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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΨΗ
Η συµβατική ιατρική σηκώνει τα χέρια ψηλά σε περιπτώσεις όπως αυτή του γνωστού
αµερικανούδασκάλου θεραπευτικών τεχνών Μάρτιν Μπρόφµαν. Ο ίδιος µιλάει στο
BHmagazino για το πώς ενώ οι γιατροίτου έδιναν δύο µήνες ζωής εκείνος πέτυχε να
αυτοϊαθείµέσα από µια διαδικασίαεσωτερικήςαναζήτησης.
Ano τον Παύλο Παπαδόπουλο
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 34 ΕΤΩΝ,
νός ότι χρησιµοποίησα εργαλεία παρόµοια µε
ο ΜάρτινΜπρόφµαν, ειδικός στην
εκείνα που χρησιµοποίησε ο ογκολόγος Καρλ
πληροφορική στη Γουόλ Στριτ,
Σίµοντονστο Τέξας, σηµειώνονταςµεγάλη επιτυχία
διαγνώσθηκε µε καρκίνο του νωτιαίου
µε ασθενείςπου έπασχαν από καρκίνοστο
µυελού. Οι γιατροί του έδωσαν έναν µε
τελευταίοστάδιο.Τότε ενδεχοµένωςκαι αυτοίοι
δυο µήνες ζωής. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να
άνθρωποιστάθηκαν"απλώςπολύ τυχεροί"καιτο
µην αφεθεί στοναυτοοίκτοξαπλώνονταςσε ένα
ότι επήλθε αυτή n αλλαγή στην κατάστασητης
κρεβάτι νοσοκοµείου,αλλά να δοκιµάσει κάτι
υγείαςτους αµέσωςµετά την εντατικήτουςπροσπάθεια
πολύ πιο αµφίβολοκαι κοπιώδες:την αυτοίαση.
να επαναπρογραµµατίσουντη συνειδητότητά
Γιαδύο ολόκληρουςµήνες (που σύµφωνα µε τα
τους ήταν επίσης µια απλή σύµπτωση,
προγνωστικάτης συµβατικής δυτικής ιατρικής
όπως φαντάζοµαιήταν και για πολλούς άλλους
θα ήταν και οι τελευταίοι του) επιδόθηκε στην
ανθρώπουςπου έκαναν αυτόπου έκανα εγώ, µε
εξερεύνησητης σχέσης µεταξύσυνειδητότητας
Ποια είναι, όµως, τα «κλειδιά» εκείνα που
τα ίδιαή και άλλα εργαλεία».
και σώµατος,αναζητώνταςµια αποτελεσµατική ανοίγουντις επταοτράλιστεςπόρτεςτης συνειδητότητας,
Ο ίδιος καταθέτει στο BHmagazino ότι ουδέποτε
µπήκε στον πειρασµό να αµφισβητήσει
θεραπεία. Η ενδοσκόπηση ήταν υπερεντατική
έτσιώστε να µπορέσουµεστη συνέχεια
διότιδεν υπήρχεχρόνος.To πρώτο βήµαήταννα
να ανακτήσουµετον έλεγχοτης και να την αλλάξουµε
τη θεραπευτική φιλοσοφία του: «Κατάτη διάρκεια
πειστεί ο ίδιος για τη βεβαιότητατης ίασης του.
εκ θεµελίων;«Πρώτα,πρέπει να υπάρχει
αυτής της διαδικασίας δεν υπήρχε χώρος
για αµφιβολία.Επρεπε να συνεχίζωνα πιστεύω
To επόµενο ήταν n αναζήτηση διαφορετικών
n πεποίθηση ότι µπορείς. Στη συνέχεια, το ζητούµενο
είναιπως θα το καταφέρεις.Υπάρχειµια
στις ιδέεςµε τις οποίεςδούλευα.Ο εναλλακτικός
εργαλείων(τεχνικέςχαλάρωσης,θετικές δηλώσεις,
σειράαπό µεθόδους.Αυτή που χρησιµοποιείται δρόµος ήταννα πεθάνω. Οταν παρεισέφρεαν οι
οραµατισµός,διαλογισµός,θετική σκέψη
αµφιβολίες,έπρεπε να τις αντικαταστήσωµε την
κ.ο.κ.)ταυτόχροναµε την εντρύφησησε ανατολικές για την ίαση είναινα µπορέσεις να διαβάσειςτο
επαναεπιβεβαίωση αυτού που επέµενα να πιστεύω».
θρησκείεςκαι εσωτερικέςφιλοσοφίες,αλλά
σώµα σαν χάρτη της συνειδητότητας,έτσι ώστε
να µπορέσειςνα αντιληφθείς την εσωτερικήαιτία
και crmδυτική ψυχολογία.
Ο ΜάρτινΜπρόφµαν,εµπνευστής του
οµώνυµου ιδρύµατοςστις ΗΠΑ για την εξέλιξη
Και ύστερα ήρθε n αλλαγή σκέψης και τρόπου
του συµπτώµατος,την ένταση στη συνειδητότητα
που σχετίζεταιµε το φυσικό σύµπτωµα, των θεραπευτικώντεχνών,επιµένειότιδεν απορρίπτει
ζωής που οδήγησε στη «µεταµόρφωση»
κατάτον ίδιοτρόπο που, π.χ., ο τύπος συµπεριφοράς
τη συµβατική δυτική ιατρική: «Η θεραπεία
του. ∆ύο µήνες αργότερα, ο γιατρός που τον
µέσωτουµυαλούµπορείνα χρησιµοποιηθεί
είχε χρίσει ετοιµοθάνατοτον εξέτασε και είπε:
A σχετίζεταιµε τις καρδιακέςπαθήσεις.
Αυτή τη διασύνδεσησώµατος- µυαλού µελετώ σαν µια εναλλακτική λύση - όπως συνέβη στη
«Ισως να κάναµε λάθος». ∆εν υπήρχε πλέον
ίχνος καρκίνου,«ούτε το παραµικρό παθολογικό τα τελευταία38 χρόνια και είναιτο θέµα του βιβλίουδική µου περίπτωση, που n συµβατική δυτική
ιατρική µε θεωρούσε χαµένο - ή, για εκείνους
που γράφω τώρα».
σύµπτωµα». Μιλώνταςστο BHmagazino, ο
72χρονοςΜάρτινΜπρόφµαν,δάσκαλοςσήµερα
Σε όλουςεκείνουςπου αµφισβητούντην αυτσΐασήπου επιλέγουν να δουλέψουν µε το κλασικό
δυτικό ιατρικόµοντέλο, σαν συµπληρωµατική
θεραπευτικώντεχνώνµε καινοτόµοδουλειάγια
του και αποδίδουν τη θεραπεία του στην
τα τσάκρα (σε λίγες ηµέρες έρχεται για σεµινάρια καλή του τύχη και µόνο, ο Μπρόφµαν απαντά: µέθοδος για την επιτάχυνσητης θεραπευτικής
διαδικασίας». ·
και στην Ελλάδα) ισχυρίζεταιότι «το σώµα
«∆ικαιούνταινα έχουν τη γνώµη τους. ∆εν αισθάνοµαι
την ανάγκη να τους µεταπείσω... Αν
µας είναι n αντανάκλασητης σκέψης µας» και
επιλέγουν να πιστεύουν ότι στάθηκα απλώς
# Σεµινάριο µε τον Μάρτιν Μπρόφµαν
ότι «όλοι µπορούµε να έχουµε, συνειδητά ή
"πολύ τυχερός",τότε και το ότι οι γιατροίάλλαξαν φιλοξενείται από τις 24 ως τις 28
ασυνείδητα,τον έλεγχο του πεπρωµένου µας»
τη γνωµάτευσήτους γ ια την κατάστασητης
Οκτωβρίου στην Ερέτρια Ευβοίας.
αφού «όλα µπορούν να θεραπευτούν» (αυτός
Για πληροφορίες και εγγραφές: Βάσω
είναιάλλωστε και ο τίτλοςτου αυτοβιογραφικού υγείας µου αµέσως µετά τη συνειδητή δουλειά
εγχειριδίουτου, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα
που έκανα δύο ολόκληρουςµήνες µε τον εαυτό Σωτηρίου, vasso_sotiriou@hotmall.com
από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα).
µου ήτανµια απλή σύµπτωση. Παραµένειγεγο¬ τηλ. 6936159 835.
N ΕΤΕΙ1975,
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