001-224

30-12-08

14:41

™ÂÏ›‰·11

Αγαπητή αναγνώστρια

Είναι καιρός για σένα! ∆εν αισθάνεσαι όµορφα; Είναι καιρός να βρεις χρόνο για τον εαυτό
σου, να πλησιάσεις τον εαυτό σου, να συµφιλιωθείς µε τον εαυτό σου και να εκτιµήσεις τον
εαυτό σου.
Ξέρεις πράγµατι τι θέλεις από τη ζωή σου;
Ξέρεις πράγµατι τι είναι σηµαντικό και πώς
µπορείς να το πετύχεις;
Ίσως πιστεύεις πως θέλεις λεφτά, αναγνώριση, φήµη ή το ωραιότερο ταίρι. Ίσως πιστεύεις πως θέλεις µεγάλο σπίτι ή µεγάλες δουλειές
ή µεγάλους τραπεζικούς λογαριασµούς. Ίσως
πιστεύεις πως όταν τ’ αποκτήσεις όλα αυτά θα
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RUTH FISHEL

είσαι ευτυχισµένη. Όµως κοίταξε λίγο πιο πέρα απ’ αυτά. Κοίταξε λίγο πιο βαθιά. Πιστεύεις ότι αυτά τα «πράγµατα» θα σου χαρίσουν
γαλήνη, χαρά, ασφάλεια, άνεση, υγεία, αγάπη;
Όταν τ’ αποκτήσεις όλα αυτά, τι θα κάνεις µετά; Θα αισθάνεσαι ικανοποίηση και καταξίωση; Και πόσο µπορούν να κρατήσουν αυτά τα
αισθήµατα;
Από την εµπειρία µου µε τους ανθρώπους
που έχω δουλέψει κατάλαβα ότι οι περισσότεροι, όταν κοιτάξουν βαθιά µέσα τους, έχουν
σχετικά απλές επιθυµίες. Μετά την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της τροφής και της
στέγης, καταλαβαίνουν επιτέλους τις βαθύτερες
ανάγκες τους: ν’ αγαπήσουν και ν’ αγαπηθούν,
να ανήκουν, να γνωρίσουν και να εκφράσουν
τη δηµιουργικότητά τους, να µάθουν ότι η ζωή
τους έχει ένα σκοπό.
Η ουσία είναι ότι θέλουµε να αισθανθούµε
καλά µέσα µας. Θέλουµε να έχουµε σχέσεις
αγάπης. Θέλουµε να έχουµε ένα καλό σύντροφο
ή ένα καλό γάµο. Θα θέλαµε οικονοµική εξασφάλιση. Ξέρουµε ότι δεν θέλουµε το φόβο, τον
πόνο, την πίεση, την ανασφάλεια και µύρια άλ-
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λα πράγµατα που µας στενοχωρούν και µας αγχώνουν. ∆υστυχώς όλα αυτά είναι µέρος της ζωής. ∆εν µπορούµε να τα αποφύγουµε όταν η ζωή
µας παίρνει µια τροπή που δεν µας αρέσει.
Mπορούµε, ωστόσο, να µεγιστοποιήσουµε το
χρόνο που αισθανόµαστε ευχάριστα και γαλήνια· και µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε το
χρόνο που αισθανόµαστε αγωνία και πόνο.
Mπορούµε να τα καταφέρουµε όλα αυτά βρίσκοντας πρώτα χρόνο για τον εαυτό µας!
Όλοι µας ανήκουµε κάπου. Πρέπει απλώς
να σταθούµε λίγο και να το συνειδητοποιήσουµε. Aν κοιτάζουµε πάντα προς τα έξω για να
καταλάβουµε τι θέλουµε να κάνουµε µετά, δεν
θα αισθανόµαστε ποτέ καλά µε τον εαυτό µας.
Πρέπει να περιποιηθούµε τον εαυτό µας, να
µάθουµε τον εαυτό µας, ακόµη και να κακοµάθουµε τον εαυτό µας. Aν δεν ξέρουµε ποιες είµαστε, δεν θα µάθουµε τι χρειαζόµαστε. Kι αν
δεν συµφιλιωθούµε µε τον εαυτό µας, πώς θα
µπορέσουµε ν’ αγαπήσουµε τον εαυτό µας και
τη ζωή που ζούµε;
Tο βιβλίο αυτό λοιπόν λέει πως πρέπει να
δώσεις την άδεια στον εαυτό σου να είναι αυ-
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τός που είναι, να είσαι στοργική µε τον εαυτό
σου και να τιµάς τον εαυτό σου στην εξελικτική
του πορεία.
Eλπίζω ν’ απολαύσεις αυτό το ταξίδι!
Mε αγάπη
Ruth Fishel

