι θά σᾶς βοηθήσει νά βελτιώσετε τά ἐπίπεδα αὐτοπεποίθησής σας.

4. Βελτίωση τῆς ποιότητας τοῦ ὕπνου. Οἱ ὧρες καί ἡ ποιότητα τοῦ
ὕπνου συχνά διαταράσσονται, ὅταν ἡ ἀρνητικότητα γίνεται ἡ κυρίαρχη σκέψη.
Τό νά γίνετε πιό εὐγνώμονες μπορεῖ νά σᾶς βοηθήσει νά μειώσετε τό ἄγχος
τῆς ἐπαγγελματικῆς ζωῆς καί νά βελτιώσετε τήν ποιότητα τοῦ ὕπνου σας. Γιά
παράδειγμα, κάθε πρωί ξυπνῆστε καί ἀποκτῆστε τήν συνήθεια νά μιλᾶτε μέ
τόν ἑαυτό σας, ὑπενθυμίστε στόν ἑαυτό σας 3 πράγματα γιά τά ὁποῖα εἶστε
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πραγματικά εὐγνώμονες γιά νά βοηθήσετε τόν ἐγκέφαλό σας νά ἐπανασυνδε-
θεῖ ὥστε νά σκέφτεται πιό θετικά.

5. Μείωση τῶν ἐπιπέδων κατάθλιψης. Γιατί ἕνα θετικό ἄτομο βιώνει
λιγότερη κατάθλιψη; Εἴμαστε συνδεδεμένοι νά ὑπερασπιστοῦμε τήν ἀπειλή
καί τήν ἀπώλεια στή ζωή καί συχνά δίνουμε προτεραιότητα στό κακό ἔναντι
τοῦ καλοῦ. Ἄν καί αὐτός εἶναι ἕνας μηχανισμός ἐπιβίωσης γιά κάποιον πού
χρειάζεται νά παραμείνει ζωντανός καί νά ἔχει ἐπίγνωση σέ ἕνα ἐπικίνδυνο
περιβάλλον, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιά τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς αὐτή ἡ
«προκατάληψη ἀρνητικότητας» εἶναι ἀντιπαραγωγική. Τό νά ἑστιάσετε σέ
αὐτό πού μπορεῖτε νά κάνετε, ἀντί νά ἀνησυχεῖτε γιά τό τί ἔχει συμβεῖ ἤ ἄν
συμβεῖ τό χειρότερο σενάριο, μπορεῖ νά ἀλλάξει δραματικά τήν ζωή σας πρός
τό καλύτερο. Ἡ κατάθλιψη μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ λόγῳ τοῦ νοῦ πού
διαρκῶς ἀναρωτιέται ἀρνητικά, τήν ὑπερβολική σκέψη, καί τό νά ἀφήνετε τό
μυαλό σας νά παρασυρθεῖ μπορεῖ νά εἶναι τοξικό. Δημιουργῆστε μιά συνήθεια
νά ἑστιάζετε στήν λύση καί ὄχι στό πρόβλημα καί θά βελτιώσετε τήν ζωή σας
ἀπό σήμερα.

6. Καλλιέργεια τῆς ἀνθεκτικότητας. Τά θετικά συναισθήματα συχνά
ὁδηγοῦν σέ συναισθηματική ἀνθεκτικότητα. Ὁ σκοπός τῶν θετικῶν συναισθη-
μάτων εἶναι νά βοηθήσουν τό σῶμα νά ἀνακάμψει ἀπό τίς ἀρνητικές ἐπιπτώ-
σεις τῶν ἐπίμονων ἀρνητικῶν συναισθημάτων καί τῶν ἀντιξοοτήτων. Ἡ οἰκο-
δόμηση θετικότητας μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει νά
γίνουμε πιό ἀνθεκτικοί καί νά ἀνακάμψουμε ἀπό τίς δύσκολες καταστάσεις.

7. Διευκόλυνση στήν λήψη ἀποφάσεων. Ἑστιάζοντας ἤ ὑπερτονίζοντας
τά πιθανά ἀρνητικά μιᾶς ἀπόφασης, ἡ ἔρευνα δείχνει ὅτι ἔχουμε μεγαλύτερη
τάση νά ἀποφεύγουμε τόν κίνδυνο. Σέ ἕνα ταχέως μεταβαλλόμενο, ἀσταθές
καί συχνά διφορούμενο ἀνταγωνιστικό περιβάλλον, αὐτό μπορεῖ νά ἐπηρεάσει
σημαντικά τό ἀνταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ἡ θετική σκέψη προσφέρει διαύ-
γεια, ἀκρίβεια, ρεαλισμό καί σωστή χρονική τοποθέτηση, αὐξάνει τίς πιθανό-
τητες μιᾶς σωστῆς στοχοθεσίας καί λειτουργεῖ παραγωγικά στήν λήψη ἀπο-
φάσεων, ἀλλά καί στήν ἐξεύρεση ἐποικοδομητικῶν λύσεων. 

8. Μείωση τῶν πιθανοτήτων καρδιακῶν παθήσεων. Ἡ ἐμπειρογνώμο-
νας Lisa R. Yanek, MPH τοῦ Johns Hopkins καί ἡ ὁμάδα της, μετά ἀπό ἔρευ-
νες διαπίστωσε ὅτι τά ἄτομα μέ οἰκογενειακό ἱστορικό καρδιακῶν παθήσεων
πού υἱοθέτησαν θετική προοπτική, εἶχαν κατά ἕνα τρίτο λιγότερες πιθανότη-
τες νά ὑποστοῦν καρδιακή προσβολή ἤ ἄλλο καρδιαγγειακό ἐπεισόδιο μέσα
σέ 5 ἕως 25 χρόνια, σέ σχέση μέ ἐκείνους μέ πιό ἀρνητική προοπτική.  Ἄτομα,
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ἐπίσης, μέ οἰκογενειακό ἱστορικό πού εἶχαν τούς περισσότερους παράγοντες
κινδύνου γιά στεφανιαία νόσο καί θετικά ἄτομα ἀπό τόν γενικό πληθυσμό
εἶχαν 13% λιγότερες πιθανότητες ἀπό τούς ἀρνητικούς ὁμολόγους τους, νά
ὑποστοῦν καρδιακή προσβολή ἤ ἄλλο στεφανιαῖο ἐπεισόδιο.

Πρόσθετες μελέτες ἔχουν βρεῖ ὅτι μιά θετική στάση βελτιώνει τά ἀποτελέ-
σματα καί τήν ἱκανοποίηση ἀπό τήν ζωή σέ ἕνα φάσμα συνθηκῶν, συμπερι-
λαμβανομένων τῶν τραυματικῶν ἐγκεφαλικῶν βλαβῶν, τοῦ ἐγκεφαλικοῦ, τῶν
ὄγκων τοῦ ἐγκεφάλου καί ἐνδυναμώνουν τήν ἀνοσολογική ἀπόκριση. Μιά
μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κάνσας διαπίστωσε ὅτι τό χαμόγελο –ἀκόμη
καί τό ψεύτικο χαμόγελο– μειώνει τόν καρδιακό ρυθμό καί τήν ἀρτηριακή πίε-
ση κατά τήν διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων.

9. Μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα στήν ἐργασία. Πολλές μελέτες ἔχουν
ἀποδείξει ὅτι ἡ θετική στάση στήν ἐργασία αὐξάνει τό ποσοστό παραγωγικότη-
τας, καθώς τέτοιοι ἄνθρωποι ἐνισχύονται θετικά καί δέν φοβοῦνται τίς ἀποτυ-
χίες. Δίνει ὤθηση στήν αὐτοπεποίθησή τους καί τίς πιθανότητες ἐπιτυχίας.

10. Ταχύτερη διαδικασία ἐπούλωσης. Ἡ στάση τοῦ ἀσθενοῦς στήν θεραπευ -
τική του διαδικασία εἶναι πάντα ἕνα ἀπό τά δυνατά σημεῖα πού ἐντοπίζουν
οἱ θεραπευτές τους. Ἡ ἀνάρρωση ἀπό ἕνα σωματικό ἤ ψυχικό τραῦμα ἤ κακο-
ποίηση εἶναι ταχύτερη, ἐάν ὁ ἀσθενής διατηρεῖ θετική στάση καθόλη τήν διάρ-
κεια τῆς θεραπευτικῆς διαδικασίας.

11. Βελτίωση τῶν σχέσεων. Ἡ ἐνέργεια πού κουβαλᾶμε μαζί μας εἶναι
μεταδοτική, εἴτε θετική εἴτε ἀρνητική. Μιά ἀρνητική στάση ὄχι μόνο μᾶς ἐμπο-
δίζει νά ἀπολαύσουμε τή ζωή μας στό ἔπακρο, ἀλλά ἔχει ἐπίσης σημαντικό
ἀντίκτυπο στούς ἀνθρώπους γύρω μας. Οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι πιό θετικοί
δέν βιάζονται νά κρίνουν σκληρά τους ἄλλους, δέν ξεκινοῦν ἀνταλλαγές θυμοῦ
ἤ ἀντιδροῦν ἐπιθετικά στά ξεσπάσματα ἄλλων ἀνθρώπων. Ἔτσι, ἡ καλλιέρ-
γεια μιᾶς θετικῆς σκέψης καί στάσης εἶναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα δῶρα πού
θά μπορούσαμε νά προσφέρουμε στήν οἰκογένεια, τούς φίλους, τήν ἐργασία
καί τήν κοινωνία μας. Μέσα ἀπό τήν θετική σκέψη, τήν αὐτογνωσία καί τήν
οὐσιαστική ἐπικοινωνία, μποροῦμε νά ἀρχίσουμε νά ἀναζητοῦμε τό θετικό στίς
ἀλληλεπιδράσεις μας καί στούς ἀνθρώπους γύρω μας.

12. Διαχείριση τοῦ ἄγχους. Ἡ καλλιέργεια μιᾶς θετικῆς σκέψης ὁπλίζει
τούς ἀνθρώπους μέ καλύτερη ἱκανότητα νά ἀντιμετωπίζουν τό ἄγχος. Μιά
θετική στάση αὐξάνει ἐπίσης τήν ἱκανοποίηση ἀπό τήν ζωή. Βοηθᾶ στήν ἀνα-
νέωση τοῦ μυαλοῦ μας καί στήν ἀνακούφιση ἀπό τό ἄγχος μας. Ἡ θετική σκέ-
ψη μπορεῖ νά μειώσει τό παρόν ἄγχος καί νά βοηθήσει κάποιον νά αἰσθάνεται
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καλύτερα γιά μελλοντικές καταστάσεις. Μελέτες τόσο σέ ζῶα ὅσο καί σέ ἀνθρώ-
πους δείχνουν ὅτι τό ἄγχος προάγει τήν φλεγμονή. Τό ἔντονο στρές ὑπερενερ-
γοποιεῖ τό ἀνοσοποιητικό σύστημα, ὁδηγῶντας σέ μιά ἰσχυρή φλεγμονώδη
ἀπόκριση. Οἱ ἐρευνητές καταλήγουν στό ὅτι οἱ πιό θετικοί ἄνθρωποι προστα-
τεύονται καλύτερα ἀπό τήν φλεγμονώδη βλάβη πού ὀφείλεται στό στρές.

13. Ἀντιμετώπιση τοῦ φόβου. «Οἱ φόβοι δέν εἶναι τίποτα περισσότερο
ἀπό μιά κατάσταση τοῦ νοῦ», εἶχε πεῖ ὁ Ἀμερικανός συγγραφέας αὐτοβοήθειας
Napoleon Hill, γνωρίζοντας πώς φόβοι, ὅπως ἀπόρριψης, μή ἐκπλήρωσης τῶν
ὀνείρων καί ἀποτυχίας, εἶναι ψυχικές στάσεις ἀρνητικότητας καί μᾶς κρατοῦν
μακριά ἀπό τήν χαρά καί τήν ἱκανοποίηση. Ἡ θετική σκέψη, ὅμως ἔχει ἀπο-
δειχθεῖ ὅτι βοηθάει στό νά τούς προκαλέσουμε, νά ἀναπτύξουμε ἕναν ἰσχυρό
μηχανισμό ρεαλιστικοῦ ἐλέγχου καί νά τούς ξεπεράσουμε, πετυχαίνοντας τό
καλύτερο γιά ἐμᾶς. 

Ἐπιχειρῶντας μία συνοπτική ἀναφορά στίς ἐπιπτώσεις καί τά ὀφέλη, εἶναι
σίγουρο πώς ἐσεῖς τώρα θά ἔχετε νά προσθέσετε καί ἄλλα τόσα. Παρ᾽ ὅλα
αὐτά, εἶναι ἀπόλυτα ἀναμενόμενο νά ἀναρωτιέται κανείς «κατανοητά καί λογι-
κά ὅλα, ἀλλά τί μπορεῖ νά γίνει, λοιπόν, γιά νά σπάσει αὐτός ὁ ἐθισμός στόν
πόνο;». Τί μπορεῖ νά σταματήσει τό αὐτο-σαμποτάζ τῆς ἐσωτερικῆς ἠρεμίας,
τῆς γαλήνης, τῆς εὐεξίας; 

Πῶς νά σπάσουμε, ἐπιτέλους, αὐτό τό μοτίβο 

Ἀρχικά, τό κλειδί, αὐτό δηλαδή πού ἔχει νόημα, εἶναι νά συνειδητοποιήσου-
με, νά ἔχουμε ἐπίγνωση, ὅτι ὑπάρχει ἀρνητικό μοτίβο, ὅτι ὄντως κάνουμε ἀρνη-
τικές σκέψεις, οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν τά συναισθήματα, τήν συμπεριφορά μας,
τίς σωματοποιοῦμε καί ἔχουν ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία, στήν ἐπίδοση, στήν λει-
τουργικότητά μας. 

Ἀναντίρρητα, μία τέτοια ἀλλαγή στόν τρόπο σκέψης χρειάζεται χρόνο, ὑπο-
μονή, ἐπιμονή καί τήν ἐξατομικευμένη παροχή βοήθειας ὅπου αὐτή κρίνεται
ἀναγκαία, ἀπό εἰδικό ψυχικῆς ὑγείας, ὁ ὁποῖος θά μᾶς βοηθήσει μέ τίς κατάλ-
ληλες προσεγγίσεις καί τεχνικές. Ἡ ἀρχή μπορεῖ νά φέρει ἕνα ἄβολο συναί-
σθημα στήν ἐπιφάνεια, ἀλλά εἶναι βέβαιο πώς θά ξεπεραστεῖ εὔκολα, ὅταν
ὑπάρχει ἐνσυνείδητη ἀπόφαση καί θέληση γιά ἀλλαγή. Ἔχετε ὡς βασικό
κανόνα ὅτι δέν προσπαθεῖτε νά ξεριζώσετε, νά διώξετε, νά ἐξαφανίσετε τίς
ἀρνητικές σκέψεις (γεγονός πού θά φέρει τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα), ἀλλά
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νά παρατηρήσετε τίς σκέψεις καί τίς συνδέσεις τους μέ ἕναν ἤρεμο καί μή ἐπι-
κριτικό τρόπο. Ἔτσι, θά μάθετε νά διακρίνετε τίς πραγματικές ἀπό τίς ἀντι-
ληπτές ἀπειλές. Αυτό ἀπαιτεῖ σταθερή κατανόηση καί ἱκανότητα νά παρατη-
ρήσετε τήν διαφορά μεταξύ τῶν πραγματικῶν ἀπειλῶν ἀπό τίς 5 αἰσθήσεις σας
ἔναντι τῶν ἀντιληπτῶν ἀπειλῶν (τίς ἀπειλές πού δημιουργοῦνται ἀπό τό μυα-
λό σας μέσῳ τῶν διαδικασιῶν τῆς γνωστικῆς σύντηξης). Αυτό εἶναι ἕνα ἔργο
διάκρισης: «Συμβαίνει αὐτό στήν πραγματικότητα ἤ συμβαίνει στό μυαλό μου;».

Ἀπό ἐδῶ, θά πρέπει στή συνέχεια νά μάθετε νά ἐξασκεῖτε τήν «ἀπαγκί-
στρωση» ἤ τήν ἀποσύνδεση ἀπό τίς σκέψεις τοῦ μυαλοῦ σας. Αὐτό σημαίνει
νά μάθετε νά «κοιτᾶτε τίς σκέψεις σας» (δηλ. νά βλέπετε τίς σκέψεις ὡς ἁπλές
σκέψεις), ἀντί νά βλέπετε τόν κόσμο μέσα ἀπό τίς σκέψεις σας. 

Ἐάν θέλετε νά ἀναπτύξετε ψυχική ἠρεμία καί νά ἀπαλλαγεῖτε ἀπό ἀρνη-
τικές σκέψεις, δύσκολα συναισθήματα ἤ περιττό ἄγχος, τό βασικό πού πρέπει
νά ἀναρωτηθεῖτε, εἶναι: «Θέλετε πραγματικα νά σᾶς πιέζει ἡ κάθε σκέψη τοῦ
μυαλοῦ σας;».

Ἄς δοκιμάσουμε κάτι ἁπλό, πού φανερώνει πώς ἡ σκέψη δέν εἶναι κάτι
πού πρέπει νά ἀποδεχτεῖτε ἐκ πρώτης ὄψεως: Στό μυαλό σας, ἐπαναλάβετε
τήν ἀκόλουθη φράση: «Δέν μπορῶ νά σταθῶ ὄρθιος/α…. Δεν μπορῶ νά σταθῶ
ὄρθιος/α… Δέν μπορῶ νά σηκωθῶ…!». Συνεχίστε νά ἐπαναλαμβάνετε αὐτήν τήν
φράση καί ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ! Καί… τί προσέξατε;

Ἐάν ἤδη στεκόσασταν, κάντε το μέ τό «Δέν μπορῶ νά καθίσω!» Καί ΚΑΘΗ-
ΣΤΕ! Λοιπόν,… τί προσέξατε;

Πιθανῶς συνειδητοποιήσατε κάτι πού ἤδη ξέρατε σέ κάποιο ἐπίπεδο –
δηλαδή, μπορεῖτε νά κάνετε κάτι παρ᾽ ὅλο πού τό μυαλό σας λέει ὅτι δέν μπο-
ρεῖτε. Ἐάν ὄχι, ἐπαναλάβετε αὐτήν τήν ἄσκηση μέχρι νά τό συνειδητοποιήσετε. 

Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι, ἄν καί αὐτό εἶναι ἕνα ἁπλό παράδειγμα, μπορεῖτε νά
ἀναγνωρίσετε καί νά συμφωνήσετε ὄτι εἶναι πιθανό νά ἔχουμε σκέψεις πού
δέν χρειάζεται ἀπαραίτητα νά μᾶς ἐλέγχουν. Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό νά
τό καταλάβουμε γιατί ἔχουμε περίπου 60.000 σκέψεις τήν ἡμέρα! Τελικά, θέλε-
τε πραγματικά νά πιέζεστε ἀπό τό μυαλό σας καί νά πιστεύετε ὅλα ὅσα σᾶς
λέει, μία ἤ χιλιάδες ἀρνητικές σκέψεις; Ἄν ὄχι, δεῖτε μερικές προτάσεις πού
ἴσως σᾶς φανοῦν χρήσιμες: 

• Ἀναπτῦξτε τήν ἐπίγνωση. Τό κλειδί γιά νά κόψετε ὁποιαδήποτε συνή-
θεια εἶναι ἡ ἐπίγνωση. Ἀρχίστε νά παρατηρεῖτε ἐκεῖνες τίς στιγμές πού ἐπι-
λέγετε ἐνεργά νά ἐπανεξετάσετε τόν πόνο σας, γιά νά κατευθύνετε κυριολε-
κτικά τήν προσοχή σας πίσω σε αὐτό πού θά μποροῦσε νά σᾶς ἐνοχλήσει.
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Συνειδητοποιῆστε τήν τάση σας νά εἰσάγετε «στιγμές γαλήνης μέ μπουκιές
πόνου». Παρατηρῆστε ὅτι τό κάνετε αὐτό στόν ἑαυτό σας.

• Ἀναγνωρίστε ὅτι σᾶς ἔχουν κατακλύσει. Ὅταν παρατηρήσετε ὅτι βρί-
σκεστε μέσα τήν «τρύπα τοῦ κουνελιοῦ» στήν ἱστορία τῆς ταλαιπωρίας σας,
μείνετε ἐκεῖ, ἀφιερῶστε μιά στιγμή καί ἀναγνωρίστε ὅτι εἶστε ἐκεῖ, ὅτι οἱ ἀρνη-
τικές σκέψεις εἶναι παντοῦ καί σᾶς πονᾶνε. Πεῖτε το δυνατά: «Οὐάοου! Πραγ-
ματικά τό κάνω αὐτό στόν ἑαυτό μου αὐτήν τήν στιγμή» ἤ ὅ,τι λέξεις χωρᾶνε.
Σταματῆστε γιά μιά στιγμή καί μέ καλοσύνη, νά εἶστε μέ τόν ἑαυτό σας
ἀκριβῶς ἐκεῖ πού βρίσκεστε, νά ἀναγνωρίσετε τήν ἀλήθεια ὅτι αἰσθάνεστε ἀνί-
σχυροι ἤ κολλημένοι μέσα στήν ἱστορία τοῦ πόνου σας.

• Ρωτῆστε. Ρωτῆστε τό μυαλό σας χωρίς καμία ἐπικριτική διάθεση, τί
ἐλπίζει νά πετύχει γιά νά ἐστιάσει τήν προσοχή σας πίσω στά βάσανά σας.
Εἶναι γιά νά καταλάβετε τό πρόβλημά σας, νά τό κάνετε νά ἐμφανιστεῖ δια-
φορετικά, νά ἀκουστεῖ ὁ πόνος σας; Χρειάζεται νά θυμᾶστε τόν πόνο γιά νά
προστατευθεῖτε ἀπό τό νά συμβεῖ ξανά; Εἶναι τρομακτικό νά νιώθετε ἁπλά
καλά; Τό νά θυμᾶστε τό πρόβλημά σας, σᾶς προφέρει κάποια ἀσφάλεια;

• Ἀναζητῆστε τίς προθέσεις τοῦ μυαλοῦ σας. Σᾶς ὁδηγεῖ στήν ἠρεμία;
Σᾶς κάνει νά νιώθετε καλύτερα; Τελικά, θά ἀνακαλύψετε ὅτι ἡ προσπάθεια
νά εἰρηνεύσετε μέ τό μυαλό εἶναι σάν νά προσπαθεῖτε νά ἀνοίξετε μιά κλει-
δαριά μέ μιά μπανάνα, εἶναι ἁπλά τό λάθος ἐργαλεῖο. Τήν ἑπόμενη φορᾶ πού
θά ἐπιστρέψετε στήν σκηνή τοῦ πόνου σας, μπορεῖτε νά ὑπενθυμίσετε στόν
ἑαυτό σας ὅτι ἡ περισσότερη σκέψη δέν λειτουργεῖ στήν πραγματικότητα, καί
θά τό ξέρετε αὐτό ἀπό τήν δική σας ἐμπειρία, τή δική σας ἔρευνα. Ἡ ἀποτυ-
χία εἶναι ἕνας μεγάλος δάσκαλος ἐδῶ.

• Μάθετε νά ἀναγνωρίζετε τί εἶναι ἀληθινό. Δεῖτε καί τά καλά καί τά
κακά στόν κόσμο. Ὅσο περισσότερο γίνεστε ρεαλιστές, τόσο περισσότερο θά
μπορεῖτε νά ἑστιάσετε τήν ἐνέργειά σας στά θετικά. Ὄχι φτάνοντας φυσικά
στό ἄλλο ἄκρο τῆς ὑπεραισιοδοξίας, γιατί χρειάζεστε τήν προστασία ἀπό κιν-
δύνους σέ συνδυασμό μέ τήν ρεαλιστικότητα, τίς δυνατότητές σας, τήν ἀξιο-
λόγηση συνθηκῶν καί χωρίς στήριξη σέ οὐτοπικές προσδοκίες. 

• Ἱεραρχῆστε καί δῶστε προτεραιότητα στίς πιό σημαντικές ἀρνητικές
σκέψεις. Καταγρᾶψτε τί σᾶς ταλαιπωρεῖ, μέ συνοπτικό καί σαφῆ τρόπο. Ἡ
ὑπερανάπτυξη καί ἡ ἀοριστία δυσκολεύουν τήν διαχείριση καί καθορίστε ἕνα
σύντομο καί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ὅπου κάθε μέρα θά ἀπασχολεῖστε
μέ τήν διαχείριση τῶν ἀρνητικῶν σκέψεων. «Συμφωνῆστε μέ τόν ἑαυτό σας» ὅτι
δέν θά τόν βοηθήσει νά σκεφτεῖ ἀρνητικά τόν ὑπόλοιπο πολύτιμο χρόνο σας.

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
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• Μετατοπίστε τήν ἑστίασή σας ἀπό τό νά σκέφτεστε τό πρόβλημα,
στό νά τό αἰσθάνεστε πραγματικά. Αἰσθανθῆτε ποῦ καί πῶς στό σῶμα σας,
μέ ποιές αἰσθήσεις βιώνετε αὐτήν τήν ἱστορία πόνου. Μπορεῖτε νά βάλετε τό
χέρι σας στήν καρδιά σας, καθώς τό κάνετε αὐτό καί νά προσφέρετε στόν
ἑαυτό σας μερικά γλυκά λόγια, ἴσως ἀκόμη καί μιά προσευχή θεραπείας γι᾽
αὐτό τόν πόνο. Ἀπαγκιστρωθῆτε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ κεφαλιοῦ σας καί
μπεῖτε σέ μιά σωματική ἐμπειρία.

Κάνετε στόν ἑαυτό σας 3+1 ἁπλές ἐρωτήσεις. 
- Ὑπάρχουν ἀποδείξεις γι’ αὐτήν τή σκέψη μου;
- Ὑπάρχει κάποιος ἄλλος τρόπος ποῦ θά μποροῦσα νά ἑρμηνεύσω αὐτό

πού μοῦ συμβαίνει;
- Τί θά ἔλεγα σέ ἕνα δικό μου ἀγαπημένο πρόσωπο ἄν τοῦ συνέβαινε κάτι

ἀντίστοιχο μέ αὐτό πού περνάω; 
Κάντε στόν ἑαυτό σας τήν βασική ἐρώτηση: Μέ βοηθάει αὐτή ἡ σκέψη;
Ἀναστοχαστῆτε μέ τίς ἀπαντήσεις σας.
• Πεῖτε «ὄχι» ἤ «σταμάτα», δυνατά. Μποροῦμε νά μάθουμε νά λέμε «ὄχι»

στίς κλίσεις τοῦ μυαλοῦ μας, ὅπως λέμε «ὄχι» σέ ἕνα παιδί πού κάνει κάτι πού
θά τό βλάψει. Μερικές φορές, ἕνα σοφότερο καί πιό ἐξελιγμένο μέρος μας πρέ-
πει νά παρέμβει καί νά σταματήσει τήν ἐπιβλαβῆ συμπεριφορά τήν ὁποία ἔχει
τό μυαλό. Πεῖτε «ὄχι» ἤ «σταμάτα» δυνατά, ὥστε νά μπορεῖτε νά τό ἀκούσετε
καί νά τό βιώσετε ἀπευθείας μέσῳ τῶν αἰσθήσεών σας, παρά σάν ἁπλῶς μιά
ἄλλη σκέψη μέσα στό ἀρνητικά ἐθισμένο μυαλό.

• Ἀναρωτηθῆτε, τί κινδυνεύει ἄν ἀφήσετε τόν πόνο σας; Ἐρευνῆστε
τί αἰσθάνεστε ἐπικίνδυνο, ὅταν ζεῖτε χωρίς νά ὑπενθυμίζετε στόν ἑαυτό σας
τί σᾶς συνέβη καί τί εἶναι ἀκόμα λάθος. Κάντε τήν ἐνεργή ἐπιλογή νά μήν γεμί-
σετε τό «τώρα» σας μέ τό παρελθόν. Νά εἶστε τολμηροί: Δημιουργῆστε μιά νέα
ταυτότητα πού δέν συνδυάζεται ἀπό τήν προσωπική σας ἀφήγηση, ἀλλά
εἶναι πάντα φρέσκια καί συνεχῶς μεταβαλλόμενη.

• Ἀναδιαμορφῶστε τήν γλῶσσα πίσω ἀπό τούς στόχους σας. Χρησι-
μοποιῆστε θετικές ἐκφράσεις, φράσεις πού ἐνδυναμώνουν τήν προσπάθειά
σας καί ἀναπλαισιῶστε λέξεις ὅπως «δέν, ὄχι, ἀδύνατον, ποτέ, καθόλου κ.λπ.»
μέ μιά καινούργια γλῶσσα, μετρήσιμη, ἔξυπνη, ἑλκυστική, κινητοποιητική, ρεα-
λιστική πού θά σᾶς δώσει τήν εὐκαιρία νά μεταφράσετε, νά ἑρμηνεύσετε καί
νά δημιουργήσετε νευροπλαστικότητα στίς νέες προοπτικές σας. Στό σημεῖο
αὐτό θά ἐπαναφέρουμε τίς σκέψεις πού καταγράψαμε στήν ἀρχή, ἀναδιατυ-
πώνοντάς τες· δεῖτε το, ἀξίζει πραγματικά! 
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Εἶμαι ἀνήμπορος/η, δέν ἔχω κανέναν ἔλεγχο.
Νέα σκέψη: Εἶμαι ἰσχυρός/ἤ καί ἔχω τήν ἱκανότητα νά διαμορφώσω

τήν ζωή μου ὅπως ἀκριβῶς θέλω νά εἶναι.
Μᾶλλον θά ἀρρωστήσω, τό βλέπω νά γίνεται καί θά εἶμαι χάλια.
Νέα σκέψη:  Ἡ καλή ὑγεία εἶναι τό ἐκ γενετῆς δικαίωμά μου καί ἔχω

ἀνοσία ἀπό πολλές ἀσθένειες. Προσέχω τήν ὑγεία μου καί καθημερινά,
φροντίζω καλά τό σῶμα μου. 

Δέν μοῦ συμβαίνει ποτέ τίποτα καλό.
Νέα σκέψη:   Κάθε μέρα περιτριγυρίζομαι ἀπό μιά πληθώρα εὐκαι-

ριῶν. Τα καλά πράγματα συνεχίζουν νά μοῦ συμβαίνουν.
Δέν μέ ἀγαπάει πραγματικά, κανένας δέν μέ ἀγάπησε ποτέ. 
Νέα σκέψη: Ἀπελευθερώνω μιά ἀπελπισμένη ἀνάγκη γιά ἀγάπη καί

καλωσορίζω τήν χαρούμενη ἐμπειρία τῆς ἀγάπης.
Φοβᾶμαι ὅτι δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό. 
Νέα σκέψη: Καταφέρνω ὅ,τι ἔχω σκοπό νά κάνω. Παραμένω εὔκολα

συγκεντρωμένος/η στούς στόχους μου καί ἀπελευθερώνω κάθε φόβο
ἀποτυχίας.

Δέν θά χάσω ποτέ ὅλο αὐτό τό βάρος. 
Νέα σκέψη: Ἔχω κίνητρο νά χάσω κάθε γραμμάριο σωματικοῦ βάρους

πού ἐπιθυμῶ. Θά τό κάνω μέ προσπάθεια καί ὑπομονή γιά τό ἀποτέ-
λεσμα πού θέλω.

Δέν ἀξίζω, δέν εἶμαι ἀρκετά καλός/ή.
Νέα σκέψη: Εἶμαι ἄξιος/α καί δικαιοῦμαι ἐπιτυχία, εὐτυχία καί εὐημε-

ρία. Ἔχω ἐμπιστοσύνη στίς ἱκανότητές μου νά κάνω ὁτιδήποτε.
Νιώθω ἀπαίσια, δέν ἔχω ἐνέργεια. 
Νέα σκέψη: Ἄφησα κάθε ἀντίσταση στήν τέλεια ὑγεία πού φυσικά

δέν ὑπάρχει. Νιώθω πλέον ὅλο καί πιό ἐνεργητικός/ή καί ἀπαλλαγμέ-
νος/η ἀπό ὅλο αὐτό τό βάρος.

Γιατί δέν μπορῶ νά εἶμαι χαρούμενος/η; Δέν εἶμαι ποτέ χαρούμενος/η.
Νέα σκέψη: Εἶμαι εὐγνώμων γι᾽ αὐτή τήν ὑπέροχη ζωή. Εἶμαι εὐγνώμων

γιά ὅλους ὅσοι ἄγγιξαν τήν ζωή μου καί τήν ἔκαναν νά ἀξίζει. Τό νά εἶμαι
χαρούμενος εἶναι εὔκολο γιά μένα. Ἡ εὐτυχία εἶναι ἡ δεύτερη φύση μου.

Δέν ἀντέχω αὐτό τό ἄτομο. Εἶμαι τόσο θυμωμένος/η. 
Νέα σκέψη: Σέβομαι καί ἀγαπῶ τόν ἑαυτό μου ἀρκετά, ὥστε νά ἀφή-

σω τόν θυμό καί νά ζήσω μέ εἰρήνη. Εἶμαι σέ θέση νά διαχέω τόν θυμό
μου καί νά τόν διοχετεύω μέ πιό παραγωγικό τρόπο.

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

420

399-428.ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:54  Page 420



Γερνάω τόσο πολύ, δέν μπορῶ πιά νά κάνω τίποτα.
Νέα σκέψη: Εἶμαι γεμάτος/η ἐνέργεια. Κάθε μέρα πού διαχειρίζομαι,

νιώθω γερός/ή καί πιό ζωντανός/ή. Ζῶ μιά εὐλογημένη, δραστήρια, παρα-
γωγική καί συναρπαστική ζωή.

Δέν θά βρῶ ποτέ τήν ἀγάπη.
Νέα σκέψη: Ἀνοίγω τήν καρδιά μου στόν ἑαυτό μου καί πιστεύω ὅτι ἡ

ἀληθινή ἀγάπη θά ἀκολουθήσει. Είμαι ἄξιος/α ὅπως ὅλοι νά λάβω ἀγάπη.
Δέν θά τόν/τήν συγχωρήσω ποτέ. 
Νέα σκέψη: Εἶμαι ἕτοιμος/η νά γιατρευτῶ. Εἶμαι πρόθυμος/η νά συγ-

χωρήσω. Ὅλα καλά. Συγχωρῶ τούς πάντες στό παρελθόν μου γιά ὅλα
τά ἀντιληπτά λάθη. Τούς ἀπελευθερώνω μέ ἀγάπη.

Δέν θά βγάλω ποτέ ἀρκετά χρήματα.
Νέα σκέψη: Εἶμαι ἱκανός/ή καί ἄξιος/α νά βγάλω περισσότερα ἀπό

ἀρκετά χρήματα, γιά νά συντηρήσω τόν ἑαυτό μου καί νά ζήσω μιά ὑπέ-
ροχη ζωή. Εἶμαι εὐλογημένος/η μέ ἀφθονία αὐτήν τήν στιγμή καί εὐγνώ-
μων γιά τήν ἱκανότητά μου νά βγάζω χρήματα.

Εἶμαι ἀπογοητευμένος/η. Ἡ ζωή μου εἶναι χάλια. 
Νέα σκέψη: Εἶμαι πιό ἱκανός/ή ἀπό τόν καθένα νά ἀποφασίσω τί

εἶναι πιό σημαντικό νά κάνω. Νιώθω σίγουρος/η γιά τίς ἱκανότητές μου
καί ἔχω ἀρκετή ἐνέργεια γιά νά ἀναλάβω δράση καί νά κάνω πράγματα
γιά νά δημιουργήσω μιά ἰσορροπημένη, ἤρεμη ζωή.

Ἄς ἐνισχύσουμε τήν νευροπλαστικότητά μας, λοιπόν, γιατί εἶναι πολύ ἐπι-
βοηθητικό, σωστά; Πῶς; Γιά νά δοῦμε μαζί, μερικές πολύ χρήσιμες ἰδέες.

• Ζῆστε τό «ἐδῶ καί τώρα», τήν στιγμή. Ἑστιᾶστε στό ἔργο πού ἔχετε
τώρα καί ἀποφύγετε νά σκέφτεστε λάθη τοῦ παρελθόντος ἤ μελλοντικούς
φόβους. Ἐάν μιά ἀρνητική σκέψη μπαίνει στό μυαλό σας, ἀπαντῆστε μέ του-
λάχιστον τρεῖς θετικές ἐπιβεβαιώσεις, ἀμέσως. Οἱ θετικοί στοχαστές μποροῦν
νά διαχειριστοῦν καλύτερα τό μυαλό τους καί γνωρίζουν τά εὐεργετικά ἀπο-
τελέσματα τῶν μεθόδων τους.

• Περᾶστε χρόνο μέ ἀνθρώπους πού δέν σᾶς ἐπηρεάζουν ἀρνητι-
κά. Ἡ ἀρνητικότητα εἶναι μεταδοτική. Μήν πιάνετε τό ἀπαισιόδοξο ζωύφιο
ἀπό κάποιον ἄλλο! Ἀντίθετα, ἀφιερῶστε χρόνο μιλῶντας μέ αὐτούς πού νοι-
άζονται γιά ἐσᾶς καί σᾶς ἀφήνουν νά νιώθετε θετικοί, κινητοποιημένοι καί
ἱκανοποιημένοι. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι κοινωνικά πλάσματα καί ἡ ἀνάπτυξη ἑνός
ὑγιοῦς δικτύου οἰκογένειας καί φίλων μπορεῖ νά σᾶς βοηθήσει νά πετύχετε
εὐκολότερα μιά λειτουργική καθημερινότητα.
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• Μετατρέψτε τήν ἀρνητικότητά σας σέ πράξη. Ἡ ἐμπειρία ἀρνητικῶν
συναισθημάτων καί σκέψεων εἶναι ἀναπόφευκτη, ἀλλά οἱ θετικοί στοχαστές
ξέρουν πῶς νά μετατρέψουν αὐτές τίς ἀρνητικές δηλώσεις σέ πράξη.  Γιά
παράδειγμα, μιά γυναῖκα μπορεῖ νά κοιτάξει στόν καθρέφτη καί νά δεῖ ὅτι ἔχει
πάρει λίγο βάρος κατά τήν περίοδο τῶν γιορτῶν. Ἀντί νά ἀσχολεῖται μέ τήν
ἐμφάνισή της, τήν χρησιμοποιεῖ ὡς κίνητρο γιά νά ζήσει ἕναν πιό ὑγιεινό τρό-
πο ζωῆς.

• Ἀποσπᾶστε τήν προσοχή σας. Μιά μελέτη πού δημοσιεύθηκε στό ἐπι-
στημονικό περιοδικό Cognitive Therapy and Research τό 2014, διαπίστωσε ὅτι
κάνοντας ἕνα βῆμα πίσω γιά νά παρατηρήσουμε τίς σκέψεις καί τά συναισθή-
ματα ὡς προσωρινά καί ἀντικειμενικά γεγονότα στό μυαλό μας, μπορεῖ νά
βοηθήσει στήν μείωση τῶν ἐπιδράσεων τοῦ ἀρνητικοῦ ἀναστοχασμοῦ σέ ἄτο-
μα μέ κατάθλιψη.

• Ἀπολαῦστε τίς θετικές στιγμές. Ὅταν σταματᾶτε καί ἀφιερώνετε λίγο
χρόνο γιά νά πεῖτε μιά θετική ἐμπειρία, τήν απολαμβάνετε καί δημιουργεῖτε
ἀναμνήσεις γιά τό μέλλον. Ἡ δημιουργία ἀποθέματος θετικῶν νοητικῶν εἰκό-
νων καί συναισθημάτων μπορεῖ νά σᾶς βοηθήσει νά ἀντιμετωπίσετε τήν ἀνι-
σορροπία στήν ὁποία σᾶς προδιαθέτει ἡ προκατάληψη τῆς ἀρνητικότητας.
Τήν ἑπόμενη φορά πού θά ζήσετε ἤ θά δημιουργήσετε μιά θετική στιγμή,
ἀφιερῶστε λίγο περισσότερο χρόνο ἀπό ὅ,τι συνήθως γιά νά τήν ἀπολαύσε-
τε. Ἀσχοληθεῖτε πλήρως μέ τίς καλές αἰσθήσεις, τίς χαρούμενες σκέψεις καί
τά εὐχάριστα συναισθήματα πού νιώθετε καί σημειῶστε τί σᾶς ἄρεσε. Ὅταν
ἐπιστρέφετε σπίτι, γιατί νά μήν ἀναλογιστεῖτε αὐτό πού μόλις συνέβη καί νά
μετατρέψετε τή δεξιοτεχνία τῆς ἀπόλαυσης σέ συνήθεια;

• Ἀποδεχτεῖτε μιά λιγότερο εὐχάριστη πλευρά τοῦ ἑαυτοῦ σας. Δῶστε
τήν εὐκαιρία στόν ἑαυτό σας νά ἐκφράζεται καί στά δύσκολα ἀλλά μέ ἀπο-
δοχή, χωρίς ἐπίκριση καί μέ ὅρια καί δοκιμᾶστε καινούργιες δραστηριότητες,
θέστε μικρούς, εὐχάριστους στόχους μένοντας ἀνοιχτοί σέ ὁτιδήποτε προωθεῖ
τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἑαυτοῦ σας, ἀκόμα καί ἄν τά πράγματα δέν εἶναι εὔκολα
καί εὐχάριστα. Ἀντί νά πεῖτε «δέν εἶμαι ἱκανός», πεῖτε «δέν τά κατάφερα
ἀκόμη».

• Πᾶρτε τόν χῶρο καί τόν χρόνο σας γιά μιά καλή καί βαθιά ἀναπνοή.
Ἀκόμη πιό ἐλπιδοφόρα στοιχεῖα προέρχονται ἀπό μιά μελέτη τοῦ 2011 ἀπό
τούς Kiken καί Shook, οἱ ὁποῖοι διαπίστωσαν αὔξηση τῶν θετικῶν κρίσεων
καί ὑψηλότερα ἐπίπεδα αἰσιοδοξίας, ὅταν οἱ συμμετέχοντες ἀσκοῦσαν ἐνσυ-
νείδητη ἀναπνοή.
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• Ἀκολουθῆστε ἕναν ὑγιεινό τρόπο ζωῆς. Ἐπιδιῶξτε νά ἀσκηθεῖτε γιά
περίπου 30 λεπτά τίς περισσότερες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας. Μπορεῖτε ἐπίσης
νά τό χωρίσετε σέ κομμάτια χρόνου 5 ἤ 10 λεπτῶν κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέ-
ρας. Ἡ ἄσκηση μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά τήν διάθεση, νά σᾶς ἀποσπάσει
ἀπό τήν ἀρνητικότητα καί νά μειώσει τό ἄγχος. Ἀκολουθῆστε μιά ὑγιεινή δια-
τροφή, γιά νά τροφοδοτήσετε τό μυαλό καί τό σῶμα σας. Κοιμηθεῖτε ἀρκετά,
κάνετε τακτικά τόν γενικό ἰατρικό σας ἔλεγχο, χρησιμοποιῆστε λιγότερες «ὀθό-
νες» γιά τήν διασκέδαση, τήν χαλάρωση καί τήν ἐπικοινωνία σας, κοινωνικοποι-
ηθεῖτε σέ ὁμάδες. Κρατῆστε ζωντανή τήν ἐπαφή μέ τούς οἰκείους, τήν φύση, τά
ζῶα, τό διάβασμα, τά ταξίδια, τόν χορό, τήν μουσική ἤ μέ ὅ,τι προσφέρει εὐεξία
καί ἰσορροπία στό σῶμα, στό πνεῦμα, στόν νοῦ καί στήν ψυχή σας.

• Νά εἶστε ἀνοιχτοί στό χιοῦμορ. Δῶστε στόν ἑαυτό σας τήν ἄδεια νά
χαμογελάσει ἤ νά γελάσει, εἰδικά σέ δύσκολες στιγμές. Ἀναζητῆστε τό χιοῦμορ
στά καθημερινά γεγονότα. Ὅταν μπορεῖς νά γελᾶς μέ τήν ζωή, νιώθεις λιγό-
τερο ἄγχος.

• Ἐκπαιδεῦστε τά παιδιά. Ἔχοντας οἱ ἴδιοι βιώσει τόν φαῦλο κύκλο τῶν
ἀρνητικῶν σκέψεων καί γνωρίζοντας ὅτι μέ τήν σωστή διαχείριση μποροῦμε
νά βγοῦμε ἀπό τήν ἀρνητικότητα καί τήν δυσφορία, εἶναι καθῆκον μας νά
ἐκπαιδεύσουμε τά παιδιά μας μέ ὑγιῆ πρότυπα, σέ ἕναν οὐσιαστικό καί παρα-
γωγικό τρόπο σκέψης, διδάσκοντάς τα ὄχι τί νά σκέφτονται, ἀλλά πῶς νά σκέ-
φτονται.

• Δῶστε συγχώρεση στόν ἑαυτό σας καί στούς ἄλλους. Ἡ ἔρευνα δεί-
χνει ὅτι ἡ συγχώρεση μᾶς βοηθᾶ νά βιώσουμε καλύτερη ψυχική, συναισθημα-
τική καί σωματική ὑγεία, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπό τό Stanford Forgiveness Pro-
ject, τό ὁποῖο ἐκπαίδευσε 260 ἐνήλικες στήν συγχώρεση σέ ἕνα μάθημα 6 ἑβδο-
μάδων. Τό 70% ἀνέφερε μείωση τῶν συναισθημάτων τοῦ πληγωμένου. Τό 13%
παρουσίασε μειωμένο θυμό. Τό 27% παρουσίασε λιγότερα σωματικά συμπτώ-
μαρα (γιά παράδειγμα, πόνο, γαστρεντερικές διαταραχές, ζάλη κ.λ.π.). Ἡ πρα-
κτική τῆς συγχώρεσης ἔχει ἐπίσης συνδεθεῖ μέ τήν καλύτερη λειτουργία τοῦ
ἀνοσοποιητικοῦ καί τήν μεγαλύτερη διάρκεια ζωῆς. Ἄλλες μελέτες ἔχουν δείξει
ὅτι ἡ συγχώρεση ἔχει κάτι περισσότερο ἀπό μιά ἁπλή μεταφορική ἐπίδραση
στήν καρδιά: μπορεῖ πραγματικά νά μειώσει τήν ἀρτηριακή μας πίεση καί νά
βελτιώσει ἐπίσης τήν καρδιαγγειακή ὑγεία.

• Ἀνακαλῦψτε καί νιῶστε τήν εὐγνωμοσύνη. Σέ μελέτη γιά τά ὀφέλη
τῆς εὐγνωμοσύνης διαπιστώθηκε ἡ σχέση μεταξύ χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης. Ἡ
ἀναγνώριση τῶν καλῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς καί ἡ ἔκφραση εὐχαριστιῶν ἔχουν
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ἰσχυρό ἀντίκτυπο στήν συναισθηματική εὐημερία. Οἱ ἄνθρωποι πού κλήθηκαν
νά μετρήσουν τίς εὐλογίες τους ἔνιωσαν πιό εὐτυχισμένοι, ἀσκοῦνταν περισ-
σότερο, εἶχαν λιγότερα σωματικά συμπτώματα καί κοιμόντουσαν καλύτερα
ἀπό ἐκείνους πού δημιούργησαν λίστες μέ ἐνοχλήσεις. Στήν μελέτη-ὁρόσημο,
βρέθηκε πώς δέν εἶναι ἡ χαρά πού μᾶς κάνει νά εἴμαστε εὐγνώμονες, ἀλλά ἡ
εὐγνωμοσύνη πού μᾶς κάνει χαρούμενους.

• Βιῶστε τήν πνευματικότητα. Ἡ πνευματικότητα εἶναι μία προσωπική
πορεία, ἕνα ἰδιαίτερα μή μετρήσιμο καί συγκρίσιμο βίωμα, καί ἡ πνευματική
ἐξέλιξη εἶναι μοναδική γιά τόν καθένα. Μέσα ἀπό πολλές ἔρευνες ἀποδείχθη-
καν τά πολύπλευρα ὀφέλη τῆς πνευματικότητας, τόσο στήν σωματική, ὅσο
καί στήν ψυχική ὑγεία. Οἱ ἄνθρωποι, μέσα ἀπό τήν πίστη καί τήν προσευχή
ἀντιμετώπισαν καλύτερα τό στρές, τά δύσκολα συναισθήματα, ἐνίσχυσαν τά
θετικά, συμφιλιώθηκαν μέ τήν ἰδέα τοῦ θανάτου καί τόν φόβο πού τό συνο-
δεύει, αὔξησαν τήν ἐνσυναίσθησή τους, τά ἐπίπεδα τῆς εὐεξίας, καλυτέρευσαν
τήν ὑγεία τους, ἀπέκτησαν οὐσιαστικότερη ἐπαφή μέ τούς συνανθρώπους
τους, βοηθήθηκαν στήν ἀναζήτηση σχέσης μέ τόν ἑαυτό τους, νοήματος καί
σκοποῦ στή ζωή τους, ἐνίσχυσαν τήν ἀνάγκη τους γιά ἕναν καλύτερο κόσμο
καί ἀνέπτυξαν μιά πιό ἐλπιδοφόρα ὀπτική γιά τήν ζωή.

• Ζητῆστε βοήθεια. Ὅλοι ἔχουμε σκέψεις πού εἶναι ἰδιαίτερα ὀδυνηρές,
ἀρνητικές, ἰσχυρές καί πού ἁπλᾶ δέν θά φύγουν μέσα σέ μία μέρα. Ἐάν παρα-
τηρήσετε τέτοιες σκέψεις νά ἔρχονται καί δυσκολεύεστε νά τίς διαχειριστεῖτε,
θά σᾶς βοηθήσει νά ἔχετε τήν ὑποστήριξη καί τήν καθοδήγηση ἑνός εἰδικοῦ
ψυχικῆς ὑγείας. Ἀλλᾶξτε τίς σκέψεις σας, ἀλλᾶξτε τή ζωή σας.

Φρουρῶντας τήν σκέψη, φρουροῦμε τήν καρδιά 

Θυμᾶστε πῶς ξεκινήσαμε αὐτήν τήν προσπάθεια καταγραφῆς καί ἀνάδει-
ξης τοῦ πολυπαραγοντικοῦ ζητήματος τῶν ἀρνητικῶν σκέψεων, πού ἀφήνει
ξεκάθαρο πῶς ἡ ἀρνητική σκέψη καί ἡ συνεχής ἀρνητικότητα μποροῦν νά
καταστρέψουν τήν ψυχοσωματική μας ὑγεία; Μέ τό λαστιχάκι ὡς μιά ἁπλού-
στατη δοκιμή παρατήρησης καί ἀξιολόγησης τῶν περίπου 60.000 σκέψεων
πού κάνουμε τήν ἡμέρα. Καί ἕνα εἶναι βέβαιο: ὑπάρχουν πάρα πολλές ἐπιστη-
μονικές θεωρίες, ἔρευνες, μελέτες, προσεγγίσεις καί τεχνικές πού καταδει-
κνύουν ὅτι εἴμαστε ἐξελικτικά προγραμματισμένοι μέ μία ἀρνητική προκατά-

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

424

399-428.ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:54  Page 424



ληψη, ὅτι τό μυαλό μας ἑστιάζει μέ φυσικό τρόπο στό κακό καί ἀπορρίπτει
τό καλό, ἀλλά καί ὅτι μέ τήν ἐπίγνωση καί τήν κατάλληλη διαχείριση ἡ θετική
σκέψη μπορεῖ νά βελτιώσει τήν ψυχική μας εὐεξία, νά ἐλαχιστοποιήσει τήν
ἀρνητικότητα, τό ἄγχος καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἀκόμη σέ καλύτερη ὑγεία. 

Ἐκτός ἀπό τήν ἐπιστήμη λοιπόν, οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες ἔδωσαν, ἐπίσης,
μεγάλη ἔμφαση στήν φύλαξη τῶν λογισμῶν, ἀλλά καί στή φύλαξη τῆς καρ-
διᾶς.  Γνώριζαν πολύ καλά πώς οἱ ἀποθαρρυντικές σκέψεις δέν εἶναι ἀπαραί-
τητα παράλογες, ὅτι συχνά ἀναμειγνύονται μέ ἀλήθειες ἤ μισές ἀλήθειες, μερι-
κές φορές ἔρχονται σκέψεις ἀπό τούς ἄλλους, μερικές φορές ἀπό τόν ἑαυτό
μας. Ἀλλά αὐτό πού πιστεύουν οἱ ἄλλοι, εἶναι τελικά χωρίς νόημα. Σημασία
ἔχει μόνο ἡ «γνώμη» τοῦ Θεοῦ.

Συνιστοῦν συχνά μιά συνεχῆ ἐπαγρύπνηση ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ ὁποία
ἐπιτυγχάνεται μέ τόν ὑγιῆ ἐσωτερικό μονόλογο, ἀλλά καί νά στεκόμαστε
διαρκῶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στά βάθη τῆς καρδιᾶς μας μέ ἐμπιστοσύνη καί
εἰλικρίνεια. Ἐδῶ, κάθε σκέψη φέρεται ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ γιά νά κριθεῖ. Οἱ
ἀνάξιες σκέψεις διώχνονται ἀπό τό μυαλό. Πιό ἁπλᾶ, πρέπει νά προσέχουμε
τόν ἐσωτερικό μας ἀρνητικό μονόλογο. Ἄν δώσουμε θέση σέ ἀρνητικές ἤ ἡττο-
παθεῖς σκέψεις, θά γίνουν μιά προφητεία πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θά ἐκπληρώσουμε.

Ἀναφέρουν χαρακτηριστικά τήν προσευχή, ἱκανή νά ραγίσει τό ὀχυρό τῆς
ἀρνητικῆς ἤ ἡττοπαθοῦς σκέψης, ἀλλά καί ὡς τό μεγαλύτερο φρουρό-βοήθημα
γιά τήν διατήρηση τῶν θετικῶν σκέψεων. Γιατί, ὅταν προσκαλοῦμε τόν Θεό σέ
ὁποιαδήποτε κατάσταση, θά ἔρθει – καί ἡ παρουσία Του εἶναι πάντα δύναμη,
ἐνέργεια καί φῶς. Μπορεί νά μήν ἀποκαλύπτεται ἀμέσως, ἀλλά δέν λείπει ποτέ
ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή, ὅπως σοφά λέει ἕνα παλιό ρητό, «ὁ Κύριος μπορεῖ νά μήν
ἔρθει ὅταν Τόν θέλουμε, ἀλλά εἶναι πάντα σωστός στήν ὥρα Του». Ὅμως ἐμεῖς
ἔχουμε τήν ἐλευθερία καί τήν ἐπιλογή νά τόν προσκαλέσουμε. Ἕνα κομποσκοίνι
στό χέρι, ἕνα ἁπλό «Κύριε ἐλέησον» ἤ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέ-
ησόν με τόν ἁμαρτωλόν» στήν γλσσα ἤ στό μυαλό, εἶναι ἀρκετά ἰσχυρό γιά νά τό
κάνει αὐτό.

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι οὔτε φιλοσοφία, οὔτε μία ἁπλή θρησκεία, μέ
τήν ἔννοια πού χαρακτηρίζουν τίς «φυσικές» θρησκεῖες, ἀλλά εἶναι κυρίως
θεραπεία ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Εἶναι θεραπεία τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη του γιά νά φθάσει στήν συνέχεια σέ κοινωνία καί
ἑνότητα μέ τόν Θεό, γιατί ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό ὁδηγεῖ σέ καθαρή σκέψη, καί
τό ἀντίστροφο. 

Ἄς κρατήσουμε τελικά τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κλίμακας: «Ἡ ἀγά-
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πη εἶναι οὐσιαστικά ἡ ἐκδίωξη κάθε εἴδους ἀντίθετης σκέψης, γιατί ἡ ἀγάπη
δέν σκέφτεται κακό» (Α΄ Κορ. 13, 5).
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