Είπαν για το βιβλίο:
«Οι διορατικοί συγγραφείς των Σιωπηρών Συμφωνιών προσφέρουν
διαφάνεια πάνω στο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε και να
λύσουμε εκείνα τα προκλητικά, ανείπωτα θέματα μεταξύ του εαυτού
μας και των άλλων, χωρίς φόβο. Θα βοηθήσουν να φωτιστούν νέα
μονοπάτια κατανόησης και θα προάγουν την ανοιχτή επικοινωνία σε
όλες τις σχέσεις σας. Συνιστώ αυτό το πολύ χρήσιμο βιβλίο σε όλους
όσους είναι αφοσιωμένοι στο να δημιουργήσουν ευτυχισμένες,
υγιείς σχέσεις».
—Κάθριν Γούντγουορντ Τόμας, New York Times
Συγγραφέας του μπεστ σέλερ Conscious Uncoupling

«Μία πειστική, διορατική ματιά στο πώς οι συμφωνίες με τους
ανθρώπους, που θέλουμε περισσότερο από όλους να κατανοήσουμε,
νομίζουμε ότι θεωρούνται δεδομένες και αυτονόητες, αλλά σπάνια
είναι, εξαιτίας αυτών που δεν λέγονται ποτέ. Αυτό το σοφό βιβλίο
δίνει μια βαθυστόχαστη φωνή στις εσωτερικές σιωπές που μπορούν
να βάλουν τρικλοποδιά σε όλες τις σχέσεις μας, ανεξαρτήτως αν
είναι με τους αγαπημένους μας ή με συναδέλφους από τη δουλειά.
Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από εκείνους που θέλουν
πραγματικά να ακουστούν».
—Όντρεϊ Έντουαρντς, μία εκ των συγγραφέων
του βιβλίου Children of the Dream: The Psychology of Black Success

«Ζούμε σε μια εποχή αμφισημίας, στην οποία η παρανόηση
και η ανειλικρίνεια έχουν τη μορφή επιδημίας. Είναι μια εποχή
κατά την οποία οι άνθρωποι βιάζονται να κρίνουν και το ίδιο
βιαστικά καταδικάζουν. Οι Σιωπηρές Συμφωνίες είναι μια χρήσιμη
υπενθύμιση ότι η αβασάνιστη σιγουριά είναι σχεδόν πάντα λάθος.

Όμως, κατά πρώτο και κύριο λόγο, είναι ένα βιβλίο για τη διαφάνεια
και πώς να την αποκτήσετε. Σ’ αυτήν την εποχή, όταν επιχειρούμε
απεγνωσμένα να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες που διέπουν τη
συναίνεση, όπου πολλοί παραμένουν σε σύγχυση σχετικά με το αν το
ναι σημαίνει ναι ή το όχι σημαίνει όχι, οι Σιωπηρές Συμφωνίες είναι
άκρως διαφωτιστικές. Είναι μια επίκαιρη και αξιόλογη συνεισφορά
στην αμοιβαία μας κατανόηση, όχι μόνο του ενός με τον άλλο, αλλά
και των συλλογικών μας εαυτών. Για την εξερεύνηση των συχνά
ανείπωτων εικασιών που κυβερνούν τις σχέσεις μεταξύ μελών μιας
οικογένειας, φίλων, εραστών, συζύγων και συναδέλφων, αυτό είναι
ο τέλειος οδηγός».
—Έλις Κόουζ, συγγραφέας των βιβλίων
The Rage of a Privileged Class και The End of Anger

«Σιωπηρές συμφωνίες: τι προκλητική ιδέα! Οι συγγραφείς
περιγράφουν ξεκάθαρα τα είδη σιωπηλών συμφωνιών που μπορεί
να γίνουν προβληματικές στο σπίτι, στη δουλειά και στο παιχνίδι,
και παρέχουν χρήσιμες και εύκολα εφαρμόσιμες συμβουλές για
το πώς να αναγνωρίζουμε και να υπερνικούμε αυτές τις ισχυρές
προσδοκίες, οι οποίες διαφορετικά ενδέχεται να εκτροχιάσουν τις
σχέσεις μας».
—Ματ Μπλουμ, αναπληρωτής καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Notre Dame
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Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους γονείς μας,
στην ευρύτερη οικογένεια των συγγενών μας,
στους στενούς μας φίλους, στους συναδέλφους
και στους πελάτες μας για την υποστήριξη, την ενθάρρυνση
και την πίστη που είχαν σ’ εμάς σε όλη μας την πορεία.
Έμαθαν να αγαπούν τις σιωπηρές συμφωνίες όσο κι εμείς.
Στον Κάλβιν Ράιντ Τζούνιορ, τον κύριο εμπνευστή μας,
επειδή πίστεψε σ’ εμάς και μας παρείχε σταθερή υποστήριξη
από την αρχή του ταξιδιού μας.
ΜΙΣΕΛ
Στους Μπιλ και Μάρκους που φέρνουν τη λιακάδα
και με τους οποίους η σιωπηρή μου συμφωνία
είναι απλώς να αγαπώ
ΛΙΝΤΑ
Στον Σαλίμ, σύντροφό μου στη ζωή και στο πνεύμα,
καθώς επίσης και στους Τζόρνταν και Νέιρεν,
την αγαπημένη μου ομάδα του σπιτιού,
με τους οποίους μοιράζομαι μεγάλη περηφάνια και χαρά
ΣΟΝΙΑ
Στην Ολίβια και στον Τζον, οι οποίοι διδάσκουν και είναι πρότυπα
της δύναμης του να ανοίγεις σιωπηρές συμφωνίες κάθε μέρα

Μεταξύ αυτού που ειπώθηκε και δεν εννοήθηκε
και αυτού που εννοήθηκε και δεν ειπώθηκε,
χάνεται η περισσότερη από την αγάπη.
Χαλίλ Γκιμπράν
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο

ι ρομαντικές σχέσεις συχνά αρχίζουν σαν την εισαγωγική
σκηνή μιας ρομαντικής κομεντί. Δυο άνθρωποι συναντιούνται, και ω, Θεέ μου! Μας αρέσει η ίδια μουσική! Και οι δυο
μας θέλουμε να δοκιμάσουμε αιωροπτερισμό*. Για μια στιγμή!
Είσαι κι εσύ αλλεργικός στις γάτες; Έχει να κάνει με έλξη, συσχέτιση και ορμόνες. Στην αρχή όλοι είναι τόσο ελκυστικοί και
γοητευτικοί όσο ένας σταρ του σινεμά. Ύστερα τρυπώνει η πραγματικότητα και η θερμή, μαγευτική λάμψη αρχίζει να εξασθενεί.
Αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ο τύπος που
θα σου κρατήσει την πόρτα ανοιχτή για να περάσεις και δεν του
αρέσει η ζωντανή μουσική. Και έκπληξη! Η καλή σου σιχαίνεται
*

Ο αιωροπτερισμός είναι αεράθλημα, χόμπι, απασχόληση, παθητική
εμπειρία, ή ακόμα και επάγγελμα., κατά το οποίο ο άνθρωπος πιλοτάρει το
αιωρόπτερο-αετό (Σ.τ.Μ.).
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το τένις και δεν συμφωνεί με όλα όσα λες. Και τώρα; Τι κάνουμε;
Και όσον αφορά το ξεκίνημα σε μια καινούργια δουλειά; Αρχίζεις με τις υψηλότερες προσδοκίες. Σκοπεύεις να δουλέψεις
σκληρά και να παρουσιάσεις καταπληκτικές ιδέες στην εταιρεία.
Σκοπεύεις να φτάσεις ψηλά και ακόμα πιο πάνω. Και σε χρόνο
μηδέν θα μπουν ξαφνικά στο γραφείο σου προσφέροντάς σου μια
μεγάλη αύξηση, σωστά; Έπειτα συνειδητοποιείς ότι ο προϊστάμενός σου είναι οξύθυμος και ξοδεύεις πολύ από τον χρόνο σου
προσπαθώντας να τον εξευμενίσεις. Επίσης, προωθεί τους εκλεκτούς του ενώ παραβλέπει τους καλύτερους υπαλλήλους. Βάζεις
τα δυνατά σου να παίζεις ομαδικά, όμως αυτό που θέλεις στην
πραγματικότητα είναι μεγαλύτερες προκλήσεις, ένα μεγαλύτερο
γραφείο και περισσότερα χρήματα. Αναρωτιέσαι: «Πώς βρέθηκα
σε αυτό το σημείο και πώς θα βγω από αυτό;» Και στα δύο αυτά
σενάρια, ρόλο παίζουν οι σιωπηρές συμφωνίες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ;
Οι σιωπηρές συμφωνίες είναι οι ανείπωτοι «κανόνες» των
σχέσεών σας. Πηγάζουν από τις εικασίες, τις προσδοκίες και τις
πεποιθήσεις για τις οποίες δεν μιλάτε, όμως παρ’ όλα αυτά θεωρείτε τους άλλους υπεύθυνους γι’ αυτές. Εμφανίζονται σε κάθε
είδους σχέση και, καθώς θα προχωράτε την ανάγνωση, θα ανακαλύψετε πιθανότατα ότι κι εσείς συμμετέχετε σε διάφορες σιωπηρές συμφωνίες. Ορισμένες μπορεί να υφίστανται για πάρα πολύ
12
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καιρό. Οι πιο πρώιμες σχέσεις σας ασκούν μεγάλη επιρροή πάνω
σε πολλές από τις συμπεριφορές σας, τις αποφάσεις σας και τα
συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρά σας, οπότε σε αυτές τις σελίδες πρόκειται να μάθετε για το πώς οι εμπειρίες της παιδικής σας
ηλικίας έχουν επίσης επηρεάσει τον δικό σας ρόλο στις σιωπηρές
συμφωνίες.
Οι σιωπηρές συμφωνίες ακούγονται κάπως έτσι: «Η μητέρα
του έχει το δικαίωμα να κριτικάρει τη μαγειρική μου, όμως εγώ
υποτίθεται ότι δεν πρέπει να απαντήσω». «Ο προϊστάμενος δεν
μου δίνει αύξηση και ξέρει ότι ούτε κι εγώ πρόκειται να ζητήσω».
«Η κόρη μου παίρνει καλούς βαθμούς, οπότε δεν θα ασχοληθώ
με τις σχολικές της εργασίες». Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να
συνεχίζουν επ’ άπειρον, συχνά χωρίς συζήτηση, εξαιτίας φόβου,
ενοχής, αίσθησης υποχρέωσης ή απέχθειας προς τις συγκρούσεις.
Μερικές φορές συνεχίζονται επειδή είναι υγιείς και λειτουργούν,
όμως συχνότερα παρακωλύουν τις σχέσεις σας παρά τις βοηθούν.
Επειδή δεν μοιράζεστε τις συμφωνίες σας φωναχτά, μπορούν
να προκύψουν επιπλοκές στις σχέσεις σας. Μπορεί να πιστεύετε
ότι το άλλο άτομο κατανοεί τους όρους της σιωπηρής συμφωνίας και είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση μαζί σας σχετικά μ’ αυτήν.
Αναλογιστείτε πόσες φορές έχετε πει κάτι σαν «Θα έπρεπε να το
ξέρει ήδη» ή «Γιατί να πρέπει να της το πω αυτό;» Εσείς μπορεί να εκλαμβάνετε ένα ανείπωτο ζήτημα με έναν τρόπο, ενώ το
άλλο άτομο μπορεί να έχει μια τελείως διαφορετική άποψη πάνω
σ’ αυτό. Όταν έχετε σιωπηρές συμφωνίες με άλλους, προχωράτε
σαν όλα τα μέρη να συμφωνούν περί του τι αναμένεται στη σχέση, περί του ποιος εκπληρώνει ποιες προσδοκίες και πώς «υπο13
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τίθεται» ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Μερικές φορές οι πεποιθήσεις, οι προσδοκίες και οι εικασίες σας ταιριάζουν καλά, και
παρ’ όλο που δεν μιλάτε ποτέ γι’ αυτές, η σιωπηρή συμφωνία και
η σχέση σας συμβαδίζουν και τραβούν χαρωπά τον δρόμο τους.
Όμως, πιο συχνά, αυτές οι προσδοκίες δεν ευθυγραμμίζονται καθόλου. Μερικές φορές και οι δύο πλευρές γνωρίζουν τις προσδοκίες του άλλου, όμως δεν είναι έτοιμες να τις αντιμετωπίσουν. Αν
τις διατηρείτε σιωπηρές, ανοίγουν τον δρόμο στην παρεξήγηση,
την απογοήτευση και τη δραματική κατάληξη της σχέσης, επειδή
αξιολογείτε και αντιδράτε στις σχέσεις σας βασισμένοι στο πόσο
καλά ή κακά συνεργάζεται το άλλο άτομο με την αταίριαστη σιωπηρή συμφωνία. Συχνά προσπαθείτε να αποφύγετε να μιλήσετε για κάποια σιωπηρή συμφωνία, επειδή αισθάνεστε ότι έχετε
πολλά να χάσετε αν φέρετε το ζήτημα στην επιφάνεια. Σ’ αυτές
τις περιστάσεις, ο φόβος σας μήπως καταστρέψετε τη σχέση σάς
κάνει να σωπαίνετε. Μπορεί ακόμα και να μην έχετε επίγνωση
των σιωπηρών σας συμφωνιών ή των ανείπωτων πεποιθήσεων
και προσδοκιών που τις τρέφουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση, έχετε
συμφωνήσει υποσυνείδητα για κάτι με κάποιο άλλο άτομο, χωρίς
να έχετε πλήρη επίγνωση γι’ αυτό.
Από πού πηγάζουν αυτές οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες;
Πολύ συχνά από εσάς τους ίδιους: «Δεν θα συμβιβαστώ ποτέ με
κάτι λιγότερο από τον άντρα των ονείρων μου». «Θα θυσιάσω τα
πάντα για τα παιδιά μου». «Προηγείται η καριέρα μου». Αυτές
οι εσωτερικές σιωπηρές συμφωνίες μπορούν να σας πληροφορήσουν για το πώς εισέρχεστε στις σχέσεις σας και τι περιμένετε
από τους άλλους. Μπορούν επίσης να υπαγορεύσουν τα είδη των
14
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σιωπηρών συμφωνιών στις οποίες περιμένετε από τους άλλους
να συμμετάσχουν για να υποστηρίξουν τις σιωπηρές σας συμφωνίες με τον εαυτό σας. Και το κυριότερο, συχνά παρέχουν έναν
χάρτη για το πώς να πλοηγηθείτε στους δρόμους της ζωής σας,
τις αποφάσεις που θα πάρετε, τις δουλειές που θα δεχτείτε ή θα
απορρίψετε, τις φιλίες που θα διαμορφώσετε και την οικογένεια
που θα δημιουργήσετε.
Η σχέση σας με τον εαυτό σας είναι περιορισμένη όταν δεν
αναγνωρίζετε τις προσδοκίες, τις εικασίες και τις πεποιθήσεις
που έχετε σχετικά με το ποιοι είστε, τι είναι σημαντικό για εσάς
και γιατί. Όταν δεν έχετε επίγνωση των πεποιθήσεών σας για τον
εαυτό σας, οι σιωπηρές συμφωνίες στις οποίες συμμετέχετε με
άλλους θα είναι πιο δύσκολο να αποκαλυφθούν. Χωρίς αυτήν την
επίγνωση, εικάζετε ότι το άλλο άτομο έχει διαβάσει και συμφωνήσει να εφαρμόσει το ίδιο βιβλίο κανόνων της σχέσης που έχετε
κι εσείς. Τότε είναι που μπορεί να συλλάβετε τον εαυτό σας να
αμφισβητεί τη συμπεριφορά του άλλου ατόμου. Συλλαμβάνετε
τον εαυτό σας να αναρωτιέται: «Τι στο καλό σκεφτόταν;» όταν
θα ήταν καλύτερα να αναρωτιέστε «Τι σκεφτόμουν;»
Υποθέστε, για παράδειγμα, ότι μόλις διαλέξατε ένα καινούργιο διαμέρισμα για να το μοιραστείτε με δύο από τους φίλους σας
και αποφασίζετε ποιος θα πληρώνει τι. Η κρεβατοκάμαρα που
σας αναλογεί, η οποία περιλαμβάνει ένα τζάκι που λειτουργεί και
έχει θαυμάσια θέα, είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις. Οι συγκάτοικοί σας θεωρούν ότι πρέπει να πληρώνετε περισσότερο ενοίκιο απ’ ό,τι εκείνοι. Εσείς διαφωνείτε. Αυτό οδηγεί σε έντονες
διαφωνίες και σχεδόν διαλύει την παρέα σας. Τότε, ένας από τους
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φίλους σάς ρωτάει: «Τι βρίσκεις άδικο στο να πληρώνεις λίγο
περισσότερα χρήματα για περισσότερο χώρο και τζάκι; Μαντεύω
ότι βλέπεις ποιο είναι το δίκαιο, αλλά δεν θέλεις να χάσεις στη
λογομαχία». Αυτό αγγίζει ένα ευαίσθητο σημείο, επειδή είναι
αλήθεια. Αφού καταλαβαίνετε τι εννοούν, γιατί δεν υποχωρείτε;
Θα μπορούσε, άραγε, κάποια μακροχρόνια σιωπηρή συμφωνία
που είχατε κάνει με τον εαυτό σας («Κανένας δεν θα με εκμεταλλευτεί ποτέ») να περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις; Αν δεν έχετε
ακόμη παραδεχτεί ότι αυτή η συμφωνία υφίσταται, θα βιώσετε
περισσότερες στιγμές σαν αυτήν κατά τη διάρκεια της ζωής σας.
Μπορεί να τις εκλάβετε λανθασμένα ως απλή διάσταση απόψεων, όμως με λίγη εσωτερική αναζήτηση θα ανακαλύψετε ότι οι
σιωπηρές συμφωνίες που έχετε με τον εαυτό σας εμφανίζονται
στην αλληλεπίδρασή σας με τους άλλους.
Μια ματιά σε μερικές ψυχολογικές θεωρίες μπορεί να βοηθήσει να διευκρινίσετε πώς εκδηλώνονται οι σιωπηρές συμφωνίες. Οι πρώιμες εμπειρίες σας ενισχύονται και συσσωρεύονται
καθώς μεγαλώνετε και ωριμάζετε. Για πολλούς από εμάς, αυτό
αρχίζει με μια εξελισσόμενη αίσθηση των γονέων μας η οποία
επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Εάν στα αρχικά στάδια της ζωής σας οι γονείς
σας ανταποκρίνονται απέναντί σας με αγάπη και αντανακλούν
σ’ εσας επιβεβαίωση, έγκριση και αποδοχή, θα βλέπετε τον εαυτό σας ως αξιόλογο και εγγενώς πολύτιμο. Αργότερα ενδέχεται
να το εκδηλώσετε αυτό με μία υγιή αίσθηση του εαυτού σας
και θετικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους. Αν, από την άλλη
πλευρά, εισπράττετε σκληρότητα, αποδοκιμασία, αποδέσμευση
16
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ή απόρριψη, ενδέχεται να αναπτύξετε μια πιο αρνητική αίσθηση του εαυτού σας, καθώς επίσης και άγχος σχετικά με το τι να
περιμένετε από τους άλλους. Συχνά αυτά που εισπράττετε είναι
ένας αντικρουόμενος συνδυασμός συμπεριφορών από τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. Για παράδειγμα, ένα άτομο
μπορεί να είναι και στοργικό και υπερβολικά επικριτικό μαζί σας.
Αυτή η αντίθεση περιπλέκει την ικανότητά σας να οργανώσετε
την αίσθηση του ποιος είστε και τι περιμένετε από τους άλλους.
Ενδέχεται να μεγαλώσετε πιστεύοντας ότι σας αγαπούν μεν,
αλλά δεν σας αποδέχονται αληθινά.
Κάποιοι ψυχολόγοι έχουν εκφράσει την αντίληψη ότι όταν
η άποψή σας για τον εαυτό σας δεν ενισχύεται μέσω έγκρισης
και ανταπόκρισης από τους πρώιμους φροντιστές σας, μπορεί να
αναπτύξετε έναν «ψευδή» εαυτό ελπίζοντας να λάβετε πιο αυτοεπιβεβαιωτικές ανταποκρίσεις. Εν μέρει, οι αλλαγές στη συμπεριφορά συμβαίνουν σχετικώς φυσιολογικά, καθώς τα παιδιά
κοινωνικοποιούνται και αρχίζουν να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους βάσει των αποδεκτών άγραφων νόμων αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, στις πιο ακραίες μορφές της, αυτή η μορφή
εξέλιξης μπορεί να σημαίνει ότι τα άτομα έχουν αποκοπεί από
ουσιαστικές διαστάσεις του εαυτού τους και ότι προχωρούν στη
ζωή χωρίς να είναι αυτοί που είναι στην πραγματικότητα.
Γιατί αυτές οι θεωρίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν μαθαίνουμε για τις σιωπηρές συμφωνίες; Οι σιωπηρές συμφωνίες
προκύπτουν εσωτερικά εκεί όπου διατηρείτε τις αληθινές σας
επιθυμίες, πεποιθήσεις και προσδοκίες, μαζί με εκείνες τις προσδοκίες που έχετε εσωτερικεύσει από τους άλλους. Μερικές φορές
17
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έχουν διαμορφωθεί από μιαν ανάγκη να συνεχίσετε να παρουσιάζετε τον ψευδή εαυτό που αρχίσατε να αναπτύσσετε νωρίς στη
ζωή σας. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν έχετε οδηγηθεί να πιστεύετε ότι ο αληθινός σας εαυτός δεν είναι κατάλληλος ή δεν έχει
αξία. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι η σιωπηρή σας συμφωνία με
τον εαυτό σας είναι ότι δεν θα επιτρέψετε ποτέ να διακυβευθεί
η ανεξαρτησία σας. Αυτή η συμφωνία ενδέχεται ουσιαστικά να
αντανακλά το αντίθετο από αυτό που λαχταρά ο αληθινός σας
εαυτός: εξάρτηση από κάποιον που σας αγαπά αληθινά. Ωστόσο,
αν οι αρχικές σας εμπειρίες σάς έκαναν να αισθάνεστε ότι η εξάρτησή σας από άλλους απορρίπτεται ή δεν εγκρίνεται, μπορεί να
έχετε αναπτύξει μια επιμονή στην απόλυτη ανεξαρτησία για να
προστατευθείτε από το να βιώσετε απογοήτευση και απόρριψη
από κάποιον από τον οποίον επιθυμείτε αληθινά να εξαρτηθείτε.
Όταν δύο άνθρωποι κουβαλούν εσωτερικά κατάλοιπα από
διαφορετικές πρώιμες εμπειρίες στις ενήλικες σχέσεις τους, μπορείτε να φανταστείτε τι πιθανότητες υπάρχουν για αντιλήψεις μη
ευθυγραμμισμένες, σχετικά με το πώς να αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους και να ερμηνεύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου. Αυτά
τα κατάλοιπα βοηθούν να διαμορφώσετε τις σιωπηρές σας συμφωνίες με τον εαυτό σας, οι οποίες γίνονται κομμάτια των σιωπηρών συμφωνιών σας με τους άλλους, διαιωνίζοντας με αυτόν τον
τρόπο τις επιπτώσεις από τις εμπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις
σας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξής
σας.
Επίσης αξίζει να ληφθούν υπόψη οι θεωρίες που υπαινίσσονται ότι μπορεί να είστε επιρρεπείς σε ένα οικογενειακό μοτίβο
18
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σύναψης σχέσεων το οποίο έχει περάσει δια μέσου πολλών γενεών. Αυτή η «πολυγενετική διαδικασία μετάδοσης» μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητά σας να αναπτύξετε μια ξεχωριστή αίσθηση για τον εαυτό σας, όμως μπορεί επίσης να καθοδηγήσει
και το πώς αλληλεπιδράτε με τους άλλους. Μερικές φορές ένας
γονέας παρεκκλίνει από τα παραδοσιακά οικογενειακά μοτίβα
και μεταβιβάζει στους απογόνους του (και άμεσα και έμμεσα)
άλλες απόψεις περί σχέσεων, συναισθηματικής έκφρασης και
ανταπόκρισης. Αν απορροφήσετε αυτές τις παραλλαγές, μπορείτε να αναπτύξετε μια πιο ξεχωριστή αίσθηση του εαυτού σας που
επιτρέπει περισσότερη αυτονομία από αυτά τα μοτίβα. Εσείς με
τη σειρά σας μπορείτε να περάσετε αυτές τις διαφορές στα παιδιά σας, και πάει λέγοντας. Φυσικά, τα μέλη μιας οικογένειας
ενδέχεται να βιώνουν μεταβλητούς βαθμούς προσκόλλησης σε
οικογενειακές συνήθειες από γενιά σε γενιά, με κάποια άτομα να
προσκολλώνται σε αυτές περισσότερο από άλλα και να περνούν
στην επόμενη γενιά τα μοτίβα με μικρές παραλλαγές.
Για παράδειγμα, υποθέστε ότι η οικογένειά σας κληροδοτεί
την αντίληψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν παντρεμένοι
ό,τι κι αν συμβεί. Έπειτα, μετά από γενιές μελών της οικογένειας
που υπακούουν σ’ αυτόν τον κανόνα, η ανιψιά σας η Κέντρα, η
οποία ανατράφηκε από μία μητέρα με ελεύθερο πνεύμα, παίρνει
διαζύγιο. Αρκετά μέλη της οικογένειας αντιδρούν με αποδοκιμασία, ακόμα και με θυμό. Αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την Κέντρα
σαν παρία. Την ίδια στιγμή η Κέντρα αισθάνεται ανακούφιση
τώρα που ενήργησε με θάρρος και χάριν των προσωπικών της
αναγκών. Βλέποντας τη μητέρα της να κάνει ατομικές επιλογές
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όταν η Κέντρα μεγάλωνε, τη βοήθησε να σκέφτεται τις ανάγκες
της ξεχωριστά από εκείνες της οικογένειάς της και να κάνει αυτό
που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό της. Αυτό είναι
ένα παράδειγμα της μακρόχρονης επήρειας γενεών, των παραδοσιακών συναισθημάτων της οικογένειας και της προσέγγισής
τους απέναντι στον γάμο, καθώς επίσης και της ικανότητας ενός
ατόμου να διαχωρίζει τον εαυτό του από αυτήν. Οι γονείς σας
δεν είναι οι μόνοι που ασκούν επιρροή‧ εσείς, τα αδέλφια σας και
οι γονείς σας μπορεί να έχετε επηρεαστεί από ένα οικογενειακό
σύστημα πολλών γενεών, το οποίο υφίσταται για πολύ μεγάλο
διάστημα, κάτι που σημαίνει ότι η υποστήριξη σιωπηρών συμφωνιών ενδέχεται να συνεχίσει να υπάρχει στην πορεία. Ωστόσο,
όταν κάποια μέλη της οικογένειας διαφοροποιούνται, οι σιωπηρές συμφωνίες συχνά διαλύονται, οδηγώντας κάποιες φορές σε
οικογενειακές διαμάχες και αλληλοσπαραγμό.
Αναλόγως με το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεστε επί του
παρόντος, κάποιες σιωπηρές συμφωνίες μπορεί να έχουν περισσότερο νόημα για εσάς. Παραδείγματος χάριν, στα είκοσι και στα
τριάντα σας κάνετε σημαντικές επιλογές σχετικά με τη μόρφωσή
σας, την απασχόλησή σας, τις φιλίες σας και τους συντρόφους
σας. Οι σιωπηρές σας συμφωνίες μπορεί να είναι γεμάτες προσδοκίες για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η ζωή σας, ποιον σύντροφο
πρέπει να επιλέξετε και πώς αυτός ο σύντροφος και οι άλλοι που
βρίσκονται κοντά σας θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Ωστόσο,
σε ένα μεταγενέστερο στάδιο όπως η μέση ηλικία, οι ανάγκες
σας, οι επιθυμίες σας και οι προσδοκίες σας μπορεί να έχουν αλλάξει. Μέχρι τότε μπορεί να έχετε αποκτήσει εμπειρίες που αλ20

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

λάζουν αυτό που περιμένετε από τον εαυτό σας και τους άλλους,
καθιστώντας πιο πιθανό οι παλιές σιωπηρές σας συμφωνίες να
μην σας χρησιμεύουν πλέον. Στην πραγματικότητα, οι σιωπηρές
σας συμφωνίες ενδέχεται να εμποδίζουν καινούργιους στόχους
για τη ζωή σας, προκαλώντας σας να επαναξιολογήσετε τις παλιές σας συμφωνίες και να τις αλλάξετε. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
ενδέχεται να αισθανθείτε συναισθηματική δυσφορία, την οποία
δεν καταλαβαίνετε απολύτως ή δεν εξετάζετε συνειδητά, όμως
σας ωθεί να θέλετε να κάνετε αλλαγές στη ζωή σας.
Οι σιωπηρές συμφωνίες μπορεί να εξασθενούν αργότερα στη
ζωή σας. Μπορεί να έχετε συναντήσει μεγαλύτερους συγγενείς
που είναι πολύ ελεύθεροι στις απόψεις τους, που τους αρέσει να
λένε αυτό που σκέφτονται, να πετούν ωμά σχόλια σε οικογενειακές συζητήσεις. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκονται σε ένα στάδιο της ζωής στη διάρκεια του οποίου αισθάνονται να τους απασχολούν λιγότερο από ποτέ οι προσδοκίες των
άλλων από εκείνους, τόσο οι σιωπηρές όσο και οι εκπεφρασμένες. Απελευθερωμένοι από τις δικές τους σιωπηρές συμφωνίες,
είναι σε θέση να μιλήσουν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια χωρίς να
αυτολογοκρίνονται από φόβο.
Οι ποικίλες θεωρίες σχετικά με το πώς και γιατί οι άνθρωποι
λειτουργούν όπως λειτουργούν, έχουν πληροφορήσει την αντίληψή μας περί του τι είναι οι σιωπηρές συμφωνίες, πώς γεννιούνται
και πώς εκδηλώνονται στη ζωή μας. Έχετε στον νου σας αυτές
τις ιδέες και θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τις ρίζες και τις
επιπτώσεις των δικών σας σιωπηρών συμφωνιών.
Καθώς προχωράτε στην ανάγνωση του βιβλίου, θα δείτε πώς
21

Σιωπηρές Συμφωνίες

να καθοδηγήσετε παραγωγικές συζητήσεις που «ηρεμούν τα
πνεύματα», οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υγιέστερες επιλογές ως προς τις σχέσεις σας. Τα εργαλεία που σας παρέχονται
θα σας βοηθήσουν αν έχετε ποτέ:
•• Σταματήσει να προσπαθείτε να επιλύσετε κάτι επειδή
απλώς δεν θέλατε να βρεθείτε ξανά σ’ αυτήν τη θέση.
•• Αρνηθεί κατ’ εξακολούθηση ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά.
•• Παρατηρήσει επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε όλες τις
σχέσεις σας.
•• Προδοθεί από κάποιον που νομίζατε πως ξέρατε καλά.
•• Βιώσει την απόσταση να μεγαλώνει ανάμεσα σ’ εσάς και
έναν στενό φίλο/φίλη.
•• Θεωρήσει ότι κάποια ζητήματα ανάμεσα σ’ εσάς και τα
αδέλφια σας είναι ανυπέρβλητα.
•• Αποφύγει κατά πρόσωπο αντιμετώπιση, όσο κι αν σας έχει
κοστίσει.
•• Παραμείνει σε προβληματική σχέση για να αποφύγετε να
μείνετε μόνοι σας.
•• Αποκρύψει τον πραγματικό σας εαυτό για να κερδίσετε
μια προαγωγή.
•• Παντρευτεί κάποιον/αν επειδή δεν θέλατε να του/της ραγίσετε την καρδιά.
•• Πει στα παιδιά σας ναι, όταν ξέρατε ότι έπρεπε να πείτε όχι.
22

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Αν είστε σαν τον περισσότερο κόσμο, αυτά τα ζητήματα (και
τόσα άλλα) είναι τα είδη των εκρηκτικών θεμάτων τα οποία αγνοείτε ή αποφεύγετε να συζητάτε για να αποτρέψετε τις διαμάχες.
Πολύ λίγοι από εμάς επιθυμούν τις εντάσεις, όμως το να αποφεύγουμε τις διαμάχες δεν οδηγεί συνήθως σε ειρήνη. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μια τέτοια αποφυγή μπορεί να είναι ακόμα και βλαβερή. Όταν σωπαίνετε από φόβο, απλώς καθυστερείτε το αναπόφευκτο. Είναι σαν να αγνοείτε μια μικρή φωτιά‧ αν την αντιμετωπίσετε εγκαίρως, μπορεί να σβηστεί εύκολα, όμως αν αρνηθείτε
να ασχοληθείτε μαζί της για μεγάλο διάστημα, θα χρειαστείτε
ολόκληρη την πυροσβεστική. Ακόμα χειρότερα, σε καθεμιά από
τις σχέσεις σας έχετε πιθανώς επιτρέψει σε πολλές σιωπηρές συμφωνίες να συνεχίζουν ανεξέλεγκτες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει
σε πυρκαγιά. Και όταν η διαμάχη που αποφεύγετε είναι μια διαμάχη που διεξάγεται μέσα σας, αυτή η φωτιά θα εξαπλωθεί.
Καθώς θα διερευνούμε κάποιους από τους τρόπους με τους
οποίους οι σιωπηρές συμφωνίες μπορούν να εμφανιστούν στη
ζωή σας, ενδέχεται να δείτε τον εαυτό σας μέσα στις ιστορίες. Θα
δείτε πώς οι καθοριστικές εμπειρίες στην παιδική σας ηλικία, τα
κεκτημένα μηνύματα από την οικογένεια και από άλλους και οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ανάπτυξής σας συνεισφέρουν στις σιωπηρές συμφωνίες που
δημιουργείτε. Οι ιστορίες και οι ασκήσεις στα επόμενα κεφάλαια
θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τις σιωπηρές σας συμφωνίες
με τον εαυτό σας και εκείνες που έχετε με τους άλλους. Στην πορεία θα βρείτε στρατηγικές για να τις αντιμετωπίσετε και, αν το
επιλέξετε, να τις αναθεωρήσετε.
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ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ;

Γ

ια εσάς που θέλετε να καταλάβετε πώς μπορούν να ξεκινήσουν τα πράγματα από την πλευρά του ατόμου, παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα το πώς διαμορφώνονται οι σιωπηρές
συμφωνίες. Εδώ είναι μια ιστορία ενός ατόμου για το πώς ξεκίνησαν όλα. Όπως θα αναλογίζεστε την εισαγωγή της Σάρα στις
σιωπηρές συμφωνίες, ενδέχεται να δείτε τον εαυτό σας σε κάποια
από αυτά τα σενάρια. Η ιστορία της θα σας δείξει πώς ξεκινούν
οι σιωπηρές συμφωνίες, πώς ενισχύονται και εμφανίζονται κατ’
επανάληψη στη διάρκεια της ζωής σας. Μόλις μάθετε από πού
πηγάζουν, θα είστε σε καλύτερη θέση να επιλέξετε έναν καινούργιο δρόμο.
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Η ΑΡΧΗ: Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ
Φαντάσου ότι είσαι ένα μικρό κορίτσι που ονομάζεται Σάρα.
Είσαι τεσσάρων χρονών και η γειτόνισσα της διπλανής πόρτας
του πατρικού σου, η Ντιάν, χτυπάει την πόρτα σας, ελπίζοντας να
μπει μέσα για να πιάσει κουβεντούλα με τη μητέρα σου, η οποία
είναι απασχολημένη με τις δουλειές του σπιτιού. Η μητέρα σου
κοιτάζει από το ματάκι, βλέπει την Ντιάν και μουρμουρίζει μέσα
απ’ τα δόντια της: «Γαμώτο! Γιατί σήμερα; Έχω πολλές δουλειές
να κάνω». Παρ’ όλα αυτά ανοίγει την πόρτα, χαμογελώντας και
καλωσορίζοντας την Ντιάν στο σπίτι. Όταν η Ντιάν σου λέει
γεια, της λες: «Πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι σου. Η μαμά είπε ότι
δεν έχει χρόνο για μπούρου-μπούρου».
Η μητέρα σου δείχνει καταντροπιασμένη και σου ουρλιάζει να μην λες τέτοια πράγματα. Απολογείται με έμφαση στην
Ντιάν, λέγοντάς της ότι όλο το πρωί δεν συμπεριφερόσουν σωστά. Έπειτα σου λέει ότι επειδή ήσουν ένα τόσο αγενές κορίτσι,
θα πρέπει να κάτσεις στη γωνία μέχρι να σου πει ότι μπορείς να
βγεις. Εσύ μπερδεύεσαι και αρχίζεις να κλαις. Προσπαθείς να
πιαστείς σφιχτά από τη μητέρα σου, όμως εκείνη σε οδηγεί σε
μια καρέκλα στη γωνία, όπου κάθεσαι και κλαις ήσυχα και όπου
η μητέρα σου σού κάνει ξεκάθαρο ότι θα παραμείνεις, μέχρι να
ζητήσεις συγγνώμη από την Ντιάν.
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ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Αυτή η εμπειρία ήταν πολύ έντονη για σένα. Αν δεν είχες δει
ποτέ ξανά άλλο παράδειγμα αυτού του είδους της ανειλικρίνειας,
η ανάμνηση του περιστατικού ενδεχομένως να ξεθώριαζε και να
είχε μικρό αντίκτυπο στις ιδέες σου περί αλήθειας και διαφάνειας. Αντιθέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας
και εφηβείας έβλεπες τη μητέρα σου να επιδεικνύει το ίδιο μοντέλο συμπεριφοράς. Παραπονιόταν και ορισμένες φορές μπορεί
ακόμα και να έκλαιγε επειδή ένιωθε επιβαρυμένη. Όμως, όταν
βρισκόταν πρόσωπο με πρόσωπο με εκείνους που προκαλούσαν
αυτά τα συναισθήματα, την έβλεπες να μεταμορφώνεται σε μια
συγκαταβατική κυρία η οποία κατάπινε τα συναισθήματά της και
συμμορφωνόταν με αυτό που της ζητούσαν. Μπορεί να νόμιζε
ότι ήταν αγενές, δυσάρεστο, άβολο ή αναίσθητο εκ μέρους της
να ενημερώνει τους άλλους για το πότε νιώθει πιεσμένη ή πότε,
για οποιονδήποτε λόγο, θέλει απλώς να μείνει μόνη της. Όμως
οι πράξεις της σου έμαθαν ότι το να είσαι ειλικρινής είναι συχνά κακή επιλογή όταν βρίσκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με γνωστούς, συγγενείς και στενούς φίλους.
Μέσα σ’ αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βρίσκονται
οι σπόροι της προσέγγισής σου στις σχέσεις και η διαμόρφωση
σιωπηρών συμφωνιών με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Θα
αντιμετωπίζεις δυσκολίες να απορρίπτεις τους άλλους, από φόβο
ότι κάνοντάς το θα απορρίψουν εσένα ή θα ντροπιαστείς. Έμαθες
από τη μητέρα σου ότι όταν δεν θέλεις την παρέα κάποιου άλλου
ατόμου, δεν πρέπει να είσαι ειλικρινής γι’ αυτό. Στο όνομα της
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αβρότητας, επέδειξε ανειλικρίνεια κι έπειτα σε τιμώρησε επειδή αποκάλυψες την αλήθεια. Αυτό σε άφησε με έντονη αίσθηση
ντροπής. Επιπλέον ένιωσες εγκαταλειμμένη από τη μητέρα που
νόμιζες ότι βοηθούσες.
Ποιο είναι το μεγάλο μάθημα που έμαθες; Ότι το να λες στους
άλλους πώς αισθάνεσαι στην πραγματικότητα είναι κακό. Πέρα
από αυτό, και ίσως πιο σημαντικό, έμαθες ότι τα αυθεντικά σου
συναισθήματα δεν είναι σημαντικά, αν κάποιος θέλει κάτι από
σένα που στην πραγματικότητα δεν θέλεις να του δώσεις.
Όταν βρέθηκες μάρτυρας κατά τη διάρκεια της εφηβείας σου
σε τέτοιες σκηνές, αντιτάχθηκες στην έλλειψη αυθεντικότητας
της μητέρας σου. Μερικές φορές μπορεί ακόμα και να την επέπληξες, όμως εκείνη απέρριψε την επίκρισή σου. Αντιθέτως, σου
εξηγούσε ότι ακόμα και όταν ήταν κουρασμένη, απασχολημένη
ή στα μαχαίρια με τους άλλους, συνέχιζε να μην βλέπει τον λόγο
να αρνείται τους ανθρώπους και να τους κάνει να αισθάνονται
μη αποδεκτοί ή ανεπιθύμητοι. Εξήγησε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν
κακές προθέσεις, αλλά κάποιες φορές απλώς χρειάζονταν τη βοήθειά της ή ήταν πολύ καλοί για να τους διώξει. Τα επακόλουθα
αυτού του είδους της «ευγένειας» μπορεί να είναι τρομερά. Για
παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αυτού του σκεπτικού, η μητέρα σου
ξόδεψε δεκαπέντε χρόνια σε μια σχέση με έναν άντρα ο οποίος
ολοφάνερα δεν της ταίριαζε. Με μεγάλη αγανάκτηση την παρακολουθούσες να μάχεται ενάντια στην επιθυμία της να τον εγκαταλείψει, με δικαιολογίες όπως «Αφού είναι καλός άνθρωπος».
Και ορκίστηκες ότι ποτέ δεν θα γίνεις χαλάκι να σε πατήσουν,
ούτε θα υποταχθείς σε κάποιον άλλο για να καλύψεις τις ανάγκες
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του παραμελώντας τις δικές σου. Δεν μπορούσες να φανταστείς
όμως τότε πόσο δύσκολο θα σου ήταν να μείνεις πιστή σ’ εκείνη
την υπόσχεση.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:
Η ΣΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Τα σενάρια της Σάρα είναι τα είδη των πρώιμων εμπειριών
που μας διδάσκουν να συνάπτουμε σιωπηρές συμφωνίες με τον
εαυτό μας και τους άλλους. Πάει κάπως έτσι: Όταν είσαι μωρό,
έχεις την τάση να εκφράζεις αυθεντικά συναισθήματα και αντιδράσεις στον κόσμο γύρω σου και όσο μεγαλώνεις το ρεπερτόριό
σου από εκφράσεις επεκτείνεται. Ως βρέφος ή νήπιο, μπορεί να
πετάξεις ένα παιχνίδι κάτω όταν το βαρεθείς ή να χτυπήσεις το
χέρι του ενήλικα που έχει βάλει κάτι που θέλεις κάπου που δεν
μπορείς να το πάρεις, όμως σταδιακά μαθαίνεις να χρησιμοποιείς λέξεις για να εκφράζεις αυτό που αισθάνεσαι. Στην πορεία οι
γονείς, οι συγγενείς και αμέτρητοι άνθρωποι που συναντάς έξω
στον κόσμο σε διδάσκουν να εκφράζεσαι με κοινωνικώς αποδεκτούς τρόπους.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, η μικρή Σάρα κατσαδιάστηκε επειδή
ενημέρωσε τη γειτόνισσα ότι η μαμά της στην πραγματικότητα
δεν την ήθελε εκεί. Η μητέρα της ήθελε να κάνει ξεκάθαρο ότι η
ευθύτητα της κόρης της δεν θα ανταμειβόταν, κι έπειτα η Σάρα
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ήταν μάρτυρας στην αντιφατική συνέχεια: Η μητέρα της ενοχλήθηκε, αλλά προσκάλεσε τη γειτόνισσα να μπει έτσι κι αλλιώς. Η
Σάρα έμαθε ότι ενδέχεται να θέλεις να σε αφήσει κάποιος ήσυχη,
αλλά δεν πρέπει να του το λες, και η μητέρα της ποτέ δεν τη
συμβούλεψε να κάνει κάτι διαφορετικό. Η Σάρα έμαθε επίσης
ότι αν είσαι ειλικρινής σε τέτοιες περιστάσεις, κάποιος θα έρθει
σε δύσκολη θέση (στην ηλικία της, πιθανότατα είχε την αίσθηση
μάλλον καθαρής ντροπής) και ίσως ακόμα και να θυμώσει. Έμαθε επίσης ότι το άλλο άτομο σ’ αυτήν την κατάσταση —σε αυτήν
την περίπτωση η γειτόνισσα— μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο.
Εξάλλου, η Ντιάν άκουσε τη Σάρα να λέει ότι η μητέρα της ήθελε
να τη διώξει, όμως έμεινε παρ’ όλα αυτά. Το να κατηγορήσουν τη
Σάρα βοήθησε τους πάντες να κρύψουν το όλο πράγμα κάτω από
το χαλί. Όμως, το μάθημα ήταν εκεί. Με απλά λόγια, η Σάρα έμαθε να μην εκφράζει τα συναισθήματά της, αν μια τέτοια έκφραση
συνοδεύεται με κάποιον κίνδυνο να προκληθεί ταραχή.
Οπότε, τι γίνεται μετά; Συνήθως το βουλώνουμε και θάβουμε
τα συναισθήματά μας. Μερικές φορές ξέρουμε ότι είναι εκεί και
επιλέγουμε συνειδητά να μην τα μοιραστούμε. Μερικές φορές τα
έχουμε θάψει τόσο βαθιά και για τόσο πολύ, που είτε δεν ξέρουμε
τι αισθανόμαστε ή δεν μπορούμε να καθορίσουμε ξεκάθαρα αν
τα συναισθήματά μας είναι ακόμη παρόντα.
Ένα μεγάλο πρόβλημα μ’ αυτήν τη καταστολή είναι ότι ακόμα
και συναισθήματα που φαίνονται θαμμένα θα εμφανιστούν στη
συμπεριφορά μας. Επειδή έχουμε μέσα μας αμφιβολία και φόβο
σχετικά με το αν θα πρέπει να μοιραστούμε τα συναισθήματά
μας, κάνουμε συμβιβασμούς με τον εαυτό μας με τη μορφή σιω30
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πηρών συμφωνιών. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι τέτοια συναισθήματα θα προκαλέσουν δυσκολίες αν τα εκφράσουμε φωναχτά, οπότε κάνουμε μια συμφωνία με τον εαυτό μας και με τους άλλους
να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη παραμένοντας σιωπηλοί.

ΝΙΩΣΕ ΤΟ, ΜΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΣ!
Πώς όμως κάτι που το συμφωνείτε με τον εαυτό σας και μόνο
μπορεί να θεωρηθεί συμφωνία; Στις συμφωνίες με τον εαυτό σας
είναι σαν να συμμετέχουν δύο κομμάτια σας. Για να αποφύγετε τον θυμό, την αποδοκιμασία ή την απόρριψη των άλλων, ή
απλώς για να αποφύγετε την αμηχανία της κατά πρόσωπο αντιμετώπισης, διαχωρίζετε την πλευρά σας που συγκρατεί τα αυθεντικά σας συναισθήματα, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις σας και
διατηρεί την αλήθεια ανείπωτη, από την πλευρά που τα εκφράζει
ανοιχτά. Σαν τη Σάρα, της οποίας τα συναισθήματα ήταν καλώς
ευθυγραμμισμένα με την προθυμία της να τα εκφράσει ελεύθερα, η οποία έμαθε όμως να διαχωρίζεται σε δύο προσωπικότητες,
έτσι κι εσείς μπορεί να νιώσετε πιεσμένοι να διαχωρίσετε αυτές
τις πλευρές του εαυτού σας. Συνεπώς, προκειμένου να συνδυάσετε τα συναισθήματα που έχετε και θέλετε να εκφράσετε με την
επιθυμία να τα διατηρήσετε μυστικά, πρέπει να αναπτύξετε ένα
σύστημα που να σας επιτρέπει να έχετε τα συναισθήματα, αλλά
να τα κρατάτε κρυμμένα. Αυτός ο μηχανισμός είναι μια σιωπηρή
συμφωνία.
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ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
Οι σιωπηρές συμφωνίες στις σχέσεις σας λειτουργούν παρόμοια μ’ αυτό, αλλά με περισσότερα επίπεδα. Σ’ αυτόν τον τομέα
σιωπάτε μερικές φορές ως προς αυτό που συμβαίνει κάτω από
την επιφάνεια, παρόλο που η συμπεριφορά σας σάς ξεσκεπάζει.
Για παράδειγμα, ο σύντροφός σας έρχεται αντιμέτωπος με τα αυθεντικά σας συναισθήματα όταν εξωτερικεύετε τον φόβο σας για
σεξουαλική οικειότητα με τη μορφή πονοκεφάλων την ώρα του
ύπνου. Ωστόσο, συμφωνεί (σιωπηλά) να μην πει τίποτα γι’ αυτό
εξαιτίας του δικού του φόβου ότι αν εσείς οι δύο αντιμετωπίσετε το ζήτημα ανοιχτά, οι πραγματικές αιτίες για την έλλειψη
ενδιαφέροντός σας ενδέχεται να είναι τόσο σοβαρές, που μπορεί
να μην είναι ποτέ ξανά σε θέση να κάνει σεξ μαζί σας. Επίσης,
θέλει να αποφύγει μια άβολη συζήτηση περί σεξ, επειδή δεν θέλει
να αποκαλύψει φωναχτά ότι δεν έχει σεξουαλική αυτοπεποίθηση
και γι’ αυτόν τον λόγο οι γυναίκες τον φοβίζουν. Οπότε βασίζεται επάνω σας για να συνεχίσετε να τον βοηθάτε να διατηρεί τις
ανησυχίες και τα συναισθήματά του επίσης σιωπηρά.

ΚΑΤΑ ΜΑΝΑ, ΚΑΤΑ ΚΟΡΗ:
ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Ας επισκεφτούμε ξανά τη Σάρα ως έφηβη. Καθώς μεγαλώ32
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νει, οι σχέσεις της με τους άντρες δυστυχώς ακολουθούν τον ίδιο
δρόμο όπως αυτές της μητέρας της, παρά τον όρκο της για το
αντίθετο. Μετά από αρκετούς μήνες που έβγαινε ραντεβού με το
πρώτο της αγόρι από το γυμνάσιο, η Σάρα αποφασίζει ότι θέλει
την ελευθερία να βγαίνει ραντεβού και με άλλα αγόρια, όμως
το αγόρι της είναι ένα ειλικρινά καλό παιδί, απέναντι στα συναισθήματα του οποίου είναι ευαίσθητη, οπότε το βρίσκει πολύ
δύσκολο να χωρίσει μαζί του. Αντί να πει απλώς στο αγόρι της
πώς αισθάνεται, αντιθέτως εκνευρίζεται με αυξανόμενο ρυθμό
μαζί του για ασήμαντα πράγματα. Η Σάρα επαναλαμβάνει την
ίδια σιωπηρή ανταπόκριση που έμαθε από τη μητέρα της. Το αγόρι της είναι ντροπαλό και φοβάται ότι δεν θα σταθεί ικανός να
βρει ένα κορίτσι τόσο ξεχωριστό όπως η Σάρα, οπότε ούτε εκείνος μιλάει για να τερματίσει τη σχέση. Τελικά χωρίζουν κάποια
στιγμή, όμως μόνο μετά από οδυνηρές εβδομάδες με αντιφατικά
σημάδια, δράμα και διακοπτόμενη επικοινωνία, εξαιτίας των συμπληρωματικών τους σιωπηρών συμφωνιών.
Στα εικοσιένα, μια ζωντανή, ριψοκίνδυνη νέα γυναίκα με
όνειρα και φιλοδοξίες, η Σάρα επαναλαμβάνει τον ίδιο κύκλο.
Γνωρίζει τον Τζον‧ έναν τίμιο, ειλικρινή επαρχιώτη, τον οποίο
βλέπει ως μία ασφαλή επιλογή. Συμφωνεί σιωπηρά να μείνει μαζί
του ώστε να μπορέσει να βιώσει την πρώτη της ενήλικη σχέση
χωρίς πολλή πρόκληση ή ρίσκο. Ο Τζον, παρά το ότι ξέρει ότι οι
δυο τους είναι ασύμβατοι, μένει με τη Σάρα επειδή λαχταρά την
αλλαγή και την έξαψη τις οποίες δεν έχει τα κότσια να δημιουργήσει από μόνος του. Ποθώντας περισσότερα, η Σάρα κουράζεται από τη σχέση. Ακολουθώντας την παλιά της συμπεριφορά,
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φοβάται να του πει πώς αισθάνεται επειδή φοβάται ότι εκείνος
θα θυμώσει και θα την απορρίψει. Τελικώς, η σχέση φθάνει σε
ένα επεισοδιακό τέλος.
Επειδή η Σάρα δεν έχει τα εργαλεία να αναγνωρίσει και να
αντιμετωπίσει τη δική της σιωπηρή συμφωνία, καθώς επίσης
και τις σιωπηρές της συμφωνίες με τους άλλους, αυτός ο αντιπαραγωγικός κύκλος συνεχίζει ακάθεκτος και στην ενηλικίωση.
Τελικώς συνάπτει σχέση με τον Ντιν, άλλον έναν καλό άντρα,
από τον οποίο είναι πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχουν πολλά να
τους ενώνουν, όμως είναι ο πρώτος άντρας που επικυρώνει τις
απόψεις της και το δικαίωμά της να κάνει επιλογές βασισμένες
στις ανάγκες της, οπότε τον παντρεύεται. Για ένα διάστημα η
αποδοχή του καθιστά πιο εύκολο για τη Σάρα να ανέχεται τις
ασυμβατότητές τους.
Μετά από μερικά χρόνια η Σάρα παραδέχεται ότι αυτή η σχέση δεν την κάνει ευτυχισμένη. Για να κατευνάσει το άγχος του
να απορρίψει κάποιον ξανά, πείθει τον εαυτό της ότι είναι πολύ
μυγιάγγιχτη και παραμένει σιωπηρά δυστυχισμένη μέσα στον
γάμο της. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η Σάρα νιώθει επιτέλους
αυτοπεποίθηση και ξέρει τι της γίνεται σε μεγάλο βαθμό, ώστε
να συνειδητοποιήσει ότι το να παραμένει στον γάμο της είναι
ανυπόφορο, και σπάει τη σιωπηρή της συμφωνία ότι αν πει την
αλήθεια, αυτό θα οδηγήσει σε θυμό, οδύνη και απόρριψη, ακριβώς όπως έγινε όταν ήταν τεσσάρων. Ζητάει διαζύγιο από τον
Ντιν.
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ΓΙΑΤΙ Η ΣΑΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ;
Το μοτίβο της Σάρα να εμμένει σε μακροχρόνιες σχέσεις είναι
κατάλοιπο της σκληρής απόρριψης και οδύνης που βίωσε όταν
είπε φωναχτά αυτό που δεν τόλμησε η μητέρα της. Αυτό ήταν ένα
σημαίνον γεγονός στην πρώιμη ανάπτυξη του άγχους της σχετικά
με το να πει την αλήθεια για τα συναισθήματά της. Ως ακόμα
μικρότερο παιδί, η Σάρα μπορούσε να διαισθανθεί πολλά από τη
γλώσσα του σώματος της μητέρας της, το θυμικό της και τις πράξεις της σε στιγμές που η μητέρα της πάλευε με την επιθυμία της
να είναι ανοιχτή με τους άλλους, ωστόσο αποφάσιζε αντιθέτως
να σωπαίνει. Όπως γίνεται επίσης συχνά με τα μικρά παιδιά, η
ικανότητα της Σάρα να το διαισθανθεί αυτό της προέκυψε ακόμα
και πριν να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να το εκφράσει με λόγια.
Αργότερα, αντί να προτιμήσει να αναγνωρίσει τα πραγματικά
της συναισθήματα και να φύγει, αφού δει το πρώτο (ή δεύτερο,
ή τρίτο) κόκκινο σημαιάκι, η Σάρα έμαθε να εξωτερικεύει τη δυστυχία στη σχέση της με το να είναι σχολαστική και να επιδεικνύει εκνευρισμό και ανυπομονησία, ελπίζοντας εν τω μεταξύ ότι
ο σύντροφός της θα τερματίσει τη σχέση, ώστε να μην χρειαστεί
να το κάνει η ίδια. Στο τέλος οι σχέσεις τερματίστηκαν επειδή η
συμπεριφορά της ανάγκασε τα συναισθήματά της να βγουν στο
φως. Μόνο τότε έσπασε η σιωπηρή συμφωνία.
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ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:
ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ
Μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων αποκαλύπτει
συχνά ότι και οι δύο πλευρές έχουν σκέψεις και συναισθήματα
που δεν έχουν μοιραστεί πλήρως μεταξύ τους, από φόβο ότι θα
τερματιστεί η σχέση ή ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ορισμένα
ανέγγιχτα βαθιά συναισθήματα. Ως αποτέλεσμα της σιωπής σας,
η συμπεριφορά σας και οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις που τη συνοδεύουν ερμηνεύονται συχνά εσφαλμένα.
Έχετε εσωτερικεύσει αυτόν τον τρόπο να κάνετε τα πράγματα
εξαιτίας των πολλών φορών στη ζωή σας όταν η ανοιχτή έκφραση των συναισθημάτων αποδείχτηκε επικίνδυνη ή έτυχε ανταπόκρισης που σας έκανε να νιώσετε άγχος, ντροπή, ενοχή ή ανασφάλεια. Κι έτσι μάθατε να δημιουργείτε σιωπηρές συμφωνίες.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε
τις δικές μας σιωπηρές συμφωνίες;
Ενδέχεται να έχετε σιωπηρές συμφωνίες στη ζωή σας όταν:
•• Τα πάτε καλά επιφανειακά και εκεί παραμένετε‧ στην επιφάνεια.
•• Αυτά που δεν λέτε έχουν γίνει πιο δυνατά στ’ αφτιά σας
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από την ικανότητά σας να τα εκφράσετε φωναχτά.
•• Πιστεύετε ότι αν η αλήθεια αποκαλυφθεί η ζωή σας θα
γίνει κόλαση.
•• Πιστεύετε ότι θα ήταν πιο οδυνηρό να μοιραστείτε αυτά
που αισθάνεστε από το να τα αρνηθείτε.
•• Η σχέση σας βασίζεται στο να ξέρετε τι να μην αναφέρετε.
•• Πιστεύετε ότι αν μιλήσετε γι’ αυτό θα χάσετε κάτι ή, πιο
σημαντικό, κάποιον.

Μπορεί να ανακαλύψετε επίσης ότι βρίσκεστε σε μία σιωπηρή συμφωνία, όταν μιλάτε για οτιδήποτε άλλο εκτός από
αυτό που σας απασχολεί στην πραγματικότητα. Συχνά, όταν
αισθάνεστε αβοήθητοι να αλλάξετε μια κατάσταση, προσπαθείτε να αγνοήσετε το πόσο πολύ σας ενοχλεί και αντιθέτως
επενδύετε ενέργεια στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσετε ή
να αρνηθείτε τα συναισθήματά σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις
λέμε στους εαυτούς μας ότι είναι πιο εποικοδομητικό να παραμείνουμε σιωπηλοί. Και μερικές φορές έχουμε τόση άγνοια,
που ακόμα και όταν μιλάμε για διάφορα, η βλαβερή σιωπηρή
συμφωνία συνεχίζεται επ’ αόριστον.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Φόβος
Μερικές σιωπηρές συμφωνίες καθοδηγούνται από τον
φόβο μας ότι με την άρση της σιωπής θα επιτρέψουμε στους
άλλους να μας γνωρίσουν πραγματικά. Γιατί δεν έχουμε το
θάρρος να εκφράσουμε τα αληθινά μας συναισθήματα στους
ανθρώπους που αγαπάμε; Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε
για τις φιλοδοξίες μας στη δουλειά; Γιατί συνεχίζουμε να παίζουμε τον ρόλο της μικρής αδελφής ή του μικρού αδελφού,
παρά το γεγονός ότι σιχαινόμαστε να μας συμπεριφέρονται
σαν να είμαστε παιδιά; Οι απαντήσεις είναι αρκετά απλές:
Φοβόμαστε ότι οι άλλοι θα μας πληγώσουν, θα πάψουν να
μας αγαπούν, ακόμα και ότι θα μας εγκαταλείψουν. Ενδέχεται
επίσης να φοβόμαστε να παραδεχτούμε αυτό που πραγματικά
θέλουμε, επειδή τι θα γίνει αν δεν το πάρουμε ποτέ; Όμως το
να σιωπούμε για τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας δεν τις κάνει
να εξαφανίζονται. Απλώς μειώνει την πιθανότητα να αποκτήσουμε κάποτε αυτό που πραγματικά θέλουμε.

Αντιπερισπασμός
Όταν έχετε ένα ζήτημα που δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε,
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μπορεί να βρείτε έναν τρόπο να το κρύψετε από τους άλλους και
ακόμα και από τον εαυτό σας. Σε τέτοιου είδους σενάρια, κάνετε
ό,τι χρειάζεται για να αποσπάσετε την προσοχή από το ζήτημα
και να το διατηρήσετε θαμμένο. Από την ίδια τους τη φύση, οι
σιωπηρές συμφωνίες διατηρούν τα ζητήματά σας θαμμένα.
Για παράδειγμα, για να αποσπάσετε τον εαυτό σας από το
γεγονός ότι εσείς και ο σύντροφός σας έχετε απομακρυνθεί, ενδέχεται να εμπλακείτε υπερβολικά στη ζωή των παιδιών σας. Ο
σύντροφός σας ενδέχεται να συμφωνήσει σιωπηρώς να συμμετάσχει, έτσι ώστε να μπορεί να αποσπαστεί από τον φόβο του ότι
δεν τον αγαπάτε πια. Οπότε η σιωπηρή συμφωνία ξεκάθαρα δεν
αφορά τα παιδιά‧ είναι μάλλον ένα κατασκεύασμα που επιτρέπει
και στους δυο σας να αγνοείτε αυτό που φοβάστε στη σχέση σας.
Αντιπερισπασμοί σαν αυτόν σας επιτρέπουν να παριστάνετε ότι
ο αντιπερισπασμός (εν προκειμένω τα παιδιά) είναι το πράγμα
στη ζωή σας που χρειάζεται την προσοχή σας, ενώ το πραγματικό
ζήτημα έχει τεθεί στο περιθώριο.

Πολλαπλά επίπεδα
Οι σιωπηρές συμφωνίες συνδέονται συνήθως με πολλαπλές πεποιθήσεις, συναισθήματα και προσδοκίες. Το να προσπαθείτε να χειριστείτε όλα τα επίπεδα μιας σιωπηρής συμφωνίας συγχρόνως μπορεί να είναι τρομακτικό και δύσκολο. Ως
αποτέλεσμα, ενδέχεται να επιλέξετε να ασχοληθείτε μόνο με
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το πάνω επίπεδο. Όταν αισθάνεστε ότι μπορείτε να τα βγάλετε
πέρα μόνο με ένα μέρος μιας σιωπηρής συμφωνίας, έχετε την
τάση να αντιμετωπίζετε αυτό το μέρος αποκλειστικά, ενώ αρνείστε ή παραιτείστε από το υπόλοιπο κομμάτι της.
Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να πιστεύετε ότι ο σύζυγός
σας έχει μια εξωσυζυγική σχέση, όμως και οι δυο σας συμπεριφέρεστε σαν να βγαίνει απλώς έξω με φίλους, και ελπίζετε ότι αργά
ή γρήγορα θα κουραστεί από το άλλο πρόσωπο. Το πρόβλημα
εδώ είναι ότι η πραγματική σιωπηρή συμφωνία περιστρέφεται
γύρω από το γεγονός ότι ο άντρας σας εθεάθη να συχνάζει σε
γκέι μπαρ. Όμως δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ιδέα ότι
η «άλλη γυναίκα» ενδέχεται ουσιαστικά να είναι άλλος άντρας.
Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο στη σιωπή που και οι δυο σας διατηρείτε. Σας απατάει με άντρες, κι επειδή εσείς δεν είστε έτοιμη
να το αποδεχτείτε, αναγνωρίζετε την απάτη, όμως όχι με ποιον
σας απατάει στ’ αλήθεια. Ο σύζυγός σας παλεύει με τη συμπεριφορά του και δεν μπορεί να υπομείνει αυτό που πιθανώς θα πείτε
και θα κάνετε αν ανακαλύψετε ότι είναι γκέι. Οπότε συμμετέχει
στη σιωπηρή συμφωνία, λέγοντας ότι απλώς ήταν «έξω με τους
φίλους του». Οι δυο σας προτιμάτε να συμφωνήσετε σιωπηρώς
να παριστάνετε ότι καλύπτει τις αρπαχτές του με άλλες γυναίκες,
επειδή το γεγονός ότι κάνει σεξ με άντρες είναι απλώς πολύ περίπλοκο για να τα βγάλετε πέρα μαζί του. Και αν άρετε αυτή τη
σιωπή, πιθανώς να εκθέσετε και άλλα βαθιά ζητήματα, τα οποία
θα προκαλέσουν πιθανώς τεράστια αναταραχή.
Μπορεί να είναι δύσκολο να ξεσκεπάσετε όλα τα επίπεδα των
σιωπηρών σας συμφωνιών, επειδή ο ένας ή και οι δυο σας μπορεί
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να νιώσετε πνιγμένοι και ασαφείς σχετικά με το τι πονάει και σε
ποιον βαθμό. Στην ιδέα του να αποκαλύψετε όλα τα σιωπηρά
κομμάτια μεμιάς, ενδέχεται να φοβηθείτε ότι θα εκθέσετε ζητήματα τα οποία θα υπονομεύσουν ολόκληρη τη σχέση σας. Παρ’
όλα αυτά, μόλις οι βασικές αλήθειες των συναισθημάτων και των
πεποιθήσεών σας αποκαλυφθούν, μπορούν να σας παράσχουν
πιο γερά θεμέλια για μια αληθινά αυθεντική σχέση.

Αλλαγή και μεταμόρφωση
Ο σιωπηρές συμφωνίες είναι ρευστές. Ακριβώς όπως οι σχέσεις περνούν από διάφορα στάδια, έτσι αλλάζουν και οι σιωπηρές συμφωνίες. Για παράδειγμα, στην οικογένειά σας ενδέχεται
να παίζετε τον ρόλο της υπάκουης μικρής αδελφής σε αντίθεση
με την αυταρχική μεγάλη σας αδελφή. Και οι δυο σας μπορεί να
είστε εντάξει αρχικά με αυτούς τους ρόλους‧ η αδελφή σας τρέφει το εγώ της και έχει τον έλεγχο, εσείς νιώθετε προστατευμένη
και ασφαλής.
Αργότερα στη ζωή, αρχίζετε να διερευνάτε άλλες πλευρές του
εαυτού σας και ανακαλύπτετε ότι έχετε ταλέντο στις επιχειρήσεις. Είστε δυναμική και αποφασιστική και η καινούργια σας επιχείρηση κέτερινγκ σκίζει. Η σιωπηρή συμφωνία ανάμεσα σ’ εσάς
και την αδελφή σας αλλάζει για να εξυπηρετήσει τον καινούργιο
σας ρόλο. Η αδελφή σας γίνεται η περήφανη αδελφή μιας επιτυχημένης επιχειρηματία, η οποία κοκορεύεται σε όλους της τους
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φίλους για σας. Είναι λίγο ντροπιαστικό, αλλά συμφωνείτε σιωπηρά να την αφήσετε να το κάνει, επειδή νιώθετε ότι σας εκτιμούν και σας αρέσει πραγματικά αυτή η καινούργια δυναμική
μεταξύ των δυο σας. Τα επόμενα χρόνια ταξιδεύετε πολλές φορές
μαζί, μοιράζεστε μοναδικές (και ακριβές!) εμπειρίες, συμφωνώντας σιωπηρά να μην σκέφτεστε ποιος συνεισφέρει τι. Σ’ αυτό το
σημείο η συμφωνία έχει αλλάξει ξανά‧ τώρα αισθάνεστε ισότιμες
και απολαμβάνετε πλήρως η μία την παρέα της άλλης.
Οι σιωπηρές συμφωνίες με τον εαυτό σας μπορεί να μεταμορφωθούν με άλλον τρόπο. Μερικές φορές ενδέχεται να αποφύγετε
να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα που έχετε και τα οποία αντικρούονται με τις πεποιθήσεις της οικογένειας και της κοινότητάς
σας. Παρ’ όλα αυτά, παρά την εσωτερική σας απόρριψη αυτών
των εδραιωμένων πεποιθήσεων, η συμπεριφορά σας ενδέχεται
να αποκαλύψει ότι είστε ακόμη προσκολλημένοι σ’ αυτές. Αυτή
η συμπεριφορά μπορεί να μεταμορφώσει το πώς παρουσιάζετε
τον εαυτό σας‧ ουσιαστικά ενδέχεται να καταλήξετε να ζείτε μια
εναλλακτική εκδοχή του αληθινού σας εαυτού. Τα καλά νέα είναι
ότι μπορείτε να μάθετε να εντοπίζετε, να κατανοείτε και να ξεσκεπάζετε τις σιωπηρές σας συμφωνίες, να αντιμετωπίζετε τους
φόβους σας και να μιλάτε για τα αληθινά σας συναισθήματα φωναχτά. Και αυτή είναι μια μεταμόρφωση που θέτει τα θεμέλια για
μια αυθεντική ζωή.
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