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Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΡΧΙΖΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
Προγεννητική
Αγωγή
Η πρώτη θεμελιώδης
αγωγή του

παιδιού

Ό , είναι η προγεννητική αγωγή και ποια η σημασία της θα
σας γίνει φανερό με ένα ανέκδοτο.
Ένας Κινέζος αυτοκράτορας κάλεσε διάσημο παιδαγωγό,
όταν το παιδί του έγινε έξι χρονών. Εκείνος του είπε: «Μεγαλειότατε, με καλείτε πάρα πολύ αργά.» Στο δεύτερο παιδί του, ο
αυτοκράτορας κάλεσε τον ίδιο παιδαγωγό μόλις αυτό ήταν
2-3 μηνών. Αλλά εκείνος του είπε και πάλι:
«Μεγαλειότατε, με καλέσατε πάρα πολύ αργά.» Στο τρίτο του
παιδί ο αυτοκράτορας κάλεσε τον παιδαγωγό, αμέσως μετά τη
γέννησή του, και ο παιδαγωγός του απάντησε:
«Μεγαλειότατε,
με καλέσατε και πάλι πάρα πολύ αργά. Έπρεπε να με καλέσετε πριν από τη σύλληψη του παιδιού σας!»
Ένας Άγγλος βιολόγος, ο Sir Frederick Trubby King, είπε
προς τους πολιτικούς: «Αν θέλετε να βελτιώσετε τη φυσικοψυχική υγεία της φυλής, ασχοληθείτε με τους εννέα μήνες της κυοφορίας».
Και πραγματικά, όλη η ανθρωπότητα, Ευρώπη και Αμερική,
στην προσπάθειά της να αναθρέψει παιδιά υγιή και ισορροπη-
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μένα, έξυπνα και ευτυχισμένα, αφού ασχολήθηκε πρώτα με
την βρεφική ηλικία του παιδιού -με την ανακάλυψη της ψυχανάλυσης από τον πατέρα Freud- πέρασε στην συνέχεια στην ώρα του τοκετού, της γέννησης, γιατί ανακαλύφθηκε πόσο σημαντικό για τη ζωή του ανθρώπου ήταν, αν ο τοκετός θα ήταν
ήρεμος και ευτυχής ή τραυματικός και αγωνιώδης. Έτσι, αναπτύχθηκαν τεχνικές ανώδυνου τοκετού, επίσης τοκετού μέσα
στο νερό και δόθηκαν στους ιατρούς και τις μέλλουσες μητέρες οδηγίες για την ιερή αυτή ώρα, όπου το παιδί, από το μικρό, ασφαλές, υδάτινο, γαλήνιο σύμπαν της Μήτρας, όπου ενωμένο με τη μητέρα του έζησε επί μια αιωνιότητα, έρχεται να
ζήσει στο μεγάλο, αέρινο, ψυχρό, ταραγμένο, πολυθόρυβο Σύμπαν, όπου θα κινείται μόνο, αποκομμένο, ανεξάρτητο, με τις
δικές του δυνάμεις.
Αναπτύχθηκαν τεχνικές φυσιολογικού τοκετού, επανόδου
του τοκετού στο οικείο περιβάλλον της οικίας, σε μια στάση
«φυσική», «φυσιολογική», τη στάση των αρχαίων γλυπτών,
που παρουσίαζαν τη γυναίκα καθιστή ή μπρούμυτα, για να
διευκολύνεται η εξώθηση και για να βιώσουν η Μητέρα και ο
Πατέρας, μέσα σ' ένα άνετο περιβάλλον, την εκστατική χαρά
της Δημιουργίας της Νέας Ζωής!
Από τα έτη 1930-1940 και ιδιαίτερα 1970 και εφεξής οι επιστήμονες οδηγήθηκαν ακόμη πιο πίσω. Ανακάλυψαν την ύψιστη
σημασία των προγεννητικών εμπειριών του ανθρώπου. Βίο
λόγοι, ιατροί, ψυχαναλυτές, ψυχολόγοι, φιλόσοφοι, μας εξηγούν ότι η ψυχική στάση της εγκυμονούσας γυναίκας και του περιβάλλοντος της αφήνουν ανεξίτηλα εντυπώματα στο σώμα και
στην ψυχή του κυοφορουμένου. Μας λένε ότι αν θέλουμε να
επηρεάσουμε, να προσανατολίσουμε ευνοϊκά, θετικά τον Άνθρωπο στην πορεία του στη Ζωή και στην Κοινωνία, πρέπει
να ασχοληθούμε με την προγεννητική περίοδο των εννέα μηνών, όπου το έμβρυο βυθισμένο στο αμνιακό υγρό της Μήτρας
της Μητέρας του και συνδεδεμένο συνεχώς μαζί της, σχηματί-
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ζει όλα τα όργανα του σώματος του από το αίμα της Μητέρας,
δέχεται μέσα απ' αυτήν όλα τα ερεθίσματα, καλά και κακά,, την
αγάπη ή την απόρριψή της, την περηφάνεια ή την περιφρόνηση και την αδιαφορία της κι όλα αποτελούν αντίστοιχες εγγραφές στην κυτταρική του μνήμη, αντίστοιχα μηνύματα που θα τον
οδηγούν, μετά τη γέννηση του, σε μια ζωή πλούσια, θετική, αισιόδοξη, ειρηνική, κοινωνική ή αντίθετα σε μια ζωή αρνητική, περιορισμένη, αυτιστική και μίζερη.
Μας διδάσκουν ότι η Προγεννητική Περίοδος είναι η πιο
σημαντική, ότι κατ' αυτήν την περίοδο πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τον άνθρωπο, διαπαιδαγωγώντας τους γονείς, ώστε εκείνοι να του προσφέρουν θετικά μηνύματα ζωής, γιατί μετά τη
γέννησή του είναι ήδη αργά...
Οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί έχουν μικρές
σχετικά δυνατότητες, αφού ο άνθρωπος είναι ήδη, στην φυσικοψυχική του διάσταση, σχηματισμένος.
Ο άνθρωπος πράγματι πριν να διανύσει την θύρα της
γεννήσεως και να ζήσει στο «εξωτερικό», ορατό, απρόσωπο
Μεγάλο Σύμπαν, έχει ήδη διανύσει μια μακρόχρονη περίοδο
εννέα μηνών σ' ένα μικρό, «εσωτερικό», προσωπικό, αόρατο
σύμπαν: τη μητρική κοιλία: τη Μήτρα της Μητέρας του. Κι απ'
αυτήν την περίοδο των εννέα μηνών - ιδιαίτερα μακρόχρονη,
λόγω των συνταρακτικά γρήγορων ρυθμών αναπτύξεως της
εμβρυϊκής ζωής - εξαρτάται κατά την σύγχρονη επιστήμη η
Υγεία, η Ψυχική Ισορροπία και η Πνευματική Δομή: οι ιδιοφυΐες ή η έλλειψη τους και η ποιότητα του χαρακτήρα, που ο άνθρωπος θα εκδηλώσει κατά τη μεταγεννητική ζωή του!
Οι σύγχρονες έρευνες των πρωτοπόρων ερευνητών διαφόρων χωρών, ιατρών, ψυχιάτριον, ψυχολόγων, βιολόγων κ.λπ.,
έφεραν ένα νέο φως και δημιούργησαν ένα νέο κλάδο, αναφε
ρόμενο στην προγεννητική ζωή του ανθρώπου. Άπτεται της
Ψυχολογίας, της Υγείας, της Ιατρικής και μάλιστα της Πρόληψης, της Αγωγής Υγείας και της Παιδαγωγικής.
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Τα συμπεράσματα των ερευνητών, πειραματικά τεκμηριωμένα, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας των υπερήχων, η οποία επιτρέπει την λεπτομερή παρακολούθηση της
εμβρυϊκής ζωής, αλλά και της ανάπτυξης νέων ψυχολογικών και
λοιπών μεθόδων αναδρομής στην εμβρυϊκή ζωή, συγκλίνουν
στις εξής βασικές αρχές:
- Η εμβρυϊκή ανθρώπινη ύπαρξη, ήδη από την αρχή της
ζωής της, εξ άκρας συλλήψεως, από τη γονιμοποίηση
του ωαρίου από το σπερματοζωάριο, έχει «αυτο-συνείδηση», αισθητηριακές αντιλήψεις, συναισθηματικά
και νοητικά βιώματα και μνήμη.
- Το έμβρυο, ενωμένο σωματικά και ψυχικά με τη μητέρα, ήδη μετά τη σύλληψη είναι μια ψυχοπνευματική οντότητα, δέχεται και ζει την ίδια στιγμή μαζί της τα συναισθήματά της, τις σκέψεις της, τις ιδέες της, τα βιώματα της. Όλα δομούν το σώμα του και διαπλάθουν τον
χαρακτήρα του. Ακόμα εγχαράσσουν μέσα του ικανότητες, ιδιοφυΐες, ταλέντα, χαρίσματα... και δυστυχώς
και ελλείψεις και ελαττώματα.
Αυτές οι πρώτες εμπειρίες διαπλάθουν τη σωματική και
ψυχική ύπαρξη του και καθορίζουν τη μελλοντική του Υγεία
και Νοοτροπία.

Οι αισθήσεις του
αφή, γεύση,

εμβρύου:
ακοή

Η επιστήμη, στην πρώτη της έρευνα της εμβρυϊκής ζωής, ανακάλυψε τις αισθητηριακές ικανότητες του εμβρύου:
Το έμβρυο έχει αφή: Αισθάνεται το χάδι του πατέρα και της
μητέρας πάνω στην κοιλιά και στρίβει ολόκληρο για να το δεχθεί! Αν είναι ταραγμένο, αυτό το χάδι τους του προσφέρει, για

ιό

πάντα το αίσθημα της ασφάλειας. Ειδικός κλάδος που δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό επιστήμονα Frans Weldman. «η απτονομία» (διδάσκει τους νόμους της αφής) διδάσκεται στους φοιτητές της Ιατρικής σε πολλές χώρες.
Το έμβρυο έχει γεύση: Όταν το αμνιακό υγρό έχει γλυκειά
γεύση, εκείνο καταπίνει διπλές γουλιές - ενώ αν είναι πικρό, το
φτύνει και δείχνει δυσαρεστημένο! Μάλιστα, ο τρόπος διατροφής της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη της καθορίζει αργότερα τη γεύση του παιδιού και την προτίμηση του προς ορισμένες
τροφές ή την απέχθειά του προς άλλες! (Ευκαιρία να το διδάξουμε την υγιεινή διατροφή!)
Αλλά προπαντός το έμβρυο ακούει, επικοινωνώντας έτσι
με το εξωμήτριο περιβάλλον. Ακούει: πρώτα-πρώτα τον καρδιακό παλμό της μητέρας και συνδέεται έτσι με το ρυθμό που υπάρχει παντού μέσα στο Σύμπαν.
Άγγλος ιατρός (ο dr. Salk, 1981) ανακάλυψε ότι οι ρυθμικοί,
ήρεμοι κανονικοί χτύποι της καρδιάς της μητέρας ενίσχυαν και
ηρεμούσαν το έμβρυο, ενώ οι άτακτοι από το στρες χτύποι της
καρδιάς της, το τάραζαν. Όταν ο γιατρός αυτός έβαλε σε θερμοκοιτίδες, στα πρόωρα βρέφη, να ακούν το ρυθμό της καρδιάς
της μητέρας (μέσα από κασέτα), παρατήρησε γρήγορη αύξηση του βάρους τους...
Το αυτί του εμβρύου ολοκληρώνεται και γίνεται λειτουργικό στους τεσσεράμισυ μήνες της κυήσεως. Ο δόκτωρ Tomatis
όμως μας εξηγεί ότι κάθε κύτταρο του εμβρύου είναι κι ένα αυτί. Το έμβρυο ακούει, ήδη μετά τη σύλληψη, με όλα του τα κύτταρα, κι αυτή η ακοή του εξωτερικού κόσμου, μέσα από την μήτρα της μητέρας του, προσδιορίζει, μετά την γέννηση του, την
ποιότητα της επικοινωνίας του, καθώς και την ανάγκη του για
επικοινωνία με τον κόσμο.
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Η φωνή της μητέρας και η μουσική πλάθουν
m σώμα και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα
του
μελλογέννητου.
Η φωνή της μητέρας είναι το πιο σημαντικό άκουσμα του εμβρύου. Το έμβρυο συνδέεται ψυχικά με την μητέρα του, ιδίως
μέσα από την φωνή της. Αν η φωνή της μητέρας είναι εμποτισμένη με συγκίνηση, με αγάπη, αν έχει αυτές τις αποχρώσεις,
που μόνον η αγάπη της μπορεί να προσδώσει, αυτή η συγκίνηση, η αγάπη, αυτή η πάλλουσα αρμονική φωνή της μητέρας,
δομεί αρμονικά όλα τα όργανα του εμβρύου, ιδιαίτερα οικοδομεί αρμονικό τον εγκέφαλο του και το νευρικό του σύστημα. Και το κυριότερο, μέσα απ' αυτή την ευτυχή ακοή, την ευτυχή επικοινωνία του εμβρύου με την μητέρα του, το παιδί
αντλεί ένα βαθύ συναίσθημα ασφαλείας, μια επιθυμία επικοινωνίας με τον κόσμο, όπου θα ζήσει μετά τη γέννηση του.
Αν αντίθετα αυτή η επικοινωνία δεν ήταν ευτυχισμένη - επειδή το έμβρυο συλλάμβανε τους απορριπτικούς ήχους της φωνής της μητέρας του, αν η επικοινωνία ήταν τραυματική, το παιδί δεν επιθυμεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Και μετά τη γέννηση του, αυτή η έλλειψη επιθυμίας επικοινωνίας μπορεί να εκδηλωθεί ως αντικοινωνικότητα, ως μελαγχολία, ως επιθετικότητα και υπερβολική εσωστρέφεια, ή να φθάσει ακόμη
και στον αυτισμό.
Η φωνή της μητέρας, αλλά και του πατέρα και του περιβάλλοντος γενικά του παιδιού, όταν μάλιστα διαποτίζονται από την
αγαπη, που (όπως οι μουσικοί ξέρουν), δίνει στη φωνή τον
πλούτο των «αρμονικών», ενεργοποιεί το έμβρυο, ενδυναμώνει
το νευρικό του σύστημα, το προετοιμάζει στην άσκηση του λόγου και της ομιλίας, στην εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας,
στην ευγλωττία και στην καλή σχολική και μαθησιακή επίδοση!
Αυτός ο κανόνας ισχύει και στο ζωικό βασίλειο! Ο Αγγλος
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βιολόγος Negus αναφέρει ότι τα αυγά των ωδικών πτηνών που
κλωσσήθηκαν από κλώσσα μη ωδική (που δεν τραγουδούσε),
έδωσαν γέννηση σε πουλάκια που δεν τραγουδούσαν! Μας αναφέρει επίσης ότι ένα αυγό που κλωσσήθηκε από κλώσσα ωδική, αλλά άλλου είδους από τη μαμά του, έδωσε γέννηση σε
πουλάκι που κελαηδούσε σαν την κλώσσα που το κλώσσησε!
Όλοι οι μουσικοί έχουν ακούσει μουσική πριν από τη γέννηση τους! Η μητέρα ή ο πατέρας τους, ή κάποιο συγκάτοικο μέλος της οικογενείας έπαιζε όργανο, τραγουδούσε, έψελνε ή απήγγελλε!
Είναι τόσο συναρπαστικό το άκουσμα της φωνής της μητέρας, ώστε ο γάλλος καθηγητής Tomatis, θεραπεύει στα κέντρα
που ήδη λειτουργούν σ' όλον τον κόσμο (και στην Ελλάδα) διαταραγμένους ή αγχωμένους ψυχικά ενηλίκους και παιδιά (από
λεκτικές, ακουστικές και λοιπές διαταραχές επικοινωνίας) βάζοντάς τους ν' ακούσουν τη φωνη της μητέρας τους, κι αν δεν
υπάρχει, τους βάζει τη μουσική Mozart, όπως θα ακουγόταν
κατά την εμβρυϊκή περίοδο, μέσα από το υδάτινο περιβάλλον
της μήτρας.
Συνταρακτική είναι η επίδραση της μουσικής στο έμβρυο.
Αγαπάει τη μουσική και μάλιστα κάνει τις επιλογές του. Μας λένε ότι το έμβρυο αγαπάει την απαλή κλασσική μουσική - ιδίως
του Mozart και του Βιβάλντι - ενώ ενοχλείται από την έντονη
μουσική του Μπετόβεν και αρρωσταίνει απο την μοντέρνα μουσική «σκληρού μετάλλου» (δίνει κλωτσιές στη μητέρα του, όταν
ακούει αυτή τη μουσική)! Ο Boris Brott, Αμερικανός μαέστρος,
διηγείται ότι γνώριζε απέξω, πριν να το κοιτάξει, το μέρος του
βιολοντσέλου, στο έργο που η μητέρα του, βιολοντσελίστρια,
μελετούσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της!
Διάσημοι μουσικοί όπως οι Yehudi Menuhin, Olivier Messian,
Arthuro Rubinstein, όταν ρωτήθηκαν από πότε αισθάνθηκαν την
αγάπη για τη μουσική, δήλωσαν δημόσια ότι αυτήν την αγάπη
την είχαν ήδη κατά τη γέννηση τους και ότι την όφειλαν στη μη-
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τέρα τους, που έπαιζε ή άκουγε μουσική κατά την εγκυμοσύνη
της. Ο Ούγγρος μουσικοσυνθέτης Zoltan Kodaly και ο Yehudi
Menuhin διδάσκουν ότι η μουσική αγωγή του παιδιού πρέπει ν'
αρχίσει πριν από τη γέννηση!
Όλες οι μητέρες μας βεβαιώνουν ότι το παιδί, μετά την γέννησή του, θυμάται και αγαπάει τη μουσική που άκουσε στην
κυοφορία του και χαίρεται μ' αυτήν και ηρεμεί, καθώς θυμάται
την παραδεισένια ζωή σΓη μήτρα!
Το τραγούδι της μητέρας και του πατέρα και μάλιστα σε
χορωδία αλλά και ο ζωντανός λόγος τους, συγκλονίζουν το
έμβρυο και βοηθούν την αρμονική του ανάπτυξη, γιατί κάθε
ήχος βοηθάει στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου μέρους
του ανθρωπίνου σώματος.
Η Γαλλίδα Marie Louise Aucher, δασκάλα του τραγουδιού,
ερευνήτρια, μας αναφέρει ότι οι πριμαντόνες που ασκούνταν
καθημερινά στην εγκυμοσύνη τους, γεννούσαν παιδιά με το
επάνω μέρος του σώματος τους καλά ανεπτυγμένο και με μια
πρόωρη ευφυΐα! Όταν ο πατέρας ήταν μπάσος, μας λέει, το παιδί γεννιόταν με το κάτω μέρος του σώματος του καλά ανεπτυγμένο, ήταν ακούραστο στο περπάτημα και στο τρέξιμο και διατηρούσε αυτήν την ικανότητα και στην μετέπειτα ζωή του!
Η Marie Louise Aucher διαπίστωσε ότι οι γυναικείες φωνές
της υψιφώνου και της μεσοφώνου διέπλαθαν με τις δονήσεις
τους το άνω μέρος του σώματος του εμβρύου, ενώ οι ανδρικές
φωνές του τενόρου και του μπάσου διέπλαθαν αρμονικά το κάτω μέρος του σώματος του. Συνεχίζοντας τις έρευνές της ανακάλυψε την αντιστοιχία κάθε φθόγγου με έναν σπόνδυλο της
σπονδυλικής στήλης και με. συγκεκριμένα μέλη του σώματος,
καθώς και με τις σχετικές ιδιότητες της ψυχής. Έτσι, κατέθεσε
την ανακάλυψή της στην Ακαδημία Επιστημών και εκλήθη να ιδρύσει σε μαιευτήρια χορωδίες, όπου οι μέλλουσες μητέρες και
πατέρες τραγουδούσαν, ώστε όλα τα μέρη του σώματος και της
ψυχής του εμβρύου παιδιού τους ν' αναπτύσσονται κανονικά!
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Η ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού είναι τελειότερη, αν
έχει από τη μήτρα ακούσει μουσική καθώς και τη φωνή της μη τέρας και του πατέρα του, διότι ο ήχος και η ψυχική εμπειρία
της επικοινωνίας δομούν τις αύλακες του εγκεφάλου του, σχηματίζουν τα θεμέλια του εγκεφαλικού φλοιού και ενδυναμώνουν
το νευρικό του σύστημα. Αλλιώς αναπτύσσεται ένα μωρό που
δεν έχει στη μήτρα ερεθίσματα, διότι οι γονείς του δεν το σκέπτονται, δεν του μιλούν και το καταδικάζουν στην απάθεια, στην
παθητικότητα... κι αλλιώς αναπτύσσεται ένα μωρό, στο οποίο οι
γονείς του μιλούν, του τραγουδούν, το χαϊδεύουν στην κοιλιά,
το σκέπτονται, το αγαπούν, του βάζουν αρμονική μουσική! Το
μωρό αυτό, καθώς δέχεται έντονα θετικά ενεργειακά ρεύματα
από την αγάπη, τον ήχο, τη μουσική, και τη φωνή των γονέων
του και ανταποκρίνεται σ' αυτά, είναι σε συνεχή διέγερση, είναι
ενεργητικό, έχει εμπειρίες και, μέσα απ' αυτές τις εμπειρίες, το
νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλος του διαμορφώνονται αρμονικά, ενδυναμώνονται. Όταν ο άνθρωπος αυτός γεννηθεί και
ενηλικιωθεί, θα είναι ενεργητικός, εργατικός και δημιουργικός,
εύστροφος και νοήμων.
Η μητέρα και ο πατέρας που τραγουδούν στο παιδί τους,
κατά την προγεννητική του ζωή, το διδάσκουν ότι η ζωή είναι όμορφη και ο κόσμος γεμάτος αγάπη και ομορφιά!

Τα ψυχικά βιώματα
η μνήμη του

του
εμβρύου,
κυττάρου

Αλλά οι πιο σπουδαίες ανακαλύψεις είναι αυτές που αναφέρονται στις ψυχικές ικανότητες του εμβρύου:
α. Το έμβρυο αισθάνεται τα συναισθήματα της μητέρας
του.
β. Συλλαμβάνει τις σκέψεις της μέσα από τα ίδια του τα
κύτταρα.
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γ. Το έμβρυο έχει μνήμη και απομνημονεύει, εγγράφοντας στα κύτταρα του, τις σκέψεις της μητέρας του, τα
μηνύματα που εκείνη του στέλνει, την στάση της στην
ζωή, την νοοτροπία της, τα ιδανικά και τους στόχους
της, την ποιότητα της ύπαρξής της.
Το έμβρυο συναισθάνεται ιδιαίτερα την ψυχική στάση που
η μητέρα του τρέφει απέναντι του. Αν είναι θετική ή απορριπτική. Αν επιθυμεί τη γέννησή του ή όχι.
Ο ιατρός Αθ. Καυκαλίδης μας αναφέρει περιπτώσεις ενηλίκων, που αναβίωσαν τις τραγικές προγεννητικές τους εμπειρίες της μη επιθυμίας της γέννησής τους από τη μητέρα τους (της
μη αποδοχής της εγκυμοσύνης της - καθώς και εμπειρίες απόγνωσης από τον ταραγμένο ψυχισμό της...)
Ο συγγραφέας Leonard Orr, γνωστός για το βιβλίο του Ανα-γέννηση (Rebirth), στο πρόσφατο βιβλίο του «Συνειδητή Αναπνοή» αναφέρει: «Δεν ήμουν επιθυμητό παιδί. Η μητέρα μου,
που είχε τρία ακόμη παιδιά, δεν επιθυμούσε άλλο. Δεν αισθανόμουν ότι με υποδέχθηκε στον κόσμο της μήτρας της, κι αυτό το συναίσθημα του ανεπιθύμητου με κυνήγησε σ' όλη μου τη
ζωή».
Πολλοί ερευνητές αναφέρουν περιπτώσεις ομοφυλοφιλίας
που οφείλονταν στην μη αποδοχή του φύλου από τη μητέρα
(που επιθυμούσε κοριτσάκι ενώ είχε αγόρι μέσα της) ή στον φόβο του ενήλικου άνδρα να ξαναβρεθεί στη γυναικεία μήτρα και
να ξαναζήσει έτσι τις τραυματικές εμπειρίες που είχε βιώσει
ως έμβρυο...
Η επιθυμία της εγκύου για κορίτσι ενώ έχει αγόρι (ήδη από
τη σύλληψη το φύλο είναι καθορισμένο), δίνει στο αγοράκι
χαρακτηριστικά θηλυπρέπειας και η επιθυμία της για αγοράκι
ενώ έχει ήδη κοριτσάκι, δίνει στο κοριτσάκι χαρακτηριστικά
αγοροκόριτσου και δυσκολεύει αργότερα στο κορίτσι τη λειτουργία της μητρότητας και της γονιμότητας.
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Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται στον νέο άνθρωπο
σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φύλου, διότι η επιθυμία
της μητέρας επιδρά στο ορμονικό σύστημα του παιδιού. Η
έγκυος πρέπει απλώς να επιθυμεί έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο με ολες τις αρετές, «ανδρικές» και «γυναικείες»!
Η Marie Claire Busnel, ερευνήτρια στο εργαστήριο ψυχολογίας του παιδιού, στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων (Paris V)
ερευνά το θεμα της αντίδρασης του εμβρύου στις σκέψεις της
μητέρας του.
Οι έρευνες της ήδη αποδεικνύουν ότι το έμβρυο αντιδρά τόσο στον λόγο (ομιλία) της μητέρας του, όσο και στην σκέψη της.
Όχι βέβαια όταν αυτή η σκέψη είναι μια ασήμαντη εσωτερική
φλυαρία, αλλά όταν έχει ένα νόημα και μια ένταση.
Κι όταν την ρώτησαν:
«Μήπως όλες οι μητέρες δεν ξέρουν ότι η σκέψη τους επηρεάζει το έμβρυο - μωρο τους;», απάντησε:
«Βέβαια, αλλά η επιστήμη πρέπει να έχει τις επιστημονικές
της αποδείξεις.
Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ιατρικής πληροφορίας και
της εμπειρίας των μητέρων».
Η αρνητική στάση της μητέρας ή του πατέρα προκαλεί σοβαρό τραύμα για το μωρό, που παρακωλύει την ομαλή φυσική
και ψυχική του ανάπτυξη, εγγράφεται στα κύτταρά του και
εκτός από τις φυσικές ατέλειες και αδυναμίες που μπορεί να δημιουργήσει, μειώνει την επιθυμία του για ζωή και επικοινωνία με
τον κόσμο, όπου προορίζεται να ζήσει...
Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά, η ευτυχία,
ο θαυμασμός, η γεμάτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και αισιοδοξία
αναμονή της γέννησης του, που επίσης εγγράφονται, συνεισφέρουν σημαντικά στην υγιή, ομαλή και αισιόδοξη φυσική, συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη.
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Το έμβρυο είναι ένα ζωντανό πλάσμα, νοήμον και συναισθηματικό. Οι πρώτες εμπειρίες που δέχεται από τη ζωή, είναι οι πιο σημαντικές, είναι ο νόμος του. Αν η εμπειρία που
δέχθηκε είναι δυσάρεστη, αν δεν δέχθηκε την αγάπη της μητέρας του και του πατέρα του, σχηματίζει ως πρώτο του νόμο την ιδέα ότι η ζωή είναι δυσάρεστη, ότι η μητέρα του, ο πατέρας του, οι άνθρωποι δεν το αγαπούν και ότι ο κόσμος
όπου θα ζήσει δεν είναι ευνοϊκός προς αυτό... Αν, αντίθετα,
δέχθηκε αυτή την αγάπη σχηματίζει μια κοινωνική, αξιαγάπητη και αισιόδοξη προσωπικότητα.
Ο αυτισμός, σήμερα το ξέρουν, αρχίζει συχνά από τραυματικές εμπειρίες προγεννητικές.

Η Μέλλουσα
Μητέρα:
Μεγάλη Μορφοποιός
Δύναμη!
Αλλά πέρα κι απ' όλες τις παραπάνω αλήθειες, βρίσκουμε
στα συγγράμματα της Γυναικολογίας και Μαιευτικής την περιγραφή μιας ιδιαίτερης ικανότητας της εγκύου γυναίκας, της ικανότητάς της να επηρεάζει απόλυτα το έμβρυο με τις εικόνες
που βλέπει αλλά και με τη νοητική εικόνα που σχηματίζει με την
φαντασία της και μάλιστα όταν η νοητική αυτή εικόνα είναι εμποτισμένη ψυχικά, όταν δηλαδή τρέφει αυτή την εικόνα με τα συναισθήματά της.
Ο συγγραφέας Ν. Παπαγεωργάκης (περιοδικό «Το μυστήριο της Ζωής» του έτους 1959 - άρθρο με τον τίτλο «Η ιδεοπλασία στις εγκύους») αυτή την ικανότητα της εγκύου γυναίκας ονομάζει «ιδεοπλασία», ενώ ο συγγραφέας P. Renard την ονομάζει «Μορφοποιό Δύναμη» της μέλλουσας μητέρας.
Ένα χαρακτηριστικό τραγικό ιστορικό περιστατικό αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο του.
«Μια επίσημος κυρία από τη Ρένθα θέλησε να παραστεί κατά
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τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της σε μια θανατική εκτέλεση
εγκληματία που είχε καταδικασθεί στην αποτομή της κεφαλής
του και του δεξιού του χεριού. Το κτύπημα που απέκοψε το χέρι, τόσο τρόμαξε την έγκυο, ώστε αυτή απέστρεψε το βλέμμα της
με φρίκη και αποσύρθηκε, χωρίς να περιμένει το τέλος της εκτελέσεως. Γέννησε κόρη μονόχειρα και το χέρι εξήχθη χωριστά μετά τον τοκετό!»
Ο ίδιος συγγραφέας μας αναφέρει τις απόψεις γυναικολόγων πάνω σ' αυτήν την ισχυρή δύναμη της φαντασίας της εγκύου γυναίκας, ως εξής:
«Ο Πλεσσάν στη "Λόχειο Ιατρική" του, ο Χάντιγκε σε σχετική του έκθεση και ο Ντεμανζό στις "Φυσιολογικές παρατηρήσεις" του, «επί της δυνάμεως της μητρικής φαντασίας κατά την
εγκυμοσύνη», υποστηρίζουν την γενική άποψη ότι οι έγκυοι γυναίκες παραμορφώνουν τα τέκνα τους, αν και αυτά έχουν μέσα
τους διαπλασθεί πλέον, οσάκις η φαντασία τους υφίσταται βίαιες εντυπώσεις και συγκινήσεις.
Ο ιατρός Θωμάς Λαλαπάνος αποδίδει τις περιπτώσεις ιδεοπλασίας, δηλαδή της μεγάλης επίδρασης της ιδέας-σκέψης επί της ύλης (σώματος του εμβρύου), στην εξαιρετική ευαισθησία της εγκυμονούσας γυναίκας (ίλισός, 1969), γνωστής ήδη από τους αρχαίους χρόνους.
Γι' αυτό συνήθιζαν οι αρχαίοι να στολίζουν τα σπίτια τους με
ωραία αγάλματα, για να γεννούν οι γυναίκες τους όμορφα παιδιά. Την παράδοση τούτη την βρίσκουμε και στην Ιωνία. Εκεί τα
υπνοδωμάτια των νεονύμφων τα στόλιζαν με ωραίες εικόνες ζωηρών παιδιών για να αποκτούν οι γυναίκες ωραία παιδιά.
Και ο Παράκελσος δέχεται ότι είναι δυνατόν η ιδεοπλασία
των εγκύων να επιδράσει κατά διαφόρους τρόπους στο έμβρυο.
Στη Νορβηγία, μια γυναίκα γέννησε δύο παιδιά, "σημαδεμένα" και τα δύο. Το ένα είχε στο αυτί ένα ενσάρκωμα, όμοιο
ενός επιβάτη που είχε η έγκυος τυχαίως αντικρύσει στο τρένο,
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και το άλλο ήταν αλλοίθωρο, σαν ένα φίλο του συζύγου της,
που είχαν γνωρίσει σε ταξίδι. Και στις δύο περιπτώσεις η έγκυος είχε δοκιμάσει τρόμο, μήπως γεννηθεί έτσι και το παιδί.
Αυτή η σκέψη ταύτισης του παιδιού της με τους ανθρώπους αυτούς, συνδυασμένη με την συγκίνησή της, έφερε τη μορφοποίηση...
Ένα παιδί στην Ολλανδία γεννήθηκε με ένα σάρκωμα στον
λαιμό, σε σχήμα κάμπιας. Διηγούνται ότι μια κάμπια είχε πέσει
στον λαιμό της μητέρας του, όταν ήταν έγκυος, και την τρόμαξε τόσο δυνατά, ώστε αποτυπώθηκε στο έμβρυο.
Στην Ελλάδα προ 40 ετών, μια κυρία από τις Καστανιές
της Ορεστιάδας, σε μια εγκυμοσύνη της. περνώντας από
μια γειτονιά του χωριού της επιθύμησε ένα ολοκόκκινο τριαντάφυλλο που είδε σ' έναν κήπο. Δεν άντεξε στον πειρασμό
και το έκοψε, βάζοντάς το, κατά τη συνήθεια του τόπου της,
στο δεξί της αυτί. Η ιδιοκτήτρια του κήπου την είδε που έκοψε το τριαντάφυλλο και την ώρα που το κρεμούσε στο αυτί
της φώναξε: "Αχ, τι μου 'κάνες! Μου 'κοψες το καλύτερο τριαντάφυλλο!". Η κυρία ντροπιάσθηκε και ταράχθηκε μαζί. Όταν
γέννησε, το κορίτσι της έφερε στο δεξί του μάγουλο αποτυπωμένο ένα τριαντάφυλλο, ακριβώς στο μέρος που ακούμπησε η ίδια το κλεμμένο τριαντάφυλλο!
Μήπως οι γιαγιάδες μας δεν μας συμβούλευαν να ζούμε την
εγκυμοσύνη βλέποντας γύρω μας την ομορφιά, να θαυμάζουμε όμορφα μωρά. για να γεννήσουμε κι εμείς όμορφα παίδια:
Να στήνουμε και να θαυμάζουμε συνεχώς εικόνες ηρώων, αγίων, μεγάλων Ανθρώπων; Να φοράμε ανοιχτόχρωμα χρώματα,
να αποφεύγουμε τις ψυχικές ταραχές και να ζούμε στην γαλήνη και στην χαρά;
Στην πραγματικότητα η γυναίκα είναι μορφοποιός και έχει
από τη φύση της μια μεγάλη δύναμη υλοποίησης, σχηματισμού.
Η σκέψη και νοοτροπία της, το συναίσθημα και οι εντυπώσεις
της παρεμβαίνουν μεταλλάσσοντας ή ενεργοποιώντας τις ιδιό-
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τητες του DNA των χρωμοσωμάτων του εμβρύου, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την φύση τους.
Αν η έγκυος προσανατολίζει τη σκέψη της και το συναίσθημά της στις χάρες και τα προτερήματα, στις Ανθρώπινες Αρε
τές, που εύχεται για το παιδί της, ευνοεί συνεχείς βελτιωτικές
μεταλλάξεις του γενετικού του υλικού και συγχρόνως χαράσσει,
εντυπώνει στην κυτταρική μνήμη του παιδιού της Ορθούς Κανόνες Ζωής, ορθά πρότυπα, προς τα οποία εκείνο, σ' όλη του
τη ζωή, θα προσανατολίζεται. Έτσι, η μορφοποιητική της ικανότητα (ικανότητα της φαντασίας της και του συναισθήματος
της) χρησιμοποιείται για διάπλαση ενός πλάσματος, όχι μόνον ωραίου, αλλά και με ψυχικά χαρίσματα.
Έτσι απλά και εύκολα θα λειτουργεί αργότερα, μέσ' από την
υπερσυνείδηση, αφού το υποσυνείδητο του θα έχει λίγες ή δεν
θα έχει καθόλου αποθηκευμένες τραυματικές εμπειρίες, αλλά
αντίθετα θα έχει εγγεγραμμένες αρμονικές ιδέες και σοφά και
αρμονικά προγράμματα ζωής.
Η μέλλουσα μητέρα διαπλάθει, μορφοποιεί το παιδί της
στην φυσική αλλά και ψυχική και πνευματική του υπόσταση, με
όλες της τις εντυπώσεις (ήχους, λόγο, μουσική, εικόνες, χρώματα, μορφές, αρώματα, γεύσεις, χάδι) και προπαντός με τις
σκέψεις της, τα συναισθήματά της, τα οράματά της (δηλαδή τις
εικόνες της φαντασίας της). Όλα όσα έρχονται μέσα της από
το περιβάλλον της κι όλα όσα εκείνη δέχεται και εκπέμπει αποτελούντα δομικά υλικά που κυριολεκτικά εμποτίζουν και δομούν
σώμα και ψυχή της απαλότατης εμβρυϊκής ύπαρξης, από την
πρώτη αρχή της, το πρώτο ζυγωτό κύτταρο μέχρι τη γέννησή
της.
Τα καλύτερα δομικά υλικά πρέπει να διαλέγει και με αυτά να διαπλάθει το παιδί της, το σπουδαιότερο έργο της ζωής
της.
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Σύλληψη: Η ιερή αρχή της ζωής
Η εισήγηση αυτή θα ήταν ελλιπής, αν δεν αναφερόμαστε,
έστω συμπερασματικά, στην θεμελιώδη περίοδο της συλλήψεως: της αρχής της ζωής.
Η επιστήμη έχει ασχοληθεί μ' αυτό το θέμα και αποφαίνεται ανενδοίαστα ότι:
«Η ψυχική κατάσταση του ζεύγους κατά την εποχή της σύλληψης, αν είναι κακή, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό πεδίο ανάπτυξης του εμβρύου, που μπορεί να εμφανισθεί με συγγενή ανωμαλία... Τούτη η έμμεση προτροπή για αποφυγή σύλληψης σε
περιόδους κακής ψυχικής κατάστασης των ερωτικών συντρόφων, προκύπτει από ανακοίνωση ομάδας ιατρών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
Παίδων. Οι ιατροί της ομάδας κατέγραψαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή τους βιορυθμούς ζευγαριών, κατά την περίοδο
της σύλληψης και διαπίστωσαν πως τα αρνητικά αισθήματα 14
ζευγαριών, αλλά και ατόμων του αμέσου περιβάλλοντος τους,
συμπίπτουν με επιβαρύνσεις, που διαπιστώθηκαν κατόπιν στα
έμβρυα» (άρθρο της 23-9-1991 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» με τίτλο «Η ψυχική κατάσταση του ζεύγους επηρεάζει το έμβρυο»).
Συμβουλή έδωσαν προς τα ζευγάρια να προχωρούν προς
την τεκνογονία όταν βρίσκονται σε καλή φυσική και ψυχική υγεία και αρμονία μεταξύ τους.
«Τα παιδιά των ερωτευμένων είναι όμορφα και έξυπνα», είναι γνωστό στην ελληνική παράδοση!
Γνώριζαν λοιπόν πως η βαθειά αγάπη του ζευγαριού ελκύει
θετικό γενετικό υλικό. Δηλαδή, η επιλογή του γενετικού υλικού, μεταξύ του ποικίλου, που ευλόγως υπάρχει στον καθένα,
γίνεται με γνώμονα την αγάπη (ή την έλλειψη αγάπης) του ζευγαριού!
Και η ελληνική παροιμία αναφέρει:
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«Βιαστικό ζευγάρωμα, τρελλό παιδί θα βγάλει» («Γνωμικά
και Παροιμίες» Χαρ. Μπάρακλη, Εστία 1997)!
Κι άλλη, που βλέπει την ευτυχία στον γάμο, ως αρχή μιας ωραίας νέας γενιάς:
«Μην κακοπαντρευτείς, να μην κακογεννήσεις».

Προγεννητική Αγωγή:
Αγωγή Υγείας από την Αρχή της Ζωής
Ο δρ Michel Odent στο βιβλίο του «Η πρωταρχική υγεία» («La
sante primale») θεωρεί ότι η υγεία συνδέεται με την ορθή λειτουργία του αμυντικού συστήματος του ανθρώπου, και το αμυντικό σύστημα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το ενδοκρινικό και
το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται, στην
βάση του, κατά την σύντομη περίοδο της άμεσης εξάρτησης
του παιδιού από την μητέρα: δηλαδή κατά την εμβρυϊκή περίοδο, κατά τη γέννηση και τον θηλασμό.
Αν αυτή η περίοδος-κλειδί δεν βιωθεί αρμονικά από την μητέρα -και επομένως και από το παιδί συγχρόνως- προβλήματα
υγείας των διαφόρων βασικών του συστημάτων μπορεί να εμφανίζονται κατά την διάρκεια της μεταγεννητικής ζωής του, οφειλόμενα, όλα, σε ατελή ανάπτυξη των θεμελίων της ύπαρξης του.
Και ο δρ Thomas Verny υποστηρίζει ότι για να μπορέσει ο
άνθρωπος να αισθανθεί και να εκδηλώσει την αγάπη και την συμπάθεια προς τον συνάνθρωπο και σε πληρότητα την ψυχική υγεία, πρέπει να έχει δεχθεί την αγάπη της μητέρας και του πατέρα από την αρχή της ζωής του, ήδη από την σύλληψή του.
(«The secret life of The unborn child»).
Μετά τη γέννηση είναι ήδη πολύ αργά... Το παιδί, μ' όλα του
τα όργανα, είναι ήδη σχηματισμένο...
Το παιδί που γεννιέται έχει ήδη ένα παρελθόν 9 μηνών, θεμελιώδες για τη ζωή του...
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ήδη 9

ζούσαν
την εγκυμοσυνη τους μεσα στην μουσική, τα Γ
' στη φύση,.
της ανθιήλιου, στο τραγούδι, την
τις όιαφωτιστικές ομιλίες, το δέος μπροστά στην ομορφιά και την σοφία του σύμπαντος, την έμπνευση.
Τα παιδιά που γεννούσαν έφεραν επάνω τους αυτή την αρμονία, σαν αρμονική, ι
το σώμα και την ψυχή του μελλοντικού •
j, όλα διαμορ-
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Προετοιμασία

της Νεας

Συμβουλές προς μέλλοντες

Ζωης
γονείς

« Εκείνος που έχει παραμελήσει αυτή την πρώτη σπουδαία αγωγή του παιδιού, μοιάζει με τον θεατή θεατρικής
παράστασης που έχασε την πρώτη πράξη».
καθηγ.

I.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ι μέλλοντες γονείς θα αναρωτηθούν, τι πρέπει να κάνουν,
για να βοηθήσουν την αρμονική φυσική, ψυχική και πνευματική
διάπλαση του παιδιού τους;
Η αγάπη τους και η διαίσθηση και η σοφία τους ασφαλώς
θα τους καθοδηγήσει.
Ορίστε πάντως μερικές συμβουλές:
Ας αποφασίσουν, μητέρα και πατέρας, να προσφέρουν
στο αναμενόμενο παιδί τους την αγάπη τους (την αισθάνεται),
ας το σκέπτονται σαν τον πιο εκλεκτό καλεσμένο τους, ας του
χαρίσουν το χάδι τους (το αισθάνεται!) και εδραιώνει μέσα του
το αίσθημα της ασφάλειας και αυτοπεποίθησης!
Ας του χαρίσουν την σκέψη και την ευχή τους ότι αυτό το
παιδί που περιμένουν θα γίνει ένας αληθινός άνθρωπος, με
τις έμφυτες αρετές της Σοφίας, Αγάπης, Αλήθειας, Δικαιοσύνης, Καλοσύνης, Εργατικότητας, Δυναμισμού (η σκέψη και η
φαντασία της μητέρας είναι, είπαμε, μορφοποιός). Ας όραμα
τίζονται το παιδί τους υγιές, ωραίο και άξιο άνθρωπο!
Ας μην προσδοκά η έγκυος, ούτε ο πατέρας, ένα συγκεκριμένο φύλο, ας προσδοκούν έναν Άνθρωπο γερό και ωραίο,
με όλες τις Αρετές!
Ας αποφασίσει η Μητέρα να αναπαύεται, να κοιμάται νωρίς και να ξυπνά νωρίς. Ο πρώτος βραδινός ύπνος είναι ο πιο
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ζωογόνος. Ας απομακρύνουν κάπνισμα, αλκοόλ, καφέ και λοιπά χημικά παρασκευασματα και επίσης τις ψυχικές τοξίνες του
άγχους, του θυμού, της νευρικότητας, της λύπης κ.λπ. Ας αποφύγουν ερωτικές σχέσεις κατά την εγκυμοσύνη ή τουλάχιστον
μετά τον 5ο μήνα, και μέχρι τότε αραιά και προσεκτικά.
Ας έρχεται η έγκυος σε επαφή με τον πρωινό ήλιο και το
φως και μάλιστα, κατά την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, με το
φως της αυγής, λαμπρότατο εκείνη την περίοδο: είναι διαπιστωμένες οι αγαθότατες επιδράσεις του στην δική της υγεία και την
υγεία του μελλογέννητου παιδιού της. Ας καθιερώσει περίπατο πρωινό την ώρα της ανατολής, ας θαυμάζει αυτό το πιο μαγευτικό φαινόμενο της γης, που είναι η υπέρλαμπρη ανατολή.
Ας καθιερώσει σύντομη πρωινή έκθεσή της στην λιακάδα.
Ας βλέπει το παιδί της λουσμένο στο φως του ήλιου. Στην
ελληνική παράδοση, ζωντανή ακόμα στα νησιά μας, η έγκυος
κάθε αυγή, βλέποντας τον ήλιο ν' ανατέλλει, έπρεπε να ευχηθεί, με το χέρι πάνω στην κοιλιά της, ώστε το φως του (σαν σοφία). τη ζεστασιά του (σαν καλοσύνη) και τη δύναμή του (σαν
δυναμισμό και υγεία) να έχει το παιδί της! Ορίστε μια ωραία άσκηση για την ελληνίδα έγκυο! Θαυμάζοντας το φως θα πλάσει
το παιδί της φωτεινό, έξυπνο, με διαυγή σκέψη.
Περίπατος και κολύμβηση, μέχρι την ώρα του τοκετού, είναι οι ιδεώδεις ασκήσεις.
Ας τρέφεται με άφθονα φρούτα και νωπά λαχανικά (σαλάτες), μουσκεμένους και φυτρωμένους σπόρους (φύτρα σιταριού κ.λπ., ωμό ελαιόλαδο), ας προτιμήσει γιαούρτι αντί για γάλα.
Ας προτιμήσει τα αναποφλοίωτα δημητριακά(σιτάρι, ρύζι),τα όσπρια, το ταχίνι, τους ωμούς ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα αμύγδαλα), το ψάρι, χρήσιμο για την διάπλαση του εγκεφάλου του παιδιού (καλύτερο από το κρέας, ιδιαίτερα σήμερα
τοξινωμένο), κι ας αποφεύγει άσπρο ψωμί, ζάχαρη, αλάτι και
βιομηχανοποιημένα προϊόντα.
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Ας αποφασίσει να φοράει και να τοποθετήσει γύρω της τα
όμορφα, φωτεινά, λαμπερά χρώματα της ίριδας, αποφεύγοντας απολύτως τα μαύρα, τα γκρίζα, τα καφετιά. Έχει αποδειχθεί η δυσμενής επίδραση του μαύρου και η ευνοϊκή θεραπευτική επιρροή των χρωμάτων και του φωτός (Χρωματοθεραπεία,
Φωτοθεραπεία).
Ας βάλει στο σπίτι χαρούμενα χρώματα (μ' ένα τραπεζομάντηλο. ντιβανοκάλυμμα, μαξιλαράκια...)
Ας θαυμάζει τα όμορφα χρώματα της ίριδας στην φύση:
στον ουρανό, στη θάλασσα, στα φύλλα των δένδρων, στα λουλούδια, στα βουνά, στα λιβάδια! Η ομορφιά που θαυμάζει θα πλάσει
το παιδί της όμορφο και το κάθε χρώμα θα του χαρίσει την αρετή
του:
το κόκκινο ζωτικότητα,
το πορτοκαλί

δυναμισμό,

καθαρότητα

τόλμη.

του αίματος,

αγνότητα

της ψυ

χής·
το κίτρινο εξυπνάδα
το πράσινο

και το χρυσαφί

ελπίδα, αισιοδοξία,

το γαλάζιο γαλήνη, μουσικότητα,
το κυανό

δικαιοσύνη,

αλήθεια,

το ιώδες υψηλή πνευματικότητα,
το πνεύμα της θυσίας.

του ήλιου,

αφθονία,

σοφία.

γενναιοδωρία.

αρμονία!
σταθερότητα,

τιμιότητα.

θρησκευτικότητα,

Ας αποφασίσει καθημερινά να ακούει την γαλήνια, αλλά
και δυναμική, μουσική του Mozart, του Vivaldi, Rossini,
Haydn, Strauss, βυζαντινή, ελληνική δημοτική, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, ώστε να εμποτίσει και ενεργοποιήσει τον οργανισμό
και ιδιαιτέρως τον εγκέφαλο του μελλογέννητου. Ας του τραγουδάει, ας του παίζει όργανα, αν ξέρει, ας πηγαίνει να ακούει
χορωδίες, ζωντανή καλή μουσική!
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Ας του μιλάει, ας επικοινωνεί μαζί του, με πολλή αγάπη!,
ας του απαγγέλλει ποιήματα!
Ας αποφασίσει η Μητέρα, το ζεύγος να ζήσουν, κατά το
δυνατόν, σε κατάσταση ανάτασης, θαυμασμού, προσευχής,
ευγνωμοσύνης, αγαλλίασης, χαράς! Αυτές οι ανώτερες καταστάσεις της ψυχής αποτελούν ανώτερης ποιότητας δομικά υλικά, που θα θεμελιώσουν την πνευματικότητα και τα υψηλά
χαρίσματα του μελλοντικού ανθρώπου.
Ας εύχονται και ας σκέπτονται και οραματίζονται για το
παιδί τις πιο υψηλές αρετές: Σοφία, Αγάπη, Αλήθεια, Δύναμη,
Θάρρος, Καλοσύνη, Τιμιότητα, Ομορφιά, Υγεία....
Ας τις εύχονται, ας προσεύχονται γΓ αυτές, ας τις σκέπτονται, ας τις βλέπουν ήδη με την φαντασία τους στο παιδί
τους, με πολλή αγάπη, ας το φαντάζονται ως ενήλικο στολισμένο με τις αρετές! (κατά την εγκυμοσύνη και κατά τη σύλληψη). Η μορφοποιός δύναμη της μέλλουσας μητέρας είναι πολύ μεγάλη!
Ας μην απογοητεύονται, αν σκεφθούν ότι οι συμβουλές είναι ...υπερβολικά δύσκολες... Και λίγα ακόμη αν τηρήσουν, μεγάλα θα έχουν αποτελέσματα!
Ας αποφασίσουν επίσης με μεγάλη αγάπη, εκτίμηση, τρυφερότητα και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον, να ζήσουν.
Ανδρας και Γυναίκα, την ένωσή τους, προετοιμάζοντας την
σύλληψη του παιδιού τους!
Ας βλέπει η γυναίκα τον αγαπημένο της, ως εκπρόσωπο
της Ανδρικής Δύναμης, ως την αναβλύζουσα Πηγή της Ζωής
και ο άνδρας την αγαπημένη του ως μια Υπέροχη Νεράιδα,
μια εκπρόσωπο της Ομορφιάς, μια Θεία Μητέρα!
Μια τέτοια ένωση ανώτερης, θείας αγάπης, δημιουργεί έναν
«ιθμό» (φίλτρο), μεσ' από τον οποίο οι καλύτερες ιδιότητες των
προγόνων ευνοούνται να εκδηλωθούν στο πρώτο ΟΝΑτης Νέας
Ύπαρξης, από τις άπειρες: καλές και κακές, που ασφαλώς υ-
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πάρχουν σε 7 γενεές προγόνων από την πατρική και 7 γενεές
από τη μητρική γραμμή.
Έτσι, η ποιότητα ζωής του ζεύγους και η ειλικρίνεια και
πνευματικότητα της αγάπης τους.... ελκύουν το καλύτερο γενετικό υλικό από τους προγόνους (από το άπειρο καλό και κακό που είναι δυνατόν να υπάρχει...)
Έτσι το κακό δεν εκδηλώνεται και το καλό ελκύεται και εκδηλώνεται!
Ό,τι όμως και να έχει εκδηλωθεί κατά τη σύλληψη, μια αρμονική και ευγενής ζωή της εγκυμονούσας αφήνει χωρίς έκφραση τα τυχόν αρνητικά στοιχεία του πρώτου DNA και ευνοεί
την έκφραση, βελτίωση και ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων.... Σ' αυτό έγκειται η μεγάλη δύναμη της εγκύου γυναίκας...
Την ώρα της σύλληψης άνδρας και γυναίκα δίνουν το σχέδιο του νέου ανθρώπου. Η γυναίκα όμως είναι η μάννα-γη: είναι ο χτίστης που επί εννέα μήνες δίνει τα υλικά και την εργασία, ώστε το σχέδιο να υλοποιηθεί! Είναι αυτή που θα δημιουργήσει άνθρωπο, με σάρκα και οστά, με χαρακτήρα, ταλέντα, ιδιοφυΐες (χαραγμένα μέσα του εν σπέρματι)...
Κι όπως ο χτίστης μπορεί, κατά την υλοποίηση του σπιτιού, να ισιώσει το στραβό δωμάτιο, ν' ανοίξει μεγαλύτερα παράθυρα, να βάλει στερεότερα υλικά... να βελτιώσει το σχέδιο,
ίδια δυνατότητα έχει η έγκυος γυναίκα... με τη μεγάλη δύναμη μορφοποίησης, που η φύση της χάρισε!
Εκείνη μπορεί να δημιουργήσει το τέλειο, το θαυμάσιο,
διορθώνοντας το τυχόν ατελές σχέδιο (: το γενετικό υλικό) που
δέχθηκε κατά τη σύλληψη ! Σ' αυτό έγκειται το μεγαλείο του ρόλου της!
Αυτή είναι η Προγεννητική Αγωγή, Αγωγή Υγείας και συγχρόνως Διδαχή Ζωής προς το παιδί από τις ρίζες αυτής της
ανθρώπινης ύπαρξης. Μια τέτοια αγωγή οδηγεί στη διάπλαση
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μιας προσωπικότητας υγιούς και ισορροπημένης, ενός ψυχισμού ισορροπημένου, ικανού, από νεαρή ακόμη ηλικία, να βιώνει την χαρά, την έμπνευση, την έκσταση, την δημιουργικότητα και τις ανώτερες καταστάσεις της ψυχής.
Αν θέλουμε να επιλύσουμε αποτελεσματικά το δημογραφικό μας πρόβλημα (πρόβλημα όχι μόνο ποσότητας, αλλά προπαντός ποιότητας γεννήσεων), πρέπει να ασχοληθούμε πολιτεία
και πολίτες, με τα ζευγάρια και τις εγκυμονούσες γυναίκες, διαφωτίζοντας αυτές και τον μέλλοντα πατέρα, καθώς και τους
νέους της εφηβικής και νεανικής ηλικίας για τον πιο σπουδαίο
τους ρόλο, ρόλο δημιουργίας καλών απογόνων, ρόλο αληθινής
ανανέωσης της ανθρωπότητας.
Πρέπει γι' αυτό να βελτιώσουμε, με ευνοϊκούς νόμους και
ευνοϊκές συνήθειες ζωής, τις εργασιακές, οικογενειακές συνθήκες της ζωής τους... και προπαντός να τους ενημερώσουμε και
να τους εμπνεύσουμε, ώστε με χαρά, αγάπη, ανάταση, θαυμασμό, έμπνευση να ζήσουν την περίοδο δημιουργίας απογόνων:
σύλληψη και εγκυμοσύνη και να προετοιμάσουν έτσι ανθρώπους Υγιείς, Κοινωνικούς, Πνευματικούς, Ειρηνικούς, Ηθικούς
και Δημιουργικούς, που θα εκδηλώσουν τις ιδιαίτερες έμφυτες χάρες και ιδιοφυΐες που κρύβονται μέσα στον κάθε άνθρωπο και θα διαπλάσουν μιαν Ειρηνική και Δημιουργική κοινωνία!
Αυτό το απλό και αισιόδοξο μήνυμα πρέπει οι μεγαλύτεροι
και όλοι να διαδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους
φίλους, συγγενείς και γείτονες μας... Να μια σπουδαία προσφορά... η πιο σπουδαία, εύκολη και αποτελεσματική!
Διαδίδοντας το μήνυμα, αυτό θα κατακλύσει την Ελλάδα... και η υγεία, η ψυχική ισορροπία... η ωραία νεολαία του
μέλλοντος θα αρχίσει να κτίζεται... από τα σημερινά ζευγάρια...
Αυτά θα ανανεώσουν την Ανθρωπότητα! Ας είναι υπερήφανοι για το μεγαλειώδες έργο που η φύση τους αναθέτει!
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Ας βοηθήσουμε

την γονιμότητα

του

ζεύγους

Επειδή σήμερα συχνά σπεύδουν τα ζευγάρια, ανυπομονώντας να φέρουν στη ζωή παιδί, να προστρέξουν σε ιδιαίτερα
επώδυνες και αμφίβολης αποτελεσματικότητας και συνεπειών
μεθόδους τεχνητής γονιμοποίησης, θεωρούμε αναγκαίο να περιλάβουμε λίγες γραμμές γι' αυτό το κεφαλαιώδες θέμα.
Είναι αναγκαίο για τα ζευγάρια να κατανοήσουν ότι η θεϊκή
σοφία όλα τα ζευγάρια, κατ' αρχήν, έπλασε γόνιμα και όρισε,
η δημιουργία του ανθρώπου να αρχίσει με την ερωτική ένωση
του άνδρα και της γυναίκας και την εναπόθεση, μέσα σε ατμόσφαιρα εκστατικής αγάπης, ζωντανού πολύτιμου γενετικού υλικού στη μήτρα της γυναίκας, που την ίδια αυτή στιγμή μεταμορφώνεται σε μητέρα και ο άνδρας σε πατέρα.
Ο έρωτας του ζευγαριού αποτελεί ιερή πνευματική κατάσταση ύψιστης σημασίας...
Οι αρχαίοι μύθοι και οι παραδόσεις αλλά και οι επιστημονικές ανακαλύψεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σ' αυτήν την
ερωτική πνευματική ένωση και στον βαθμό της πνευματικότητάς της οφείλεται και η πνευματικότητα του δημιουργούμενου
νέου ανθρώπου... που προέρχεται από την σύγχρονη ένωση
των δύο ερωτευμένων γενετικών κυττάρων!
«Τα παιδιά των ερωτευμένων είναι όμορφα κι έξυπνα» λέει ο
σοφός λαός.
Όταν ο έρωτας του ζευγαριού δεν υπάρχει (περιπτώσεις
βιασμού κ.λπ.) έχει αποδειχθεί ότι ανωμαλίες συμβαίνουν, αν
παιδί συλληφθεί. Έτσι, λοιπόν, όταν ο έρωτας του ζευγαριού
παραλείπεται και η ένωση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο
γίνεται στον «σωλήνα», έξω από την ζωντανή τρυφερή και γεμάτη αγάπη μητρική εστία, είναι άγνωστες οι συνέπειες στον
ψυχισμό και την πνευματικότητα του παιδιού που δημιουργείται.
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Πρέπει λοιπόν προπαντός τα σύγχρονα ζευγάρια να κατανοήσουν ότι ψυχολογικές σχεδόν πάντοτε, κι επομένως προσωρινές είναι οι αιτίες της μη άμεσης γονιμότητάς τους... Πόσες
φορές δεν παρατηρούμε ότι μετά την υιοθεσία παιδιού η γυναίκα μένει έγκυος!... επειδή ήδη με την αγάπη της και αφοσίωσή
της προς το παιδί ξεπέρασε κάποιον, ίσως υποσυνείδητο, φόβο της μητρότητας!
Άλλες φορές αιτία της υπογονιμότητας είναι κάποιες ελλείψεις στην διατροφή, το κάπνισμα ή ο τρόπος ζωής του ζεύγους, που επίσης εύκολα μπορούν να ξεπερασθούν με την διόρθωση.
Επομένως, αντί τα ζευγάρια να σπεύδουν σε... αφύσικες,
αντιερωτικές και αντιπνευματικές μεθόδους, πρέπει απλά να
διορθώσουν ό,τι δεν πάει καλά στο σώμα και στον ψυχισμό
τους...
Ας αποφασίσουν, πρώτα, να γαληνέψουν, να περιμένουν
με υπομονή, απόλυτη υπομονή, να έλθει και η δική τους ιερή ώρα... κι εν τω μεταξύ...
Ας αποφασίσουν να καθαρίσουν τον οργανισμό τους... με
την φυσική μέθοδο της νηστείας, ή με φρουτοδίαιτα ολίγων ημερών, κόβοντας τελείως το τσιγάρο (σπουδαίο παράγοντα υπογονιμότητας).
Ας λιάζεται η γυναίκα πρωινές ώρες, λίγο, χαμηλά στην κοιλιά (για να δυναμώσουν και να εξυγιανθούν μήτρα και σάλπιγγες).
Ας βάλουν στην καθημερινή τους διατροφή μουσκεμένο
σιτάρι (ή βρασμένο) με σταφίδες και καρύδια, ή αμύγδαλα (το
σιτάρι περιέχει την πολύτιμη βιταμίνη Ε της γονιμότητας).
Ας μάθουν να εκφράζουν την μεταξύ τους αγάπη, να αφοσιωθούν ο ένας στον άλλον, προτιμώντας να φεύγουν στην εξοχή μερικές ημέρες, να κάνουν περιπάτους στη γαλήνη και ομορφιά της φύσης...
Ας αποφασίσουν επίσης... να κάνουν εγκράτεια πολλές
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ημέρες... για να προσφέρουν δυναμικό γενετικό υλικό... άλλες
ημέρες... τις γόνιμες.
Ας αφεθούν με πίστη στον ερωτά τους και στην δύναμη
της φύσης.
Ας προσεύχονται στη Μεγάλη Παναγία Μητέρα να τους
χαρίσει την χαρά της Μητρότητας και Πατρότητας...
Μέχρι τώρα η Ελληνίδα ένωνε τα χέρια της σε προσευχή και
παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδάκι... Και πάντα
εισακουόταν...
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ας δείξει το ζεύγος γαλήνη, πίστη και υπομονή... όσον χρόνο χρειασθεί... Έχουν χρόνο...
Ας μην παρασύρονται από λανθασμένα αξιώματα ότι μετά
τα 40 τελειώνει η γυναικεία γονιμότητα... γιατί είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μέχρι την εμμηνόπαυση και πέραν αυτής ακόμη η γονιμότητα διαρκεί.
Αντίθετα η αγωνία στην οποία το ζεύγος υποβάλλεται, με τις
κάθε είδους επώδυνες εξετάσεις, επηρεάζει το ορμονικό του
σύστημα και αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα της διαιώνισης της υπογονιμότητας.
Πάντα το παιδί έρχεται, όταν, με αγάπη, (όχι με άγχος )το
ζευγάρι το περιμένει!
Κι αν πάντως, με ιατρική υποβοήθηση, συλληφθεί το παιδί, ας ξέρουν ότι, μετά την εμφύτευση στη μήτρα, έχουν να του
προσφέρουν πολλή αγάπη, πάμπολλες ευχές, θερμή προσευχή, έχουν να του μιλήσουν, μητέρα και πατέρας, βεβαιώνοντάς
το καθημερινά για την αγάπη τους, ώστε να ενσταλάξουν στην
ψυχούλα του αγάπη, γαλήνη και αίσθημα ασφάλειας, εξαλείφοντας φόβους και τραύματα, που σχετίζονται τυχόν με την αρχή
της ζωής. Έχουν να το βεβαιώσουν ότι είναι καλόδεχτο, πολυαγαπημένο κι ότι η ζωή του είναι τώρα ασφαλής και πρέπει να έχει εμπιστοσύνη.
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Η κοινωνική διάσταση
προγεννητικής

μιας
συνειδητής
αγωγής

Λύση του δημογραφικού
προβλήματος
με την ποιότητα και την αύξηση των γεννήσεων
προγεννητική αγωγή, ήδη από την πρώτη γενεά, θα
βελτιώσει σημαντικά την φυσικο-ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. Σε κάθε μεταγενέστερη γενεά, τα αποτελέσματα θα είναι
επαυξημένα στο πολλαπλάσιο!
Η αρμονική διάπλαση, η ομορφιά, η ιδιοφυΐα, η ειρηνική
επικοινωνία, η καλοσύνη, η δημιουργικότητα, θα εδραιώνονται
όλο και περισσότερο, ως δομικές αρετές των ανθρώπων.
Τα νοσοκομεία, τα διάφορα άσυλα φυσικών και ψυχικών
παθήσεων, τα σωφρονιστήρια, οι φυλακές, όλα τα ιδρύματα,
καταστήματα της κλονισμένης φυσικής και ψυχικής υγείας
του ανθρώπου καθώς και της χαμηλής ηθικής του ποιότητας
και της επιθετικής και εγκληματικής του δραστηριότητας θα
μειώνονται μέχρι να εκλείψουν ολοκληρωτικά... Δεν θα έχουμε
πια παιδιά «με ειδικές ανάγκες» αλλά παιδιά με ειδικά χαρίσματα!
Συνήθειες, όπως αυτές του καπνίσματος, της μέθης, της
χρήσεως ναρκωτικών, αλλά και επιθετικότητες, μελαγχολίες, και
κάθε είδους ψυχωτικές και νευρωτικές συμπεριφορές, που
μειώνουν την δημιουργικότητα της κοινωνίας, θα μειώνονται
μέχρις εκλείψεώς τους και η θετική δημιουργικότητα των νέων
ανθρώπων θα γεννήσουν νέους πολιτικούς, νέες επιστήμες και
μια υπέροχη Νέα Τέχνη... (Ενώ σήμερα παγκοσμίως παρατηρείται πλήρης ηθική κατάπτωση και έλλειψη αληθινών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών δη μιου ργη μάτων)... Και η αγάπη και η
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ειρήνη θα εγκατασταθούν επί τέλους, ως τρόπος ζωής στην
κοινωνία μας...
Ιδιαίτερα απασχολεί σήμερα την κοινωνία μας το δημογραφικό πρόβλημα, το πρόβλημα της μειώσεως των γεννήσεων.
Δεν έχουμε όμως αρκετά συνειδητοποιήσει ότι η βελτίωση της ποιότητας των γεννήσεων πρέπει πρώτα να μας απασχολήσει;
Εδώ περισσότερο από παντού, ισχύει ότι: «Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ' εν τω ευ το πολύ»!
Η εξύψωση της Μητρότητας, βάση μιας προγεννητικής αγωγής, θα οδηγήσει, με φυσικό τρόπο, και στην επιθυμία δημιουργίας πολλών παιδιών: στην αύξηση των γεννήσεων.
Μοναδική ριζική αντιμετώπιση των εθνικών μας προβλημάτων της Υγείας, Παιδείας και Δυναμικής Αυξήσεως του Πληθυσμού αποτελεί η αφύπνιση της συνειδήσεως της κοινωνίας ολόκληρης, της Πολιτείας και των νέων μας ιδιαίτερα, πάνω στην
ανάγκη βελτιώσεως της μεταξύ τους επικοινωνίας, στην ανάγκη
πορείας τους προς το ιδανικό της τελειότητας, θεμέλιο της
Προγεννητικής Αγωγής και της Ευγονίας, που θα προσφέρουν
στα παιδιά τους.
Η Προγεννητική Αγωγή πρέπει να εισαχθεί στα σχολικά
και πανεπιστημιακά προγράμματα. Ποικίλες γνώσεις παρέχουμε σήμερα στους νέους μας... Γιατί να τους στερούμε την
βασική γνώση της δημιουργίας ωραίας οικογένειας, υγιών
και άξιων απογόνων;
Δισεκατομμύρια δαπανώνται σήμερα για όλα τα παραπάνω ιδρύματα και θεσμούς της φυσικά και ηθικά υποβαθμισμένης κοινωνίας μας. Όλες αυτές οι δαπάνες θα εξοικονομηθούν, αν η Πολιτεία αποφασίσει να εφαρμόσει μέτρα προστασίας της μητρότητας, ώστε οι μητέρες να διάγουν την
δημιουργική περίοδο της κυοφορίας, κάτω από συνθήκες ε-
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νημερώσεως, γαλήνης, αρμονίας και χαράς... ώστε τα ζευγάρια να ενημερώνονται, να προετοιμάζονται για τον βασικά
γονεϊκό τους ρόλο.
Η δαπάνη για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα είναι ελάχιστη. Συχνά αρκεί η προσφορά ενός εντύπου...
Τι είναι αυτό μπροστά στις δαπάνες που θα εξοικονομηθούν από την γέννηση υγιών ειρηνικών και δημιουργικών ανθρώπων;
Είναι αυτό ένα όνειρο;
Ναι, αλλά ο Ανδρας και η Γυναίκα έχουν την δύναμη αυτό
το όνειρο να το μετατρέψουν σε πραγματικότητα!
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2
01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Αποσπάσματα

από την σκέψη

τους

κείνο που συχνά διαπιστώνει κανείς κατά την κλινική αξιολόγηση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών και των
εφήβων, ασφαλώς και των ενηλίκων, είναι ότι κάθε ερμηνευτική
προσπάθεια καθίσταται ελλιπής, αν δεν αναχθούμε στην προγεννητική περίοδο.
Στην κλινική ψυχολογική πράξη, σταθερώς, διαπιστώνουμε
την καθοριστική σημασία που διαδραματίζει η ενδομητρική περίοδος στην μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου.
Αν παραλείψουμε από τη μελέτη μας την προγεννητική
περίοδο, θα μοιάζουμε με τον θεατή που παρακολουθεί θεατρική παράσταση, στην οποία έχει χάσει την πρώτη πράξη. Η
κατανόηση της πλοκής και της εξέλιξης του έργου θα είναι ελλιπής, γιατί πολλά από τα διαδραματιζόμενα στις επόμενες
πράξεις έχουν την αφετηρία τους και οικοδομούνται σε δράσεις, γεγονότα και επιδράσεις που συνέβησαν στην πρώτη
πράξη.
Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε, και στον χώρο
της ψυχολογίας, μια ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερη έμφαση στην μελέτη της ενδομητρικής ζωής.
Κατά την προγεννητική περίοδο, όπου μητέρα και παιδί εί-
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ναι ένα σώμα, ό,τι συμβαίνει στη μητέρα έχει άμεσες συνέπειες
στην ανάπτυξη του παιδιού».
ΙΩΆΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ψυχολόγος, κοσμήτωρ του Παν/μίου Αθηνών

χει γίνει ήδη ένα σλόγκαν: η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου αρχίζει πριν από τη γέννηση, από τη σύλληψη.
Θα έλεγα από πολύ πιο πριν. Η αγωγή του ανθρώπου, στην
πρωταρχική της φάση, αρχίζει από την αγωγή των γεννητόρων, πρωταρχικών παραγόντων της ζωής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών
η προγεννητική περίοδος της ζωής της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η πιο σημαντική περίοδος της ζωής.
Έχουμε ως προς αυτό πολλές επιστημονικές αποδείξεις
και περί αυτού παραδείγματα μόνον θα αναφέρω, χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Π.χ. παρατήρησαν στη Γερμανία ότ ι τα παιδιά που συνελήφθησαν κατά τον πόλεμο -πριν και μετά το 1945- εμφάνισαν αυξημένη εγκληματικότητα, ψυχικά προβλήματα, άγχος και γενικά ήταν τα ιδιαίτερα προβληματικά παιδιά.
Απεδείχθη ότι καρδιακές παθήσεις οφείλονταν σε τραυματικά περιστατικά που συνέβησαν στο περιβάλλον, όπου έζησε
το ζευγάρι κι έλαβαν χώραν στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής.
Αν η μητέρα δεν επιθυμεί στ' αλήθεια ένα παιδί, ζώντας σε
κρίσιμες καταστάσεις, αυτό επενεργεί αρνητικά πάνω στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Συγκρούσεις, διαταραχές, προβλήματα, περιβάλλον άγχους που συμβαίνουν στο ζευγάρι μπορεί να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα, τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική ανάπτυξη αυτής της μικρής ύπαρξης, του εμβρύου.
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Και τι συμβαίνει άραγε με τις εγκυμοσύνες όπου η μέλλουσα μητέρα πίνει οινόπνευμα, καφέ κ.λπ. ή καπνίζει; Έχουμε δει
ότι αυτά τα παιδιά όταν γεννηθούν θέλουν πολύ συχνά να έχουν
την δόση τους: είναι ήδη κατά τη γέννηση εξαρτημένα από ορισμένες ουσίες, αυτές που η μητέρα έπαιρνε στην διάρκεια της
εγκυμοσύνης της.
Είναι αλήθεια ότι η μουσική moderato, η κλασική μουσική
ρυθμού 72-100, μας ηρεμεί και αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η
μουσική είναι σύμφωνη με τον ρυθμό 72-100 των καρδιακών
κτύπων.
Νομίζω ότι πρέπει να συμπεράνω ότι η μητέρα, ως κινητήριος Δύναμη, Δημιουργός της Ζωής, έχει να παίξει ένα σημαντικό ιδιαίτερο ρόλο.
Το παν εξαρτάται απ' αυτό που δεχθήκαμε όσο κατοικούσαμε στο πρώτο μας σπίτι...
Και η μήτρα της μητέρας μας είναι το πρώτο μας σπίτι... Ο
κόσμος όλος σ' αυτόν τον πλανήτη ήταν για μας αυτό το πρώτο σπίτι!
Αυτό το πρώτο μας σπίτι μπορεί να μας δώσει τα παραδείγματα, τα πρότυπα, τις συνθήκες, τους όρους, υπό τους οποίους πρόκειται να χτίσουμε το αληθινό μας σπίτι, την εστία
μας, με την ζεστασιά, την θαλπωρή... έτσι όπως την γνωρίσαμε
στη μήτρα της μητέρας μας... μ' ένα ρυθμό γαλήνιο, του τύπου
"moderato", με κινήσεις πολύ απαλές που μας θυμίζουν την κίνηση στη μήτρα της εγκυμονούσας μητέρας, με την αγάπη,
την τρυφερότητα που δεχθήκαμε στο πρώτο μας σπίτι...
Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι παρόντα σε
κάθε αληθινή μας μεταγενέστερη εστία»!
ΙΩΆΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

ψυχολόγος, καθηγητής του Παν/μΐου Αθηνών
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< \ 0 α πια σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα προέρχονται από
την ενδομήτρια ζωή και προκαλούνται από την απόρριψη του
εμβρύου, ως προς την ύπαρξή του και ως προς το φύλο του. Η
μητέρα μεταδίδει μηνύματα απόρριψης, όταν η ίδια ή και το περιβάλλον της δεν επιθυμούν την ύπαρξη του παιδιού. Μεταδίδει
επίσης μηνύματα της επιθυμίας της για ένα συγκεκριμένο φύλο,
κι εάν το φύλο του εμβρύου δεν συμπίπτει με αυτήν την επιθυμία,
δημιουργούνται ισχυροί μηχανισμοί υπαρξιακής απόρριψης στο
έμβρυο, λόγω φύλου.
Το φρικιαστικό δέος της ενδομήτριας απόρριψης της υπαρξιακής ταυτότητας που επαναβίωσαν ορισμένα πρόσωπα είναι ένα από τα πιο τραγικά συμπτώματα-φαινόμενα ανθρώπινου
πόνου που έτυχε να παρακολουθήσω, ως μάρτυρας, σε όλη την
επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΥΚΑΑΙΔΗΣ

ψυχίατρος

a συμπεράσματα των ιατρών Καυκαλίδη και Γκροφ έχουν
όμως και άλλη επίπτωση στη φιλοσοφία. Δίνουν ένα ισχυρό
πλήγμα κατά της εμπειρικής σχολής της φιλοσοφίας. Τα κλασικά ρητά της σχολής αυτής ότι ο άνθρωπος γεννιέται "tabula
rasa" δηλαδή άγραφος χάρτης και ότι: "ουδέν εν τη νοήσει, ο
μη πρότερον εν τη αισθήσει" ανατρέπονται. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γεννιέται tabula rasa. Και υπάρχει κάτι στη νόησή του,
έστω κι αν δεν υπάρχει προηγουμένως στις αισθήσεις (υπάρχει
δηλαδή στις αισθήσεις της εγκύου μητέρας του).
Πλέον αυτού : για να αποκτά το έμβρυο εμπειρίες και να τις
αναγνωρίζει σαν τέτοιες, πρέπει να έχει δική του συνείδηση, ξεχωριστή από την συνείδηση της μητέρας. Χωρίς συνείδηση δεν
θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανένα συναίσθημα ή μήνυμα.
Πώς και πότε συγκροτείται το εγώ και διαχωρίζεται από το
εγώ της μητέρας; Τα νέα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα
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ότι αυτό το ξεχωριστό εγώ υπάρχει ήδη από τη σύλληψη.
Έχουμε μνήμες φωτός, αγάπης και συμφιλίωσης. Η φύση
μας έχει προικίσει με αμυντικούς μηχανισμούς, ένας από τους
οποίους είναι η λήθη. Είναι και η λήθη ένας τρόπος να προχωράμε πέρα από τον πόνο και τον φόβο.
Υπό το φως των ευρημάτων των Καυκαλίδη - Γκροφ, αλλά
και άλλων ερευνητών και ανακοινώσεων, είμαστε υποχρεωμένοι λογικά, και βαρύτητα έχει το επίθετο λογικά, να δεχθούμε
την προγεννητική αγωγή, ως ένα από τους σπουδαιότερους
παράγοντες πρόληψης ψυχικών και σωματικών παθήσεων
και ως πηγή σταθερότητας και ευτυχίας στον πλανήτη μας».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ

καθηγητής Πανεπιστημίου Αμερικής

ίναι γνωστό το γεγονός της μαγνητοσκόπησης εμβρύων από τον γυναικολόγο Μπέρναρντ Νάτανσον κατά την έκτρωση τους, τον τρίτο μήνα της κύησης, όπου φαίνεται έκδηλη η απεγνωσμένη προσπάθειά τους να κρατηθούν στο περιβάλλον της μήτρας».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ

3 έμβρυο είναι ευαίσθητο σε συγκινησιακές καταστάσεις, μπορεί να νιώσει και να αντιδράσει όχι μόνο σε μεγάλες
και διαφοροποιημένες καταστάσεις, όπως αγάπη και μίσος, αλλά και αμφιθυμίες και αμφιλεγόμενες καταστάσεις.
Το έμβρυο, μπορεί να θυμάται, να ακούει, ακόμα και να μαθαίνει.
Η διαδικασία της μάθησης της γλώσσας ξεκινά ήδη από τη
μήτρα, όπως λέει ο δρ Henry Truby, καθηγητής της Παιδικής
Γλωσσολογίας και Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, σε πρόσφατες μελέτες του.
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Η Μόνικα Λούκες (ψυχολόγος σε Πανεπιστήμιο της Δυτ.
Γερμανίας) έκανε μια έρευνα σε 2.000 έγκυες γυναίκες του
ίδιου οικονομικού, μορφωτικού και νοητικού επιπέδου. Η μόνη
διαφορά ήταν ότι στην πρώτη ομάδα, οι γυναίκες περίμεναν με
λαχτάρα να γεννήσουν από αγάπη προς την οικογένεια και τα
παιδιά τους ήταν υγιέστερα συγκινησιακά και σωματικά και κατά τη γέννηση και μετά, σε αντίθεση με τα παιδιά της άλλης ομάδας, που οι μητέρες τους δεν τα ήθελαν».
ΔΡ

ΘΕΟΔΏΡΑ

ιατρός

ΡΕΣΒΑΝΗ

υγιεινιστής

από το άρθρο της «Ευτυχισμένη έγκυος - υγιές παιδί»

Να προλάβουμε τη βία από την
προγεννητική περίοδο της ζωής
9 6 εσωτερική κατάσταση του παιδιού - αυριανού ενηλίκου
εξαρτάται - σ ε μεγάλο βαθμό- από το πώς έζησε στην διάρκεια
της κυοφορίας. Ένα μωρό που έχει αισθανθεί συγκινήσεις δυνατές και επώδυνες στην κοιλιά της μητέρας θα έλθει στον κόσμο μ' ένα κινητικό και νευρικό σύστημα φορτισμένο, επειδή
έχει ήδη ζήσει, στιγμές άγχους, χωρίς τη δυνατότητα να ηρεμήσει. Έτσι θα έλθει στον κόσμο με μια ψυχική ένταση μεγάλη
και ένα είδος φόβου έμφυτου.
Ό,τι το παιδί έζησε σ' αυτήν τη νεαρή ηλικία εγγράφει μέσα του,
τα σχήματα της μελλοντικής βίας».
SUZANNE

ROBERT

OUVRAY

Δρ Κλινικής Ψυχολογίας

« ο > ^ π ο τ ε λ ε ί μια βεβαιότητα ότι το παιδί στη μήτρα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συγκινήσεις της μητέρας.
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Εξάλλου, αυτή η στενή συναισθηματική σχέση μητέρας παιδιού συνεχίζεται και στην βρεφική ηλικία.
Έχουν διαπιστώσει ότι, όταν η μητέρα περνάει μια μεγάλη
λύπη και έχει υψηλό δείκτη κορτικοειδών στα ούρα της, το ίδιο
συμβαίνει και στα ούρα του παιδιού της.
Ο ομφάλιος λώρος έχει πια κοπεί αλλά ο συγκινησιακός
"λώρος" εξασφαλίζει τη μεταφορά των ορμονών της μητέρας
στο παιδί και των ψυχολογικών καταστάσεων της μητέρας στον
μεταβολισμό του παιδιού.
Αυτό αποδεικνύει την πολύ μεγάλη δύναμη του δεσμού μητέρας - παιδιού και κατά την εγκυμοσύνη αλλά και μετά τη γέννηση, κατά την βρεφική ηλικία».
LAURA

UPLINGER

ψυχολόγος

«(
, ιέπει η έγκυος, το ζευγάρι, το άμεσο περιβάλλον του να
συνειδητοποιήσουν την μεγάλη σημασία που έχει ο λόγος τους,
το χάδι πατέρα και μητέρας, η ορθή διατροφή της οι συγκινήσεις
της και προπαντός η αγάπη της προς το έμβρυο, η οποία αντιπροσωπεύει την πιο κατάλληλη διέγερση για τη συναπτογένεση (=
για τη δημιουργία των συνάψεων του εγκεφάλου του εμβρύου)
κι επομένως για τη διάπλαση μιας ύπαρξης ποιότητας».
Δρ JEAN

PIERRE

νεογνολόγος,

RELIER

ερευνητής

Διευθυντής Νεογνολογίας στο Νοσοκομείο Port Royal του Παρισιού

χει αποδειχθεί ότι το ψυχολογικό χρόνιο άγχος της μητέρας, που προκαλεί αυξημένη έκκριση κατεχολαμινών, οδηγεί
συχνά σε αντίξοη έκβαση της εγκυμοσύνης, προκαλεί αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα, αργοπορία στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και αλλοίωση στην μορφολογία του πλακούντα (σύμφωνα με πλήθος νεωτέρων στατιστικών ερευνών).
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Ενώ, αντίθετα, η σημασία μιας καλής ποιότητας της ψυχοσυγκινησιακής επικοινωνίας μεταξύ μητέρας και παιδιού στην
διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει αποδειχθεί πολύ αποφασιστική
για την εμβρυϊκή ανάπτυξη και την ανάπτυξη του αυριανού παιδιού και ενηλίκου. Όλες οι συγκινησιακές ανταλλαγές μητέρας-παιδιού στη μήτρα είναι αποφασιστικές για την αρμονική
εμβρυϊκή ανάπτυξη και την ανάπτυξη του εγκεφάλου».
ΔΡ J. P.

RELIER

α στοιχειώδη σωματίδια, τα οποία αποτελούν άτομα, μόρια
και ζωντανά κύτταρα, ανταποκρίνονται, όχι μόνον στους νόμους της φυσικής, αλλά και σε ψυχολογικές διαδικασίες.
Τα στοιχειώδη μόρια είναι ικανά να εγγράφουν στη μνήμη
τους πληροφορίες του περιβάλλοντος, να τις αναπαράγουν,
να τις ενθυμούνται και να τις μεταβιβάζουν στα άλλα μόρια.
Τούτο συμβαίνει διότι το στοιχειώδες μόριο έχει κι ένα ψυχικό
μέρος. Οι πληροφορίες που εγγράφονται ο' αυτό το ψυχικό μέρος
μεταβάλλουν την πάλλουσα ποιότητα του στοιχειώδους μορίου.
Έτσι, ο ψυχισμός της μητέρας: οι σκέψεις και τα συναισθή ματάτης... όλες οι πληροφορίες που δέχθηκε το έμβρυο μεταβάλλουν την ποιότητα των κυττάρων του».
JEAN

CHARON,

D.

BOEHM,

F. CAPRA,

O.

COSTA

(από το βιβλίο τους «Physique Moderne»)

'ανθρώπινη ύπαρξη είναι κοινωνική. Ήδη από την ενδομήτρια ζωή του το έμβρυο μπορεί να επικοινωνήσει, αν μάθει κανείς να το ακούει.
Ήδη στη γέννησή του το παιδί έχει δομηθεί από τον λόγο
της μητέρας».
FRANCOISE

DOLTO

παιδοψυχολόγος

3°

ι άβετε σοβαρά υπόψη σας την μεγάλη σημασία της προγεννητικής ακοής, δηλαδή της ακοής του εμβρύου. Προσφέρετε ένα ηχητικά άνετο - ήρεμο περιβάλλον για τις έγκυες γυναίκες. Μεταξύ άλλων είναι επιθυμητό οι έγκυες μητέρες να ακούν
χαλαρωτική μουσική (ειδικά μουσική Μότσαρτ), να τραγουδούν
και να μιλούν συχνά στο μελλογέννητο παιδί τους από την αρχή της εγκυμοσύνης τους».
Τ.

ψυχολόγος, Κέντρο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας
Ελλάδας (Μέθοδος Tomatis)

/σχέση της με το έμβρυο πρέπει να είναι η κύρια απασχόληση της εγκύου μητέρας, πολύ περισσότερο από την εργασία
της και τον κοινωνικό της περίγυρο».
ΔΡ J. P.

RELIER

c p
« ^ Ο τ ι ς ΗΠΑ πολυάριθμες ερευνες αναφέρονται στην προγεννητική ζωή.
Μερικές σχετίζονται με νέους 15-18 ετών φυλακισμένους για
εγκλήματα βίας. Αναφέρουν ότι όταν μια έγκυος είναι πάρα πολύ αγχωμένη και νευρική, το παιδί της διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να γίνει νευρικό και βίαιο.
Οι ορμόνες του άγχους που εκκρίνονται στην αγχωμένη έγκυο προσβάλλουν τον παλαιοεγκέφαλο του εμβρύου (δηλαδή
τον κατώτερο εγκέφαλο του), και εμποδίζουν να γίνουν συνάψεις αυτού του παλαιοεγκεφάλου (= του υποθαλάμου) με τον
ανώτερο εγκέφαλο και επομένως παρεμποδίζουν την ανάπτυξη αυτού του ανωτέρου εγκεφάλου, στον οποίο οφείλεται η
ανώτερη ανθρώπινη νοημοσύνη, ο αυτοέλεγχος και η λογική.
Έτσι σ' έναν ενήλικο, αγχωμένο ή θυμωμένο, οι ορμόνες κινούν μέσα του, στον υποθάλαμο (τον κατώτερο εγκέφαλο),
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αντιδράσεις φυγής ή επιθετικότητας. Αλλά παρεμβαίνει η συνείδηση και μέσω του νεοεγκεφάλου (ανωτέρου εγκεφάλου) ελέγχει και καταργεί αυτές τις βίαιες παρορμήσεις.
Ο έφηβος όμως που ήδη ως έμβρυο κατακλύσθηκε από το
άγχος της μητέρας του. όταν αγχώνεται και θυμώνει δεν έχει
τον βιολογικό εξοπλισμό που θα του επέτρεπε τον εγκεφαλικό
έλεγχο, ώστε να εκδηλώσει αυτοσυγκράτηση μέσω της λογικής
και έτσι τίποτε δεν παρεμβάλλεται μεταξύ της παρόρμησης και
της πράξης.
Αντίθετα, η αγάπη της εγκυμονούσας για το παιδί της, η χαρά, η αισιοδοξία και η γαλήνη της που πλημμυρίζουν το αίμα της
και τον εγκέφαλο του εμβρύου με τις "ορμόνες της αγάπης",
τις αγαθοποιές ενδορφίνες, βοηθούν στον πολλαπλασιασμό
αυτών των συνάψεων και συμμετέχουν στην δόμηση της ανώτερης νόησης».
LAURA

UPLINGER

ψυχολόγος

τσι είναι πια βιολογικά, επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι
βάση της ανάπτυξης της υψηλής νοημοσύνης του ανθρώπου είναι η αγάπη της μάνας του και η γαλήνη της, ήδη πριν από τη
γέννησή του.
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα της εγκύου μητέρας αποτελούν το υλικό, με το οποίο το παιδί σχηματίζει την προσωπικότητά του. Αν αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι θετικά και πλούσια, το παιδί μπορεί ακίνδυνα να αντέξει κάθε είδους επιθετικές καταστάσεις.
Αλλά κανείς δεν μπορεί να εξαπατήσει το έμβρυο. Έχει
πλήρη συνείδηση των σκέψεων και βιωμάτων της μητέρας και
με πολύ μεγαλύτερη οξύτητα συλλαμβάνει τη στάση της απέναντι του».
ΔΡ

THOMAS

VERNY

γυναίκα μοιάζει μ' έναν καλλιτέχνη που ζει
d n α έγκυος
ε\
μαζί με το έργο του μέρα και νύχτα.
Σ' αυτήν την ιδιαίτερη κατάσταση της συνείδησης μπορεί να
κινήσει τις υποσυνείδητες δυνάμεις της ζωής».
ΔΡ

YVES

MOISAN

Εγκυμοσύνη και κάπνισμα
η έγκυος μητέρα καπνίζει, ας γνωρίζει ότι ο καπνός που
φθάνει στους πνεύμονες της προσβάλλει το κεντρικό νευρικό
σύστημα του εμβρύου, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο σχιζοφρένειας... αλλά και πιθανή ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς του παιδιού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, μήπως η μέλλουσα μητέρα πρέπει να σκεφθεί αρκετά πριν φέρει στον κόσμο ένα ίσως προβληματικό παιδί;
Και μήπως πρέπει να κάνει μερικές αναπροσαρμογές στην
καθημερινότητα και τις συνήθειές της και να απαρνηθεί κάποιες όχι και τόσο αθώες απολαύσεις;»
Από την «Οδοντιατρική
Φωνή»
30-11-2000
Έρευνα για τις συνθήκες εγκυμοσύνης και τοκετού
και τις ψυχικές διαταραχές των παιδιών και των ενηλίκων

Υιοθεσία
γνώση της έμφυτης ικανότητας του εμβρύου να αισθάνεται τα συναισθήματα της μητέρας, μας διαφωτίζει σε πολλά
προβλήματα που παρατηρούνται στην σχέση θετών γονέων και
υιοθετημένων παιδιών.
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Τα παιδιά αυτά, σύμφωνα με ευρύτατες αμερικανικές έρευνες, αλλά και δυστυχώς κατά παρατηρήσεις όλων μας, έχουν
συχνά μια μεγάλη επιθετικότητα προς τους θετούς τους γονείς, παρά τη μεγάλη αφοσίωση και τις παροχές των τελευταίων.
Αυτό συμβαίνει επειδή προέρχονται, το συχνότερο, από μητέρες άγαμες, οι οποίες γέννησαν το παιδί με σκοπό... να το δώσουν για υιοθεσία. Δεν το επιθύμησαν, δεν το καλωσόρισαν, δεν
το αγάπησαν, κατά την εγκυμοσύνη τους, κι αυτή η πλήρης απόρριψη, που απόλυτα αισθάνθηκε το παιδί ήδη από τη μήτρα,
του δημιούργησε χαρακτήρα επιθετικό και βίαιο.
Δεν το αγάπησαν και δεν μπορεί ν' αγαπήσει.
DR

THOMAS

VERNY

«
, ιοτείνω προγράμματα μέσα στα μαιευτήρια, προορισμένα για τις μητέρες που κυοφορούν παιδιά προς υιοθεσία. Πρέπει να μάθουν να γίνουν ψυχολογικά, για τους εννέα μήνες
της κύησης, αληθινές μητέρες... Να μιλήσουν στο παιδί τους...
να το αγαπήσουν... να του εξηγήσουν γιατί δεν μπορούν να το
αναθρέψουν οι ίδιες και να του ειπούν αντίο, ευχόμενες γι' αυτό ένα όμορφο, αισιόδοξο και χαρούμενο μέλλον!»
LAURA

UPLINGER

ψυχολόγος
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Σωματική επαφή μητέρας - παιδιού:
την ασφαλή ανάπτυξη των προώρων
Πρόγραμμα:
Οι μητέρες
με δέρμα,

κλειδί για
βρεφών

«Ζεστασιά - Τροφή - Αγάπη»

- «καγκουρώ»

της Κολομβίας:

μέθοδος

σώμα με σώμα για τα πρόωρα

παιδιά.

δέρμα

και είκοσι χρόνια το πρόωρο νεογνο που ζύγιζε κάτω
των 1.500 γρ. το τοποθετούσαν στην θερμοκοιτίδα, συχνά μέχρι και τρεις μήνες και οι μητέρες το έβλεπαν με την έξοδό
του. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και
προβλημάτων μέχρι και 65%.
Το 1978 στην Κολομβία οι παιδίατροι Δρ Edgar Rey και Δρ
Hector Martinez πρότειναν σε μητέρες προώρων να φέρουν πάνω τους το μωρό τους, 24 ώρες το 24ωρο, ζεσταίνοντάς το στη
ζεστασιά του σώματος τους και της αγάπης τους, θηλάζοντάς
το όσο ήθελε, μέχρις ότου πάρει αρκετό βάρος.
Η μέθοδος βασιζόταν στο τρίπτυχο: ζεστασιά - τροφή -αγάπη.
Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά!
Το ποσοστό θνησιμότητας μειώθηκε από 30-65% σε 6%.
Επέζησαν ακόμη και 21 επί 30 νεογνών με βάρος κατώτερο του
ενός κιλού.
Παντού εφαρμόζουν ήδη αυτήν τη μέθοδο για όλες ή για μερικές ώρες.
Ο θηλασμός των προώρων μειώνει τις λοιμώξεις και μετά
από λίγο τα πρόωρα αφήνουν το νοσοκομείο και επιστρέφουν
στο σπίτι τους.
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Σ' όλες τις χώρες οι παιδίατροι και οι γυναικολόγοι βλέπουν
σ' αυτήν τ η μέθοδο ένα τρόπο διευκόλυνσης της σχέσης μητέρας και πρόωρου παιδιού και εξασφάλισης της καλής υγείας
του και της συναισθηματικής του ανάπτυξης.
Η επαφή σώμα με σώμα με τη μητέρα συμπληρώνει τη διακοπείσα ενδομήτρια εμπειρία του πρόωρου και συνεχίζει μια
ομαλή φυσική και συναισθηματική ζωή σε επαφή του με τη μητέρα».
CATHERINE

GINFRAX

TV 5 εκπομπή
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Συμβουλές

προς την

έγκυο

του καθηγητή ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
(από τη «Μαιευτική» του
Αθήνα, 1925)

« S ^ t / έγκυος γυναίκα οφείλει:
Λ " αποφεύγει την υπερπλήρωση του στομάχου, ιδίως κατά το
εσπέρας.
Να μεριμνά για την κανονική λειτουργία του πεπτικού συστήματος, αποφεύγοντας τη δυσκοιλιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται δια
της λαχανοφαγίας, οπωροφαγίας (φρέσκων φρούτων και λαχανικών) και δια της πόσεως καθ' εκάστην πρωίαν ποτηριού ύδατος (ή βοτάνου με μέλι ή φρουτοχυμού).
Λ" αποφεύγει κάθε περίσφιγξη του στήθους, της μέσης, της
κοιλιάς και των άκρω ν.
Να εργάζεται μετρίως, ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες της
κυήσεως, αποφεύγοντας, κάθε κόπωση η οποία προκαλεί ισχυρούς κλονισμούς στον οργανισμό.
Να αποφεύγει πολύκοσμες συγκεντρώσεις, ιδίως μέσα σε αίθουσες και να διαμένει επί πολλές ώρες στο ύπαιθρο.
Να διατελεί μακριά από συγκινήσεις, θλίψεις και εν γένει αιφνίδια, ευχάριστα ή δυσάρεστα, γεγονότα.
Να καθαρίζει καθ' εκάστην εσπέραν, προ της κατακλίσεως, τα
γεννητικά της όργανα με χλιαρό νερό και αγνό σαπούνι.
Να αποφεύγει την συνουσία, τουλάχιστον την συχνή και ιδίως
κατά τους πρώτους μήνες της κυήσεως, απολύτως δε κατά τους
τελευταίους μήνες.
Να αποφεύγει την μετ' αρρώστων συνάφεια».
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Η ενδομήτρια
ζωή
και η γένεση της Υγείας
ΔΡ

μαιευτήρ γυναικολόγος, ερευνητής,

MICHEL

ODENT

συγγραφέας

Μ , συγκινησιακές μας καταστάσεις, σι συναισθηματικές μας
αντιδράσεις στις διάφορες συνθήκες ζωής που συναντάμε τροποποιεί την ορμονική μας ισορροπία, σημαντικό παράγοντα της
υγείας μας.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε συναισθηματικά και με
τον οποίο απελευθερώνουμε την έκκριση ορμονών μας, αυτό το
σύστημα, το ορμονικό σύστημα αποτελεί μέρος του συνολικού
μας συστήματος προσαρμογής: του αμυντικού συστήματος, το
οποίο διέπει αυτό που, στην κοινή γλώσσα, ονομάζουμε υγεία.
Μια ολόκληρη νέα γενεά ερευνών εγκαθιδρύουν δεσμούς,
στενές σχέσεις μεταξύ της ενδομήτριας ζωής και διαφόρων
καταστάσεων της υγείας, οι οποίες θα εκδηλωθούν αργότερα
κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.
Φαίνεται πράγματι ότι πολλές ασθένειες ενηλίκων έχουν
την αρχή τους στην ενδομήτρια ζωή τους. Πρόκειται για μια
αληθινή έκρηξη ερευνών: καθημερινά πλέον τα ιατρικά περιοδικά δημοσιεύουν μια νέα μελέτη που αποδεικνύει ότι η τάδε κατάσταση της υγείας ενός ενηλίκου έχει την αληθινή αρχή της
από τότε που ως μωρό βρισκόταν στη μήτρα της μητέρας.
Έτσι, αν υπάρχουν δυσκολίες στο τελευταίο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης, η άμεση συνέπεια είναι η μικρή περιφέρεια του
υπογαστρίου του νεογέννητου μωρού, και η μακροχρόνια συ-
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νέπεια είναι διαταραχή του μεταβολισμού και ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό χοληστερίνης στον ενήλικο (μελέτη σε αγγλικό
ιατρικό περιοδικό).

Ένα άλλο παράδειγμα: Ο καλύτερος τρόπος για να προείπει κανείς ποιοι ενήλικοι διατρέχουν τον κίνδυνο να έχουν στεφανιαία νόσο, είναι να γνωρίσει τη σχέση μεταξύ του βάρους
της γεννήσεως και του βάρους του πλακούντα.
Αυτοί που έχουν ένα βάρος γεννήσεως υπερβολικά μικρό σε
σχέση με το βάρος του πλακούντα διατρέχουν αυτήν την πιθανότητα.
Σ' όλους τους τομείς της ιατρικής (σχιζοφρένεια, παιδικός
διαβήτης) μπορούμε να βρούμε τέτοιες μελέτες. Έτσι, φαίνεται
ότι η παχυσαρκία αρχίζει από τη μήτρα.
Ξέρετε ότι στην διάρκεια του χειμώνα 1944-1945 ένας τρομερός λιμός (πείνα) επικρατούσε στην περιοχή του Άμστερνταμ
- Ρότερνταμ. Δεν είχαν κυριολεκτικά να φάνε. Ο Dr Havely ανακάλυψε ότι εκείνοι που έζησαν το πρώτο ήμισυ της ενδομήτριας
ζωής τους, κατ' αυτήν την περίοδο των στερήσεων, έχουν μια ισχυρή τάση να γίνουν παχύσαρκοι. Αυτά τα άτομα που ως έμβρυα πείνασαν, αναζητούν αργότερα την αφθονία της τροφής.
Ένας επιδημιολόγος άγγλος εργάσθηκε σε περισσότερες
περιοχές της Αγγλίας: το Prieston, το Fortshild. Ξαναερεύνησαν
και κατέγραψαν το βάρος γεννήσεως επί ολοκλήρου πληθυσμού που γεννήθηκε σ' ορισμένες ημερομηνίες και επιχείρησαν
να τους ξαναβρούν στην ενήλικη ηλικία τους. Μέτρησαν την
περιφέρεια του υπογαστρίου τους και βρήκαν ότι αυτοί που είχαν μικρό βάρος γεννήσεως είχαν την τάση να σωρεύουν λίπη
στο υπογάστριο τους.
Τώρα, σ' όλους τους τομείς της Ιατρικής μπορούμε να
βρούμε μελέτες που αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες ασθένειες έχουν τις ρίζες τους στην ενδομήτρια ζωή. Κι αυτό που
είναι νέο, είναι ότι αυτή η νέα γνώση, η νέα κατανόηση μάς βο-
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ηθά να βρούμε σχέσεις - δεσμούς, μεταξύ ασθενειών που κατ'
αρχήν φαίνονται απολύτως άσχετες.
ΑΠ' όλες αυτές τις μελέτες προκύπτουν νέες προτεραιότητες. Στο παρελθόν κατανοήσαμε την επιρροή βλαβερών
παραγόντων όπως ο καπνός, το οινόπνευμα, οι ναρκωτικές
ουσίες. Τώρα όμως πρέπει να επιμείνουμε για ορισμένους
παράγοντες που ανακαλύφθηκαν προσφάτως.
Στις 9 Οκτωβρίου 1993 το γνωστό ιατρικό περιοδικό Lancet
δημοσίευσε μια νέα σειρά πάνω σε μια μεγάλη έρευνα που έλαβε χωράν στην Αυστραλία σχετικά με τους υπερήχους. Η έρευνα κατέληξε, εν συντομία, ότι η συχνή έκθεση στους υπερήχους
κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής αποτελεί παράγοντα
δυσμενή για την εμβρυϊκή ανάπτυξη: τα νεογνά αυτά έχουν μια
τάση - όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία - για μικρό βάρος
γεννήσεως.
Αυτό το νέο εύρημα είναι σπουδαίο, διότι παράλληλα γνωρίζουμε από τους επιδημιολόγους, ότι οι ασθένειες του ενηλίκου, έχουν τις ρίζες τους στην ενδομήτρια ζωή. Οι υπέρηχοι
λοιπόν είναι ένας παράγων, προσφάτως ανακαλυφθείς, που
επηρεάζει δυσμενώς την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες επιρροής, ιδιαίτερα
οι διατροφικοί παράγοντες.
Ολίγοι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν γι' αυτόν τον τομέα, οι
σπάνιες μελέτες που έγιναν αφορούσαν τις πρωτεΐνες, τις θερμίδες, και το βάρος του νεογνού. Το θέμα μας δεν τίθεται εκεί.
Αν συγκρίνετε τη διατροφή περισσοτέρων εγκύων γυναικών, η
διαφορά μεταξύ τους έγκειται ουσιαστικά στην ποιότητα των
διαφόρων λιπών, των λιπαρών οξέων, τα οποία καταναλώνουν.
Υπάρχουν πολλών ειδών λιπαρά οξέα. Το μεγάλο νέο μας έρχεται απ' τη Γερμανία (γερμανικές έρευνες). Κατά τη διάρκεια
αυτού του αιώνα έχουμε γυρίσει μια λυπηρή σελίδα στην ιστορία της ανθρώπινης διατροφής: από τα έτη 1920 και εφεξής,
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όταν εισαγάγαμε τις μαργαρίνες: νέα μόρια λιπαρών οξέων,
των οποίων η μορφή είναι άγνωστη στη φύση. Τα ονομάζουμε
κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και είναι το αποτέλεσμα μιας μεθόδου υδρογόνωσης. Στην διατροφή των συγχρόνων πληθυσμών,
αυτά τα μόρια αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικά καταναλισκομένων λιπών. Τα βρίσκουμε στις διάφορες
«νοστιμιές» (μπισκότα κάθε είδους, στα πατατάκια (τσιπς), τυρόπιτες, στις διάφορες τροφές των fast food).
Στις Η.Π.Α. εκπροσωπούν το 5 έως 20% των συνολικά καταναλισκομένων λιπαρών οξέων. Στη Γερμανία, στη Σχολή της
D. Konetz από το Dusseldolf ανακάλυψαν ότι αυτά τα τεχνητά
μόρια διαπερνούν τον πλακούντα και αποτελούν έναν παράγοντα που παρακωλύει την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Μπορείτε να μελετήσετε τις φοβερές τους επιδράσεις στη μελέτη του δρα
Thomvov (Public Health = Δημόσια Υγεία), Μπορείτε να φαντασθείτε την επιρροή τους στην δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι μελέτες δεν έμειναν μυστικές, δημοσιεύθηκαν
το 1993 σ' ένα πασίγνωστο σκανδιναβικό ιατρικό περιοδικό,
το «Acta Pediatrics». Αλλά οι μόνοι που δείχνουν προσοχή σ' αυτά τα άρθρα είναι εκείνοι που γνωρίζουν τη σημασία της καλής
εμβρυϊκής ανάπτ υξης για τη γενική υγεία του ενήλικου ανθρώπου.
Αυτό εξηγεί γιατί αυτά τα άρθρα έγιναν τόσο λίγο γνωστά
και συνεπώς δεν χρησιμοποιήθηκαν για την καθημερινή διατροφή του καθενός και μάλιστα ιδιαίτερα των μωρών και των εγκύων γυναικών.
Κατανόησα όμως την ουσιαστική αιτία αυτής της παραγνώρισης, όταν συμμετείχα στο Όσλο σ' ένα τριήμερο συνέδριο για
την Υγεία με θέμα τα λίπη. Κάνοντας το γύρο των περιπτέρων
έβλεπε κανείς γρήγορα ότι τα περισσότερα απ' αυτά πωλούσαν
μαργαρίνες και βιομηχανοποιημένα λάδια, καθώς και διάφορα
παράγωγα τούτων προϊόντα, μπισκοτάκια κάθε είδους. Οι έμποροι και οι βιομήχανοι αυτών των προϊόντων ήταν οι σπόνσο-
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ρες του συνεδρίου! Μπορεί να περιμένει κανείς ότι οι άνθρωποι
αυτής της εμπορικής διατροφικής αλυσίδας θα επέμεναν για
την καλή ποιότητα των λιπαρών οξέων;
Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για το βάρος του μωρού, αλλά το
πιο σημαντικό είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Αυτός είναι το ιδιαίτερο στοιχείο του homo sapiens. Διότι ο εγκέφαλος
του homo sapiens είναι ειδικός, είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον εγκέφαλο του πιθηκοειδών (του χιμπατζή).
Το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει για την διατροφή της εγκύου είναι τι είδους τροφές μπορούν να ευνοήσουν
την διαμόρφωση του μεγάλου εγκεφάλου του ανθρώπινου
βρέφους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος συνίσταται
ουσιαστικά από λίπη, από λιπαρά οξέα. Αυτά και, ιδιαίτερα,
τα Ωμέγα-3 — μακρές σειρές πολυακόρεστων λιπαρών οξέων— είναι αναγκαία για την δόμηση του εγκεφάλου.
Πού μπορούμε, να τα βρούμε αυτά εν αφθονία;
Στις τροφές που προέρχονται από τη θάλασσα.
Ορίστε γιατί πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις εκείνων των
ειδικών της διατροφής, οι οποίοι γνωρίζουν ότι για να είμαστε
σε πλήρη υγεία πρέπει να βρούμε μιαν ισορροπία μεταξύ των
τροφών που προέρχονται από τη γη και των τροφών που προέρχονται από τη θάλασσα.
Είναι σημαντικό το διαιτολόγιο της εγκύου γυναίκας να είναι ισορροπημένο, να περιλαμβάνει επαρκή ποσότητα ουσιών
αντι-οξειδωτικών όπως το Selenium, βιταμίνες C και Ε και
BetaCarotene. Στην Κίνα, στην επαρχία Pailong Chong —όπως
αναφέρει δημοσίευση σε κινέζικο ιατρικό περιοδικό του 1990 σε μια περιοχή όπου το έδαφος στερείται Selenium, έχουν ένα
πολύ υψηλό ποσοστό εκλαμψιών.
Τα ψάρια είναι μια τροφή άφθονη σε Selenium και σε ψευδάργυρο, καθώς και σε μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών. Γι' αυτούς τους λόγους τα ψάρια θαλάσσης πρέπει να είναι άφθονα
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στο διαιτολόγιο της εγκύου. Πρέπει συγχρόνως οι έγκυες να
απομακρύνουν ει δυνατόν από τη διατροφή τους τα κεκορεσμένα λιπαρά οξέα.
Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που έχουν μεγάλη
σημασία για την ανάπτυξη του εμβρύου. Πολλά χρόνια τώρα
έχει κατανοηθεί ότι η συμπεριφορά, η συναισθηματική κατάσταση της εγκύου γυναίκας έχει μια μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν η έγκυος γυναίκα δεν
είναι πολύ ευτυχισμένη, όταν καταπιέζεται από κάποιον, όταν
παραδείγματος χάρη έχει έναν πολύ αυταρχικό προϊστάμενο
ή ακόμη ένα σύζυγο πολύ αυταρχικό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές της ανάγκες, και απελευθερώνει σε πολύ
υψηλό ποσοστό ορισμένες ορμόνες: την κορτιζόνη, και γνωρίζουμε ότι η κορτιζόνη είναι παράγων παρακωλυτικός για
την ανάπτυξη του εμβρύου. Αν και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα μέσα στον πλακούντα, το οποίο προστατεύει το μωρό,
αλλά ακόμη κι αυτό το σύστημα έχει όρια, και ίσως εν μέρει
αυξάνοντας την ποσότητα του ψευδαργύρου, μπορεί η κορτιζόνη να χάσει τις δυσμενείς για την ανάπτυξη του εμβρύου
ιδιότητες. Είναι αλήθεια ότι η συναισθηματική κατάσταση
της εγκύου έχει μεγάλη σημασία για την μελλοντική ανάπτυξη του εμβρύου καθώς και του μωρού και μεθαύριο του
ενηλίκου.
Αλλά αυτό δεν αφορά το ιατρικό επάγγελμα, η συναισθηματική κατάσταση της εγκύου είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της οικογένειας... και ειδικά στην κοινωνία
μας δεν είναι θέμα τόσο εύκολο...
Ωστόσο, τα ιατρικά επαγγέλματα σήμερα θα είχαν πολλούς
τρόπους να επηρεάζουν θετικά, παρεμβαίνοντας θετικά στην
συγκινησιακή κατάσταση των εγκύων γυναικών. Αλλά αυτοί που
προσφέρουν προγεννητικές φροντίδες, αντίθετα, τονίζουν τους
κινδύνους, τα πιθανά προβλήματα, όλα δηλαδή που μπορεί να
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έχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη συγκινησιακή κατάσταση
της μητέρας.
Έτσι μπορούμε σήμερα να ερμηνεύσουμε ορισμένες εργασίες, των οποίων τα αποτελέσματα παρέμεναν μυστηριώδη
για τους μαιευτήρες. Όπως π.χ. μια μελέτη, η οποία έλαβε χώραν στο Λονδίνο και δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1952 στο
Lancet: συγκρίνει γυναίκες οι οποίες υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους το test Doppler και εκείνες οι οποίες δεν το έχουν υποστεί. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν γιατί υπήρξαν αυξημένοι περιγεννητικοί θάνατοι σ' εκείνες που είχαν υποστεί το άγχος αυτού του test, σε σχέση με εκείνες που
δεν το είχαν υποστεί, διότι δεν κατανοούσαν ότι αυτού του τύπου οι προγεννητικές φροντίδες διατάρασσαν την συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας.
Οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσματα
θετικά πάνω στην συγκινησιακή κατάσταση της εγκύου.
Αλλά μιλούν ακόμη προπαντός για tests, για υπερηχογραφήματα κ.λπ. κ.λπ. κι αυτά συμβαίνουν στα περισσότερα νοσοκομεία σήμερα.
Πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις βασικές ανάγκες των εγκύων γυναικών, που είναι ίδιες σ' όλες τις εποχές και
σ' όλους τους τόπους.
Οι έγκυες γυναίκες έχουν ανάγκη από επικοινωνία, ιδιαίτερα επιθυμούν να συναντήσουν άλλες εγκυμονούσες, να μιλήσουν μαζί τους, για το μωρό τους.
Αυτό εικονίζεται σε μια εικόνα με τις δύο διάσημες εγκύους:
τη Μαρία, μητέρα του Ιησού, που επισκέπτεται την εξαδέλφη
της Ελισάβετ, μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι μαζί, είναι ευτυχισμένες, μιλούν και μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα
μωρά που φέρνουν μέσα τους είναι το θέμα της συζήτησης
τους.
Είναι τόσο ευτυχισμένες ώστε ικανοποιούν τις βαθειές τους
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ανάγκες και επομένως το ποσοστό κορτιζόνης είναι πάρα πολύ
χαμηλό.
Αλλά οι επαγγελματίες μπορούν, να επηρεάσουν θετικά τη
συναισθηματική κατάσταση των εγκύων γυναικών, βοηθώντας
τες να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, διευκολύνοντας
συναντήσεις μεταξύ εγκύων γυναικών. Υπάρχουν σωματεία που
οργανώνουν συγκεντρώσεις εγκύων σε πισίνες. Οι έγκυες γυναίκες κολυμπούν μαζί, έτσι συναντιώνται, επικοινωνούν και είναι
ευχαριστημένες. Ξέρετε ότι η κολύμβηση είναι το ιδεώδες σπορ
για την έγκυο, μάλιστα είναι η άσκηση που μπορεί να διαρκέσει
από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό.
Μια άλλη δραστηριότητα που μπορούμε να προτείνουμε ακόμη και για τα μοντέρνα δημόσια Μαιευτήρια είναι το τραγούδι. Οι έγκυες να συγκεντρώνονται και να τραγουδούν μαζί. Αυτό ικανοποιεί τις βαθειές τους ανάγκες.
Ανέκαθεν, παντού στον κόσμο, οι έγκυες τραγουδούσαν
μαζί!
Σήμερα πολλές δεν τραγουδούν ποτέ, βάζουν ραδιόφωνο,
δίσκους κ.λπ. Το τραγούδι θα μπορούσε να περάσει στα Μαιευτήρια και το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, θα μπορούσε
να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο.
Με όλα όσα αναφέρθηκαν θα έχετε καταλάβει τώρα ότι η
πρώτη προτεραιότητα για την δημόσια υγεία θα έπρεπε να είναι οι εγκυμονούσες γυναίκες.
Δεν μπορούμε να φαντασθούμε σήμερα πιο επείγουσα
προτεραιότητα, από την διατροφή και την ευδιάθετη συναισθηματική κατάσταση της εγκύου γυναίκας.
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι γνώσεις μας, όσον αφορά την ανάπτυξη του εμβρύου, οι οποίες είναι βασισμένες
στα επιστημονικά δεδομένα, απόλυτα συμπίπτουν με την παραδοσιακή λαϊκή σοφία.
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Οικολογία

στη

και Οικολογία

στον

Μήτρα
Κόσμο
DR THOMAS

VERNY

Ό,τι κάνετε εσείς προς τα μελλογέννητα παιδιά σας,
θα κάνουν κι αυτά προς τον κόσμο!

άθε παιδί, πριν από την γέννηση του, έχει, συχνά σήμερα, βομβαρδισθεί μέσα στη μήτρα από τοξίνες, οι οποίες είναι
δυνατόν να είναι από ορμονικές μέχρι φυσικές, χημικές και ψυχολογικές.
Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συνέπειες, τις οποίες αυτές οι τοξίνες έχουν στην
ανάπτυξη των παιδιών.
Ο δρ Verny βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι αν δεν μάθουμε
να προστατεύουμε την καθαρότητα, αγνότητα και αθωότητα
του αμνιακού σύμπαντος, κατ' ανάγκην θα αποτύχουμε να διασώσουμε τον κόσμο από την καταστροφή λόγω βίας και μόλυνσης.
Μ' άλλα λόγια, δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Οικολογίας, στον
Κόσμο, χωρίς να έχει προύπάρξει Οικολογία, στη Μήτρα.
Κάθε μελλογέννητο παιδί -μας εξηγεί από την στιγμή της
συλλήψεως βομβαρδίζεται από μία μεγάλη ποικιλία τοξινών, οι
οποίες διακρίνονται σε σωματικές, χημικές, ορμονικές και ψυ-
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χολογικές. Τα παιδιά που υφίστανται βία στην μήτρα έχουν ήδη προγραμματισθεί να εξελιχθούν σε ενηλίκους, οι οποίοι θα
ασκούν βία στη γη και στα άλλα γύρω τους ανθρώπινα πλάσματα.
Πριν μάθουμε να μειώσουμε και βαθμιαία να εξαλείψουμε
τους επιβλαβείς παράγοντες κάθε είδους, οι οποίοι βομβαρδίζουν το παιδί, πριν από τη γέννησή του, ο αγώνας μας κατά του
εγκλήματος, των κακών έξεων και εθιστικών εξαρτήσεων, των
φόνων, της αλληλοεξοντώσεως, της μολύνσεως και της καταστροφής των εδαφών μας, των δασών, ποταμών, ωκεανών και
της ατμόσφαιρας, θα είναι καταδικασμένος σε αποτυχία:
Θεωρώ ότι αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις της
σύγχρονης κοινωνίας μας το να επεκτείνει την ιδέα της οικολογίας, ώστε να συμπεριλάβει την προστασία και την διατήρηση
της καθαρότητας και αθωότητας του αμνιακού σύμπαντος. Δεν
μπορεί να υπάρξει οικολογία στον κόσμο, χωρίς οικολογία στην
μήτρα.
Αυτό το έργο είναι ηράκλειο. Κατ' αρχήν, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις εγκύους μητέρες
από τα εξωτερικά δηλητήρια. Αυτά ουσιαστικά κατατάσσονται
σε τρεις κατηγορίες:
1. Εθιστικές ουσίες, όπως τα ψυχοφάρμακα,
σιακές ουσίες, καπνός και
οινόπνευμα.
2. Περιβαλλοντικές
τοξίνες
είναι ήδη γνωστά!

και ακτινοβολία.

οι

παραισθη-

Αυτά

όμως

3. Μαιευτικά τεστ και διαδικασίες όπως αμνιοκέντηση,
υπέρηχοι και όργανα παρακολουθήσεως
της
εμβρυϊκής
καρδιάς
(monitors).
4. Ψυχολογικές

τοξίνες.

67

Μολονότι οι επιβλαβείς επιδράσεις αυτών των τελευταίων
παραγόντων στο μελλογέννητο παιδί έχουν ήδη αναγνωρισθεί,
αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστό στον γυναικείο κόσμο,
αλλά συχνά ούτε και στον ιατρικό κόσμο. Σκέφθηκα ότι θα ήταν
χρήσιμο να επισημάνω πολύ περιληπτικά μερικά πρόσφατα ευρήματα σ' αυτόν τον τομέα.
Αυξάνεται η απόδειξη ότι οι υπέρηχοι μπορεί μεταξύ άλλων
να διακόψουν την μυέλωση στο έμβρυο, να αυξήσουν τους αριστερόχειρες κατά 42%, να συνεισφέρουν στην καθυστέρηση
της ομιλίας.
Και η αμνιοκέντηση και το υπέρηχο έχουν πολλές πιθανότητες λανθασμένων (αρνητικών) αποτελεσμάτων (όπως αποδείχθηκε σε αμερικανική μελέτη επί 22% των δειγμάτων).
Σοβαρές επιπλοκές της αμνιοκέντησης συχνά αναφέρονται
(πνευμονοθώρακες, αέρας στο στήθος του μωρού, πολλαπλά
τραύματα, ακόμη και αιφνίδιος θάνατος στη μήτρα), ενώ ποσοστό αυτομάτων αποβολών και σοβαρών παιδικών νοσημάτων
αποδίδονται στην αμνιοκέντηση και στο υπέρηχο, που γίνονται
συνδυασμένα.
Επικίνδυνη για την υγεία του εμβρύου αυριανού ανθρώπου
είναι επίσης η έκθεση της εγκύου, αλλά και του πατέρα (πριν
από τη σύλληψη) σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (υψηλής τάσης)
και σε ιονίζουσες ακτινοβολίες (computer, τηλεόραση).
Οι ψυχολογικές τοξίνες του στρες και της ψυχικής ταραχής
της μητέρας έχουν αποδειχθεί επίσης αναμφίβολα επιβλαβέστατες.
Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί και στα παιδιά που ήταν κατά την εγκυμοσύνη ανεπιθύμητα: σε φινλανδική μελέτη οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι παιδικές θνησιμότητες, οι εγκεφαλικές
ανωμαλίες και η πνευματική καθυστέρηση ήταν σημαντικά υψηλότερες μεταξύ των ανεπιθύμητων παιδιών.
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Περί συλλήψεως

και

κυοφορίας

(Κείμενο διευθετημένο στην καθομιλουμένη, από το βιβλίο
«Περί υγείας και μακροβιότητας»,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Βενετία 1829).

ΚΑΛΙΡΡΟΗ,

ιατρού

παν συνίσταται στα εξής τρία:
α. ευρωστία και υγεία των γονέων
β. καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, κατά τη σύλληψη
γ. ανενόχλητη διαμονή του εμβρύου μέσα στη μήτρα, μέχρι τη
γέννησή του.
Φυσικά και ηθικά προτερήματα των γονέων μεταβαίνουν
και στα τέκνα. Φαίνεται δε ότι οι αδυναμίες και τα σωματικά ελαττώματα της μητέρας (της εγκύου) έχουν μεγαλύτερη ισχύ
στον οργανισμό των τέκνων. Ομοίως και τα χαρίσματα.
Α. Η διάθεση στην οποία εν καιρώ συνουσίας βρίσκονται οι
γονείς συνεισφέρει πολύ και στη φυσική και ηθική του τέκνου
κατάσταση. Εις αυτήν τη στιγμή κινείται η πρώτη του ύπαρξη,
του μεταδίδεται η ζωτική δύναμη και εντυπώνονται της ζωής τα
πρώτα σπέρματα.
Πολλοί παρατήρησαν και σημείωσαν πολλά παραδείγματα, ότι τέκνα, εν καιρώ μέθης συλληφθέντα, γεννήθηκαν μεν υγιή, έμειναν όμως αναίσθητα και ανόητα εφ' όρου ζωής, ή άτακτα και αυθάδη...
Γι' αυτό, κατά μαρτυρία του Γαληνού, ο Πλάτων νομοθέτη-
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σε, όταν το ανδρόγυνο έχει σκοπό να κάνει παιδιά, δεν πρέπει
την ημέρα εκείνη να πίνει κρασί... Τα ίδια συμβουλεύει και ο
Πλούταρχος στον «Περί παίδων αγωγής» λόγο του.
Προσέτι, δεν πρέπει άραγε να υποθέσουμε ότι το συλληφθέν εις εποχή, κατά την οποία οι γονείς, για διάφορες αιτίες
βρίσκονται σε όχι καλή κατάσταση ή είναι ταραγμένοι λόγω
αταξίας του νευρικού συστήματος ή δεν έχουν καλή σωματική
και ψυχική διάθεση, δεν πρέπει να υποθέσουμε - λ έ γ ω - ότι παρόμοια ισχύουν και ότι θα υποπίπτει στις ίδιες ανωμαλίες;
Πόσο ωφέλιμο θα ήταν εάν εις το ανδρόγυνο ως χρόνος τεκνοποιίας, οριζόταν εκείνος, κατά τον οποίο όλες οι δυνάμεις,
ψυχικές και σωματικές, ήταν συγκεντρωμένες, όταν έρωτας
θερμός και ειλικρινής, νους ήσυχος, ατάραχος και μακριά από
τις καθημερινές φροντίδες προχωρούν στο ιερό τούτο έργο!
Ο πατέρας είναι, φαίνεται, η πρώτη πηγή, από την οποία το
βρέφος δέχεται την ζωτική δύναμη. Είναι όμως γνωστόν ότι όλα τα επακόλουθα προέρχονται μόνον από τη μητέρα. Αυτή είναι η γη, από την οποία τρέφεται το έμβρυο, και μέσα στην οποία
λαμβάνει μορφή και σχηματίζει τα όργανα του οργανισμού του.
Είναι λοιπόν εύλογο ότι δέχεται τα χαρακτηριστικά εκείνης
(της εγκύου), της οποίας το αίμα και η σάρκα το διέπλασαν (το
συνέθεσαν).
Έτσι, το παιδί γεννιέται με χαρακτήρα τέτοιο, όπως αυτός
που είχε η μητέρα κατά τον χρόνο της εγκυμοσύνης της. Γίνεται εύθυμο και χαρούμενο, εάν αυτή, κατά την εγκυμοσύνη, ήταν εύθυμη και χαρούμενη ή αντιθέτως σιωπηλό και μελαγχολικό, εάν ήταν βυθισμένη στη λύπη και μελαγχολία ή
ανησυχία.
Γι' αυτό η έγκυος οφείλει, κατά την εγκυμοσύνη της, να έχει κλίση προς τα καλά, να χαλιναγωγεί τα πάθη της, να είναι
εγκρατής, να μετριάσει μερικές ορέξεις της, να αποφεύγει το
πολύ κρασί. Η υγεία και ευρωστία των τέκνων δεν πηγάζει τό-
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σο από τον πατέρα, όσο από τη μητέρα.
Γι' αυτό πρέπει η έγκυος, κατά την εγκυμοσύνη της, να είναι πολύ επιφυλακτική και να προσέχει για όλα! (Ιπποκράτης,
Περί γυναικών βιβλ. α').
Τον παλαιό καιρό η έγκυος εθεωρείτο ως πρόσωπο ιερό
και απαραβίαστο και η παραμικρή κακομεταχείριση από μέρους του ανδρός ή οποιουδήποτε άλλου ετιμωρείτο αυστηρά.
Σήμερα τα ήθη και ο τρόπος της ζωής μεταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου:
Η κατάχρηση ηδονών και πολλών άλλων πραγμάτων από μέρους των πλουσίων και οι πολλές ταλαιπωρίες, υπερβολικές
κακοπάθειες του φτωχού, υποβάλλουν το σώμα τους σε διάφορες νοσηρές μεταβολές και επιφέρουν στενοχώρια, βλάβη και
κίνδυνο και σ' αυτές και στο έμβρυο.
Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει σύγχυση και εμποδισθεί
η αρμονική διαμόρφωση, ο οργανισμός του είναι αδύνατον να
φθάσει στον βαθμό της ενδεχόμενης τελειότητας και ευρωστίας.
Πόσες γυναίκες, για να εκπληρώσουν τις παράλογες επιθυμίες και λαιμαργίες τους θυσιάζουν τον καρπό, τον οποίο ως
ενέχυρο έχουν στην κοιλιά τους! Και πόσες αρνούνται να αποφύγουν μια ευχαρίστηση ενδεχομένως βλαβερή και να έχουν
δίαιτα αρμόζουσα σ' αυτές και τα μελλογέννητα παιδιά τους!
Οι άνδρες παρομοίως πρέπει να θεωρούν τις εγκύους γυναίκες ως ένα άσυλο, μέσα στο οποίο προκύπτει και διαμορφώνεται ο άνθρωπος και να έχουν προς αυτές όλη την προσοχή και
φροντίδα, ώστε να μην τις βλάπτουν στο παραμικρό.
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3
ΕΥΓΟΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
Αρχαιοελληνική

μέριμνα

για

Ευγονία

να μην αναφωνήσουμε, όπως ο Nitche: μα δεν υπάρχει τίποτε που να μην έχουν ανακαλύψει πρώτοι οι Έλληνες;
Σ' αυτόν τον νέο επιστημονικό τομέα της προγεννητικής
ζωής και της ευγονίας, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και νομοθέτες και γενικά ο αρχαιοελληνικός μας πολιτισμός, ο βυζαντινός πολιτισμός και ο ορθόδοξος χριστιανικός νεοελληνικός πολιτισμός μας έχουν να επιδείξουν μια προαιώνια γνώση, μια βαθειά σοφία. Ό,τι τώρα μόλις η Παγκόσμια Επιστήμη ανακαλύπτει
ήταν ήδη γνωστό στην Αρχαία Ελλάδα, στην Βυζαντινή και Νεοελληνική Ορθόδοξη παράδοση, στην Πατερική Διδασκαλία!
Στην μακραίωνη ελληνική ιστορία ευρίσκουμε μιαν αληθινή
Προγεννητική Αγωγή, μιαν Επιστήμη της Ευγονίας, θεμελιωμένη, όχι βέβαια σε μηχανιστικές επεμβάσεις επί των κυττάρων ή επί της φυσικής εξελίξεως της Ζωής, (αγνώστων ακόμη
συνεπειών), αλλά σε φυσικούς, ψυχικούς και ηθικούς κανόνες
ζωής: σ' έναν ορθό, αρμονικό τρόπο ζωής του ζεύγους πριν από τη σύλληψη και της εγκυμονούσας γυναίκας κατά την κυοφορία, τη γέννηση και την γαλουχία, σε μιαν αληθινή Επιστήμη
της Ζωής και μιαν αληθινή «Πνευματική Γενετική», βασισμένη
στους κανόνες της Υγείας, της Σοφίας και της Αγάπης, οι οποίοι
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διέπουν καθ' ολοκληρίαν την αρμονική διάπλαση και ανάπτυξη
της ανθρώπινης ύπαρξης.
Είναι πρωτίστως ενδιαφέρον να δούμε πως όλοι οι μεγάλοι
φιλόσοφοι και αναμορφωτές της κοινωνικής ζωής στην Αρχαία
Ελλάδα περιέλαβαν σειρά ουσιαστικών κανόνων, αναφερομένων στον γάμο και την τεκνογονία. Γνώριζαν ότι ο Ορθός γάμος
και η Ορθή τεκνογονία (= ορθή προσέλευση προς την σύλληψη, κυοφορία, γέννηση, γαλουχία) εξασφαλίζουν την «ευγένεια» = ευγονία: καλή φυσική και πνευματική δομή της Νέας
Γενιάς, στην οποία η ελληνική φυλή βάσιζε την φυσική και πνευματική της αρμονία και υπεροχή.
Ανατρέχοντας τις παρακάτω αναπτύξεις πρέπει να τις εντάξουμε και στο γενικό πλαίσιο της αρχαιοελληνικής παιδείας, η
οποία ήταν προσανατολισμένη προς την επιδίωξη της Υγείας και
της Αρετής, προς το ιδανικό της Αρμονίας Σώματος, Ψυχής
και Πνεύματος. Οι κανόνες: «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», «Πολίτης καλός καγαθός», «Γνώθι σαυτόν», «Μέτρον άριστον» πρέπει να κατευθύνουν όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους
που ευρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.
Ας ανατρέξουμε όμως απευθείας στις πηγές.

Πυθαγόρας
Πρώτα οι Πυθαγόρειοι δίδασκαν και συνιστούσαν στους
οπαδούς τους την ευγονία, δηλαδή την απόκτηση, όχι κατ' ανάγκην πολλών, αλλά προ παντός καλών απογόνων (ΟΚΕΛΛΟΥ
«ΓΙερίτηςτου παντός φύσεως», 46).
Ως «καλούς» δε θεωρούσαν, κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα, τους ωραίους και υγιείς κατά το σώμα και το πνεύμα,
(«καλούς καγαθούς», τα δύο αδιαχώριστα για τους αρχαίους
Έλληνες).

73

Οι Πυθαγόρειοι μερίμνησαν ιδίως για την φυσική και πνευματική αρμονία των συζύγων, μελλοντικών γονέων:
«Εκείνοι που τεκνοποιούν πρέπει να λαμβάνουν μεγάλη πρόνοια για τους μελλοντικούς απογόνους. Η πρώτη λοιπόν και η πιο
μεγάλη πρόνοια είναι το να παρέχουν τον εαυτό τους για τεκνοποιία, αφού έχουν προηγουμένως
ζήσει με σωφροσύνη
και υγιεινά και εξακολουθούν
να ζουν μ' αυτόν τον τρόπο και δεν
υπερβαίνουν το μέτρο στην τροφή, ούτε χρησιμοποιούν τροφές
τέτοιες, από τις οποίες οι συνήθειες του σώματος γίνονται χειρότερες και πάνω απ' όλα αποφεύγοντας βέβαια εντελώς την μέθη. Γιατί αυτοί πίστευαν ότι από μια δυσαρμονική, κακή και θολωμένη κατάσταση τα σπέρματα γίνονται μοχθηρά».
«Πίστευαν ότι δεν πρέπει να είναι απερίσκεπτος και αδιάφορος εκείνος ο οποίος πρόκειται να δώσει ζωή και να φέρει κάτι
σε γέννηση και ύπαρξη, αλλά ότι πρέπει να προνοήσει γι' αυτά
με τη μεγαλύτερη επιμέλεια, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο χαρούμενη, πιο ωραία η άφιξη αυτών που γεννώνται και έρχονται
σε ύπαρξη και ζωή.... Γιατί θα ήταν παράλογο, ενώ εκείνοι που
αγαπούν τους σκύλους και τα πτηνά, φροντίζουν με κάθε δυνατή προσοχή για τη γέννηση απ' αυτά καλών απογόνων και κάνουν
γι' αυτό κάθε δυνατή προσπάθεια, οι άνθρωποι να μη δίνουν
προσοχή στους δικούς τους απογόνους, αλλά να γεννούν τα
παιδιά τους όπως τύχει, αδιαφορώντας με κάθε τρόπο... Γιατί αυτή είναι η πιο ισχυρή και η πιο φανερή αιτία του κακού των πιο
πολλών ανθρώπων, το ότι από τους πολλούς επιχειρείται η τεκνοποιία με κτηνώδη και αλόγιστο τρόπο.»
Αλλά οι Πυθαγόρειοι, για να εξασφαλίσουν αυτήν τ η συνειδητότητα, την προσοχή και την σωφροσύνη της ζωής των συζύγων, μελλοντικών γονέων -αναγκαία, όπως σήμερα γνωρίζουμε, για την υγιή σύλληψη και κυοφορία και την κατά συνέπειαν φυσική και πνευματική υγεία της νέας γενιάς- μερίμνησαν
επίσης για την κατάλληλη ηλικία της τεκνογονίας, για την κατάλληλη τροφή, για την προ του γάμου εγκράτεια των νέων και προ-
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παντός για την ηθική και πνευματική εξύψωση της γυναίκας, φορέως της Νέας Ζωής.
Ορίστε μερικές από τις σκέψεις τους:
«Ο/ νέοι πρέπει να είναι προσεκτικοίσ' αυτό που ονομάζεται
πρώιμο γέννημα. Γιατί ούτε τα πρώιμα φυτά, ούτε τα ζώα είναι
εύκαρπα, αλλά πριν από την καρποφορία είναι απαραίτητο να
παράγονται οι σπόροι και οι καρποί από γερά και άριστα (τελειωμένα) σώματα. Πρέπει λοιπόν και τ' αγόρια και τα κορίτσια να συνηθίζουν στους κόπους και τις ασκήσεις και ν' ανατρέφονται με
την κατάλληλη καρτερία. Πρέπει δε να τους παρέχεται τροφή που
να ταιριάζει σε μια ζωή φιλόπονη, σώφρονα (φρόνιμη) και εγκρατή. Γιατί στον ανθρώπινο βίο πολλά πράγματα είναι καλύτερο να μαθαίνονται όψιμα (αργότερα). Ανάμεσα σ' αυτά είναι
και η χρήση των σαρκικών ηδονών.
Πρέπει λοιπόν το παιδί να διαπλάθεται (ανατρέφεται) έτσι,
ώστε να μην επιζητεί, ως τα είκοσι χρόνια της ηλικίας του, τη
συνουσία. Αλλά και μετά απ' αυτήν την ηλικία πρέπει σπάνια να
κάνει χρήση των ερωτικών ηδονών. Οι γεννητικές λειτουργίες,
που γίνονται με αχαλίνωτη ακολασία, έπρεπε να απαλειφθούν και
να μείνουν εκείνες που είναι σύμφωνες με τη φύση και γίνονται
με εγκράτεια με σκοπό την αγνή, σώφρονα και νόμιμη τεκνοποιία.»
(ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ,

Πυθαγορικός
μετάφραση

βίος, παρ.

208-214,

Σ. Λαμπροπούλου)

όμως η φιλοσοφία του Πυθαγόρα είναι Μεγάλη, είναι
και για τη θέση που έδωσε στον Γάμο και τη Γυναίκα.
Θεωρώντας τη γυναίκα «από τη φύση της πιο οικεία στην ευσέβεια», την ανεβίβασε, ανάλογα με την ηλικία της, ως «συνώνυμη θεού», και ονόμασε, την μεν άγαμη Κόρη, εκείνη που δίδεται ως νύφη στον άνδρα (μνηστεύεται) Νύμφη, και αυτήν που
γέννησε παιδιά Μητέρα, ενώ εκείνη, που από τα παιδιά της μεγάλωσε παιδιά, Μαία.
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Πλάτων
Πλάτων στην ιδανική του «Πολιτεία» και στους «Νόμους»,
μερίμνησε πρωτίστως για έναν ταιριαστό γάμο των νέων: ταιριαστό σε ηλικία, αλλά προπαντός όσον αφορά στην ηθική και
πνευματική υπόσταση και τον χαρακτήρα των συζύγων. Θεωρούσε μάλιστα ότι αυτή η επιλογή με βάση την ψυχοπνευματική σύμπνοια, αναγκαία για έναν γάμο αρμονικό, ήταν δύσκολη
και ξεπερνούσε τις δυνατότητες των νέων, γι' αυτό και ανέθετε την τελευταία λέξη στους γονείς ή στους σοφούς άρχοντες.
Ο γάμος πρέπει να βασίζεται σ' ένα μόνον κανόνα: «να επιζητείται, όχι η ένωση που είναι πιο ευχάριστη, αλλά εκείνη που
συμφέρει περισσότερο στην πόλη». Και τέτοια ήταν εκείνη που
οδηγεί στην ευγονία: «Πρέπει οι νέοι να δώσουν μεγαλύτερη
σημασία στην απόκτηση σωστών παιδιών ("την των παίδων ομαλότητα") κι όχι σε γάμο χάριν πλουτισμού ή... άλλων σκέψεων».
«Οφείλουν να αποβλέπουν στη διαιώνιση του είδους, ώστε να
αφήσουν πίσω τους απογόνους, άξιους να υπηρετούν τον θεό.»
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«Νόμοι»,

ΣΤ)

c p
την Ιδανική «Πολιτεία» προβλέπονται πρωτοποριακές μέθοδοι, όπου οι άρχοντες, με απόλυτη μυστικότητα και διακριτικότητα, έπρεπε να διοργανώσουν εορτές, όπου, έχοντας προηγουμένως σπουδάσει και κατατάξει τους νέους, σύμφωνα με
τις αρετές και τον χαρακτήρα τους, σε «αρίστους» ή «λιγότερο
άριστους», καλούσαν ξεχωριστά τους «αρίστους» στην αρετή
νέους και νέες. Μέσα σε ατμόσφαιρα ποίησης και μουσικής, ο
έρωτας κατ' ανάγκην αναπτυσσόταν και ένωνε σε ζευγάρια
νέους και νέες ταιριαστούς, με ύψιστες ισάξιες αρετές και χαρίσματα. Σ' άλλες, ξεχωριστές εορτές, οι άρχοντες καλούσαν
νέους και νέες λιγότερο τέλειους στην ηθική και την αρετή, ώστε κι αυτοί να εύρουν σύζυγο που τους ταίριαζε. Έτσι εξασφά-
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λιζαν γάμους συντρόφων ταιριαστών στην ηθική και τις αρετές!
Εφ' όσον το επίπεδο του ζεύγους στην αρετή ήταν ανάλογο, η διαφορά του άνδρα και της γυναίκας στις ιδιότητες του χαρακτήρα είναι, κατά Πλάτωνα, επιθυμητή, διότι οδηγεί στη συμπληρωματικότητα και την συνεργασία των συζύγων στον κοινό βίο.
Οι Έλληνες ποτέ δεν θεώρησαν το γάμο σαν μια περίοδο απομόνωσης του ζεύγους από την ζωή της πόλεως, από τον πολιτειακό, κοινωνικό και θρησκευτικό βίο, ή μια περίοδο παράδοσης του ζεύγους στον αισθησιασμό, αλλά αντιθέτως τον έβλεπαν
ως μια περίοδο ζωής νέων υποχρεώσεων, νηφαλιότητας, φωτός, αρετής, κοινής συμμετοχής του μεν ανδρός στα κοινά, εκτός
του οίκου, της δε γυναικός εντός του οίκου, στην οικονομία (: διαχείριση του οίκου), στην τέχνη (: μουσική, χορό), στην παιδεία υπηρετών και τέκνων και προπαντός στην ευσέβεια: με την αφιέρωση και συμμετοχή της στις τελετές και προσευχές προς τους
θεούς του γάμου (Ήρα), της οικογένειας (Εστία, Άρτεμις, Ειλείθυια = θεά της τεκνογονίας και της λοχείας), της πόλεως και τους
προγονικούς θεούς.
Η γυναίκα ήταν η Εστιάς, ιέρεια αφιερωμένη στην Εστία, θεά
της Οικογένειας. Έβγαινε από τον οίκο της για να μετάσχει σε
θρησκευτικές τελετές, στα ιερά της πόλεως, όπου εκείνη είχε τον
πρωτεύοντα ρόλο. Οι δύο ρόλοι, ο έξω του άνδρα και ο έσω της
γυναίκας, ήταν διαχωρισμένοι, αλλά ισάξιοι και έχαιραν απόλυτης εκτιμήσεως και κοινού σεβασμού.
«Όποιος παντρεύεται, πρέπει να θεωρεί το σπίτι του σαν
φωλιά, στην οποία θα γεννηθούν και θα μεγαλώσουν τα παιδιά
του. Εκεί θα εγκατασταθεί, εγκαταλείποντας τον πατέρα και τη
μητέρα του. Το νέο ζευγάρι οφείλει να κάνει παιδιά και να τα ανατρέφει, μεταβιβάζοντας τη λαμπάδα της ζωής από γενιά σε γενιά, λατρεύοντας πάντα τους θεούς, με τον τρόπο που αναφέρει
ο νόμος, με βάση πάντα την αρετή και την πνευματική αξία που
πρέπει να έχει ή ανθρωπότητα».
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«Οι νιόπαντροι πρέπει να μετέχουν στα συσσίτια, να μη γίνεται δηλαδή τίποτα περισσότερο η λιγότερο απ' ό,τι γινόταν και
πριν από τον γάμο τους».
Η σύλληψη και η εγκυμοσύνη ήταν ιερές: θεμέλιος λίθος για
την επιτυχή έκβαση του θείου έργου της δημιουργίας της Νέας
Ζωής.
«Το πιοτό και η μέθη δεν επιτρέπονται. Άλλωστε, είναι επικίνδυνο για κάποιον που θέλει να διατηρήσει τον γάμο του. Ιδιαίτερα την
ημέρα του γάμου, του πιο σημαντικού γεγονότος της ζωής τους, τόσο ο γαμπρός όσο και ή νύφη πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση,
αφού δεν ξέρουν πότε με την βοήθεια του Θεού θα συλληφθεί το
παιδί τους, ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν ήταν μεθυσμένοι όταν τεκνοποίησαν. Είναι γνωστόν ότι ή σύλληψη πρέπει να γίνεται χωρίς
κανένα εξωτερικό επηρεασμό, ώστε το έμβρυο να αναπτυχθεί κανονικά και αδιατάρακτα. Όταν ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος είναι
σαν τρελλός κάτω από την επίδραση του ποτού. Έτσι, το σπέρμα
του είναι ανεπαρκές και σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να φέρει στον κόσμο παιδιά με κακό χαρακτήρα και πολύ πιθανόν με ανάπηρο σώμα και ψυχή.»
«Γία τον λόγο αυτό, κατά την διάρκεια όλης της ζωής του, και
προπάντων στο διάστημα της τεκνοποιίας, πρέπει κανείς να προσέχει πολύ να μην κάνει τίποτα που θα βλάψει την υγεία του
ή θα προκαλέσει βιαιότητες και αδικίες, αφού όλα αυτά αποτυπώνονται
στα σώματα και τις ψυχές των παιδιών
τους
(εμβρύων) που μοιάζουν με τους γεννήτορές τους και γίνονται
δυστυχισμένα πλάσματα. Ιδιαίτερα πρέπει να προσέχει την πρώτη ημέρα του γάμου του, γιατί, αν η αρχή γίνει σωστά και προσεκτικά, υπάρχει η εγγύηση των θεών ότι όλα θα πάνε καλά. Αν
τηρήσει τα παραπάνω απολαμβάνει και τα ανάλογα ευνοϊκά αποτελέσματα».
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ,
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Νόμοι,

ΣΤ)

«Από πότε», ερώτησαν τον Σωκράτη, «πρέπει να αρχίσουμε
την διαπαιδαγώγηση του παιδιού;»
- «Ήδη πριν να γεννηθεί, από την εγκυμοσύνη της μητέρας
του. Έκτοτε πρέπει το παιδί, ως έμβρυο, να αρχίσει την "γυμναστική" για την ορθή διάπλαση του σώματος του: με την φυσική
άσκηση (βάδισμα) της εγκυμονούσας μητέρας του».
Πρέπει επίσης η μητέρα να διαπλάσει στο έμβρυο παιδί της
έναν καλό χαρακτήρα:
«Πρέπει να προσέχει κανείς ιδιαίτερα τις γυναίκες στην διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, ώστε η εγκυμονούσα να μη διαβιεί
ούτε με πολλές ηδονές, ούτε με πάθη, ούτε με λύπες, αλλά να ζει
κατά τον χρόνο αυτό, τιμώντας τον, με χαρά, με πραότητα και με
καλή ψυχική διάθεση».
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ,

Νόμοι,

Ε)

Αριστοτέλης
διες είναι και οι απόψεις του Αριστοτέλους: κι εκείνος συνιστά στην έγκυο κίνηση του σώματος και νηφαλιότητα του
πνεύματος:
«Οι έγκυες πρέπει να φροντίζουν για την υγεία του σώματος
τους, να κινούνται και να τρέφονται με θρεπτικές τροφές. Κι αυτό εύκολα θα το επιτύχει ο νομοθέτης, αν ορίσει να πηγαίνουν ορισμένες ημέρες στους ναούς των θεών, που προστατεύουν τους
τοκετούς, για να προσευχηθούν. Αντίθετα με το σώμα, η διάνοιά
τους πρέπει να είναι ήρεμη. Γιατί φαίνεται πως κατά την κύηση
τα παιδιά απορροφούν την ζωή από την έγκυο, όπως ακριβώς τα
φυτά από τη γη».
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ,
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Πολιτικά,

1335α,

ί335/3)

Πλούταρχος
«Περί παίδων αγωγής» βιβλίο του Πλουτάρχου χαρακτηρίσθηκε από τους σχολιαστές του ως «Χρυσό Βιβλίο». Ο
Πλούταρχος, αφού ορίζει ότι θα πραγματευθεί για την αγωγή
(-- καθοδήγηση προς την αρετή), εν συνεχεία ορίζει, ότι ή αγωγή πρέπει ν' αρχίζει από τότε που ο δεσμός του γάμου ενώνει
εκείνους, οι όποιοι αύριο θα γίνουν γονείς.
«Εις εκείνους λοιτιόν που επιθυμούν να γίνουν πατέρες εξαίρετων (διακεκριμένων) παιδιών, εγώ τουλάχιστον θα τους συμβούλευα να μην έρχονται εις γάμον με τυχαίες γυναίκες, ως λ.χ.
με εταίρες ή παλλακίδες, διότι τα παιδιά, που δεν έχουν καλήν
(άμεμπτον) καταγωγήν από μητέρα ή πατέρα, τα παρακολουθούν
εις όλην των την ζωήν ανεξάλειπτοι (άσβεστοι) αι εντροπαί της
χαμηλής (χυδαίας) καταγωγής...
Και σοφός, καθώς φαίνεται, ήταν ο ποιητής που λέει:
Όταν δεν τεθεί σωστά το θεμέλιο του καλού γένους (γεννήτορα) οι απόγονοι, κατ' ανάγκην, δυστυχούν.
Και είναι άξιοι μεγάλου επαίνου οι Λακεδαιμόνιοι για τη μεγαλοφροσύνη τους, που τον Αρχίδαμον, τον βασιλέα τους, τιμώρησαν με χρηματικόν πρόστιμον, διότι τόλμησε να λάβει γυναίκα υπερβολικά μικρόσωμη, κατηγορούντες αυτόν ότι είχε κατά
νουν να τους δώσει ως διαδόχους όχι βασιλείς, αλλά βασιλάκια»\
Η κρισιμότερη όμως στιγμή που θα βαρύνει αποφασιστικά, σ' όλην την ζωή του παιδιού, είναι η στιγμή της συλλήψεως. Πρέπει το ζεύγος να αποφεύγει απολύτως την
μέθη:
«Διότι εκείνοι, που οι πατέρες τους είχαν παραδοθεί εις την
μέθην κατά την αρχήν της σποράς (της συλλήψεως) γεννώνται
συνήθως φίλοι του κρασιού και επιρρεπείς εις την μέθην. Γι' αυτό και ο Διογένης, όταν είδε ένα παληκάρι αποχαυνωμένο και ανι-
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σόρροπο, "νεαρέ μου" του είπε, "ο πατέρας σου μεθυσμένος σ'
έσπειρε"».
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,

Περί παίδων

αγωγής)

^ ^ η μ α ν τ ι κ έ ς όμως είναι και οι αναπτύξεις του Πλουτάρχου
σχετικώς προς τον θηλασμό:
«Οι μητέρες πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι το νεογέννητο είναι απαραίτητο να μείνει εις τα δικά τους χέρια. Η μητέρα η ίδια πρέπει να το θρέψη με το γάλα της, αυτή που πονεί για το παιδί της. Η ξένη θηλάστρια και η ξένη τροφός δεν
αγαπούν αλλά ενδιαφέρονται μόνον για τον μισθό. Η φύσις η
ιδία μας διδάσκει ότι οι μητέρες πρέπει να θηλάζουν τα τέκνα
τους, αφού εις κάθε ζώο που γεννά έδωσε πηγές από γάλα για
την τροφή των νεογνών. Μόνον εις περίπτωσιν εσχάτης ανάγκης μπορεί η μητέρα να εμπιστευθεί το τέκνο της εις ξένη
γυναίκα. Αλλά τότε πρέπει να προσέξει πολύ εις την εκλσγήν
αυτής. Πρέπει να εκλέξει γυναίκα όσον το δυνατό τίμια, ενάρετη, ηθική και με τρόπους ελληνικούς, διότι αυτή θα ασκήσει
μεγάλη επίδραση εις την ψυχή του παιδιού, που είναι τόσον
εύπλαστη σαν το μαλακό κερί».
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,

Περί παίδων

αγωγής)

Ησίοδος
Ησίοδος, στα «Έργα και Ημέραι», συμπληρώνει, επιτάσσοντας:,;/-/ σύλληψη να γίνεται σε περίοδο ανάτασης και
χαράς: I
'
«Να σπέρνεις παιδιά, όχι όταν επιστρέφεις από δυσοίωνη
ταφή, άλλα μετά από συμπόσιο των αθανάτων». (Η σύλληψη
να μη γίνεται μετά από κηδεία αλλά από συμπόσιο των θεών).
(ΗΣΙΟΔΟΥ,

8ι

Έργα και Ημέραι,

735)

Τεκνογονία

- Πολιτειακός

θεσμός

ι ασχολούμενοι με το δημογραφικό ελληνικό πρόβλημα,
είναι ενδιαφέρον να εντρυφήσουν στις λύσεις της πλατωνικής
«Πολιτείας» και των νόμων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Ο Αθηναίος πολίτης είχε κοινωνική υποχρέωση, πριν προσφέρει άλλες υπηρεσίες προς την πολιτεία, να έχει επιτελέσει
το κοινωνικό του λειτούργημα της δημιουργίας παιδιών.
«Έτσι, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, κανείς δεν μπορούσε να εκλεγεί άρχων ή στρατηγός, αν δεν είχε ηλικία 30 ετών και αν δεν
είχε νόμιμα τέκνα τουλάχιστον 10 ετών» (Μουσείο της πόλεως
των Αθηνών - Βούρου Ευταξία, «Ομιλίες» 1994-1995, Αγγέλου
Βλάχου «Χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας»).
Το θέμα του Γάμου, της Τεκνογονίας και της Ευγονίας δεν
ήταν αφημένο στην τύχη της καλής θελήσεως των πολιτών,
αλλά αποτελούσε αντικείμενο πολιτειακής μέριμνας και αρμοδιότητας συγκεκριμένων αρχόντων.
Έτσι, στην «Πολιτεία» του Πλάτωνος, προβλέπονται ως 10η
Αρχή: οι επίσκοποι επί των Γάμων, με ευρύτατες αρμοδιότητες στα θέματα Γάμου, Τεκνογονίας, Ευγονίας.
Οι επίσκοποι είχαν, εκείνες μόνον, δικαίωμα εισόδου στους
οίκους και ελέγχου των ζευγαριών που δεν είχαν προσφέρει
στην πολιτεία παιδιά.
Εάν η έλλειψη τεκνογονίας ήταν μη ηθελημένη, οι επίσκοποι συναντιώνταν στα Ιερά της θεάς της Τεκνογονίας Ειλειθυίας, όπου εφήρμοζαν κοινή προσευχή και ιερές τελετουργίες υπέρ του συγκεκριμένου ζεύγους. Ενώ επί ηθελημένης μη τεκνογονίας εφηρμόζοντο αυστηρές χρηματικές ποινές.
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ
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Πολιτεία,

Νόμοι

ΙΣΤ

)

Ευριπίδης
σκέψεις, η νοοτροπία, οι ιδέες της εγκύου γυναίκας, τα
ιδανικά της, (ή η έλλειψη τους) εντυπώνονται στη νευρική κυτταρική μνήμη του εμβρύου και αυτά τα πρώτα ίχνη μνήμης αποτελούν «πρόγραμμα», για την μελλοντική διαμόρφωση της ζωής
του, εξηγεί η σύγχρονη βιολογία. Γνώριζαν αυτό οι αρχαίοι
Έλληνες:
Στη «Μήδεια» του Ευριπίδη, η εγκληματικότητα της τραγικής μάνας, που φόνευσε τα ίδια τα παιδιά της, αποδίδεται από
την ίδια στις κακές σκέψεις της μητέρας της και στην έλλειψη
αγάπης προς αυτήν, όσο την έφερε στην μήτρα της:
Έτσι η Μήδεια, μετά τον φόνο των παιδιών της, αναφωνεί:
«Αχ! Κόσμε!
Μακάρι εσένα υπαίτιο να θεωρούσα
για ό,τι σε μένα έκαμα κακό,
που ίδιο δεν εστάθηκε ως τώρα,
αλλά, τη μάνα μου φταίχτρα θα πω και υπαίτια,
γιατί σαν στα κατάψυχρά της σπλάχνα με κυοφορούσε,
μονάχα τον κάκου την σκέψη άφηνε να με φθάνει,
και συμφορές να γίνω εγώ αιτία να 'ρθουν,
και άξια για τούτες να θρηνήσω, να μην είμαι.»
Στη μητρική κοιλία το παιδί, αυριανός ενήλικος άνθρωπος,
μαθαίνει από τη μητέρα - μ ε την απευθείας μετάδοση σκέψεων,
συναισθημάτων, βιωμάτων-τη Σοφία, την Καλοσύνη, την Ομορφιά της Ζωής, αν εκείνη ζει αυτές τις καταστάσεις και αρετές,
ή αντίθετα, την Κακία και την Ασχήμια, αν εκείνη ευρίσκεται σ'
αυτές.
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Τιμών ο

Φλιάσιος

ιαβάζουμε σ' ένα όστρακο του Τίμωνος του Φλιασίου το
εξής επίγραμμα:
«Θάψον, ο θνητόν έψν εν σοι,
ότι πεπαιδευμένος εν τω πνεύματι,
τω κόσμω ελήλνθας
και τα της φύσεως ικανώς γιγνώσκεις,
μήτρα η εξέθρεψε σε
κοινωνόν των πάντων
εν σκέ'ψει κατέστησεν.»
(Θάψε αυτό που είναι θνητό σε σένα, διότι ήλθες στον κόσμο έχοντας πνευματική παιδεία και γνωρίζεις αρκετά τα σχετικά με τη φύση, επειδή η μήτρα που σε έθρεψε σου επικοινώνησε το κάθε τ ι με τη σκέψη).
(Πόπης

Πασπαλιάρη,

Περιοδικό

0-6)

Εμπεδοκλής-Στωίκοί-Σωρανός
ι εικόνες που η έγκυος γυναίκα βλέπει ή φαντάζεται μορφοποιούν το έμβρυο παιδί της. Η σκέψη και η φαντασία της
εγκύου είναι «μορφοποιός» - διδάσκει η επιστήμη.

Και αιώνες πριν ο Εμπεδοκλής, προσωκρατικός φιλόσοφος
έλεγε:
«Κατά την φαντασίαν της γυναικός, κατά την σύλληψιν, μορφούνται τα βρέφη/Πολλάκις γυναίκες ηρώων και θεών ηράσθησανκαι όμοια τούτοις απέτεκον» (Τα βρέφη έχουν μορφή σύμφωνη μ' αυτά που η γυναίκα φαντάζεται, προπαντός κατά τη
σύλληψη. Πολλές φορές γυναίκες ερωτεύθηκαν ήρωες και
θεούς και γέννησαν παιδιά όμοια μ' αυτούς)!
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Και οι Στωικοί πίστευαν επίσης «ότι η ομοιότητα των παιδιών διαμορφώνεται, σύμφωνα με την συμπάθεια της διανοίας
της εγκύου γυναίκας...».
Ο Σωρανός («Γυναικείων Β») αναφέρει «πως ορισμένες γυναίκες, οι οποίες είδαν κατά τη συνουσία πιθήκους, κυοφόρησαν
πιθηκόμορφους»\
Και διηγείται ότι «ο τύραννος των Κυπρίων, ο οποίος ήταν κακόμορφος, ανάγκαζε τη γυναίκα του, κατά το ερωτικό πλησίασμα, να βλέπει περικαλλή αγάλματα, κι έγινε έτσι πατέρας ευμόρφων τέκνων»\
Ευμόρφων κατά τη μορφή και τη ψυχή, γιατί πίστευαν ότι
«οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή»\
Κατά την εμβρυϊκή ζωή πίστευαν, εξάλλου, ότι διαμορφωνόταν ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
Στη χαμένη τραγωδία του Αισχύλου «Σεμέλη η υδροφορούσα», «το έμβρυο - Διόνυσος είχε τη χαρακτηριστική ιδιότητα να
δημιουργεί στις γυναίκες την έκσταση, ήδη από την κοιλιά της μάνας του. Έτσι αισθάνονταν σε έξαρση, μόλις άγγιζαν την ευλογημένη κοιλιά της Σεμέλης». Ο Διόνυσος είχε τις θεϊκές ιδιότητες του πριν ακόμη γεννηθεί!
(Σταυρούλας

Λαμπροπούλου,

ενθ'

ανωτέρω)

Ιδεοπλασία
ελέτη του Ν. Παπαγεωργάκη με τον τίτλο «Ιδεοπλασία
στις εγκύους», (περιοδικό: «Το Μυστήριο της Ζωής», 1950) αναφέρει:
«Οι Έλληνες στόλιζαν τα σπίτια τους με ωραία αγάλματα, για
να τα βλέπουν οι γυναίκες και έτσι να γεννούν ωραία παιδιά».
«Παρατηρήθηκε επίσης», ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει «ότι με-
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γάλοι άνδρες που εξάσκησαν μεγάλη εντύπωση πάνω στη φαντασία των λαών, όπως ο Μέγας Ναπολέων και ο Μέγας Αλέξανδρος
έκαμαν να αποτυπωθεί η φυσιογνωμία των σε πολλές γενεές».
Οι αρχαίες Ελληνίδες, στην εγκυμοσύνη τους, αφιέρωναν το
παιδί τους στον θεό Απόλλωνα, ώστε να του μοιάσει στο Φως,
την Αρμονία και την Αρετή.
«Η Πυθα'ίς, μητέρα του Πυθαγόρα, (που, πριν από τη γέννησή του, ονομαζόταν Παρθενίς), η ωραιότερη όλων των Σαμίων,
τον Πυθαγόρα γέννησε με τον Απόλλωνα»
(ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ,

Μυθολογικοί

Πυθαγορικός

βίος)

Ήρωες

' ήρωας ημίθεος Περσεύς γεννήθηκε από την ένωση της
Δανάης με τον Δία, που την περιέβαλε ως «χρυσή βροχή».
Ο Ηρακλής γεννήθηκε από την ένωση της Αλκμήνης με τον
Δία, που εμφανίσθηκε ως «χρυσό χιόνι».
Οι Διόσκουροι (ο ένας θεός, ο άλλος θνητός: υπαινιγμός της
διπλής φύσεως του ανθρώπου) γεννήθηκαν από την ένωση της
Λήδας με τον Δία, που παρουσιάσθηκε ως «λευκός κύκνος».
Ενώ ο Ασκληπιός, θεός της Ιατρικής, γεννήθηκε από την ένωση της Κορωνίδας με τον φωτοδότη Απόλλωνα.
Βλέπουμε στους μύθους αυτούς ένωση μιας θνητής με τον
θεό Δία -πράγμα που συμβολίζει την πνευματική πλευρά του Έρωτα: το φως, την αγνότητα, την παρουσία του πνευματικού
στοιχείου.
Οι μύθοι αυτοί, χωρίς να ακριβολογούν, εκφράζουν όμως,
με τον ωραίο συμβολισμό τους, την πνευματικότητα της ερωτικής ένωσης, η οποία είναι αναγκαία για να θεμελιωθεί η γέννηση ενός ήρωα, ενός μεγάλου φιλοσόφου ή ενός θεού. Έτσι
πίστευαν και τότε όπως και τώρα.
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Τοκετός
σύγχρονη επιστημονική νέα θεώρηση του τοκετού επιτάσσει την επιστροφή στη φύση και στη φυσική ενεργό στάση
της επίτοκης κατά τον τοκετό, χωρίς φάρμακα και άλλες επεμβάσεις, εις αντικατάσταση της αφύσικης ύπτιας, παθητικής
στάσης και της υπερβολικής ή περιττής χρήσεως κατά τον τοκετό φαρμάκων και μηχανημάτων.

Είναι ενδιαφέρον και σ' αυτό το θέμα να δούμε την προαιώνια σοφία του ελληνικού τρόπου. Σ' ολόκληρη την Αρχαία Ελλάδα, όπως φαίνεται στα ανάγλυφα και τα ειδώλια, η γέννα
εκτυλισσόταν όχι σε ύπτια στάση, αλλά στα γόνατα ή «οκλαδόν», με την βοήθεια της Μαίας, ενώ ο θεός Ασκληπιός ή η Ειλείθυια, θεά της εγκυμοσύνης και του τοκετού, παρίστανται πίσω από την επίτοκη, σε στάση προστασίας της.
Ίδια ήταν και η εξέλιξη της γέννας στη νεότερη Ελλάδα. Σε
πολλά λαογραφικά μουσεία βλέπουμε το σκαμνί της γέννας, ένα
χαμηλό σκαμνάκι που διευκόλυνε την επίτοκη σε μια πιο αναπαυτική αλλά πάντως ενεργητική στάση.
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Οκέλλου του Λευκανού,
«Περί της του παντός

Πυθαγορείου
φύσεως»

(από το ομώνυμο άρθρο «Περί ευγονίας»
της

Σ.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ)

φού διηγείται ο Πυθαγόρειος Όκελλος ο Λευκανός, πώς
δημιουργήθηκε ο κόσμος (με πόση τάξη και αρμονία, εκφράζοντας την Πυθαγόρεια διδασκαλία) και πώς ο άνθρωπος είναι το
τελειότερο δημιούργημα στη Γη, συνεχίζει ασχολούμενος με
την γένεση και διαιώνιση των ανθρώπων:
«Περί της γενέσεως των ανθρώπων, πώς και από ποιους θα
γίνεται, σύμφωνα με τον Ορθό Νόμο, την Σωφροσύνη και την
Οσιότητα (την ιερότητα αυτού του έργου), νομίζω, ότι τα εξής
είναι καλά:
Πρώτα, πρέπει να εξηγήσω, ότι δεν προσεγγίζουμε ο ένας
τον άλλον για την ηδονή, αλλά για την δημιουργία παιδιών.
Αυτές οι δυνάμεις και τα όργανα, και η επιθυμία προς συνεύρεση έχουν δοθεί στους ανθρώπους από τον Θεό, όχι χάριν ηδονής, αλλά για την διατήρηση του γένους των ανθρώπων αιώνια.
Έπειτα, καθώς ο άνθρωπος μετέχει του οίκου (οικογένειας)
και της πόλεως και προπαντός του Κόσμου (= της κοσμικής αρμονίας), πρέπει να μη διασαλεύει με τους απογόνους του, αυτήν
την αρμονία του Κόσμου και της Πόλεως και του Οίκου, αλλά να
είναι σύμφωνος μ' αυτήν. Εάν όμως τα ζευγάρια γεννήσουν
παιδιά με έλλειψη ευλάβειας και μέτρου, τότε αυτοί οι απόγονοι
θα είναι μοχθηροί και κακότυχοι και μισητοί από τις οικογένειες,
από τις πόλεις και από τους θεούς.
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Γι' αυτό οι νέοι δεν πρέπει να προσέρχονται προς την τεκνοποιία όμοια με τα άλογα ζώα, διότι, όπως λέγουν οι σοφοί, οι οίκοι πρέπει να έχουν όχι αναγκαία πολλά παιδιά, αλλά, το σπουδαιότερο, ωραία, χαρισματικά παιδιά. Μόνον έτσι θα ευνομούνται οι πόλεις και θα ευτυχούν οι οίκοι.
Και παρατηρώντας την ιστορία, βλέπουμε ότι και η Ελλάδα
και οι ξένες πολιτείες τότε μόνον προόδευαν, όταν είχαν, όχι μόνο, μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αλλά προπαντός ανθρώπους που
διακρίνονταν για την αρετή τους.
Επομένως, οι νέοι, συνάπτοντας
γάμους, πρέπει να αποβλέπουν όχι στον πλούτο ή το μεγάλο όνομα της
οικογένειας
του συζύγου, αλλά στο ψυχικό μεγαλείο του, ώστε να υπάρχει μεταξύ των συζύγων αρμονία. Αλλιώς, θα δυστυχούν και οι
οίκοι και οι πόλεις, διότι οι οίκοι είναι μέρη των πόλεων και είναι
εύλογο ότι, όπως είναι τα μέρη, ίδιο θα είναι και το όλον.
Και στις τέχνες έχει πολύ μεγάλη σημασία για την συντέλεση του όλου έργου το πώς γίνεται η αρχή. Έτσι, για τις οικοδομές μέγιστη σημασία έχει η θέση των θεμελίων, για τη ναυπηγική η κατασκευή
της καρίνας, για την μελοποιία η ποίηση
και η ένταση της φωνής. Έτσι λοιπόν και σε μια πολιτεία η κατάσταση των οικογενειών και το ταίριασμα των ζευγαριών τα
μέγιστα συμβάλλει στην ευνομία της ή... στην κακονομία
της.
Αυτοί λοιπόν που τεκνοποιούν πρέπει πολλή πρόνοια να λάβουν για τα τέκνα που θα γεννήσουν:
Πρώτη και σπουδαία πρόνοια είναι: δίαιτα σώφρων και υγιεινή: δηλαδή τροφή όχι μέχρι πλήρους χορτασμού και ούτε
άκαιρη, ούτε μέθη, ούτε άλλη αναστάτωση και κακή συνήθεια.
Περισσότερο δε από καθετί τα ζευγάρια πρέπει να προφυλάσσονται ώστε οι ενώσεις να γίνονται με ήρεμη διάνοια. Τούτο δε
διότι, από συνήθειες φαυλότητας, δυσαρμονίας και ταραχής,
τα σπέρματα γίνονται μοχθηρά (: με ιδιότητες κακίας).
Κάθε επιμέλεια και προσοχή πρέπει να καταβάλουν ώστε τα
τέκνα τους να γεννηθούν χαριέστατα, γεμάτα χάρες και αφού
γεννηθούν να τα αναθρέψουν σωστά.
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Διότι δεν είναι δίκαιο, εκείνοι μεν που αγαπούν τους σκύλους και τα άλογα και τα πτηνά να φροντίζουν με κάθε επιμέλεια
για τα μελλογέννητά τους: πώς θα γίνει το ζευγάρωμα και από
ποια ζώα και πότε και πώς πρέπει να διάκεινται μεταξύ τους όταν γίνεται η πρόσμιξη, ώστε τα γεννώμενα να μην είναι όπως τύχει, οι άνθρωποι δε να μην τηρούν καμιά απολύτως προϋπόθεση, να μη σκέπτονται και να μη φροντίζουν καθόλου τους δικούς
τους απογόνους, αλλά να γεννούν όπως τύχει και αφού τα παιδιά γεννηθούν να παραμελούν την ανατροφή τους.
Γ:.ατί αν αυτά παραμελούνται, η αμέλεια αυτή γίνεται αιτία κακίας και φαυλότητας των απογόνων και γεννώνται τέκνα σαν τα
ζώα, χωρίς ευγένεια ψυχής».

9°

4
ΚΑΛΛΙΤΕΚΝΙΑ - ΕΥΤΕΚΝΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γάμος -

Καλλιτεκνία

ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία συνέχισε την αρχαία
σοφία.
Στην ιερουργία του γάμου, ο ιερέας εύχεται «την επί τέκνοις χάριν», «καλλιτεκνίαν», ευτεκνίας απόλαυσιν, αφού πρώτα ευλογήσει το ζεύγος και του ευχηθεί «ομόνοιαν ψυχών και
σωμάτων» την «εις αλλήλους αγάπην», «ειρήνην», «τον αδαμάντινον της δόξης στέφανον».
Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, το ζεύγος είναι συνδημιουργοίτης ζωής μαζί με τον Θεό!
Κατά τον Άγιο Γρηγόριο, Νύσσης, «μία και η αυτή είναι η αρχή της ψυχής και του σώματος, ή της συστάσεως».
Οι Πατέρες δίδασκαν ότι η ανθρώπινη ιδιότητα αρχίζει από
την συνένωση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο και την δημιουργία του πρώτου ζυγωτού κυττάρου. Το έμβρυο ήδη από
τη σύλληψη, είναι ψυχή ζώσα, διότι αρχή ζωής σημαίνει αρχή ψυχής.
(Αρχιμανδρίτου
«Φύση και Status

9ΐ

του εμβρύου»

Ν.

Χατζηνικολάου

Δεκέμβριος

1996)

Έθιμα και

Παραδόσεις

οτέ δεν αμφέβαλε η ορθόδοξη Ελληνίδα έγκυος ότι το
παιδί μέσα της κοινωνούσε της δικής της ζωής, λύπης και χαράς, σκέψεων και ιδανικών και ότι η ζωή του αρχίζει ήδη από τη
σύλληψη. Διότι η ορθόδοξη Ελληνίδα, διαβάζοντας τους βίους
των Αγίων, γνώριζε ότι είχαν δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος «εκ κοιλίας μητρός» και πρόσεχε και σεβόταν την εγκυμοσύνη της.
Η εγκυμοσύνη και η έγκυος γυναίκα, η Μητρότητα, ήταν
ιερή για όλη την Ελλάδα, σ' όλες τις εποχές.
Ούτε μία απρεπή λέξη, τίποτε το άσχημο δεν έπρεπε να
προφερθεί μπροστά της.
Έπρεπε να είναι προσανατολισμένη προς ό,τι καλύτερο,
ευγενέστερο, ιερό, για να επιτέλεσει σωστά τον ρόλο της. Κι ολόκληρη η κοινωνία ήταν έτοιμη να την βοηθήσει, να της συμπαρασταθεί.
Αμέσως μετά τον γάμο ή πριν από αυτόν ο γαμπρός και ή
νύφη μετείχαν σε εθιμικές εορταστικές τελετές, διαφορετικές,
ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιοχές, όπου όμως πάντοτε η
κεντρική ιδέα ήταν: η εξύμνηση των αρετών του γαμπρού και
της νύφης και ο καθαγιασμός της συζυγικής παστάδος (συζυγικού κρεβατιού), ώστε με μαγικούς και προπαντός σοφούς
ψυχολογικούς τρόπους, να οδηγηθεί το ζεύγος σ' έναν ωραίο
έρωτα, ικανό να τους χαρίσει υπέροχα παιδιά και την ευτυχία.
Στο πανηγύρι του γάμου -όπου το ζεύγος πρωτοστατούσε,
με τη μητέρα και τον πατέρα του γαμπρού και της νύφης και τη
συμμετοχή όλου του χωριού- με χορούς και τραγούδια εξυ-
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μνούσαν την ομορφιά, την αγνότητα, την χάρη και την προκοπή της νύφης και την ανδρεία, την παληκαριά, την τόλμη, την λεβεντιά του γαμπρού. Έτσι προετοίμαζαν στο ζευγάρι ένα κλίμα
εξιδανίκευσης του καθενός από τον άλλο, μεγάλου θαυμασμού
και συγχρόνως ένα κλίμα ιερού ενθουσιασμού.
Ο «μήνας του μέλιτος», αμέσως μετά την τέλεση του γάμου, εξασφάλιζαν στο ζευγάρι της πόλεως την δημιουργία μιας
πιο στενής φιλικής σχέσεως του ζευγαριού με την αφοσίωση και
τον ενθουσιασμό του έρωτα και συγχρόνως την απομάκρυνση
του από την κοινοτυπία της καθημερινότητας και την επαφή του
με την ανυπέρβλητη ομορφιά της φύσης.
Μήπως αυτή η ανάταση, η επαφή με το ανώτερο, το πανέμορφο δεν αποτελούν την καλύτερη προετοιμασία μιας ωραίας ψυχοπνευματικής ένωσης για μια υγιή σύλληψη;
«7α παιδιά των ερωτευμένων είναι όμορφα κι έξυπνα», κατά
την λαϊκή σοφή μας παράδοση!
Η προ του γάμου εγκράτεια, κανόνας της ανατροφής των
νέων, προετοίμαζε την αγνότητα, την κοσμιότητα, αλλά και τον
ερωτικό ενθουσιασμό του γαμπρού και της νύφης. Και ολόκληρη η ζωή του αγοριού και του κοριτσιού ήταν καθορισμένη (σημαδεμένη) από την λιτότητα και αρμονία της βυζαντινής μουσικής και του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος, που γεννούσε η συμμετοχή στην ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή, καθώς
και από τα υπέροχα ελληνικά τραγούδια του έρωτα και του γάμου, τους θαυμάσιους ελληνικούς χορούς, που αγόρια και κορίτσια χόρευαν τις Κυριακές και στα πανηγύρια, όπου μέσα από την περίτεχνη και χαριτωμένη χορευτική κίνηση, τον ρυθμό,
την μελωδία και την ποίηση -σήμερα γνωρίζουμε τη σπουδαία
διαπλαστική σημασία της βυζαντινής και δημοτικής μουσικήςοι νέοι μυούνταν στην ζωή του γάμου, της μητρότητας, της αρετής και αντάλλασσαν βλέμματα κόσμιου θαυμασμού, αγάπης και συμπάθειας.
Το αγόρι παρομοιάζεται με αετό: με κυπαρίσσι, με άγγελο,
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στην πνευματικότητα, (το ύψος όπου πετάει) την οξυδέρκεια, το
θάρρος, τον ηρωισμό.
Και το κορίτσι με πέρδικα, πετροπέρδικα, με περιστέρα, με
παράδεισο, στη χάρη, την αγνότητα, την καλοσύνη, την ειρήνη!
Και οι δυο μαζί έχουν να πορευθούν τον δρόμο της αφοσίωσης προς τα ιδανικά της δημιουργίας μιας ωραίας οικογένειας, της νηφαλιότητας, της εργασίας: της Αγάπης και της
Σοφίας.

Δημοτικά

Τραγούδια

ρίστε πώς όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω υπέροχο δημοτικό τραγούδι «του γάμου», ένα από τα πάμπολλα:
«Φεγγάρι μου χρυσό φλουρί1
στης νύφης το γιορντάνι,
απόψε τα μεσάνυχτα
ειν' τα ουράνια ορθάνοιχτα,
κι ο Χάρος θα πεθάνει.2
Απόψε σκύβει ο ουρανός,
ή γη ρουφά χρυσή βροχή3
στης νιόνυμφης το στρώμα
και σμίγει μέλι και κρασί
μες στου γαμπρού το στόμα!
1. Χρυσό φλουρί: ο ελληνικός γάμος, από αρχαιοτάτων χρόνων γινόταν την πανσέληνο = ημέρα γονιμότητας της γυναίκας.
2. Δείχνει την πνευματική διάσταση του έρωτα, πώς το ζευγάρι θα περάσει στην
αθανασία.
3. Ουρανός = Ανδρας, Γη = Γυναίκα, αρχαιοελληνικός συμβολισμός. Χρυσή
βροχή = όπως στον αρχαίο μύθο, δείχνει το Φως και την Αγνότητα του Άνδρα και
του σπέρματος.
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Λάμπει το ρόδι4 στην αυλή
στη σκάφη το ζυμάρι5
και περπατούν λεβέντικα,
η νύφη πετροπέρδικα6
αϊτός το παληκάρι!»

Έθιμα και
Μύηση στην

Παραδόσεις
Μητρότητα

μύηση της κόρης στον ρόλο της συζύγου και μητέρας
και του αγοριού στον ρόλο του συζύγου γινόταν πλην άλλων και
με τα δημοτικά τραγούδια, μιας ανυπέρβλητης ποίησης, συμβολισμού και πνευματικότητας.
Η έγκυος έπρεπε να προσεύχεται στους Αγίους βοηθούς και
προστάτες της εγκυμοσύνης και του τοκετού:
στον Άγιο Ευθύμιο («Γ άγιου Θυμιού θυμήσου με, για να σ'
αφήσω κλήρα»).
στον Άγιο Στυλιανό, τον άγιο της καλής συλλήψεως, της θεραπείας της στειρότητας και της ορθής έκβασης της εγκυμοσύνης («για να "στυλώσει το παιδί"»)\
στον Άγιο Ελευθέριο «για την καλή γέννα, την "καλή λευτεριά" της επίτοκης».
«Ο Άγιος Συμεών μεριμνούσε για την ανάπαυση της εγκύου. Έπρεπε μάλιστα η έγκυος να τηρήσει την ανάπαυση
και να μην εργασθεί κατά την εορτή του Αγίου Συμεών και πολλές ακόμη εορτές αγίων, γιατί αλλιώς θα γεννούσε παιδί, έλε4. Ρόδι: η γονιμότητα, το παιδί που ήδη διαφαίνεται.
5. Δείχνει τη νηφαλιότητα της άλλης ημέρας, τη συνεργασία και προκοπή του
ζευγαριού.
6. Οι αρετές της Νύφης και του Γαμπρού.
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γε η παράδοση, που θα έφερνε στο σώμα του σημάδι, στο ίδιο
μέρος, όπου η παραβάτις θα άγγιζε το δικό της σώμα! Η συμβουλή αυτή, που δόθηκε προφανώς για να εξασφαλίσει στην έγκυο την αναγκαία ανάπαυση, είχε ενδιαφέρουσα συνέχεια:
Πάμπολλα παιδιά γεννήθηκαν με "σημάδια του Αγίου Συμεών"
(Συμεών - σημείο), οφειλόμενα, όχι βέβαια στην τιμωρία του Αγίου (!) αλλά στην «μορφοποιό» ιδιότητα της παραβάτιδος εγκύου, που είχε την απόλυτη πεποίθηση, ότι, αφού εργάσθηκε,
το παιδί της θα έφερνε σημάδι! (Οι γυναίκες που δεν γνώριζαν
αυτή την «παράδοση» δεν... σημείωσαν τα παιδιά τους!).
Ο σεβασμός της Ελληνίδας ορθόδοξης χριστιανής προς το
θαύμα της μητρότητας και της εγκυμοσύνης εκφράσθηκε προπαντός στο πρόσωπο της Παναγίας - Ζωοδόχου Πηγής, Εκείνης που στη μήτρα της δέχθηκε την Πηγή της Ζωής!
Την Πλατυτέρα των ουρανών, όπου ο Χριστός εικονίσθηκε,
όχι στο πλευρό της, αλλά στο κέντρο της, όπου και η Μήτρα
Της.
Οι πρώτοι χριστιανοί σύζυγοι, καθώς θεωρούσαν το γάμο
«όχί δι' ηδονήν, αλλά δια τεκνογονίαν», αμέσως μετά τη σύλληψη και την εγκυμοσύνη της συζύγου, απείχαν κάθε σαρκικής
σχέσεως μέχρι τη γέννηση του παιδιού και τον «σαραντισμό»
της νεαρής μητέρας -- λεχώνας.»
(Επισκόπου Αυγουστίνου
Καντιώτου,
«Κοσμάς ο Αιτωλός», Αθήναι 1991)

κανόνας αυτός εγκράτειας, κατά την εγκυμοσύνη και 40
ημέρες μετά την γέννηση ήταν απόλυτος, επί αιώνες, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της νεοελληνικής μας παραδόσεως, τα
οποία ανέκαθεν συνένωναν λόγους υγείας και ηθικής.
Η εγκράτεια αυτή, σε συνδυασμό με τον ιερό χαρακτήρα
της Μητρότητας, αυθύπαρκτης σπουδαίας κοινωνικής αξίας, αποτελούσαν το κλειδί για την ψυχική και πνευματική εξύψωση
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της αγάπης των συζύγων και του θεσμού του γάμου.
Η φυσική έλξη των συζύγων, που μέχρι τότε αποτελούσε την
βάση του συζυγικού έρωτα, έδινε τη θέση της σε υψηλά συναισθήματα ευγνωμοσύνης του άνδρα προς τη γυναίκα, για το
δώρο του αναμενόμενου παιδιού, τρυφερότητας και προστασίας, θαυμασμού και εκτίμησης = αγάπης ανιδιοτελούς και
ανύψωνε σε άλλη βαθμίδα τον συζυγικό έρωτα.
Η Γυναίκα, μεταμορφωνόταν σε Μητέρα, αισθανόταν ότι
«πέρασε σε άλλη τάξη» («σε μια άλλη αράδα», Χρίστου Οικονομόπουλου, «Νεοελληνικά Έθιμα της Τουρκοκρατίας»), μιας άλλης διάστασης και αισθανόταν υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη,
χαρά, καταξίωση, για τη χάρη του θεού προς αυτήν και τον άνδρα της. Έτσι, ο έρωτας του ζευγαριού μετουσιωνόταν κι έπαιρνε μια διάσταση πνευματική.
Πρακτικές οδηγίες ζωής πέρασαν ως συμπυκνωμένη σοφία στην καθημερινή ζωή, ως έθιμα και παραδόσεις, που μεταδίδονταν από μητέρα σε κόρη.
Οι σημερινές γιαγιάδες τις γνωρίζουν:
«Αν θέλεις ν' αποκτήσεις παιδί όμορφο, να θαυμάζεις τα
όμορφα παιδιά, τους όμορφους ανθρώπους, τα όμορφα τοπία...».
«...να φοράς άσπρα ή φωτεινά χρώματα».
Ακόμη κι αν υπήρχε πένθος, η έγκυος ήταν συγχωρημένη:
δεν έπρεπε να φορέσει μαύρα.
«...να είσαι χαρούμενη, ακόμη και με την πεθερά σου!».
«...Όταν σκιρτήσει το παιδί μέσα σου, να σταθείς μπροστά
στα εικονίσματα του Χριστού και της Παναγίας, για να γίνει όμορφο το παιδί και να 'χει τις καλές αρετές», δίδασκε η γιαγιά στη
μέλλουσα μητέρα, εγγονή της.
Κι αν το κορίτσι έπαιρνε για να δροσισθεί ένα πορτοκάλι ή
ένα μήλο ελαττωματικό, η Καλαματιανή γιαγιά της το έπαιρνε
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από το χέρι, γιατί δεν ήθελε ούτε στιγμή να βλέπει η κόρη -αυριανή μητέρα- έναν ελαττωματικό καρπό! (Φανερή είναι εδώ η
ταύτιση με τον καρπό της κοιλίας της!).
«Να μην πλαγιάζεις με τον άντρα σου, σαν πιάσεις παιδί
Αφού με το καλό το γεννήσεις, να πλαγιάσεις μετά τις 40 μέρες
κι αφού πάρεις την ευχή.»
«Κάθε αυγή, βλέποντας τον ήλιο ν' ανατέλλει, με το δεξί σου
χέρι πάνω στην κοιλιά, να εύχεσαι, το παιδί σου να 'χει το φως
του σαν σοφία, τη ζεστασιά του σαν καλοσύνη και τη δύναμή του
σαν υγεία. Κατόπιν να κοιτάζεις τα ψηλά βουνά και να εύχεσαι
το παιδί σου να φθάσει στα ύψη τους, στις πνευματικές αξίες και
τις αρετές.»
«Να μην ασπάζεσαι λείψανο και να μην ακολουθείς κηδείες,
για να μη γίνει λειψανάβατο (= κίτρινο, ωχρό) το παιδί Ούτε ν'
ανάβεις κίτρινα κεριά στην εκκλησία, ούτε να κάθεσαι κοντά σε
κίτρινα κεριά, για να μην γίνει κίτρινο το παιδί.»
Στο νυφικό στρώμα μια σερνικομάνα (μάνα αγοριών) έβαζε δύο-τρία αγόρια της για να γεννηθεί αγόρι!
Όταν η νύφη αναχωρεί από το πατρικό σπίτι, για να κάνει
αγόρι ανεβαίνει σε αρσενικό άλογο, και τότε της δίνουν να
κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό αγόρι συγγενούς της με
μάνα και πατέρα, για να συλλάβει το πρώτο της παιδί αγόρι.
Η έγκυος έπρεπε να κρεμάσει μπροστά της, στον τοίχο, εικόνες ηρώων, αγίων, σπουδαίων ανθρώπων και να τις κοιτάζει
και τις θαυμάζει συχνά, για να 'χει το παιδί τις αρετές τους!
Έπρεπε να πλέκει τα ζιπουνάκια του μωρού όταν είχε λιακάδα κι όχι στη συννεφιά!
Έπρεπε να κοιμάται μαζί με την φωτογραφία ενός υγιούς
και πανέμορφου παιδιού!
Να βλέπει όμορφα-φωτεινά χρώματα και την ομορφιά της
φύσης.
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Κί αυτό είχαν ανακαλύψει, πολύ πριν από τη σύγχρονη επιστήμη, που δημιούργησε τη «Χρωματοθεραπεία»!
Η βυζαντινή αυτοκράτειρα, έγκυος, για να φέρει στον κόσμο
τον διάδοχο «Πορφυρογέννητο», που έπρεπε να έχει τις σωματικές και πνευματικές αρετές ενός αληθινού άρχοντα, έπρεπε
να ενδιαιτάται συχνά σ' ένα δωμάτιο χρωματισμένο πορφυρό,
ώστε εκείνη και το μελλογέννητό της να εμποτισθούν στο πορφυρό χρώμα, το οποίο, κατά την επιστήμη των χρωμάτων, εκφράζει και προδιαθέτει στη σωματική υγεία και συγχρόνως
στην πνευματική ρώμη.
Η «ποδιά», αναγκαίο στοιχείο της ελληνικής φορεσιάς όλων
των περιοχών, ήταν το ένδυμα προστασίας της γυναικείας μήτρας, ώστε να εξασφαλισθεί, κατά μαγικό, συμβολικό τρόπο, η
υγεία και η αγνότητα της, η γονιμότητα και η ευγονία της. Ήταν
κεντημένη με καρπούς, άνθη και σταυρούς ή σύμβολα προστατευτικά, εξαγνισμού και γονιμότητας.
(Λαογραφικό

Μουσείο

Ναυπλίου)

Όλες αυτές οι παραδοσιακές συμβουλές βασίζονταν στην
γνώση του λαού μας της μορφοποιού δυνάμεως της εγκύου γυναίκας και είχαν ως σκοπό να της προσφέρουν τις ορθές εικόνες, για να πλάσει όμοιο μ' αυτές παιδί!

Παροιμίες
ι παροιμίες μιλούσαν για τον σπουδαίο ρόλο και τη δυνατότητα της εγκύου, ήδη θεωρουμένης ως Μητέρας, να προσφέρει στην κοινωνία Αληθινούς Ανθρώπους:
«Εκ του κόλπου το δένδρον γιγνώσκεις, ουκ εκ του καρπού».
«Το φιλόπονον εν μήτρα, εχέγγυον εν γη».
«Η καλή μάνα από το παιδί της φαίνεται».
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«Από τη γης βγαίνει νερό κι απ' την ελιά το λάδι
κι από τη μάννα την καλή βγαίνει το παληκάρι».
«Μάνα φτιάχνει τα παιδιά και μάνα τα χαλάει».
«Κακομοίρα μάνα, κακορίζικα παιδιά».

Συμβουλές

γέροντος

Πορφυρίου

ι σύγχρονοι άγιοι γέροντες εκφράζουν διδασκαλία καλλιτεκνίας και προγεννητικής αγωγής με μια θαυμαστή σαφήνεια
και πλήρη γνώση.
Ας εντρυφήσουμε στα πιο χαρακτηριστικά, από τα δικά
τους λόγια, όπως μας παραδόθηκαν από πνευματικά τους παιδιά και έχουν ήδη εκδοθεί σε βιβλία.
Ας ενσκήψουμε πρώτα στη σκέψη του πατρός Πορφυρίου,
του αγίου αγιορείτη γέροντος της εποχής μας (+ 1991) με το
προορατικό και διορατικό χάρισμα.
Ο πατήρ Πορφύριος συνήθιζε να λέει ότι η αγωγή του παιδιού αρχίζει «εκ κοιλίας μητρός» και θεωρούσε κρίσιμη την περίοδο της φιλοξενίας του παιδιού στην μητρική κοιλία.
Ορίστε περιστατικά που αφηγείται ο ίδιος:
«Προ ημερών ήλθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου και παραπονιόταν για κάποια προβλήματα που είχε. Του είπα: "Κύριε Καθηγητά, αυτά τα προβλήματα τα έχεις από την κοιλιά της μητέρας σου". Τότε ο καθηγητής δάκρυσε κι άρχισε να κλαίει. Και του
λέω: "Εσύ, ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου, να κλαις;" Και μου
απάντησε: "Έχετε δίκαιο, Γέροντα, αλλά τα λόγια σας αυτά έχουν
μια βαθειά σημασία για εμένα. Μου έλεγε η μητέρα μου ότι, όταν ήμουν στην κοιλιά της, ο πατέρας μου την κλωτσούσε στην
κοιλιά, ώστε να με αποβάλει".»
(Κλείτου

Ιωαννίδη

ΙΟΟ

«Ό γέρων

Πορφύριος»).

«\9ι να κάνουμε με το παιδί μας, Γέροντα, που είναι γεμάτο
ανασφάλεια και φοβίες;», τον ρώτησε ένα ζευγάρι, κι εκείνος απήντησε:
«Εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γι' αυτό. Εκ κοιλίας
μητρός, του δημιουργήσατε, με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις, όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα, που θα κουβαλά σ' όλη του τη
ζωή» (σ. 298 όπου ανωτέρω).
Ο γέροντας μιλούσε συχνά για «μπερδεμένα παιδιά» «μπερδεμένων γονέων».
«Μάλιστα για διάφορα παιδιά, που είχαν προβλήματα, έλεγε ότι ήδη από την κοιλιά της μητέρας τους είχαν αυτό το πρόβλημα, αυτό το μπέρδεμα, διότι, όταν η μητέρα ήταν έγκυος δεν
φρόντιζε να είναι τακτοποιημένη η ζωή της, να έχει ηρεμία, γαλήνη, να προσεύχεται, να συμμετέχει στα μυστήρια της εκκλησίας», (σελ. 89-90 όπου ανωτέρω).
Όπως είδαμε, κατά τις απόψεις της επιστήμης, η έγκυος
γυναίκα είναι «μορφοποιός», δηλαδή έχει την φυσική ιδιότητα
της «μορφοποίησης»: της υλοποίησης στο έμβρυο παιδί της
φυσικών και ψυχικών χαρακτηριστικών, καλών ή κακών, που εκείνη βλέπει, σκέπτεται, φαντάζεται ή οραματίζεται. Η ικανότητά της αυτή είναι μεγαλύτερη όταν οι εντυπώσεις της, η
σκέψη της ή τα οράματά της εμποτίζονται με τη συγκίνησή
της, με τα συναισθήματά της. Σε πολλά συγγράμματα της γυναικολογίας και της μαιευτικής γίνεται λόγος για την «ιδεοπλαστική», «μορφοποιό» γυναικεία δύναμη και παρέχονται
πάμπολλα παραδείγματα γυναικών που γέννησαν παιδί μ' ένα
ελάττωμα ή μ' ένα χάρισμα, αντίστοιχο μ" αυτό που η μάνα έβλεπε, φορτισμένη με συγκίνηση ή φανταζόταν.
Είπαμε, εξάλλου, ότι σ' αυτήν την «μορφοποιό» ιδιότητα
της εγκύου βασίζεται η συμβουλή της γιαγιάς προς την έγκυο, να βλέπει όμορφα παιδιά ή τις φωτογραφίες τους, για
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να γεννήσει και εκείνη ένα όμορφο υγιές παιδί. Σ' αυτήν βασίζεται το σύνολο της προγεννητικής αγωγής, καθ' όλη την διάρκεια του μακραίωνος πολιτισμού μας.
Ορίστε ένα περιστατικό άτυχης «μορφοποίησης» μιας εγκύου, όπως περιγράφεται στο ίδιο πιο πάνω βιβλίο: (Κλείτου
Ιωαννίδη: «Ο Γέρων

Πορφύριος»):

«Μια κοπέλλα γέννησε στην Πολυκλινική Αθηνών (Ομόνοια)
ένα τταιδί τέρας, το οποίο είχε μια μελανοειδή επιμήκυνση της παρειάς, που ήταν όπως η μελιτζάνα. Ήθελαν ν' ακούσουν την ερμηνεία του γέροντος για τη γέννηση ενός τέτοιου παιδιού. Ο Γέρων Πορφύριος ζήτησε να δει την κοπέλλα και, συζητώντας μαζί της, έμαθε ότι εκεί στη γειτονιά της, στην Ομόνοια δηλαδή, κυκλοφορούσε ένας νεαρός, ο οποίος είχε ακριβώς το ίδιο τερατώδες πρόσωπο, όπως το μωρό, που είχε γεννηθεί στην Πολυκλινική. Η κοπέλα συναντούσε συχνά εκείνο τον νέο, μια και ήταν γείτονάς της και, φυσικά, τον λυπόταν. Όταν όμως παντρεύτηκε κι
έμεινε έγκυος, η θέα εκείνου του νέου άρχισε να της γίνεται εφιάλτης. Καθώς τον έβλεπε, σκεφτόταν: "Τι τρομερό που είναι
για τη μητέρα του, να έχει ένα τέτοιο παιδί! Αν ήμουν εγώ στη θέση της, πώς θα το υπέφερα, πώς θα το άντεχα;"
Και, ακριβώς, η εφιαλτική αυτή σκέψη επέδρασε, κατά την
περίοδο αυτή της εγκυμοσύνης της κοπέλας, ώστε να διαμορφωθεί το έμβρυο ανάλογα και τελικά να γεννηθεί αυτό το παιδάκι με
τερατώδες πρόσωπο, παρόμοιο με του νεαρού γείτονα της μητέρας. Αυτή την ερμηνεία έδωσε ο Γέρων Πορφύριος, με την
οποία συμφώνησαν οι ιατροί της Πολυκλινικής, αλλά και η ίδια η
μητέρα του μωρού».
Ορίστε οι «Συμβουλές προς τις κυοφορούσες μητέρες» του
γέροντος Πορφυρίου, από το βιβλίο του Αγαπίου μοναχού «Η
θεϊκή

φλόγα

που άναψε

στην καρδιά

μου ο γέρων

Πορφύριος».

Έλεγε σ' έναν παιδίατρο:
«Να λες στις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε ο
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θεός, που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβρυο, έχουν μια δεύτερη ζωή.
Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν επάνω από την
κοιλιά τους. Το έμβρυο τα αισθάνεται μυστικά αυτά.
Να προσεύχονται με πολλή αγάπη γι'αυτό. Αντίθετα, αισθάνεται όχι μόνο το γεννημένο παιδί τους, αλλά και το έμβρυο την
έλλειψη αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, τον θυμό της, την
απέχθειά της. Και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του,
που το συνοδεύουν σ' όλη του τη ζωή.
Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της, αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεώς του ακόμη.
Τα ιδια ισχυουν και για τον πατέρα.»
Κ α ι σ τ ο β ι β λ ί ο « Γ έ ρ ο ν τ ο ς ΓΙορφυρίου

Καυσοκαλυβίτου:

Βίος και Λόγοι» της I. Μ. Χρυσοπηγής, Χανιά 2003. διαβάζουμε μια πλήρη προγεννητική αγωγή, δια στόματος του, απευθυνόμενη προς την έγκυο μητέρα:
«Η αγωγή των παιδιών αρχίζει απ' την ώρα της συλλήψεώς
τους. Το έμβρυο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι. ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρ' όλο που
ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει κι αυτό.
Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο. φόβο, άγχος κ.λπ., τα ζει
κι αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβρυο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα
του, που το συνοδεύουν σ' όλη του τη ζωή.
Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας.
Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβρυο, τα μεταδίδει σ' αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά.
Γι' αυτό πρεπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κυήσεως και ν' αγαπάει το έμβρυο, να το χαϊδεύει πά-
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ι/ω από την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία.
Αυτό είναι δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη
του εμβρύου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, ν' αποκτήσει απ'
την αρχή άγιες καταβολές.
Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί
παιδί; Πόση ευθύνη και πόση τιμή!»

Συμβουλές

Πατρός

Σωφρονίου

<

ο^διες απόψεις για την κεφαλαιώδη σημασία της ενδομήτριας ζωής βρίσκουμε επίσης στην πνευματική διδασκαλία ενός
άλλου αγίου γέροντος, του πατρός Σωφρονίου, της ορθοδόξου
Μονής Ιωάννου του Βαπτιστή στο Essex της Αγγλίας.
Ας διαβάσουμε τις ωραίες αναπτύξεις της αδελφής Μαγδαληνής, ψυχολόγου και παιδαγωγού, μοναχής στην παραπάνω μονή, πού, απ' ευθείας από το στόμα του γέροντος, άκουσε τις μεγάλες αλήθειες:
«Οι χριστιανοί γονείς μπορούν να επιδράσουν άμεσα στην
πνευματική ευημερία των παιδιών τους, περιβάλλοντάς τα με αγάπη και προσευχή ήδη από τη σύλληψή τους.
Οι εντυπώσεις, τις οποίες δέχεται ένα βρέφος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μητέρας του, καθορίζουν σε μεγάλο
βαθμό τη φυσική, συναισθηματική ακόμα και την πνευματική του
κατάσταση. Είναι καλό να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι συμβουλές των γιατρών για υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Όμως, η σωματική φροντίδα του παιδιού δεν είναι
αρκετή.
Αν πρόκειται να έρθει στον κόσμο ένα πνευματικό ον, οι γονείς (και κυρίως η μητέρα) πρέπει να προσεύχονται συνεχώς για
το παιδί τους, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναγνωρίζο-
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ντας ότι το παιδί ανήκει τόσο στον Θεό όσο και σ' αυτούς. Ένα
παιδί στην ενδομήτρια ζωή του δεν πρέπει να υπόκειται σε βίαιους θορύβους ή ατμόσφαιρα, όπως αυτή που δημιουργείται από διαπληκτισμούς ή από ορισμένες ταινίες.
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα της μητέρας δημιουργούν
την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί το μωρό. Η
καρδιά της πρέπει να ξεχειλίζει από ένα καλωσόρισμα αγάπης
και προσευχής για το νέο παιδί».
Αδελφής

Μαγδαληνής

στην Ορθόδοξη

Εκκλησία

«Σκέψεις

για τα

παιδιά

σήμερα»

(σελ.

23-25),

Όταν ρώτησαν τον γέροντα Σωφρόνιο:
- Γιατί, γέροντα, ορισμένοι άνθρωποι δέχονται την χάρη του
Αγίου Πνεύματος ενωρίς και την διατηρούν, ενώ άλλοι δεν τη δέχονται καθόλου ή την δέχονται, αλλά δεν την διατηρούν;
- Αυτό εξαρτάται από την εγκυμοσύνη, απήντησε, και συνέχισε:
«Όταν το παιδί έχει δεχθεί στην μητρική κοιλία, ως έμβρυο,
την αγάπη, γαλήνη και προσευχή της μητέρας του, ήδη από τα
επτά του χρόνια αισθάνεται την θεία παρουσία». (Μαρτυρία
πνευματικού του παιδιού).

Η αγωγή αρχίζει εξ άκρας

συλλήψεως

γέροντες μίλησαν και για τη μεγάλη σημασία της «συλλήψεως», αρχής της Νέας Ζωής.
Γι' αυτή την αρχή, διαβάζουμε στην «Σοφία Σολομώντος»
Κεφ. Δ' Παλαιάς Διαθήκης:
«Εκ γαρ ανόμων ύπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρες εισίν πονηρίας κατά γονέων εν εξετασμώ αυτών».
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Και στον Ψαλμό του Δαυίδ, όπου ο ψαλμωδός δέεται για τη
συγχώρηση των αμαρτιών του, ως έξης εντοπίζει την αιτία τους:
«...Ιδού εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτιαις
η μήτηρ μου».

εκύησέμε

Ο πατήρ Πορφύριος συχνά αναφερόταν στην ανάγκη φυσικής, ψυχικής και πνευματικής συγχρόνως ένωσης του ζεύγους.
«Η mo σημαντική στιγμή για τον άνθρωπο είναι η στιγμή της
μετάβασής του από την ανυπαρξία στην ύπαρξη», έλεγε.
Και τόνιζε ότι «η αγωγή του παιδιού αρχίζει εξ άκρας συλλήψεως».
Σε ζευγάρι που τον επισκέφθηκε, ο γέροντας είπε:
«Επειδή εσείς οι δυο δεν αγαπιέσθε, το παιδί σας που θα γεννηθεί, θα έχει προβλήματα». Η προφητεία του Γέροντα επαληθεύθηκε από τα πράγματα. Ο Γέροντας δεν την θεώρησε προφητεία, αλλά νομοτελειακή συσχέτιση δύο παραγόντων: ελλείψεως αγάπης μεταξύ των συζύγων - προβληματικού χαρακτήρα παιδιού. Απλή απόδειξη στην πράξη της ισχύος της παιδαγωγικής θεωρίας, ότι η αγωγή του παιδιού αρχίζει εξ άκρας
συλλήψεως.
Κωνσταντίνου
«Κοντά

Η Μητέρα

- Ιέρεια

στον γέροντα

στην ελληνική

Γιαννιτσιώτη
Πορφύριον»

παράδοση

θεία υπόσταση της Μητρότητας και η μεγάλη δύναμη
της σκέψης, της επιθυμίας και της φαντασίας της γυναίκας που
επιθυμεί να γίνει μητέρα εκφράζεται στα ελληνικά έθιμα.
Ένα από αυτά περιγράφεται από τη γλαφυρή πέννα του
γιατρού Χρίστου Οικονομόπουλου, παιδοχειρουργού:
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Το παιδί το σαραντάρι

ή οι σαράντα

Θύμησες

S o αράι/τα συμβουλές, από 40 επιτυχημένες μητέρες με τ' όνομα Μαρία, της Παναγίας, έπρεπε να ζητήσουν η «αραχνόγκαστρη», η γυναίκα που είχε ήδη αποβολές και ήθελε να μείνει έγκυος και να διανύσει με υγεία την εγκυμοσύνη της και να φέρει
στον κόσμο ένα υγιές και ωραίο παιδί.
Η γυναίκα έπρεπε πρώτα την παραμονή των Αγίων Σαράντα,
να φάει την σαραντόπιτα, από 40 λογιών χόρτα και βότανα (προφανώς αναγκαία για να καλύψει ανάγκες του οργανισμού της, σε
βιταμίνες και μεταλλικά άλατα). Έπρεπε να κάνει 40 μετάνοιες. Έπρεπε να προσφέρει σε 40 φτωχούς και να φυτέψει 40 ρίζες».
Το ηθικό στοιχείο, το ψυχολογικό, το στοιχείο της υγείας, καθώς και το μοναδικό στον πολιτισμό μας στοιχείο της φαντασίας,
που λειτουργεί με την αναλογία, φαίνεται στο έθιμο (όπως φυτεύω 40 φορές έτσι ας φυτευθεί στη μήτρα μου το παιδί!).
«Σαράντα φάε
σαράντα, πιε
σαράντα μετανοίσον
σαράντα δώσε τον φτωχού
να σώσεις το παιδί σου!»
«Σαράντα φάε, σαράντα πιε
σαράντα μεταφύτεψε!»
Οι «θύμησες» δηλαδή οι συμβουλές από τις 40 Μαρίες, που
η γυναίκα έπρεπε να θυμάται, έχουν περιεχόμενο υγείας και υγιεινής διατροφής, διέγερσης της φαντασίας, ψυχολογικής και ηθικής προετοιμασίας και συλλογικής κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι συμβουλές - θύμησες αποσκοπούν:
1) Στην εξασφάλιση εύρυθμης σωματικής υγείας με τις απαραίτητες βιολογικές προϋποθέσεις, ώστε να επιτευχθεί η
σύλληψη και η συγκράτηση του εμβρύου, κατά τους εννέα μήνες της κυήσεως.
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2) Στην απόκτηση αυτοπεποίθησης με τη θεραπεία του άγχους, με τη δυναμική αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων.
3) Στην εφαρμογή επί εννέα μήνες του «δράματος» των λαϊκών ιατρικών συμβουλών (η μάθηση με την τελετουργία και
την υπομονή), στην αναμονή και τέλος στην κάθαρση με τον φυσιολογικό τοκετό, δηλ. την μητρότητα που ταυτίζεται με τη Νέα
Ζωή και συμμετέχει στο έργο της φύσης.
Ορίστε μερικές από τις «θύμησες» - συμβουλές που έδιναν
οι 40 Μαρίες:

«Ένα άγιο θύμημα είναι τα τρία ευχέλαια με τρεις παπάδες.
Το ένα να κάνεις στους τρεις μήνες, το άλλο στους εφτά και το
τρίτο στους εννέα μήνες.»
«Από τον τρίτο ως τον πέμπτο μήνα να 'σαι πάντα σπίτι σου
και σαν σαλέψει (σκιρτήσει) το παιδί, να κοιτάς το εικόνισμα, για
να γίνει όμορφο το παιδί σαν τον Χριστό και την Παναγία».
«Να λαρώνεις με την πεθερά σου» (ιλαρόω = λαρώνω), δηλαδή να είσαι χαρούμενη, εύθυμη με την πεθερά σου!»
«Να ετοιμάζεις τα σπάργανα του μωρού τις μέρες που 'ναι
λιακάδα και όχι όταν έχει συννεφιά, για να γίνει το παιδί έξυπνο,
χαρούμενο και να ζήσει ευτυχισμένο.»
«Να μην πιάνεις δουλειά την ημέρα των Φώτων, του Αγίου
Ευθυμίου, του Αγίου Συμεών, του Αγίου Τρύφωνα, της Υπαπαντής, του Ευαγγελισμού, τη Μ. Παρασκευή, του Αι Γιαννιού, το Δεκαπενταύγουστο, του Σταυρού, των Ταξιαρχών, του Αγίου Στυλιανού, του Αγίου Ελευθερίου και του Χριστού. Κι όποια μέρα
πέσει η θεότρομη γιορτή τ' Αϊ Γιαννιού, την ίδια μέρα να μη δουλεύεις μέχρι να γεννήσεις.»
Αυτονόητη προσπάθεια για ξεκούραση της εγκύου.
«Α/α μην ^αγιάζεις (συνουσία) με τον άντρα σου σαν πιάσεις
παιδί. Αφού με το καλό το γεννήσεις, να πλαγιάσεις, μετά τις 40
μέρες κι αφού πάρεις τη «σαράντιση» (ευχή σαραντισμού).»
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«Να μην ασπάζεσαι λείψανο και να μην ακολουθείς τις κηδείες, για να μη γίνει λειψανάβατο το παιδί. Ούτε να ανάβεις κίτρινα κεριά στην εκκλησιά ή να κάθεσαι κοντά σε αναμμένα κίτρινα κεριά, για να μη γίνει κίτρινο το παιδί.»
Οι 40 θύμησες, ήταν περίπου ό,τι είναι σήμερα η προγεννητική αγωγή που οι μαιευτήρες συνιστούν, για να περάσουν οι
40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.
Μετά την επιτυχημένη γέννηση του παιδιού η μητέρα στα
πρώτα του γενέθλια, αν είναι αγόρι του φτιάχνει το πρώτο του
παιχνίδι με 40 ξυλαράκια.
Αν είναι κορίτσι του το φτιάχνει στην εφηβεία, «όταν βυζώσει».
Ο πατέρας, ανήμερα των Αγίων Σαράντα, επί τρία χρόνια
κερνάει στο καφενείο 40 φορές ρακί κ.λπ.
Το έθιμο έχει έντονο μαγικό θρησκευτικό χαρακτήρα και
είναι στην κατηγορία των θεραπευτικών εθίμων.
Στη γυναίκα αυτή εμπεδώνεται πλέον η πίστη, ότι για να γίνει μητέρα, μετά την ατυχία των 2-3 αποβολών, πρέπει να γίνει
μία «ηθοποιός» του θεού πάνω στη σκηνή του σύμπαντος, μία ιέρεια της μεγάλης Μάνας, της Φύσεως. Ο Θεός έχει ανάγκη βοηθών, για να αποτελειώσει τη δημιουργία του σ' αυτή την
περίπτωση. Μέσα σ' αυτό το πανανθρώπινο πνεύμα ταυτίζεται
ευχαρίστως και πρόθυμα η ίδια, η μητέρα της, ο ιερέας, ο σύζυγος και οι 40 Μαρίες. Η αραχνόγκαστρη γυναίκα πιστεύει σ'
αυτά που την συμβουλεύουν να κάνει.
Η κάθαρση έρχεται με τη νέα ζωή. Η μαμή (ιέρεια), μόλις
γεννηθεί το παιδί, το αποθέτει κάτω στη Γη, και μετά το αφαλόκομμα αναφωνεί «ίχου ίχου το σαρανταράκι μας».
Ο δε ιερέας μετά την ευχή αναφωνεί κι αυτός:
«Χαίρου Γη, αγάλλου, καινούργια πόδια σε πατούν».
Η κάθαρση ολοκληρώνεται, γιατί τοποθετεί τη μητέρα κοινωνικώς, τόσον η εκπρόσωπος των μητέρων (η μαμή) όσον και
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ο εκπρόσωπος του Θεού, αμέσως σε άλλη «σειρά», στην ομάδα των επιτυχημένων μητέρων. Αυτές έχουν ξεχωριστή θέση
στο κοινωνικό σύνολο και στην εκκλησία.
Εδώ έγκειται και η θεραπευτική σπουδαιότητα των εθιμικών
αυτών πράξεων και ενεργειών, που ευοδώνουν το αποτέλεσμα
μέσω ψυχοσωματικών διεργασιών.
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5
ΓΕΝΝΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
Η

γέννηση

τά την γέννηση, το βρέφος, από την απόλυτη αποκλειστική σχέση με την τροφό - μητέρα, στο πρώτο σύμπαν της
μήτρας της, σε περιβάλλον υγρό, περνάει στο μεγάλο σύμπαν,
σε περιβάλλον αέρινο, όπου θα επικοινωνήσει με όλον τον
κόσμο, βασιζόμενο πια στις δικές του δυνάμεις.
Σ' αυτήν τη μεγάλη μεταβολή συνίσταται η σπουδαιότητα
της φάσης της γέννησης.
Σύγχρονοι Γάλλοι και Ρώσοι γυναικολόγοι ερευνητές (Dr
Frederick Leboyer «Για μια γέννηση χωρίς αγωνία» - Dr Michel
Odent «Ανα-γέννηση, Η γέννα στον δρόμο της φύσης»), αμερικανοί ψυχίατροι (Arthur Janov: «Η πρωταρχική κραυγή») υποστήριξαν ότι η γέννηση, όπως συνήθως εξελίσσεται στο σύγχρονο μαιευτήριο, δημιουργεί μια σοβαρή τραυματική εμπειρία
για το νεογνό, υπεύθυνη για πολλές από τις δυσκολίες του, ως
ενηλίκου. Τόνισαν ότι η γέννηση πρέπει να επανέλθει στην φυσική της πορεία.
Ο Dr Leboyer και Ρώσοι επιστήμονες, σε πρώτη φάση εφήρμοσαν τη γέννηση στο νερό. Βρέφη χαμογελαστά και ήρεμα την
ώρα της γέννησης τους, μητέρες φανερά ευτυχισμένες μαρτυρούσαν για την επιτυχία της μεθόδου.
Πολύ περισσότερο παγκοσμίως διαδίδεται και εφαρμόζετ α ι σήμερα ο ονομαζόμενος «φυσικός» τοκετός: η γέννα
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στον δρόμο της φύσης, που προβλέπει την εξέλιξη της γέννησης:
α. Σε ήσυχο οικείο για την επίτοκο περιβάλλον με την
συμπαράσταση του συντρόφου της στο σπίτι ή σε κατάλληλη χαρούμενα διευθετημένη αίθουσα του μαιευτηρίου, σε ατμόσφαιρα εορταστική, χωρίς φαρμακευτική επίσπευση ή νάρκωση.
β. Όπου η επίτοκη έχει την δυνατότητα, αντί της ύπτιας
παθητικής στάσης, να διαλέξει για τη γέννηση του παιδιού της, κατά την επιθυμία της, μια ενεργητική καθιστή στάση ή στα γόνατα και
γ. όπου προπαντός, αμέσως μετά τ η γέννηση και πριν ακόμη από την αποκοπή του ομφάλιου λώρου, το βρέφος θα βρει την αγκαλιά και το στήθος της μητέρας,
για να δεχθεί την αγάπη της και το καλωσόρισμά της,
καθώς και το «πρωτόγαλα» («πύαρ»), που περιέχει
σπουδαία ανοσοποιητικά στοιχεία, αληθινή πηγή ζωής.
Πρέπει να πούμε ότι ο φυσικός τοκετός, με την επίτοκη
που γεννάει σε μια καθιστή στάση - κι όχι ξαπλωτή πράγμα
που από πρακτικής άποψης εμποδίζει την ώθηση για την έξοδο του παιδιού - είναι μια πρακτική η οποία ακολουθήθηκε επί αιώνες στην Ελλάδα. Πρώτα - πρώτα αυτή ήταν η συνήθης
στάση για την αρχαιοελληνική γέννα, αλλά και μέχρι πριν λίγο, για τη γέννα της Ελληνίδας, όπως προετοιμαζόταν και ελάμβανε χώραν στο ήσυχο περιβάλλον της οικίας της, με τη
βοήθεια της μαίας και των εμπείρων μητέρων της οικογένειας.
Το χαμηλό σκαμνί του τοκετού ή η σέλα ανευρίσκεται ακόμη στα λαογραφικά μουσεία και η «δίφρος» ήταν αρχαιοελληνική καρέκλα τοκετού.
Ορίστε, λοιπόν, που κι εδώ επιστρέφουμε στις σοφές παλαιές μεθόδους και πρακτικές.
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ννέα μήνες η Μέλλουσα Μητέρα είναι το Σύμπαν για το μωρό της...
Μπορεί με το είναι της, τις θετικές της σκέψεις και συναισθήματα,
να πλάσει το σώμα του Υγιές και Όμορφο!
Το νου του Εύστροφο και Έξυπνο!
Την καρδιά του Ευγενική και ανοιχτή στους ανθρώπους και στην Ζωή!
Πώς; Δίνοντάς του την απόλυτη ΑΓΑΠΗ της!
Τρέφοντας μέσα της τη ΣΚΕΨΗ της ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ του!
Ζώντας την εγκυμοσύνη της με ΧΑΡΑ, με ΘΑΥΜΑΣΜΟ,
μες στην ΟΜΟΡΦΙΑ, τη ΜΟΥΣΙΚΗ την ΕΜΠΝΕΥΣΗ!
Κι ο Πατέρας, στύλος Μητέρας και Παιδιού!
όίσθε

οι Δημιουργοί της αυριανής

ανθρωπότητας!

^ I άϊδεψέ το, μίλησε του, τραγούδησέ του!
Πες του ποιήματα, παραμύθια!
Πες του πως το αγαπάς,
πως είναι για σένα η χαρά της ζωής,
και θα γίνει υγιής και χαρούμενος άνθρωπος
και θα σκορπίζει γύρω του χαρά και αγάπη!

ιi γαπηθείτε βαθειά,
με αφοσίωση, θαυμασμό, τρυφερότητα και καλωσύνη
και ευχηθείτε μαζί
ένας υπέροχος Άνθρωπος να πλουτίσει την αγάπη σας!
ός έρωτας είναι η βάση ενός αρμονικού
γενετικού κεφαλαίου!

ο παιδί που περιμένετε είναι ένα δώρο ουράνιο!
Είναι τιμή ύψιστη ότι έρχεται κοντά σας!
Καλωσορίστε το, τραγουδήστε του, αγαπήστε το
ευχηθήτε νάναι μέσα στο Φως και την Χαρά!
και θα γίνει αληθινός Άνθρωπος...
Και θα προσφέρει στην Ανθρωπότητα
την απαράμιλλη ευγένεια της παρουσίας του!

I ρόσφερε στο παιδί σου την ζωτική τροφή της Γης
και την απαράμιλλη Ομορφιά του Ουρανού
και θάχει Υγεία, Ομορφιά και Δύναμη,
Σοφία, Αγάπη και Πνευματικότητα!

αύμασε την Αρμονία της πανέμορφης φύσης
στα χρώματα, την μουσική, τις μορφές, τα αρώματα!
και θα διαπλάσεις στο παιδί σου καλλιτεχνική φύση
ομορφιά και βαθειά Αρμονία!

e f t έγκυος είναι μορφοποιος!
Λ

ς εύχεσαι για το παιδί που περιμένεις Υγεία κι Ομορφιά,
Καλωσύνη, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Σοφία, Δυναμισμό
κι ας αγαπάς αυτές τις αρετές με όλη σου την καρδιά!
Αυτές θα μορφοποιήσεις στο παιδί σου,
εγχαράσσοντάς τες μέσα του για όλη του την Ζωή!

έλεις μωρό όμορφο;
Θαύμασε γύρω σου την Ομορφιά
στην Φύση, στην Τέχνη,
στους κα).ούς και σοφούς ανθρώπους,
στην απαράμιλλη Σοφία
και Αρμονία του Σύμπαντος!

Φωτ.: Λίνα Λύχνου, Μαρούσι-Αθήνα

κου, παίξε μουσική!
Άκου τα κελαϊδίσματα των πουλιών,
το θρόισμα των δένδρων,
τον παφλασμό της θάλασσας
και θάχει το παιδί σου Αρμονία
στο σώμα και στο πνεύμα!

ροσευχήσου για το παιδί σου
στην Παναγία Μητέρα!

Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Λην™ΑΠΟΤΗΣ\ηΑΗΨΗ

αύμασε καθημερινά την ομορφιά του τριαντάφυλλου,
του βασιλιά των λουλουδιών...
Ώστε τις βασιλικές του αρετές
να πλάσεις στο μωρό σου!
t

ίσαι
μορφοποιός, να το θυμάσαι!
ic

υυ μάνα θεοκόρφαρη και θεοκαμωμένη
το ταίρι σου δεν βρίσκεται μες στσι θεοπλασμένοι!
Πόσες Δροσες, πόσες Χαρές και πόσες Καλωσύνες,
πόσα Αγιοπροσκυνίσματα και πόσες Αγιοσύνες
πόσων ανθρώπων μυρωδιά, πόσων παιδιώ αθωότη
Πόσων ανατολών χρουσό, ποιάς λάψης δυναμότη
εκάτσαν και ζυμώσασι και πλάσαν το κορμί σου
και δεν υπάρχει δύναμη να μοιάζει στη δική σου!
(Ειρήνης Μάρκου, Βοντορήνης)
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ροσευχήσου για το παιδί σου
στον Φύλακα - Άγγελο του
και στον Άρχοντα Γαβριήλ,
τον Αρχάγγελο της Γέννησης!

νίκη είναι δική σου!
Ολόκληρο το Σύμπαν, η ίδια σου η φύση,
η θαυμαστή σου δύναμη,
το ίδιο το παιδί σου
εργάζονται μαζί σου!

Ας παρακολουθήσουμε όμως την εμπεριστατωμένη
ανάπτυξη του σπουδαίου αυτού θέματος της Ρεβέκκας Τραγέα,
μαίας καθηγήτριας στο ΤΕ! Μαιευτικής και οπαδού του δρος
Michel Odent και μέλους της «ευτοκίας»1.

Η γέννα στον δρόμο

της

φύσης

γέννηση ενός παιδιού είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία.
Είναι κρίμα ότι αυτή η εμπειρία καταστρέφεται συχνά από αδικαιολόγητο φόβο της γυναίκας και από την κατάχρηση μηχανικών - ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων, που πολλές φορές δεν
είναι απαραίτητα, που συντομεύουν μεν τον τοκετό αλλά τον μετατρέπουν από φυσικό γεγονός σε ιδιαίτερα οδυνηρή παθολογική κατάσταση.
Στην σύγχρονη μαιευτική πρακτική ο χώρος και η χρήση τεχνολογίας για τον τοκετό αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τα περισσότερα παιδιά στον
δυτικό κόσμο γεννήθηκαν σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέλο μαιευτικής, εάν έχουμε τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της εμβρυϊκής καρδιάς,
μπορούμε να επέμβουμε άμεσα εφόσον παρουσιασθεί εμβρυϊκή δυσφορία. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει ο καρδιοτοκογράφος, ένα ηλεκτρονικό επαναστατικό μηχάνημα, εξαιρετικά
χρήσιμο σε τοκετούς υψηλού κινδύνου. Είναι όμως απαραίτητο σ' όλους τους τοκετούς;
Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι ο καρδιοτοκογράφος δεν
συντελεί απαραίτητα στην μεγαλύτερη ασφάλεια της γέννας. Η
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Lancet» 12/12/1987
αποδεικνύει ότι η κατάχρηση του μόνιτορ συνδυάζεται με δρα-

1. «Ευτοκία»: Σωματείο που ασχολείται με τον φυσικό τοκετό, οδός Φιλίας 50,
Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, τηλ.: (210) 6844201, Fax: (210) 6844970.
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ματική αύξηση των μαιευτικών επεμβάσεων, εμβρυουλκίας και
καισαρικών τομών, χωρίς να μειώνεται η περιγεννητική θνησιμότητα ή νοσηρότητα.
Τούτο διότι πολλές από τις ενδείξεις «καρδιακής δυσχέρειας» του εμβρύου, θα μπορούσε να τις ξεπεράσει το έμβρυο
χωρίς την δική μας, φαίνεται, παρέμβαση.
Στην τεχνολογική αυτή επανάσταση είναι φανερό, όπως εξάλλου συμβαίνει σε πολλούς επαναστάτες, ότι δεν χρησιμοποιήσαμε την δύναμή μας με σύνεση.
Όλο και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι ιατρικές επεμβάσεις δεν είναι καθόλου ακίνδυνες. Φαίνεται πως όχι μόνον η γυναίκα έχει χάσει τον έλεγχο του τοκετού της, αλλά και η τεχνολογία του τοκετού έχει ξεφύγει από τον έλεγχο μας. (Π.Ο.Υ. "Public Health in Europe", 1985, σελ. 97).

Φάρμακα

που
χρησιμοποιούνται
κατά τον τοκετό

ια άλλη συγκλονιστική μελέτη για τη χρήση Pethidine δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1990 («British Medical
Journal»,
τεύχος 301, σελ. 1.067).
Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η χορήγηση αναλγητικών
και ηρεμιστικών φαρμάκων στον τοκετό, όπως βαρβιτουρικά,
πεθιδίνη, μορφίνη, πιθανότατα είναι υπεύθυνη για τη χρήση
ναρκωτικών στην εφηβεία.
Στην Ελλάδα το 45% των γυναικών παίρνει πεθιδίνη στον τοκετό (Χρ. Μπακούλα, Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα 1983),
ήδη πολύ περισσότερες.
Ένα άλλο φάρμακο, του οποίου γίνεται αλόγιστη χρήση
στον τοκετό είναι η ωκυτοκίνη. Φάρμακο με περιορισμένες ενδείξεις χρήσης, που όμως χρησιμοποιείται ευρέως για επιτάχυνση του τοκετού.
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Στην Ελλάδα το 75% των γυναικών, παίρνουν ωκυτοκίνη
στον τοκετό, με σκοπό την επιτάχυνση του τοκετού και το 50%
παίρνει γενική αναισθησία στον τοκετό.
Το πρόβλημα με τη χορήγηση ωκυτοκίνης είναι ότι μ' αυτήν
αρχίζει μια σειρά μαιευτικών ανωμαλιών και μια σειρά μαιευτικών
επεμβάσεων για την αντιμετώπιση τους. Π.χ. αυξάνει υπερβολικά τον πόνο από τη συστολή της μήτρας και υπάρχει, κατ' ακολουθίαν ανάγκη για την χορήγηση αναλγητικών και ηρεμιστικών.
Τα αναλγητικά όμως δυσκολεύουν την εμβρυϊκή αναπνοή
και αυτό αυξάνει την πιθανότητα για μαιευτική επέμβαση: εμβρυουλκία, περιναιοτομία και καισαρική τομή. Ένας φαύλος
κύκλος.
Τέλος, μια άλλη τακτική της ιατρικοποίησης της γέννας
είναι η απομάκρυνση του νεογνού από τη μητέρα του, εν ονόματι της ασηψίας, καθαριότητας, της άνετης διαβίωσης
της μητέρας στο μαιευτήριο και της καλύτερης ιατρικής παρακολούθησης του νεογνού.
Ο βίαιος αυτός χωρισμός έχει επιπτώσεις στην βιολογική και
ψυχική υγεία του νεογνού: όπως, η αδυναμία του νεογνού να θηλάσει, η ανησυχία και η νευρικότητα του νεογνού, του παιδιού,
του εφήβου, του ενηλίκου.
Ευτυχώς η φύση έχει προβλέψει τις περισσότερες φορές,
ο σημαντικός αυτός δεσμός μητέρας - παιδιού να δημιουργείται, παρά τα εμπόδια που βάζει η ιατρικοποίηση του τοκετού.
Είναι περίεργο και συγχρόνως αισιόδοξο ότι οι χώρες
όπου ο τοκετός έφθασε στα ψηλότερα επίπεδα ιατρικοποίησης είναι αυτές που σήμερα με θέρμη υποστηρίζουν τον περιορισμό της χρήσης τεχνολογίας στον φυσιολογικό τοκετό.
Στην Αμερική, Καναδά, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία,
Γερμανία συνεχώς πληθαίνουν τα Κέντρα Εναλλακτικού τοκετού (Alternative Birth Care Places).
Πρόκειται για μαιευτικά κέντρα, που είτε λειτουργούν αυτόνομα ή μέσα σε μαιευτήρια και παρέχουν την δυνατότητα
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στην επίτοκο να γεννήσει φυσικά με τις δικές της δυνάμεις, με
τη βοήθεια της μαίας και του συντρόφου της.
Ο εξοπλισμός είναι ανάλογος: ένα χαμηλό κρεβάτι, μαξιλάρια, μια χαμηλή καρέκλα και ίσως μια πισίνα τοκετού.
Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας
της γέννας, στην αρχή της μετα-ηλεκτρονικής εποχής.
Ίσως πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε ακόμα να τροποποιήσουμε την καθημερινή πρακτική μας στην άσκηση της μαιευτικής. Αλλά τα στοιχεία είναι γερά θεμελιωμένα και μας αναγκάζουν να δεχθούμε ότι η ηλεκτρονική αντιμετώπιση της γέννας, η ιατρικοποίησή της, η καθήλωση της επιτόκου στο κρεβάτι, όπου αντιμετωπίζεται σαν άρρωστη, έχουν σοβαρή αρνητική
επίδραση στην σωματική και ψυχική υγεία μητέρας και παιδιού
και ότι έφθασε η ώρα της μεταηλεκτρονικής εποχής της γέννας.
Είναι καιρός να θέσουμε στους εαυτούς μας μερικές απλές
ερωτήσεις σ' ό,τι αφορά την επίδραση αυτού του περιβάλλοντος στη γέννα.

Η γέννα στον δρόμο

της

φύσης

προετοιμασία της γυναίκας για φυσικό τοκετό, με οποιαδήποτε μέθοδο και εάν γίνει, έχει σκοπό ν' απελευθερώσει την
έγκυο από το άγχος και να την κάνει ικανή να παρακολουθήσει,
να ελέγξει και να κατευθύνει τον τοκετό της.
Σήμερα υπάρχουν μερικές μέθοδοι προετοιμασίας για τον
τοκετό. Η ψυχοπροφυλακτική είναι μια μέθοδος προετοιμασίας,
που αναπτύχθηκε στη Ρωσία και εφαρμόσθηκε στην Ευρώπη από τον Γάλλο μαιευτήρα F. Lamage. Με την ψυχοπροφυλακτική η γυναίκα μαθαίνει να γεννάει, όπως έχει μάθει να γράφει,
να διαβάζει, να κολυμπάει.
Η μέθοδος F. Leboyer, που προτείνει έναν τοκετό χωρίς βία,
βρήκε πολλούς υποστηρικτές στην Ευρώπη. Ο Leboyer μας δίδαξε ότι το νεογέννητο είναι μια προσωπικότητα ικανή να νιώσει,
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ν' ακούσει και χρειάζεται ζεστασιά, αγάπη, τρυφερή φροντίδα.
Αφαίρεσε από τον τοκετό τις βίαιες τεχνικές, τους περιττούς
χειρισμούς και επέβαλε την ηρεμία, την υπομονή, την γαλήνη.
Ο Dr Μ. Odent επηρεασμένος από τις ιδέες του Leboyer, είναι ο Γάλλος μαιευτήρας που ξανάφερε τη γέννα στον δρόμο
της φύσης.
Ο στόχος του Μ. Odent και της «Αντιμαιευτικής» του είναι
να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, ώστε όλες οι πρωτοβουλίες να περνάνε στη γυναίκα. Η μαία έχει τον παραδοσιακό της
ρόλο της βοηθού της γυναίκας, που ακολουθεί τους φυσικούς
ρυθμούς του τοκετού.
Η παρουσία του γιατρού είναι απαραίτητη, μόνον όταν
υπάρχει ανάγκη για μαιευτική επέμβαση.
Τα κυριότερα σημεία της μεθόδου του Μ. Odent είναι:

Α) Προετοιμασία κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνονται συναντήσεις στην
κλινική, ώστε οι έγκυες να γνωρίσουν τον χώρο και να αισθανθούν σαν στο σπίτι τους, σε ευχάριστη οικεία ατμόσφαιρα, να
ενημερωθούν και να λύσουν τις απορίες τους και ν' αποβάλλουν
τους φόβους τους. Επίσης να προετοιμασθούν σωματικά και
ψυχικά, με γυμναστική και χαλαρωτικές πρακτικές.
Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν οι γιατροί, οι μαίες,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και μητέρες που έχουν γεννήσει με φυσικό τρόπο.

Β) Οικείο περιβάλλον
ι γυναίκες γεννούν πιο εύκολα εάν περιβάλλονται από δικά τους πρόσωπα και σε οικείο περιβάλλον.
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Η πρώτη συνάντηση με τη μαία είναι σημαντική. Το βασικότερο προτέρημα που πρέπει να έχει η μαία είναι η δυνατότητα
να βοηθήσει την επίτοκο να αισθανθεί ασφαλής και άνετα. Στον
χώρο πρέπει να επικρατεί διακριτικότητα, ημίφως, ηρεμία. Οι επίτοκες είναι ελεύθερες να μιλούν, να φωνάζουν, να κινούνται.
Ο Dr Μ. Odent πιστεύει ότι «ο χώρος που γεννάει η γυναίκα πρέπει να μοιάζει περισσότερο με ένα χώρο όπου θα μπορούσε να κάνει έρωτα, παρά με θάλαμο νοσοκομείου».
Η γυναίκα ενθαρρύνεται να ηρεμήσει και να χαλαρώσει χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα, όπως το νερό. Γι' αυτό υπάρχει
πάντα μια πισίνα στην διάθεση της γυναίκας.

Γ) Χωρίς φάρμακα
ι γυναίκες που κινούνται και ενεργούν σύμφωνα με το ένστικτο τους, στην διάρκεια την γέννας, γεννούν συνήθως πιο
γρήγορα και εύκολα. Η ενστικτώδης κατάσταση, που βοηθά
μια γυναίκα να γεννήσει αυθόρμητα, συνδέεται με μια ιδιαίτερη ορμονική ισορροπία.
Ο ίδιος ο οργανισμός της επίτοκης εκκρίνει τις αναγκαίες
ορμόνες στην ώρα τους και στην αναγκαία ποσότητα. Από την
υπόφυση εκκρίνεται η ωκυτοκίνη, η ορμόνη που βοηθά ν' αρχίσουν και να διατηρηθούν οι συστολές της μήτρας.
Αντίθετα έκκριση αδρεναλινοειδών ουσιών μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητα της ωκυτοκίνης και ν' αυξήσει τον
πόνο, όπως επίσης μπορεί να εμποδίσει τον θηλασμό. Αυτές οι
ουσίες εκκρίνονται κυρίως όταν ο άνθρωπος φοβάται, άγχεται
ή κρυώνει.
Επομένως, ένα ήσυχο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η γυναίκα μπορεί να χαλαρώσει στην διάρκεια της γέννας, είναι ευεργετικό. Αυτό ακριβώς το περιβάλλον βοηθά στην έκκριση ενδορφινών, νευροορμονών, που ενεργούν σαν φυσικά αναλγητικά,
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προστατεύουν από τον πόνο και διευκολύνουν τη γέννα. Καταστάσεις που προκαλούν έκκριση ενδορφινών είναι το τρέξιμο,
η προσευχή, η αυτοσυγκέντρωση, το κολύμπι ή το βύθισμα μέσα σε νερό. (Επίσης ο θηλασμός ανεβάζει τα επίπεδα ενδορφινών).
Το γεγονός ότι η ισορροπημένη έκκριση ορμονών επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες, είναι ένα ισχυρό επιχείρημα ότι η ιατρική παρέμβαση είναι πιθανόν να ενοχλήσει τη φυσική πορεία του τοκετού.

Δ) Θέσεις και στάσεις του σώματος κατά την γέννα
ι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να διαλέξουν οποιαδήποτε στάση για τον τοκετό τους και οι μαίες να είναι διακριτικά παρούσες.
Αντίθετα τα δυνατά φώτα, οι θόρυβοι, οι άγνωστοι μασκοφόροι εισβολείς, οι παρατηρητές, η απουσία των μαιών και η ύπτια
θέση, τα κρύα μηχανήματα, είναι τα χαρακτηριστικά στα σύγχρονα μαιευτήρια. Όλα αυτά μπορεί να εμποδίσουν την φυσική πορεία της γέννας. Οι γυναίκες πρέπει ωστόσο να ενθαρρύνονται,
να διαλέξουν αυθόρμητα τη στάση που τις ευχαριστεί, μπορούν
να κάθονται, να γονατίζουν, να σκύβουν.
Οι περισσότερες γυναίκες από ένστικτο, προτιμούν να στέκονται ή να κάθονται σκυμμένες μπροστά, να στηρίζονται σε κάποιο έπιπλο ή στον σύντροφο τους ή ακόμα να πέφτουν στα
τέσσερα.
Πράγματι, σ' αυτήν την θέση, οι πόνοι ιδιαίτερα της πλάτης
και της μέσης ελαττώνονται. Επιπλέον η στάση αυτή είναι στάση αυτοσυγκέντρωσης, θυμίζει στάση προσευχής που συνιστά
μια μετάβαση σε μια διαφορετική κατάσταση συνείδησης. Και
από μηχανικής άποψης διευκολύνει την έξοδο του εμβρύου.

ι ιρ

Η πρώτη επαφή μητέρας

-

παιδιού

πρώτη ώρα μετά τη γέννα είναι σημαντική για τη μητέρα και το νεογέννητο. Προσδιορίζει τη σχέση που θα έχουν αργότερα μεταξύ τους.
Καθώς λοιπόν το σώμα του παιδιού γλιστρά έξω, η μαία
προσέχει να μην αφήσει το παιδί να πέσει στο πάτωμα. Η μητέρα απλώνει τα χέρια ν' αγγίξει το παιδί της και μόλις αυτό βγει,
αμέσως το παίρνει στα χέρια της. Από αυτήν τη στιγμή δεν θα
χωρίσουν για κανένα λόγο. Κάθε μέλος του σώματος του παιδιού είναι σε επαφή με το σώμα της μητέρας και οι δύο κοιτάζονται στα μάτια. Την ένταση αυτής της στιγμής μπορεί να νιώσει ο καθένας που είναι παρών στη γέννα.
Δεν βιαζόμαστε να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο, για να μην
διακόψουμε τις ευτυχισμένες στιγμές, συνήθως τον κόβουμε μετά την έξοδο του πλακούντα.
Πολλές φορές, πριν ακόμη από την έξοδο του πλακούντα,
το νεογέννητο αρχίζει να θηλάζει, αυτό διευκολύνει την αποκόλληση και έξοδο του πλακούντα, επίσης κάνει την μήτρα να συσπάται και έτσι αποφεύγεται η αιμορραγία.
Ο Μ. Odent στο βιβλίο του «Ανα-γέννηση» αναφέρει:
«Η αναγέννηση της φυσικής γέννας είναι μια
προσπάθεια
εξανθρωπισμού της επιστήμης και της τεχνολογίας, έτσι ώστε να
εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν από τον
άνθρωπο: την εξυπηρέτηση των αναγκών του και τη βελτίωση των
όρων ζωής.
Γία να γίνει αυτό πρέπει το ζευγάρι και ιδιαίτερα η γυναίκα
να αλλάξουν την στάση τους απέναντι στους γιατρούς, τις μαίες
και τη σύγχρονη
τεχνολογία.
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Να μην δέχονται άκριτα την κάθε μορφή παρέμβασης.
Να
διεκδικούν τη γνώση και το δικαίωμα ν' αποφασίζουν μόνες τους
για τον τοκετό τους. Να αποδέχονται τις υπηρεσίες των ειδικών,
ττου όμως δεν θα δικαιούνται να αλλοιώσουν την φύση και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της γέννας».
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6
ΜΗΤΡΙΚΟΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΜΙΑ ΘΕΪΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μητρικό
γάλα:
φυσική και πνευματική

τροφή

^ \ / α τ ά την εγκυμοσύνη η μητέρα τρέφει το παιδί με το αίμα της. Μετά τη γέννηση του το τρέφει με το γάλα της και πάντα με την αγάπη της.
Συμβολικά, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, το αίμα,
που είναι κόκκινο, αντιπροσωπεύει την Ζωή, την Υγεία, τη Δύναμη, την Ενεργητικότητα. Και το γάλα, που είναι λευκό, αντιπροσωπεύει την Ειρήνη, την Αγνότητα, την Καθαρότητα, την Ανοσία, στο σώμα και στο πνεύμα. Αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα
αρμονίας, που έρχεται να εξισορροπήσει και σταθεροποιήσει την
σωματική υγεία και τον αρμονικό ψυχισμό της Νέας Ύπαρξης.
Γι' αυτό είναι αναγκαίο, όλα τα παιδιά να τραφούν με το
γάλα της μητέρας τους, ώστε να εκδηλωθούν αργότερα όσο το
δυνατόν, με ισορροπημένο αρμονικό τρόπο.
Το γάλα των ζώων δεν περιέχει για το παιδί τα ίδια στοιχεία,
όπως το γάλα της μητέρας του.
Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της του δίνει, μέσ' από το
γάλα της, την αγάπη και την τρυφερότητα που χρειάζεται τόσο
πολύ για ν' αναπτυχθεί.
Γι' αυτό και οι ιατροί συνιστούν στη μητέρα να μη θηλάζει
το παιδί της, όταν είναι αγχωμένη, οργισμένη ή κακοδιάθετη,
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γιατί αστές οι αρνητικές ψυχικές καταστάσεις δηλητηριάζουν το
γάλα και το παιδί δέχεται στοιχεία που του προκαλούν φυσικές
ή ψυχολογικές ασθένειες.
Ήδη ο Πλούταρχος στο βιβλίο του «Περί παίδων αγωγής»,
γνωρίζοντας ότι το παιδί, μέσ' από το γάλα δέχεται και μια ηθική διαπαιδαγώγηση, συνιστά στις μητέρες να μην δίνουν το
παιδί τους να θηλάσει σε ξένες τροφούς (παραμάνες), αλλά να
το θηλάζουν οι ίδιες, ώστε να του προσφέρουν την αγάπη τους
και να αποφύγουν την μετάδοση στο παιδί ξένων στοιχείων και
τρόπων, μη ηθικών μηνυμάτων ζωής!
Αποτελεί ένα επιπλέον λόγο αποξένωσης των παιδιών από
τις μητέρες τους, το γεγονός ότι δεν τράφηκαν με αγάπη, με το
μητρικό γάλα.
Όσο η μητέρα τρέφει το παιδί της πρέπει να είναι συνειδητή στο μεγαλείο, την ιερότητα αυτού του ρόλου και συγχρόνως
πρέπει να το σκέπτεται, να εύχεται γι' αυτό, όπως και στην
εγκυμοσύνη της, να του μιλάει, με μύριους τρόπους, να του
εκφράζει την αγάπη της, ώστε να του δώσει κάτι από την ψυχή
της, από την πεμπτουσία της.
Το παιδί που τράφηκε έτσι από τη μητέρα του, αιώνια θα τη
σέβεται και θα την αγαπάει.
Η μητέρα πρεπει να ξερει ότι είναι η αληθινη παιδαγωγός
της Αγάπης, της Αρετής και του Αλτρουισμού, όσο κρατάει το
παιδί στο στήθος της, στην αγκαλιά της και το σκέπτεται με αγάπη και προσεύχεται γι' αυτό, συνεχίζοντας έτσι την παιδαγωγική της Αγάπης και της Σοφίας, που ήδη είχε αρχίσει κατά την
εγκυμοσύνη της.
«Τα παιδιά δεν θηλάζουν μόνο γάλα, αλλά θηλάζουν και αγάπη και στοργή και τρυφερότητα
και ασφάλεια, έτσι γίνονται
και ψυχικά δυνατά. Ο θηλασμός είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το γάλα».
(Γέρων Παΐσιος)
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Ας δούμε όμως, από κοντά κι άλλα στοιχεία για τον θηλασμό.

Ευεργεσίες

του μητρικού

θηλασμού
ΔΡ ΜΑΡΊΑ

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

άνθρωπος ανήκει στην ομάδα των θηλαστικών. Γεννιέται δηλ, άνθρωπος - μωρό, που έχει τη δυνατότητα να θηλάσει
από τη μητέρα του.
Αμέσως μετά τον τοκετό το στήθος της μητέρας βγάζει ένα λευκωπό υγρό: αυτό είναι μια πεμπτουσία, μια θεϊκή τροφή,
για το βρέφος. Παράγεται από τον άνθρωπο - μητέρα, οντότητα σκεπτόμενη, αισθανόμενη, το ανώτερο οντου πλανήτη. Είναι τροφή, εμποτισμένη, πλην των σπουδαίων οργανικών συστατικών, και με την αγάπη της μητέρας και τις σκέψεις της.
Στην εποχή μας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν
κατασκευασθεί πάρα πολλά γάλατα - σκόνες, υποκατάστατα
του μητρικού γάλακτος. Πρόκειται για επεξειργασμένο αγελαδινό γάλα, εμπλουτισμένο με πολλά ανόργανα στοιχεία, όπως
μέταλλα, ιχνοστοιχεία κ.λπ. Το μωρό αναπτύσσεται και κάποιες
φορές παχαίνει περισσότερο απ' ό,τι με το γάλα της μητέρας
του.
Αλλά αυτή η θρέψη του βρέφους δεν θα μπορούσε να
συγκριθεί και να αντικαταστήσει τη θεϊκή θρέψη του από τη
μητέρα του.
Το μητρικό γάλα είναι αποστειρωμένο, στην ιδανική θερμοκρασία και περιέχει ακριβώς τα συστατικά που χρειάζεται το μωρό για την ανάπτυξή του. Περιέχει αντισώματα και προστατεύει τα βρέφη από τις λοιμώξεις. Ακόμη και αν η μητέρα είναι άρρωστη ο θηλασμός δεν πρέπει να σταματά. Τα αντισώματα που
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παράγει ο οργανισμός της από την λοίμωξη πηγαίνουν στο σώμα του μωρού και το προστατεύουν από την ίδια τη λοίμωξη. Εύπεπτο και έτοιμο ανά πάσαν στιγμή να δοθεί στο μωρό. Ακόμη
και αν η μητέρα νομίζει ότι δεν έχει καθόλου γάλα, αν βάλει το
μωρό να θηλάσει, παράγεται αυτόματα.
Η μητέρα είναι υποχρεωμένη να προσφέρει το στήθος της
στο μωρό ανά πάσαν στιγμή που το μωρό δείχνει να κλαίει ή να
είναι ανήσυχο. Ακόμη και αν το έχει ταΐσει πριν λίγη ώρα.
Αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού ή έστω το αργότερο σε
μια ώρα πρέπει το μωρό να πιάσει την θηλή του στήθους της μητέρας του, για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής του γάλακτος και θηλασμού.
Το μωρό κάνει θηλαστικές κινήσεις, διεγείρονται οι νευρικές
απολήξεις του στήθους, το ερέθισμα πηγαίνει στον εγκέφαλο
της μητέρας και παράγεται μια ορμόνη υπεύθυνη για την παραγωγή γάλακτος, εφόσον η μητέρα είναι τόσο καλά θρεμμένη (ημερήσια διατροφή), ώστε να υπάρχει περίσσεια ενέργειας στο
σώμα της για να δημιουργηθεί μητρικό γάλα.
Δεν χρειάζεται να τρώει υπερβολικά η μητέρα. Απλά να
τρέφεται φυσιολογικά με τροφές πλούσιες σε ενέργεια. Άφθονο γάλα παράγεται όταν η μητέρα τρέφεται με άφθονα φρούτα, λαχανικά, ωμούς ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Τα παλαιά χρόνια ανέφεραν ότι χρειάζεται η θηλάζουσα τροφές υδαρείς, όπως σούπες κ.λπ. Το σωστό είναι να τρέφεται με τροφές
πλούσιες σε ενέργεια και μπορεί απλά να πίνει αρκετό νερό
για να δώσει στο γάλα το υδαρές στοιχείο που χρειάζεται.
Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, το σώμα της εγκυμονούσας δεσμεύει λίπος που λέγεται σπογγομυελίνη. Αυτό το
λίπος, με τον θηλασμό, περνά στο βρέφος και ντύνει, δημιουργεί το τελειότερο νευρικό σύστημα.
Ταυτόχρονα δε, η μητέρα, χωρίς καμία προσπάθεια, χάνει
το περίσσιο βάρος της. Τα θηλάζοντα βρέφη είναι 5-8 φορές πιο
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έξυπνα από τα άλλα, είναι βιολογικά ανεπτυγμένα παιδιά, παιδιά που αρρωσταίνουν σπάνια.
Όταν το βρέφος θηλάζει η πρώτη ποσότητα γάλακτος η οποία βγαίνει από το στήθος της μητέρας είναι πιο υδαρής, για
να ξεδιψά το μωρό. Εφόσον προχωρά ο θηλασμός το γάλα περιέχει πιο λιπαρά στοιχεία, είναι δηλαδή πιο θρεπτικό από το
πρώτο.
Αναφέρω συμπληρωματικά ότι το λίπος στο γάλα είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του βρέφους και του παιδιού αργότερα. Ποτέ δεν δίνουμε στα παιδιά αποβουτυρωμένα γάλατα.

Διάρκεια

του

θηλασμού

ο ^ ο λ λ ο ί παιδίατροι συστήνουν θηλασμό 10' από το ένα στήθος και 10' από το άλλο και μετά συμπλήρωμα με βιομηχανοποιημένο γάλα. Το σωστό είναι να μην διακόπτουμε ποτέ το βρέφος για να του αλλάξουμε στήθος. Επιπλέον η «εισαγωγή» του
βρέφους στο συμπλήρωμα είναι η αρχή της διακοπής του μητρικού θηλασμού. Λιγότερος χρόνος θηλασμού συνεπάγεται
λιγότερη παραγωγή προλακτίνης ορμόνης, άρα λιγότερη παραγωγή μητρικού γάλακτος. Όταν ένα μωρό χρειάζεται για την
πλήρη θρέψη του 800 γρ. π.χ. την ημέρα, η σωστά θρεμμένη
μητέρα θα παράγει την επόμενη ημέρα 800 γρ. γάλακτος. Αν το
μωρό χρειασθεί λιγότερο γάλα, η μητέρα παράγει λιγότερο.
Όσο γάλα δηλαδή χρειάζεται το μωρό τόσο γάλα παράγει η μητέρα. Όσο λιγότερο λοιπόν θηλάζει το μωρό τόσο λιγότερο γάλα θα παράγει η μητέρα.
Πολλές φορές, αν η μητέρα είναι κουρασμένη, μπορεί το γάλα να λιγοστέψει για λίγο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το γάλα
σταμάτησε. Απλά η μητέρα πρέπει να βάζει το μωρό στο στήθος της πιο συχνά και το γάλα επανέρχεται. Ίσως χρειασθεί να
το βάζει και κάθε 1 ώρα. Άλλωστε μωρά που θηλάζουν δεν πρέ-
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πει να έχουν τυποποιημένο πρόγραμμα διατροφής, κάθε 3 ή κάθε 4 ώρες, όπως συνήθως έχουν παιδιά που τρέφονται με τυποποιημένο γάλα. Το τυποποιημένο γάλα είναι βαρύ και δύσπεπτο (αν και οι παιδίατροι συστήνουν να δίδεται γάλα - σκόνη στο
παιδί κάθε φορά που θα πεινάσει. Συνήθως όμως ο χρόνος αυτός δεν είναι μικρότερος από 2,5-3 ώρες).
Ανέφερα στην αρχή ότι τα τυποποιημένα γάλατα είναι
εμπλουτισμένα με μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, σίδηρο,
κ,λπ. Η διαφορά είναι ότι όλα αυτά ευρίσκονται σε ανόργανη
μορφή, η οποία είναι δυσαπορρόφητη από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το μητρικό γάλα περιέχει λιγότερο σίδηρο, αλλά
απορροφάται από τον οργανισμό του βρέφους, διότι ευρίσκεται σε οργανική μορφή, και οι οργανικές μορφές μετάλλων και
ιχνοστοιχείων απορροφούνται πολύ καλά από τον ανθρώπινο οργανισμό.
Στο σώμα της θηλάζουσας μητέρας παράγονται ορμόνες
«χαράς», οι ενδορφίνες, για να μπορέσει η μητέρα ν' ανταπεξέλθει στη δύσκολη φάση της ανατροφής του βρέφους. Μητέρες
που θηλάζουν έχουν λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν
από καρκίνο του στήθους, Επίσης, κατά την διάρκεια του θηλασμού, η μήτρα της γυναίκας κάνει συσπάσεις με αποτέλεσμα
την καλύτερη επάνοδο στην αρχική θέση της.
Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, τουλάχιστον για 6 μήνες, το
μωρό πρέπει να τρέφεται από τη μητέρα του, αμέσως μετά η
διατροφή του συμπληρώνεται με κρέμες και φαγητό. Αλλά ο θηλασμός είναι καλό να συνεχίζεται έως 12 μηνών ή και πέραν αυτών, μέχρι τα δύο έτη.
Κάποιοι γυναικολόγοι ανέφεραν ότι μητέρες που θηλάζουν
και πέραν των 12 μηνών παθαίνουν αλλοιώσεις των εσωτερικών
γεννητικών οργάνων ή επίσης ανέφεραν ότι το γάλα δεν είναι
τόσο δυνατό και τόσο ωφέλιμο μετά τους 12 μήνες. Είναι απόψεις αστήρικτες, οι οποίες έχουν αναφερθεί κατά καιρούς. Υγιεινιστές αναφέρουν ότι ο θηλασμός μπορεί να συνεχίζεται
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ως και τα 2 χρόνια. Πάντως όσο διαρκεί ο θηλασμός το μωρό
παίρνει μια άριστη φυσική τροφή, αλλά επίσης παίρνει μια πνευματική τροφή. Το μωρό το έχει η μητέρα αγκαλιά, είναι σε επαφή με το ζεστό της δέρμα, νιώθει έντονη την αγάπη της και σίγουρα νιώθει μια σιγουριά και ασφάλεια. Αυτά τα βρέφη έχουν
μία καλύτερη ισορροπία. 'Οταν μια μητέρα θηλάζει το παιδί της
επί μακρόν, δημιουργείται μεταξύ των δυο ψυχών μεγάλος δεσμός αγάπης.
Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μωρό δεν έχει την δυνατότητα να πιάσει τη θηλή της μητέρας του. Υπάρχουν ειδικά
θήλαστρα που η μητέρα μπορεί να βγάζει το γάλα και να το δίνει στο μωρό με το μπιμπερόν. Το γάλα της μητέρας μπορεί να
διατηρηθεί στο ψυγείο, στη συντήρηση για 24 ώρες και στην κατάψυξη για ένα μήνα.

Τα δέκα βήματα
της Παγκόσμιας

για επιτυχή
Οργάνωσης

θηλασμό
Υγείας

(από το όρθρο της δρος Θέμιδος Ζάχου,

νεογνολόγου)

1. Να υπάρχει γραπτή πολιτική
θηλασμού που να
ανακοινώνεται σε όλσνς τους φορείς που ασχολούνται
με την
φροντίδα,
υγείας του
παιδιού.
2. Οι φορείς να εκπαιδεύονται
σουν αυτήν την
πολιτική.

για να γίνουν

3. Πληροφόρηση
όλων των εγκύων
ματα του μητρικού
θηλασμού.

γυναικών

4. Βοήθεια
των μητέρων
για την έναρξη
στο πρώτο ημίωρο μετά τον
τοκετό.
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ικανοί

για τα

να

εφαρμό-

πλεονεκτή-

του θηλασμού,

μέσα

5. Εκπαίδευση
των μητέρων
στην τέχνη τον θηλασμού
και τη
διατήρηση
της γαλουχίας
σε περίπτωση
αποχωρισμού
από
τα παιδιά τους π.χ. προωρότητα
ή άλλο
πρόβλημα.
6. Χορήγηση
στο νεογέννητο
υγρών, όχι συμπληρώματος,
λόγος.
7. Εφαρμογή
του "rooming
ρα του μετά την γέννηση
8. Ελεύθερος
9. Όχι

πιπίλες

μόνον μητρικού
εκτός αν υπάρχει

in": το νεογέννητο
δίπλα
του 24 ώρες το 24ωρο.

και απεριόριστος
στα παιδιά

γάλακτος
όχι
ειδικός
ιατρικός

στη

μητέ-

θηλασμός.

που

θηλάζουν.

10. Ίδρυση ομάδων υποστήριξης
μητρικού
θηλασμού,
μετά
την
έξοδο τον παιδιού από το μαιευτήριο,
στις οποίες να
μετέχουν
μητέρες.

Θα επεκταθούμε λίγο σε μερικά από τα παραπάνω βήματα:
Εκπαίδευση στην τέχνη του θηλασμού, στην σωστή δηλαδή θέση του μωρού στο στήθος της μητέρας του, ώστε το μωρό να μην θηλάζει τη θηλή αλλά τμήμα της θηλαίας άλω, σε ίση απόσταση γύρω από την βάση της θηλής, ώστε οι γαλακτοφόροι λήκυθοι να μεταφέρονται μέσα στην στοματική κοιλότητα. Έτσι το παιδί παίρνει μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος, αδειάζει καλά το στήθος, και προπαντός δεν τραυματίζεται η θηλή. Ο τραυματισμός της θηλής είναι αποτέλεσμα της μη σωστής τοποθέτησης του μωρού στο στήθος και όχι της διάρκειας του γεύματος. Η σωστή θέση θηλασμού επιτυγχάνεται με
κατάλληλο κράτημα του στήθους και του μωρού. 'Οταν το μωρό ανοίξει καλά το στόμα του φροντίζει το κάτω χείλος να βρίσκεται κάτω από τη βάση της θηλής και τότε σπρώχνει ελαφρά
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το κεφαλάκι του προς το στήθος.
Όχι χορήγηση υγρών. Τα φυσιολογικά νεογέννητα δεν έχουν ανάγκη επί πλέον υγρών όταν θηλάζουν σωστά, γιατί το
γάλα περιέχει 87% νερό.
Όχι συμπλήρωμα γάλακτος. Τόσο τα υγρά όσο και το ξένο γάλα χορηγούνται με μπιμπερό και επειδή είναι διαφορετικός ο τρόπος θηλασμού από τη λαστιχένια θηλή, στη συνέχεια
τα μωρά δυσκολεύονται να θηλάσουν σωστά από τον μαστό.
Ελεύθερος και απεριόριστος θηλασμός. Το παιδί θηλάζει
όσο θέλει και όταν θέλει. Αντίθετα, πρέπει να διαβεβαιώνονται
οι μητέρες ότι τόσο η συχνότητα όσο και η διάρκεια των γευμάτων θα ελαττωθούν με τον χρόνο - περίπου στις 6 βδομάδες
- και το παιδί τους θα κάνει μόνο το δικό του πρόγραμμα.
Για την καθαριότητα του στήθους είναι αρκετό το καθημερινό πρωινό μπάνιο με σαπούνι. Τις επόμενες φορές το
στήθος, πλένεται μόνο με νερό πριν και μετά τον θηλασμό.
Δεν χρησιμοποιούνται αντισηπτικά, γιατί ξηραίνουν την φυσική λιπαρότητα της θηλής και έτσι τραυματίζεται ευκολότερα.
Πρόληψη και θεραπεία τραυματισμένης θηλής είναι η σωστή τοποθέτηση του μωρού στο στήθος και στεγνή και καθαρή θηλή. Κατά τον θηλασμό τα χέρια είναι πάντα σαπουνισμένα.
Διάρκεια θηλασμού. Για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής
του νεογέννητου και βρέφους η ιδανική τροφή είναι αποκλειστικά το μητρικό γάλα. Μετά τους 6 μήνες το διαιτολόγιο του βρέφους μπορεί να πλουτίζεται με στερεές τροφές. Μετά τη χορήγηση των στερεών τροφών η μητέρα μπορεί να διατηρήσει τον
θηλασμό πρωί - βράδυ όσο θέλει. Διαιτητικές αντενδείξεις και
απαγορεύσεις δεν υπάρχουν. Αυτή και το παιδί της είναι ένα
ζευγάρι, που κανείς δεν μπαίνει ανάμεσα τους, που ο ένας έχει
την ανάγκη του άλλου και που προσαρμόζεται ο ένας με τον άλλον, με ένα τρόπο τρυφερό, γεμάτο αγάπη.
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Τονίζω ότι οι μεταβολές του στήθους συμβαίνουν κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε θηλάσει είτε δεν θηλάσει η μητέρα.
Ο μητρικός θηλασμός δεν χαλάει ούτε το στήθος ούτε γενικά την αισθητική εμφάνιση της γυναίκας, όπως λανθασμένα
συχνά διαδίδεται. Αντίθετα την ομορφαίνει λόγω των πολύ πλούσιων ορμονών που εκκρίνονται στο αίμα της αλλά και λόγω της
αίσθησης της ολοκλήρωσης που έχει, επειδή, ως μητέρα, έβαλε σωστά θεμέλια στην σωματική αλλά και ψυχική υγεία του παιδιού της.
Γιατί ο μητρικός θηλασμός σφυρηλατεί αιώνια γερούς δεσμούς αγάπης ανάμεσα στη μητέρα, το παιδί, την οικογένεια!

ΐ3ΐ

7
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ,
ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ...
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!
νΧ^κι κανόνες της ορθής διατροφής είναι, κατ' αρχήν κοινοί
για όλους μας... Η ορθή διατροφή παίζει σπουδαίο ρόλο στην
υγεία και την ψυχική ισορροπία μας.
Για την έγκυο γυναίκα, καθώς και για το ζεύγος που επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά, αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα!
Και τούτο διότι:
α) Η έγκυος λόγω της επιβάρυνσης του οργανισμού της από την κύηση έχει συχνά μια ευαίσθητη πέψη.
β) Κυρίως, διότι η ποιότητα του αίματος της, από το οποίο
το μελλογέννητο σχηματίζει ολόκληρο τον οργανισμό του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διατροφή της...
Το ζευγάρι άλλωστε που τρέφεται σωστά είναι γόνιμο και
προσφέρει ζωτικό γενετικό υλικό κατά την σύλληψη. Επομένως, η υγεία και η ορθή διάπλαση του παιδιού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή διατροφή του ζεύγους και της εγκύου. Και,
γ) Διότι οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μετά τη γέννηση του εξαρτώνται από την διατροφή της μητέρας κατά την
προγεννητική περίοδο της ύπαρξής του, κατά την εγκυμοσύνη
της...
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Πράγματι, οι έρευνες απέδειξαν ότι το παιδί επιθυμεί εκείνες τις τροφές που η μητέρα του έπαιρνε όσο το περίμενε να
γεννηθεί... Μάλιστα, αγαπάει τις τροφές, που και η μητέρα του
στην εγκυμοσύνη της με επιθυμία και χαρά έτρωγε, ενώ απεχθάνεται εκείνες, τις οποίες και η μητέρα του με απέχθεια έτρωγε
στην εγκυμοσύνη της!
Αυτό συμβαίνει επειδή τα έμβρυο έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση της γεύσης και καθώς τα υγρά του σώματος της μητέρας (όπως το αμνιακό υγρό, όπου το έμβρυο, είναι βυθισμένο),
έχουν την γεύση των τροφών που εκείνη προσλαμβάνει, το έμβρυο καταπίνοντας γουλιές από το αμνιακό υγρό, συνηθίζει τις
γεύσεις των τροφών που η μητέρα συνηθίζει να παίρνει!
. Το έμβρυο είναι παράλληλα συναισθηματικά συνδεδεμένο
με τη μητέρα του. Έτσι εκείνη του μεταδίδει ενεργειακά την
αγάπη της ή την απέχθειά της για την τροφή.
Η εγκυμοσύνη είναι λοιπόν για τη μητέρα μια μοναδικά χρήσιμη περίοδος, για να εδραιώσει στο μελλογέννητο παιδί της
ένα καλοσχηματισμένο οργανισμό, επίσης δε και μια διατροφή
υγείας, η οποία θα διαπλάθει ορθά τον οργανισμό του και θα
του προσφέρει ορθές διατροφικές συνήθειες στην μεταγεννητική ζωή του!
Αν σκεφθείτε, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, πόσο δύσκολο είναι σήμερα για τον άνθρωπο να τραφεί με αυτό που πρέπει
και όσο πρέπει (όλοι μιλάμε για «δίαιτα»!), αντιλαμβάνεσθε πόσο
σπουδαίο είναι να προσφέρετε στο νεοαναπτυσσόμενο παιδί σας
ορθές διατροφικές συνήθειες!
Αν ζούσαμε σε μια εποχή, όπου τα προϊόντα της φύσης, της
γεωργίας, έφθαναν από τη γη στο τραπέζι μας, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε πολύ για το θέμα αυτό. Αλλά δυστυχώς - τουλάχιστον για τον κάτοικο της πόλης - φθάνουν στο τραπέζι μας,
αφού περάσουν από χίλιες και μία καταστρεπτικές «επεξεργασίες».
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Έτσι, ορθή διατροφή σημαίνει, κατ' αρχήν, διατροφή με τα
φυσικά προϊόντα, όπως μας έρχονται από τα εργαστήρια της
φύσης: του ήλιου και της γης!.. με μόνον το μούσκεμα ή το μαγείρεμα που χρειάζονται (ορισμένα από αυτά) για να μαλακώσουν. Προϊόντα όπως: μπισκοτάκια, κέικ με άσπρο αλεύρι, γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες κάθε είδους, απλώς επιβαρύνουν τον οργανισμό, που πρέπει καθ' ολοκληρίαν να τα απεκκρίνει, διότι δεν περιέχουν ούτε μια σταγόνα ζωτικής δύναμης!

Κανόνες

διατροφής

^ ^ ρ ί σ τ ε μερικοί σπουδαίοι κανόνες διατροφής για το
ζεύγος, την έγκυο, αλλά και κάθε άνθρωπο:
1. Να προτιμάει νωπές τροφές: καρπούς, ξηρούς καρπούς, λαχανικά και μουσκεμένους σπόρους (σίτου, ροβίτσας,
σουσαμιού), που φέρνουν μέσα τους την ζωτική δύναμη του ήλιου! Και να καταργήσει κάθε είδους γλυκά, προϊόντα άσπρου
αλευριού και ζάχαρες που δηλητηριάζουν τον οργανισμό και δημιουργούν τάση για διαβήτη.
2. Να βάλει στην διατροφή της σε καθημερινή σχεδόν
βάση: τα αναποφλοίωτα δημητριακά: κυρίως ρύζι και σιτάρι
(ολόκληρο ή πληγούρι) αλλά και καλαμπόκι, κριθάρι κ.λπ., όχι
σε άλευρα (με εξαίρεση το μαύρο ψωμί) αλλά σε σπόρους ολόκληρους, γιατί αυτοί έχουν την δύναμη της ζωής - αυτοί μόνον
φυτρώνουν. (Το αναποφλοίωτο ρύζι χρειάζεται περίπου μια ώρα βράσιμο σε σιγανή φωτιά). Τα δημητριακά είναι μια θαυμάσια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, άμυλο, μεταλλικά στοιχεία και
βιταμίνες, ικανή να χαρίσει για πάντα την υγεία στη μητέρα και
το παιδί! Να προσθέσει στην διατροφή της πολλούς ωμούς ξηρούς καρπούς - κυρίως αμύγδαλα (περιέχουν πολύ ασβέστιο)
και φουντούκια και καρύδια. Επίσης, όσπρια: φακές, φασόλια
ρεβύθια - μια-δυο φορές την εβδομάδα.
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3. Να προτιμάει το ψάρι (2-3 φορές την εβδομάδα) και όχι το κρέας, το οποίο έχει πολλές τοξίνες και ορμόνες, λόγω των
τρομερών -από τον φόβο- εκκρίσεων στον οργανισμό των ζώων
στην διάρκεια της σφαγής τους. (Επίσης, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση του κρέατος δίνει στον άνθρωπο
μιαν ιδιοσυγκρασία επιθετικότητας). Το ψάρι συνιστάται ιδιαίτερα για την ορθή διάπλαση του εγκεφάλου και του νευρικού
συστήματος του εμβρύου.
4. Να προτιμήσει το γιαούρτι (ως πιο εύπεπτο) από το γάλα (αν της αρέσει).
5. Να προσθέτει το λάδι (ελαιόλαδο) πάντοτε ωμό στο φαγητό και τις σαλάτες.
6. Η σαλάτα, σ' όλα τα γεύματα, να τρώγεται πρώτη και ν'
αποτελείται από α) φύλλα (μαρούλι - λάχανο), β) κονδύλια (πατζάρι, καρότο, ωμά τριμμένα) και γ) βολβούς (πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο).
7. Αυγά: έως 4 την εβδομάδα. Τυρί άπαχο και ανάλατο 2-3
γεύματα την εβδομάδα, συνδυασμένο με σαλάτα.
8. Αλάτι λίγο.
9. Οι τροφές είναι καλό να συνδυάζονται ως εξής:
Όχι στο ίδιο γεύμα τα αμυλούχα (δημητριακά, όσπρια, αμύγδαλα κ.λπ.) μαζί με τα πρωτεϊνούχα (ψάρι, κρέας, αυγά, τυρί, γάλα κ.λπ.). Ούτε στο ίδιο γεύμα δύο είδη πρωτεϊνών (όπως
αυγά με τυρί ή με ψάρι, κρέας κ.λπ.), αλλά μόνον ένα είδος.
Αντίθετα, τα δημητριακά συνδυάζονται με τα όσπρια (δηλαδή ρύζι με λίγες φακές, κ.λπ.). Τα δημητριακά συνδυάζονται επίσης με λίγους ξηρούς καρπούς.
10. Τα φρούτα είναι καλύτερα να τρώγονται ξεχωριστά μόνα τους και μάλλον το πρωί και το απόγευμα - ένα είδος φρούτου σε κάθε γεύμα.
11. Αν βάλουμε στο νερό να μουσκέψουν και να φυτρώ-
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σουν (λίγο μια μυτούλα) το σιτάρι, οι φακές, τα φασόλια, η ροβίτσα γίνονται ωφέλιμη ιδιαίτερα και δυναμική τροφή. Μπορούμε να τα φάμε και ωμά, να τα προσθέσουμε π.χ. στην σαλάτα.
12. Με βάση αυτά τα λίγα η έγκυος (και ο καθένας μας)
μπορεί να προετοιμάσει τα γεύματά της, έχοντας υπόψη της
ότι πρέπει να τρώει δυο φορές καλύτερα, κι όχι για δύο!
13. Να μασάει καλά την τροφή της. Η πέψη αρχίζει από το
στόμα, και μάλιστα των πιο αιθέριων στοιχείων της τροφής. Ν'
αναπνέει με βαθειές αναπνοές ανάμεσα στο γεύμα της.
14. Να πίνει λίγο ή καθόλου νερό ανάμεσα στο γεύμα της,
αλλά πριν (15') ή μετά (2 ώρες).

Πνευματική

στάση

κατά τα

γεύματα

•S^sr' αλήθεια όμως, αγαπημένοι μου γονείς, εκείνο που έχει
κεφαλαιώδη σημασία είναι επίσης το πώς θα πάρουμε το γεύμα μας. Αυτό ισχύει επίσης για όλους μας, και προπαντός για
την μέλλουσα μητέρα.
Εδώ αρχίζει ένα νέο θεμελιώδες κεφάλαιο της ορθής διατροφής.
Αν παίρνουμε το γεύμα μας μες στην αταξία, το άγχος, την
λύπη ή τον θυμό, όλες αυτές οι τρομερές δυσαρμονικές ενέργειες, κατεβαίνουν μαζί με τις τροφές στα όργανα της πέψης και
τα λοιπά όργανα του σώματος μας... Αποτέλεσμα: Η αφομοίωση της τροφής δεν ολοκληρώνεται σωστά! Και ο οργανισμός αποδυναμώνεται και διπλά μάλιστα, γιατί συγχρόνως ενσωματώνει μια αρνητική φόρτιση.
Πρέπει να ξέρετε ότι:
Για να μπορέσει ο οργανισμός να αποκομίσει όλη την ωφέλεια για την υγεία μας από την κάθε μπουκιά της τροφής

12.9

που παίρνουμε πρέπει να του εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες!
Και καλές συνθήκες είναι η στάση γαλήνης και ευχαρίστησης, καλής ψυχικής διάθεσης που έχουμε την ώρα του φαγητού.
Πρέπει, εξάλλου, να ξέρετε ότι τα όργανα της αφομοίωσης της τροφής αποτελούν αληθινά θαυμαστά εργαστήρια, όπου η ζωτική ηλιακή ενέργεια, κρυμμένη μέσα στην τροφή,
μετασχηματίζεται πρώτα σε υλικά χρήσιμα στοιχεία (αίμα,
σάρκες, οστά, δόντια, μυελό...) κι έπειτα, αυτά τα στοιχεία μετασχηματίζονται και πάλι σε σκέψεις, συναισθήματα, δράση... δηλαδή και πάλι σε ενέργειες.
Είναι πολύ σπουδαίο να επιτρέψουμε στον σοφό μας οργανισμό να διατραφεί, όχι μόνον στο φυσικό επίπεδο, αλλά και στο
επίπεδο του νου και της καρδιάς, προσφέροντας του, την ώρα
του θαυμαστού μετασχηματισμού της τροφής, θετικές ενέργειες σκέψης και συναισθημάτων, ώστε κι αυτές να τις μετασχηματίσει μέσα του σε μόνιμες καταστάσεις γαλήνης, σοφίας και
χαράς, αρμονίας!
Μπορούμε λοιπόν, πριν από όλα να καθιερώσουμε κάθε μέρα, την ώρα των γευμάτων, ένα μικρό τελετουργικό» απλής αλλά αρμονικής «προετοιμασίας» του τραπεζιού, όπου θα συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι, φροντίζοντας να τοποθετήσουμε
στο τραπέζι, χωρίς να κάνουμε θόρυβο, με απαλές κινήσεις, όλα
τα χρήσιμα είδη, χωρίς να χρειασθεί να σηκωθούμε στην διάρκεια του γεύματος! Να τα τοποθετήσουμε επίσης έτσι ώστε το
τραπέζι να είναι αισθητικά όμορφο!
Κι έπειτα να καθίσουμε όλοι μαζί (ή μόνος ή μόνη, αν έτσι
συμβαίνει) και ν' αρχίσουμε με μια ευχή, π.χ.: «Η υγεία και η χαρά ας είναι μαζί μας», «Η αγάτιη ας μας ενώνει πάντα» ή με την
προσευχή μας.
Οι μέλλοντες γονείς πρέπει να ευχηθούν την υγεία, την σοφία, την ευτυχία για το αναμενόμενο παιδί τους! Και χαρούμε-
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νοι, αφού έχουμε απαγγείλει ή ανταλλάξει τη μικρή ευχή ή την
προσευχή μας, ας αρχίσουμε το γεύμα μας στη σιωπή, με μια
στάση ευγνωμοσύνης για τις θαυμαστές δυνάμεις, χρώματα, αρώματα, σχήματα που η αγάπη και η σοφία της Φύσης και του
Δημιουργού έχουν τοποθετήσει μέσα στις τροφές! Ας τις θαυμάσουμε, ας τις αγγίξουμε, ας τις μυρίσουμε!
Μια τέτοια σκέψη πρέπει να μας συνέχει την ώρα του γεύματος. Και μια τέτοια σκέψη ευγνωμοσύνης, θαυμασμού, σύνδεσής μας με τον κόσμο της σοφίας και της αγάπης, μας φέρνει σ' ένα πνευματικό επίπεδο επικοινωνίας με την ίδια την τροφή αλλά και τον δημιουργό της.
Έτσι, σ' αυτή την στάση, μπορούμε να δεχθούμε όλα τα
ευεργετήματα της τροφής.
Τα κύτταρά μας, διεσταλμένα και χαρούμενα μπορούν να
εργασθούν άνετα για την πέψη!
Στην διάρκεια του γεύματος, η αρμονία πρέπει να επικρατεί. Αρμονία σημαίνει να αποφεύγουμε κάθε δυσάρεστο θόρυβο και να κατορθώνουμε να μετακινούμε ποτήρια, σκεύη, ψωμί, αλλά και να κόβουμε το φαγητό μας με απόλυτη ησυχία,
χωρίς τον παραμικρό θόρυβο! Αυτή η σιωπή φέρνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα γαλήνης και χαράς. Μιας γαλήνης που θα
μας συνοδεύει έπειτα όλη την ημέρα! Συγχρόνως πρέπει να
σκεπτόμαστε και να εξυπηρετούμε τον διπλανό μας, περνώντας του ας πούμε, το ψωμί ή το νερό, έχοντας δηλαδή την
σκέψη του συνανθρώπου μας!
Το να μιλάμε για ασημαντότητες και να συζητάμε τα προβλήματα την ώρα του φαγητού, αποτελεί μια ολέθρια συνήθεια! Ό,τι λέμε και σκεπτόμαστε και αισθανόμαστε, επηρεάζει πριν από όλα τα κύτταρά μας. Αυτά ανησυχούν πρώτα
από τα προβλήματα και τις δυστυχίες που εκθέτουμε και ζαρώνουν φοβισμένα. Πώς να εργασθούν ύστερα στο εργαστήριο της πέψης, αφού πρώτα τα έχουμε διαταράξει και αρρωστήσει;
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Αυτή η στάση, τις ώρες των γευμάτων, είναι αναγκαία για
όλους μας και προπαντός για την έγκυο γυναίκα, για το ζευγάρι των μελλοντικών γονιών.
Ας έχουν επιπλέον στη σκέψη τους ότι το μωρό τους, κι ας
μην το βλέπουν, κρυμμένο καθώς είναι στα παλάτια της μήτρας, είναι παρόν, μαζί τους και συμμετέχει στο γεύμα! Ας σκέπτονται ότι σ' όλη τη ζωή θα είναι υγιής και ευτυχισμένος άνθρωπος.
Αυτή την στάση γαλήνης, πνευματικότητας και αρμονίας,
που του μεταδίδουν... αυτήν θα υιοθετήσει κι εκείνο στην μεταγεννητική ζωή του!
Σκεφθήκατε ποτέ ότι η δυστροπία πολλών παιδιών μπροστά
στο φαγητό έχει κάποια σχέση με την ανάμνηση της δυστυχούς και ταραγμένης κατάστασης της εγκύου μητέρας στο
τραπέζι, πριν από τη γέννησή τους;
Η υγεία μας, η ισορροπία μας, και η υγεία και η ισορροπία
του μελλογέννητου πλάθεται κάθε μέρα, τρεις φορές την ημέρα, από την ποιότητα της φυσικής και ψυχικής τροφής που δίνουμε στα κύτταρά μας την ώρα του φαγητού (και βέβαια και
τις άλλες ώρες).
Ας στέλνουν λοιπόν οι γονείς στα κύτταρά τους την πιο ορθή κι αρμονική φυσική, ψυχική και πνευματική τροφή!

Η διατροφή

της εγκύου

και η υγιεινή της

από τους δρα Παναγιώτη Κουμεντάκη,
και Θεοδώρα Ρεσβάνη, ιατρό,

ζωή

υγιεινιστή
υγιεινιστή

· 2 ^ π ο υ δ α ί ο ς παράγοντας επίδρασης του περιβάλλοντος
στην ζωή του μελλογέννητου παιδιού είναι, χωρίς αμφιβολία, η
διατροφή της μέλλουσας μητέρας στο διάστημα της εγκυμοσύ-
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νης, από την ώρα της σύλληψης κι ακόμα νωρίτερα. Όλοι οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σωστή θρέψη της
μητέρας είναι πρωταρχικής σημασίας για την ομαλή ανάπτυξη
του εμβρύου.
Α\λά ποιο είναι το σωστό διαιτολόγιο;
ση στις θερμίδες, στα πολλά λευκώματα,
στα γαλακτοκομικά
προϊόντα;

Εκείνο που δίνει έμφαστα πολλά κρέατα και

- Όχι βέβαια!
Τα πολλά λευκώματα και μάλιστα με τη μορφή κρεάτων,
δημιουργούν -εκτός από την επιδείνωση της μη κινητικότητας
του εντέρου-προβλήματα, διότι ελαττώνουν το ασβέστιο κυρίως του αίματος και γεμίζουν τον οργανισμό μ' ένα σωρό τοξίνες.
Τα πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα δεν δίνουν λύση στο
πρόβλημα του ασβεστίου, κυρίως διότι το γάλα δημιουργεί δυσπεψία και δυσκοιλιότητα ή επιδεινώνει μια ήδη υπάρχουσα.
Ο καθηγητής της Γυναικολογίας και Μαιευτικής και ακαδημαϊκός Ν. Λούρος τονίζει «Η εγκυμονούσα πρέπει να προτιμά τα
λαχανικά και τα φρούτα, ενώ το άφθονο ζωικό λεύκωμα, το ζωικό λίπος και το αλάτι έχουν κακή επίδραση στην ανταλλαγή της
ύλης...έτσι η παλαιά υποστηριζόμενη κρεοφαγία και γαλακτοτροφία είναι βλαβερή».
Ο Δρ K.de Snoo συνηγορεί για ένα ανάλατο διαιτολόγιο
στην διάρκεια του δεύτερου μισού της εγκυμοσύνης.
Με ένα σωστό διαιτολόγιο η έγκυος μπορεί να αποφύγει τα
σκευάσματα ασβεστίου και σιδήρου, που δημιουργούν δυσπεψία και γαστρεντερικά προβλήματα.
Εξάλλου η αναιμία που παρατηρείται στις εγκυμονούσες
είναι φαινομενική, ονομάζεται μάλιστα και ψευδοαναιμία. Άρα
είναι φυσιολογική κατάσταση και αναμενόμενη και τούτο διότι
στην διάρκεια της εγκυμοσύνης αραιώνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, επειδή αυξάνει ο όγκος του πλάσματος. Μόνον κατ'
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εξαίρεση (όταν ο αιματοκρίτης πέφτει κάτω από 30-32) χρειάζονται σκευάσματα σιδήρου.
Σταφίδες μαύρες (μουσκεμένες), δαμάσκηνα , σύκα,
χουρμάδες , αμύγδαλα, καρύδια, γιαούρτι, όσπρια, αναποφλοίωτα δημητριακά και πράσινα λαχανικά καθώς και φρούτα εποχής πλήρως καλύπτουν τις ανάγκες σε σίδηρο, ασβέστιο, καθώς και τα λοιπά μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες.
Ο Δρ Michel Odent τονίζει την μεγάλη ανάγκη της εγκυμονούσας για ψάρι (2-3 φορές την εβδομάδα) επειδή περιέχει
κατάλληλα στοιχεία για την διάπλαση του εγκεφάλου του εμβρύου (-ω3 λιπαρά οξέα). Μόνον ωμό ελαιόλαδο είναι πολύ ωφέλιμο και εύπεπτο.
Πρέπει, αντίθετα, η έγκυος να αποφεύγει τελείως κάθε είδους μαργαρίνες, που υπάρχουν ακόμη και μέσα στα ποικίλα
μπισκοτάκια του εμπορίου, επίσης καφέ, κακάο, ζάχαρη και άσπρο αλεύρι, χημικά ποτά, οινόπνευμα, τσιγάρο και κάθε ακτινοβόλησή της με ιονίζουσες κ.λπ. ακτινοβολίες από ακτινογραφίες έως κομπιούτερ και τηλεόραση και να προτιμά τους φυσικούς χυμούς φρούτων.
Κολυμπώντας στην θάλασσα (μέχρι τις 11 π.μ.) και περιπατώντας στον πολύ πρωινό ήλιο, αντλεί πολύτιμα στοιχεία από τις
ηλιακές ακτίνες και τα συστατικά της θάλασσας, στην πηγή
τους, μέσα από την αναπνοή της και τους πόρους του δέρματος και σπουδαία ευεργεσία προσφέρει στην υγεία και γενικά
στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού της!
Την ώρα των γευμάτων, που είναι άριστο να παίρνει σε μια
εσωτερική αρμονία και σιωπή, μπορεί ν' ακούει απαλή μουσική
και να εύχεται υγεία, χαρίσματα και ομορφιά για το παιδί της και
για κείνην!
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Διαιτολόγιο

για μια υγιή

π

ρ

ω

ι

ν

εγκυμονούσα

ό

1. Φρέσκα, ώριμα φρούτα εποχής ή χυμός φρούτων.
2.150-200 γρ. φρέσκο παραδοσιακό γιαούρτι.
3. Εάν πεινάτε, συμπληρώνετε με ξερά φρούτα (σταφίδες μαύρες, δαμάσκηνα, σύκα, χουρμάδες, κ.ά.) Τα ξερά φρούτα
σας βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου και στην προμήθεια σιδήρου, ασβεστίου και άλλων πολύτιμων μετάλλων και
βιταμινών.

μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ό
1. Ένα πιάτο ποικιλία ωμών σαλατικών εποχής (τουλάχιστον 3 είδη, τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, καρότο, μαρούλι, λάχανο, κ.ά.)
2. (Προαιρετικό) Ένα πιάτο ατμόβραστα λαχανικά ή ζαρζαβατικά, και
3. Πατάτες (μαγειρεμένες, κατά προτίμηση, με τα φλούδια,
βραστές με λίγο νερό και κλειστό καπάκι της κατσαρόλας ή
ψητές) ή ρύζι σκούρο (2 φορές την εβδομάδα) ή όσπρια
(τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) ή χωριάτικο τραχανά ή
χυλοπίτες ή κάστανα.
Τα άμυλα καλό είναι να μην τρώγονται σε μεγάλες ποσότητες
γιατί δίνουν πολλές θερμίδες. Είναι όμως απαραίτητα, διότι παρέχουν χρήσιμα στοιχεία στον οργανισμό, ενέργεια, ακόμα και
αμινοξέα υψηλής βιολογικής αξίας, σε μικρές όμως ποσότητες.
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α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ό
Χυμός καρότου ή πορτοκαλιού και εάν πεινάτε 1 φέτα μαύρο πιτυρούχο ψωμί με τυρί ανάλατο (50-80 γρ.)

β

ρ

α δ

υ ν

ό

(όχι μετά τις 9 μ.μ.)
1. Φρούτο (προαιρετικά)
2. Σαλάτα ποικιλία, και
3. Ψάρι (ψητό ή βραστό 50-200 γρ.) 2 φορές την εβδομάδα ή
2 αυγά μελάτα (έως 4 την εβδομάδα) ή ξηροί καρποί ανάλατοι άψητοι (80 γρ.) ιδίως αμύγδαλα (2-3 φορές την εβδομάδα). Το κρέας δεν είναι αναγκαίο, είναι άλλωστε σήμερα πολύ τοξινωμένο. Όχι πάντως περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα. Το μεσημεριανό καιβραδυνό γεύμα μπορεί να εναλλαγούν.
Τρώγοντας σωστά μια μέλλουσα μητέρα θα έχει:
Εγκυμοσύνη χωρίς επιπλοκές.
Τοκετό χωρίς επιπλοκές.
Έμβρυο σωστά αναπτυσσόμενο, τόσο σωματικά όσο και
διανοητικά.
Ένα παιδί γεμάτο ευεξία και με σωστές βάσεις για καλή
σωματική και διανοητική ανάπτυξη.
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Ακολουθείτε,
όσο
τους παρακάτω

μπορείτε,
κανόνες:

1. Η έγκυος πρέπει να τρώγει δύο φορές καλύτερα και όχι για
δύο όπως συνιστάται συχνά!
2. Τα ωμά λαχανικά κάθε λογής, με ωμό ελαιόλαδο και λεμόνι, να μη λείπουν.
Ένας εξαιρετικός τρόπος να καλύψετε τις ανάγκες σε λευκώματα είναι να τρώτε μία μεγάλη σαλάτα καθημερινώς με
60-100 γρ. ωμούς ξηρούς καρπούς και σπόρους, φρεσκοσπασμένους ή άλλη φορά με τυρί ανάλατο και ξαλμυρισμένη φέτα. Μπορείτε επίσης να τρώτε διάφορα λαχανικά, ελαφρά βρασμένα στον ατμό (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, αρακά, φασολάκια κ.λ,π.). Οι φακές, το σιτάρι, η ροβίτσα κ.λπ.
αυξάνουν τη ποσότητα και ποιότητα του λευκώματος που
λαμβάνετε, όταν τα κάνετε φύτρα, και καλύπτουν, μ' έναν
καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της εγκυμοσύνης. Τα φύτρα
νοστιμίζουν τα γεύματα σας χωρίς προσθήκη αλατιού κ.λπ.
3. Χρησιμοποιείτε φυσικά τυριά, καλή φέτα, μυζήθρα, ανθοτύρι, μανούρι, καλή ανάλατη γραβιέρα κ.λ.π. (μέχρι 2 φορές την
εβδομάδα).
4. Τρώτε καλό φυσικό γιαούρτι αντί για γάλα. Χωνεύεται από
τον ενήλικο καλύτερα από το γάλα.
5. Αντί για ζωικό βούτυρο μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να χρησιμοποιείτε ταχίνι ή βούτυρο φτιαγμένο από ξηρούς καρπούς αλεσμένους, φρεσκοσπασμένους. Τρώγεται θαυμάσια
με μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, κ.λ.π. και με σαλατικά. Πρωί και
βράδυ να τρώτε φρούτα της εποχής και σύκα ξερά ή σταφίδες.
6. Σχεδόν κάθε μέρα να τρώτε ψητές πατάτες, ψημένες ολόκληρες με τα φλούδια, και να τις τρώτε, απομακρύνοντας τα
φλούδια. Έχουν πολλά θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα και καλής ποιότητας λεύκωμα.
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7. Ας προτιμάμε σκούρο ρύζι αναποφλοίωτο, «κάργκο» και
όχι γυαλισμένο επεξειργασμένο, δηλαδή το κοινό της αγοράς.
8. Όχι πάνω από 4 αυγά φρέσκα, μελάτα, την εβδομάδα.
9. Κρέας 1 φορά την εβδομάδα το πολύ ή καθόλου και 2-3 φορές ψάρι φρέσκο, συνδυαζόμενα και τα δύο με άφθονα σαλατικά και λαχανικά ατμόβραστα και πατάτες ατμόβραστες
ή ψητές.
10. Η έγκυος δεν πρέπει ποτέ να τρώγει, εάν την ώρα του φαγητού δεν είναι στοιχειωδώς ήρεμη, ξεκούραστη και πεινασμένη.
Όχι γενικά φαγητό όταν η έγκυος είναι κουρασμένη, εκνευρισμένη, πολύ στενοχωρημένη και αναστατωμένη, όταν έχει
ένα ισχυρό πόνο, πονοκέφαλο, πυρετό και ανορεξία.
Με μία τέτοια διατροφή, κατάλληλη επίσης γενικά για το
ζευγάρι πριν από τη σύλληψη, θα καλύπτονται όλες οι ανάγκες
σας σε λεύκωμα, σε ασβέστιο, σίδηρο και άλλες βιταμίνες και
μέταλλα, απαραίτητα στοιχεία για να οικοδομήσετε έναν άρτιο
οργανισμό του μωρού σας και να σας κρατήσουν εσάς την ίδια
σε καλή υγεία.

Γισ την αντιμετώπιση

της

αναιμίας

-Ε^^νιστάται:
Καθημερινά η έγκυος να παίρνει μια φούχτα σταφίδες μαύρες καλά μασημένες ή μουσκεμένες (όπου τρώγεται το σύνολον μαζί με το λίγο νεράκι).
Πολύ γρήγορα ο αιματοκρίτης ανεβαίνει με φυσικό τρόπο. Είναι γνωστόν ότι ο χημικός σίδηρος και γενικά τα διάφορα χημικά σκευάσματα δεν αφομοιώνονται πάντα και συχνά δημιουργούν
δυσπεψίες.
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Μεσογειακή

δίαιτα:

η ιδεώδης

διατροφή

S

ρευνες επιβεβαιώνουν ότι η παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα (ελαιόλαδο, δημητριακά, όσπρια, φρούτα, λαχανικά) είναι
ο πιο υγιεινός τρόπος διατροφής.
Μέχρι το 1960 οι 'Ελληνες είχαν τους μικρότερους δείκτες
καρδιαγγειακών νόσων και γενικά την καλύτερη υγεία.
Αυτά τα δεδομένα άλλαξαν, όταν εγκατέλειψαν την παραδοσιακή διατροφή.
«Η περιγραφή της πρότυπης παραδοσιακής μεσογειακής δίαιτας» επισημαίνει η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, καθηγήτρια
Διατροφής κάι Βιοχημείας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών,
«βασίζεται στις διατροφικές παραδόσεις της Κρήτης της περιόδου του 1960 και εν γένει των χωρών της Μεσογείου.
Μολονότι
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και έχουν αλλάξει σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν ωστόσο ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:
Κατανάλωση πολλών φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και δημητριακών και ελαιόλαδου,
ως βασικού λίπους.
Κατανάλωση
άπαχου κόκκινου κρέατος μόνο μερικές <ρορές το μήνα, σε μικρές
ποσότητες. Χαμηλή ως μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών (τυρί
και γιαούρτι, ψάρι και πουλερικά) και λογική κατανάλωση
κρασιού, κυρίως κατά τα γεύματα.
Το συστατικό που κυριαρχεί στην διατροφή των λαών της Μεσογείου είναι το λάδι της ελιάς. Το ελαιόλαδο, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, ελαττώνει τις λιποπρωτείνες
χαμηλής
πυκνότητας (LDL ή «κακή χοληστερόλη») σε αντίθεση με το βούτυρο, τα μαγειρεμένα λίπη και τα μερικώς υδρογονωμένα
λίπη
που καταναλώνονται
με τις μαργαρίνες, που έχουν
αποδειχθεί
πολύ βλαβερά».
Οι χορτοφάγοι φαίνονται να κερδίζουν έδαφος. Μια 13χρο-
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νη έρευνα των Μελετών Χορτοφαγίας της Οξφόρδης έδειξε
ότι έχουν πολύ μειωμένες καρδιακές παθήσεις, σε σχέση με
τους κρεατοφάγους (κάτω του ημίσεος).
Ολλανδική έρευνα υποστηρίζει την αξία της κατανάλωσης
ψαριού αντί κρέατος, ενώ αμερικάνικη έρευνα δίνει έμφαση
στην καθημερινή κατανάλωση καρυδιών.
Η υγιεινή, παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή αποτελεί έκφραση πολιτισμού, ιστορίας και τρόπου ζωής, υποστηρίζουν η
Αντωνία Τριχοπούλου, M.D. και η Παγώνα Λάγιου M.D. στην εφημερίδα «Εβδόμη» (12-1-2002):
«Η παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και ιδιαίτερα η ελληνική παραλλαγή της, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τα ακόλουθα
βασικά
χαρακτηριστικά:
1) Υψηλός λόγος μονσακόρεστων

προς κορεσμένα

2) Μέτρια κατανάλωση

αιθανόλης

3) Μεγάλη κατανάλωση

οσπρίων

4) Μεγάλη κατανάλωση
του ψωμιού

δημητριακών,

5) Μεγάλη κατανάλωση

φρούτων

6) Μεγάλη κατανάλωση

λαχανικών

λιπαρά

οξέα

συμπεριλαμβανομένου

7) Μικρή κατανάλωση

κρέατος

και κρεοκατασκευασμάτων,

8) Μέτρια κατανάλωση

γάλακτος και γαλακτοκομικών

και

προϊόντων

Αν και η παραδοσιακή ελληνική διατροφή μεταβάλλεται
πολύ γρήγορα κατά τρόπο όχι ευνοϊκό, συνεχίζει να ακολουθείται
από ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις αγροτικές
περιοχές.
Η μεγάλη κατανάλωση λαχανικών, φρέσκων φρούτων και
δημητριακών καθώς και η απλόχερη χρήση ελαιόλαδου
εγγυώ-
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νται την υψηλή πρόσληψη β-καροτίνης, βιταμίνης C, τοκοφερολών, ποικίλων σημαντικών ιχνοστοιχείων και αρκετών άλλων πιθανώς ευεργετικών ουσιών όπως είναι οι πολυφαινόλες και οι ανθοκυανίνες».
Όλες οι πηγές, λοιπόν, συμφωνούν με την διατροφή που
προτείνουμε.

148

13
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΓΕΝΝΗΤΟΥ
Η μουσική εξημερώνει
και πλάθει ωραίον

τα ήθη!...
Άνθρωπο!

Μουσική Αγωγή του παιδιού, πριν από τη γέννησή του
να δούμε την επίδραση της μουσικής στην εμβρυϊκή ανάπτυξη του ανθρώπου, ας εξετάσουμε πρώτα τις κύριες λειτουργίες του αυτιού, σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης:
Το αυτί είναι από τα πολυτιμότερα όργανα του οργανισμού
μας, γιατί συνδέεται με το νευρικό μας σύστημα και τις πιο
υψηλές εγκεφαλικές λειτουργίες μας, την εξυπνάδα μας.
α) Εξασφαλίζει την κινητική και νευρική μας ισορροπία.
β) Και το κυριότερο: Φορτίζει τον εγκέφαλο με ερεθίσματα,
ώστε να τον αφυπνίσει και να τον ενεργοποιήσει!
Για να είναι ο εγκέφαλος ενεργητικός, έχει ανάγκη από μια
μεγάλη ποσότητα ακουστικών ερεθισμάτων!
Το αυτί είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στον εγκέφαλο αυτά τα ερεθίσματα!
Το καθένα από τα αυτιά μας έχει και διαφορετικές ικανότητες.
Το δεξί αυτί «μετρά» τις υψηλότερες συχνότητες, ενώ το
αριστερό τις βαρύτερες.
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Το δεξί αυτί είναι αυτό που ελέγχει τους ήχους, τις λεπτές
δονήσεις της μουσικής.
Η κύρια λειτουργία του αυτιού είναι, όπως ξέρουμε, η ακοή.
Σημαντικές έρευνες απέδειξαν ότι η ακοή έχει σχέση με
την ικανότητα στον λόγο και το τραγούδι, την ομιλία, την άρθρωση, την ευγλωττία, με τη μουσική ικανότητα γενικά, την ικανότητα στο τραγούδι! Μόνο αυτό που ακούμε μπορούμε να αναπαραγάγουμε.
Και πέραν αυτού έχει αποδειχθεί πόσο μεγάλη σχέση έχει
η ακοή με την κατανόηση των λέξεων, δηλαδή με την εξυπνάδα και επίσης και με την επιθυμία της επικοινωνίας, την
κοινωνικότητα του ανθρώπου.
Όι ήχοι, λοιπόν, οι κάθε μορφής και εντάσεως ήχοι που
ακούμε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας.
Οι εκκωφαντικοί, κακόηχοι, δυσαρμονικοί ήχοι όπως, ας
πούμε, το σκληρό ροκ που μπορεί να χαρακτηρισθεί μάλλον σαν
ποικιλία ενορχηστρωμένων θορύβων παρά σαν μουσική, καταστρέφουν την ακοή και τις λειτουργίες της.
Ιατρικές στατιστικές απέδειξαν ότι η συστηματική έκθεση σε
παρόμοιους θορύβους έχει δυσάρεστες επιπτώσεις:

στην λειτουργία της καρδιάς
στην κυκλοφορία του αίματος
στον ρυθμό της αναπνοής
στην εντερική λειτουργία
στην αρμονική ζωή γενικά
στην όραση
στο κεντρικό νευρικό σύστημα
στη μνήμη
στη διανοητική ισορροπία.
ΐ5Θ

Ενώ, αντίθετα, οι μελωδικοί αρμονικοί ήχοι τρέφουν το αυτί, τον ψυχισμό και το μυαλό μας, το νευρικό μας σύστημα, μας
στρέφουν προς την χαρά της ζωής, προς την καλή επικοινωνία
με τους ανθρώπους και το περιβάλλον μας, την ειρήνη και την
εξυπνάδα!
Σε τι περιβάλλον όμως ζούμε σήμερα;
Ένα περιβάλλον γεμάτο από κάθε λογής θορύβους! Το αυτί είναι το πρώτο όργανο του ανθρώπου που υφίσταται τις χειρότερες βλάβες.
Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει μέσα στον ήχο, στη
μουσική, στην αρμονία.
Μια συνεχής σιωπή θα τον οδηγούσε στη μελαγχολία, στη
νευρική αδυναμία, στη νωχέλεια, επειδή η σιωπή τού στερεί
την δυνατότητα ενεργοποίησης και φόρτισης των κέντρων του
εγκεφάλου.
Αυτό το θαυμάσιο όργανο -το αυτί μας- κατά την διάρκεια
της εμβρυϊκής ζωής, υφίσταται τις πιο γρήγορες, τις πιο εκπληκτικές μεταμορφώσεις:
Είναι το όργανο που τελειοποιείται πρώτο. Ήδη στους 4
1/2 μήνες της κύησης είναι τελείως έτοιμο.
Ενώ στον 6ο μήνα έχει ήδη ολοκληρωθεί η μυέλωση του ακουστικού νεύρου.
Επομένως, ήδη από τον 6ο μήνα της κύησης το αυτί του εμβρύου συλλαμβάνει τέλεια όλες τις ηχητικές πληροφορίες!
Το ηχογράφημα δείχνει, στ' αλήθεια, ότι το έμβρυο όχι μόνον αντιδρά έντονα στους ήχους, αλλάζοντας σύμφωνα με τον
ρυθμό της μουσικής που ακούει και τον καρδιακό του παλμό,
αλλά κινεί το στόμα του με τρόπο που μας κάνει να φανταζόμαστε ότι μιλάει, ακόμη κι αν οι ήχοι δεν φθάνουν ως τον έξω κόσμο!
Σημαντικές έρευνες πολλών επιστημόνων και ιδιαίτερα του

Ι5ΐ

Γάλλου ιατρού Tomatis, του Σουηδού παιδιάτρου John Lind και
της Γαλλίδας μουσικού ερευνήτριας Marie-Louise Aucher έφεραν ένα τελείως νέο φως στο θέμα της ακοής του εμβρύου και
της επίδρασης των ήχων και της μουσικής στην φυσική, ψυχική και νοητική του ανάπτυξη, κατά την διάρκεια των 9 μηνών της
κύησης.
Ο δρ Tomatis εξηγεί ότι το έμβρυο ακούει μ' όλα του τα κύτταρα: το κάθε κύτταρο του εμβρύου είναι κι ένα αυτί!
Ακούει ήδη αμέσως μετά την σύλληψη κι αυτό γιατί το κάθε κύτταρο εμποτίζεται κυριολεκτικά από το ηχητικό κύμα, δέχεται τον ήχο μεσ' από την κυτταρική του μεμβράνη, αγγίζεται
και διαπλάθεται από το ηχητικό κύμα που το περιβάλλει!
Το περιβάλλον της μήτρας είναι ιδιαίτερα ηχητικό. Το έμβρυο ακούει την αναπνοή, την κυκλοφορία του αίματος, την
πέψη, προπαντός τον ρυθμό της καρδιάς της μητέρας.
Λικνίζεται μέσα σ' αυτόν κι αποκτάει έτσι την πρώτη αίσθηση του ρυθμού, που διέπει τον κόσμο.
Όλες σχεδόν οι μητέρες, δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες,
ενστικτωδώς κρατούν το παιδί τους προς το αριστερό τους
πλευρό, ώστε να το ξανασυνδέσουν με τον καρδιακό τους παλμό, που το μωρό τους πρωτάκουσε στη μήτρα.
Αυτός ο καρδιακός παλμός -το πρώτο άκουσμα του εμβρύου- (η πρώτη του μουσική) έχει μια μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή του και μετά τη γέννησή του.
Ο ήχος του καρδιακού παλμού της μητέρας χρησιμοποιείται
σήμερα για την ταχύτερη ανάπτυξη των προώρων βρεφών.
Προπαντός όμως το έμβρυο ακούει τη φωνή της μητέρας.
Η φωνή της μητέρας μεταδίδεται στο έμβρυο, μέσα από την οστέινη οδό, καθώς περνά μέσα από τη σπονδυλική της στήλη και
στην συνέχεια μέσα από το αμνιοτικό υγρό.
Η φωνή της μητέρας, παράλληλα, χαϊδεύει και διαπλάθει κυριολεκτικά το έμβρυο... Το διαπλάθει αρμονικά... ή, το αντίθε-
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το, ανάλογα με την χροιά της: το ηχόχρωμα, που οφείλεται στη
συγκίνηση, με την οποία είναι διαποτισμένη εκείνη την στιγμή!
Αν η φωνή της μητέρας εκδηλώνει την αγάπη της, ο παλμός
της δομεί αληθινά όλα τα όργανα του εμβρύου, ιδιαίτερα οικοδομεί αρμονικά τον εγκέφαλο του και το νευρικό του σύστημα.
Και το κυριότερο μεταδίδει στο παιδί επιθυμία επικοινωνίας με
τον κόσμο, όπου θα ζήσει μετά τη γέννησή του. Τα αντίθετα
συμβαίνουν αν, μεσ' από τη φωνή της, η μητέρα μεταδίδει στο
έμβρυο παιδί της την απόρριψη ή τις αγωνίες, την λύπη και την
οργή της.
Το κύτταρο έχει μνήμη, εξηγεί ο βιολόγος Robert Debre.
Το έμβρυο απομνημονεύει τους ήχους, τις εντυπώσεις, τα
λόγια και τις σκέψεις της μητέρας του.
Συναρπαστικό είναι το πείραμα του Άγγλου βιολόγου Negus
από το ζωικό βασίλειο:
Ο Άγγλος αυτός βιολόγος πήρε αυγά ωδικών πτηνών (αηδονιών) και τα έβαλε να τα κλωσσήσει μια μη ωδική κλώσσα. Τα
πουλιά που γεννήθηκαν δεν ήταν ωδικά, δεν τραγουδούσαν...
Δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, επειδή δεν άκουσαν το τραγούδι της μητέρας τους στην διάρκεια του κλωσσήματος, αντίστοιχου με την κυοφορία και δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό το
πρώτο μάθημα της γλώσσας τους!
Ο ιατρός Tomatis, ο οποίος, όπως έχει ήδη αναφερθεί,
ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με την προγεννητική ακοή, μας αναφέρει την περίπτωση ενός αυτιστικού κοριτσιού, γαλλόφωνου, που
οδηγήθηκε στην πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον του, καθώς
αφυπνίσθηκε μέσα του η μνήμη της αγγλικής γλώσσας, που άκουγε κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κυοφορίας του από
τη μητέρα του, υπάλληλο τότε σε αγγλόφωνη επιχείρηση!
Είναι γνωστή η επίδραση της μουσικής στο έμβρυο. Αγαπάει
τη μουσική και μάλιστα, μας λένε, αγαπάει την απαλή κλασική
μουσική -ιδίως του Mozart και του Vivaldi- ενώ ενοχλείται από
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την έντονη μουσική του Μπετόβεν, του Stravinsky, του Wagner
και αρρωσταίνει από τη μοντέρνα "σκληρή" μουσική.
Είναι αλήθεια συνταρακτικό να ακούμε τις εμπειρίες των
νεαρών μητέρων μας, που είχαν ήδη, κατά την εγκυμοσύνη
τους, ακούσει καλή κλασσική μουσική αλλά και την θαυμάσια
ελληνική μουσική του Χατζηδάκι, Θεοδωράκη ή την δημοτική ή
βυζαντινή μουσική.
Αυτή η ίδια μουσική, μας λένε, συναρπάζει το μωρό τους,
ηλικίας λίγων εβδομάδων, λίγων μηνών, μετά τη γέννησή του!
Το παιδί που άκουσε μουσική πριν από τη γέννησή του,
αγαπάει αυτή την μουσική και μετά τη γέννησή του. Κι αυτή την
αγάπη την εκφράζει μ' όλο του το σώμα, που χορεύει ολόκληρο στον ρυθμό της μουσικής!
Δεν είναι αλήθεια ενδιαφέρον να βλέπουμε μωρά που αγαπούν την κλασική μουσική, όταν ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας μας τρέφεται με τα πιο κακόηχα ακούσματα;
Ο ίδιος επιστήμων Tomatis, μετά από πειράματα ετών, αναφέρει ότι τα έργα του Mozart είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικά για
την αρμονική εμβρυϊκή ανάπτυξη, εξηγώντας την θαυμαστή
αυτή ευνοϊκή επίδραση της μουσικής του Mozart, με το γεγονός
ότι ο Mozart είχε την τύχη να κυοφορηθεί και να γεννηθεί από
μια ιδιαίτερα «ευφορική» μητέρα.
Η μητέρα του Mozart, εύθυμη Αυστριακή από το Saltzburg,
που τραγουδούσε τα εύθυμα λαϊκά τραγούδια της πατρίδας
της, κι ο πατέρας Leopold, μουσικός κι αυτός, εξασφάλισαν
στον Mozart μια πρώτη αρμονική, γαλήνια, ηχητική επίδραση,
που επηρέασαν για πάντα την ψυχή του και τον διέπλασαν μοναδικό μουσικό!
Γνωρίζοντας αλήθεια τους βίους των κλασικών μουσικών,
παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι έζησαν στην πατρική τους οικογένεια σ' ένα έντονο μουσικό περιβάλλον.
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Ίσως σ' αυτό το μουσικό περιβάλλον, παρόν ήδη και κατά
την κυοφορία τους, πρέπει να αποδοθεί, σ' ορισμένους απ' αυτούς, η συνέχιση της μουσικής ιδιοφυΐας επί τόσες γενιές...
(Bach).

Μουσική

και

Λόγος

Σπουδαία εργαλεία για την ανάπτυξη
του εγκεφάλου του εμβρύου και της
οργάνωσης της μουσικής του
ευαισθησίας
«^^"ολύχρονη έρευνα συνεργασίας του γνωστού Ιάπωνα μουσικοπαιδαγωγού Suzuki με το Eastman School of Music και
του καθηγητή L. Dalzell της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Rochester αναφέρει σπουδαία, ευεργετικότατη επιρροή των μουσικών και λεκτικών ερεθισμάτων στο έμβρυο για την
ανάπτυξη του εγκεφάλου του (της νοημοσύνης του) και του ακουστικού του συστήματος.
Συχνά είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ότι 'Ελληνες
επαγγελματίες μουσικοί, διαπλάσθηκαν μουσικοί από τις μητέρες τους εκπαιδευτικούς. Είναι γνωστό πως μια δασκάλα ή καθηγήτρια μιλάει στην τάξη με δυνατή, τονισμένη φωνή και παραδίδει το μάθημα απαγγέλλοντας, πλάθοντας συγχρόνως έτσι
κατά την εγκυμοσύνη της, μουσικό το αυτί του παιδιού της!
Ο λόγος, όταν χρωματίζεται και απαγγέλλεται νοηματικά, αποτελεί αληθινή μουσική εμπειρία για το έμβρυο και
εξίσου όπως και η μουσική, δομεί το μουσικό ακουστικό του
όργανο, το κεντρικό νευρικό του σύστημα και την νοημοσύνη του.
Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, σπουδαίων Ελλήνων μουσικών
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προς δημοσιογράφους, ακούμε πως ανατράφηκαν σ' ένα μουσικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια υπήρχε ήδη κατά την εμβρυϊκή τους ηλικία, στην εγκυμοσύνη της μητέρας...
Γι' αυτό και τα παιδιά αυτά από πολύ μικρή ηλικία έχουν εκδηλώσει την μουσική τους ευαισθησία και την ικανότητά τους
να επαναλαμβάνουν με τη φωνή ή όργανο πιστά τους ήχους.
Μουσικό είναι επίσης το περιβάλλον της φύσης στα ελληνικά χωριά, όπου άμεση επαφή έχουν οι άνθρωποι με τη βροχή και το ρυθμικό της παλμό, με το κελάηδημα των πουλιών, το
κουδούνισμα της αγέλης των προβάτων και κατά τις Κυριακές,
τις γιορτές και κατά τα πρωινά και τα απογεύματα με τις απαράμιλλες βυζαντινές μελωδίες και τα παραδοσιακά όργανα και
τα τραγούδια.
Αυτών των ήχων η επίδραση είναι μοναδική για τη διάπλαση του ανθρώπου. Οι λαϊκοί μας συνθέτες, σπουδαίας μουσικής
ιδιοφυΐας, έχουν προπαντός διαπλασθεί σ' ένα τέτοιο μουσικό
περιβάλλον, που συνήθως μάλιστα τους περνάει απαρατήρητο... Τόσο, ώστε αν κανείς τους ρωτήσει «πού οφείλουν το ταλέντο τους» αγνοούν αυτήν τη συγκλονιστική πηγή... Θυμούνται
ωστόσο ότι ένας παππούς, μια γιαγιά, έπαιζαν ακορντεόν, κιθάρα ή κλαρίνο!
Η αλήθεια είναι ότι μουσικός δεν γίνεται αυτός που δεν έχει παλμοδονηθεί σε επαναλαμβανόμενα μουσικά ακούσματα
στην εμβρυϊκή αρχή της ζωής, τότε που διαπλάθεται το όργανο του ήχου.
Η μεγάλη διαπλαστική δύναμη της μουσικής στην εμβρυϊκή περίοδο και η σημαντική επίδρασή της στο σώμα και στην
ψυχή του κυοφορούμενου, εξερευνήθηκε ιδιαίτερα από την
Γαλλίδα μουσικό Marie-Louise Aucher.
Η Marie-Louise Aucher, που ζει σήμερα στην Γαλλία, ήταν
δασκάλα του τραγουδιού, όταν παρατήρησε ότι οι μαθήτριές της
-έγκυοι- πριμαντόνες που ασκούνταν καθημερινά στην εγκυμο-

156

σύνη τους, γεννούσαν παιδιά με το επάνω μέρος του σώματος
τους καλά ανεπτυγμένο και μια πρόωρη ευφυΐα! Όταν ο πατέρας ήταν μπάσος και τραγουδούσε κατά την εγκυμοσύνη της
γυναίκας του, το παιδί γεννιόταν με το κάτω μέρος του σώματος
του καλά ανεπτυγμένο, ήταν ακούραστο στο περπάτημα και
διατηρούσε αυτήν την ικανότητα και στην κατοπινή ζωή του.
Η πρωτοπόρος αυτή μουσικός και ερευνήτρια, επί πολλά
χρόνια συνέχισε τις έρευνες της πάνω στην επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο που διαπλάθεται και κατέληξε σε σπουδαία
συμπεράσματα.
Κατέστρωσε τέσσερις μουσικές κλίμακες και απέδειξε ότι
η κάθε κλίμακα συνδεόταν μ' ένα συγκεκριμένο μέρος του ανθρώπινου σώματος.
Η χαμηλή κλίμακα, όπου κινείται η φωνή του μπάσου, συνδέεται με τα πόδια του ανθρώπου και η κάθε νότα της κλίμακας
αυτής έχει μια συγκεκριμένη επιρροή στο όλο σύστημα των
ποδιών. Οι μεσαίες κλίμακες του τενόρου και της μεσόφωνου
συνδέονται με τον κορμό, από την λεκάνη κι όλη την σπονδυλική στήλη. Η κάθε νότα επηρεάζει ένα συγκεκριμένο σπόνδυλο
και όργανο του μέσου σώματος. Ενώ η υψηλή κλίμακα, όπου
κινείται η φωνή της υψιφώνου, έχει μια σπουδαία διαπλαστική
ιδιότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στα χέρια!
Η Marie Louise Aucher συνέχισε τις έρευνές της και εγκαθίδρυσε και επιδράσεις κάθε μουσικού φθόγγου με μια συγκεκριμένη ψυχική ιδιότητα του ανθρώπου.
Ίδρυσε το σωματείο της ψυχοφωνίας και έκανε σπουδαίες
επιστημονικές ανακοινώσεις για την επίδραση του ήχου στο
σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Η μέθοδος της κατετέθη
στην Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού.
Αυτές οι ανακαλύψεις ετέθησαν αμέσως σε εφαρμογή για
χάρη των μελλόντων γονέων και των μελλογέννητων.
Σε πολλά μαιευτήρια ιδρύθηκαν χορωδίες για μέλλοντες
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γονείς, όπου άνδρες και γυναίκες τραγουδούσαν σε τετραφωνία, ώστε τα μελλογέννητα να εμποτίζονται μες στο πλούσιο, αρμονικό ηχητικό κύμα και να διαπλάθουν αρμονικά όλα τα όργανα του σώματος και της ψυχής τους!
Σε πολλά μαιευτήρια ο τοκετός ήδη εξελίσσεται υπό τους
ήχους της μουσικής, καθώς η χορωδία τραγουδάει για την επίτοκο... ώστε ο τοκετός να διευκολυνθεί και η γέννηση να πάρει
τον χαρακτήρα αληθινής γιορτής!
Και το νεογέννητο έρχεται στον κόσμο κάτω απ' τους ήχους χαρούμενου τραγουδιού...
Ενώ άλλες φορές, η χορωδία τραγουδάει τα τραγούδια
της, ενώ η μητέρα θηλάζει το νεογέννητο της!
Ορίστε, λοιπόν, που η επιστήμη ξαναγύρισε στην εποχή του
Ορφέα, που με τις θαυμάσιες μελωδίες της λύρας του εξημέρωνε τα άγρια θηρία!
Εξημέρωνε ιδίως τα άγρια θηρία της ψυχής των ανθρώπων:
Ορίστε που η επιστήμη ανακάλυψε αυτό που η αρχαία Ελλάδα γνώριζε: Ο ρόλος της αρχαίας Ελληνίδας, ήταν να μυήσει
το μελλογέννητο παιδί της στην τέχνη του μουσών, να διαπλάσσει αρμονικό το σώμα του και καλλιτεχνική την ψυχή του!
Γνώριζαν τότε και αποδεικνύεται ήδη σήμερα ότι «εν αρχή
ην ο λόγος».
Γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι η μουσική έχει άμεση
σχέση με την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Ο Σωκράτης συνιστά πρώτα μουσική για την ψυχή και γυμναστική για το σώμα.
Ο Πλάτων θεωρεί τη μουσική, ως την κατ' εξοχήν μορφωτική τέχνη, που όταν διεισδύσει στην ψυχή των νέων, τούς οδηγεί στην αρετή.
Ο ίδιος μεγάλος φιλόσοφος εξοστρακίζει από την «Πολιτεία» του όλους του θρηνώδεις και μαλακούς τρόπους. Επιτρέπει
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μόνον τον Δώριο και τον Φρύγιο. Οι δύο αυτοί τρόποι εκφράζουν πράξη, δύναμη και προσευχή.
Απαγορεύει τους αυλούς, το τρίγωνο, την πηκτίδα. Επιτρέπει δε μόνο την λύρα και την κιθάρα.
Απ' αυτό και μόνο συνάγουμε το συμπέρασμα για τη σοβαρότητα της αρχαίας ελληνικής αντίληψης για την τέχνη της
μουσικής.
Ας μην ξεχνάμε και τον Απόλλωνα, τον θεό της μουσικής.
Οι χορδές της λύρας του συμβολίζουν τις χορδές της ψυχής.
Πρέπει να είναι σωστά κουρδισμένες, για να δώσουν ωραίους
ήχους και ο συντονισμός, το κούρδισμα των χορδών του εσωτερικού μας κόσμου, προϋποθέτει θέληση, γνώση, πειθαρχία
και προπαντός αγάπη για ό,τι ωραίο υπάρχει στον κόσμο, στο
σύμπαν.
Φως, αρμονία και μουσική είναι έννοιες ταυτόσημες. Αυτές
εκπροσωπεί ο Απόλλων.
Και τι σημαίνει Απόλλων; Από πού προέρχεται το όνομα του
θεού της μουσικής;
Από το ρήμα απέλλω, που σημαίνει εμποδίζω κάτι κακό να
πλησιάσει.
Η επίδραση της μουσικής είναι καθοριστική επάνω μας,
ιδιαίτερα όμως στα παιδιά.
Το τι μουσική θα ακούσει το παιδί στην τρυφερή του ηλικία,
είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα της παιδείας, που δεν λήφθηκε ακόμα σοβαρά υπόψη.
Πριν ακόμα το μικρό παιδί μιλήσει, ακούει, κι όταν λέμε ακούει,
αντιλαμβάνεται τα πάντα, διαισθάνεται καταστάσεις, ρεύματα, επιδράσεις. Δεν μπορεί να εκφρασθεί ακόμα με το λόγο, αλλά ο τόνος της φωνής των γονιών του έχει άμεσα αντίκτυπο στον ψυχισμό του. Ένα μόνο βλέμμα της μάνας, ένας μόνο ήχος από το στόμα της, είναι αρκετός για να επιδράσει πάνω του.
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Στη μικρή ηλικία, τα περισσότερα παιδιά είναι υπερευαίσθητα στους ήχους.
Η μουσική εκπαίδευση του παιδιού πρέπει ν' αρχίσει πολύ
νωρίς. Κι όταν λέμε μουσική εκπαίδευση εννοούμε την ακρόαση μόνο έργων επιλεγμένων ειδικά για την ηλικία του παιδιού.
(Haydn, Mozart, Vivaldi, Haendel) ή προκλασικών συνθετών και
προπαντός της δημοτικής μουσικής της πατρίδας μας, χαρούμενης και λεβέντικης και της βυζαντινής μας μουσικής.
Έργα που έχουν σαν κεντρικό νόημα την αγάπη για τη φύση, για κάθε τι το όμορφο, όπως είναι τα περισσότερα έργα,
κυρίως προκλασικών συνθετών, εμπνευσμένα από ανώτερες ιδέες, που ξεπήδησαν μέσα από την Αναγέννηση, που
δεν ήταν τίποτε άλλο από την προσπάθεια αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού κάλλους.
Πρέπει, όμως, να πάμε ακόμη πιο πίσω. Πρέπει ν' ασχοληθούμε με τη μουσική «εκπαίδευση» του παιδιού πριν από τη
γέννησή του.
Ναι, μπορούμε. Μπορεί η μητέρα να φέρει στον κόσμο ένα ον
καταπληκτικό, υπέροχο, χαρισματικό, αρκεί η ίδια να το θελήσει.
Ο Ούγγρος συνθέτης Zoltari Kodaly γράφει κάπου:
«Η μουσική εκπαίδευση του παιδιού, αρχίζει 9 μήνες πριν από τη γέννησή του. Θεωρείται αποδεδειγμένη η ευαισθησία
του
εμβρύου σε μουσικά ακούσματα, όπως και η ικανότητα της μητέρας να μεταδίδει στο παιδί της, κατά την διάρκεια της κύησης,
μηνύματα συναισθημάτων και αισθημάτων».
Εκπαίδευση 9 μήνες πριν από τη γέννηση!
Ένα νέο κεφάλαιο λοιπόν. Μια νέα επιστήμη που στις μέρες
μας, στον ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερα, κερδίζει έδαφος.
Μια μουσική προγεννητική αγωγή, με στόχο την διάπλαση
ενός παιδιού γεμάτου υγεία, ομορφιά, αρμονία σωματική και
ψυχική!
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Ακούγοντας ήρεμη μουσική, η μητέρα μεταβιβάζει στο έμβρυο αυτή την υπέροχη κατάσταση της γαλήνης και της αρμονίας.
Η σύσταση του αίματος μας, άλλωστε, λέει η επιστήμη, αλλάζει ανάλογα με τα συναισθήματά μας. Συναισθήματα ευεξίας, ομορφιάς, ευτυχίας έχουν ευεργετική επίδραση στο αίμα
μας και γενικότερα στον ψυχισμό μας. Η έκφραση του προσώπου μας, άλλωστε, το μαρτυρεί.
Το αντίθετο συμβαίνει με συναισθήματα άγχους, καταπίεσης, φόβου.
Η ψυχή διαπλάθεται με τους ήχους!
Αυτή είναι άλλωστε η αποστολή της μουσικής!
Να διαπλάσσει με τον πιο αρμονικό τρόπο το σώμα μας και
την ψυχή μας. Το σώμα και την ψυχή των παιδιών μας από την
πρώτη αρχή της ζωής τους!
...Γιατί η μουσική και μόνον αυτή μπορεί να φέρει στο σώμα της νέας γενιάς, την υγεία και αρμονία και στην ψυχή της την
ειρήνη, την αγάπη, την δημιουργικότητα!
(Γr ώργος
Καλλιτέχνης

Εθνικής

Ι6Ι

Λυρικής

Σκηνής,

Παππάς

εκπαιδευτικός)

9
ΦΩΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
«Ονειρέψου
φως» για το μωρό
σου...
πριν από τη γέννησή του

εν υπάρχουν στ' αλήθεια λόγια για να εκφράσουμε την
σπουδαιότητα του φωτός και των χρωμάτων, πάνω στον μεταβολισμό, στην σωματική και ψυχική κατάσταση του ανθρώπου,
από την εμβρυϊκή ζωή του, στα θεμέλια της ύπαρξης, αλλά και
στην συνέχεια, σ' όλες τις ηλικίες.
Πόσο το φως μας αναζωογονεί και μας γεμίζει αισιοδοξία,
όλοι το αισθανόμαστε, καθώς γνωρίζουμε τη χαρούμενη αίσθηση μας μια ηλιόλουστη μέρα ή, αντίθετα, την τάση μας για μελαγχολία μια μέρα σκοτεινή, συννεφιασμένη και βροχερή.
Το ηλιακό φως φωτίζει τον κόσμο εξωτερικά. Αποτελεί επίσης την ενέργεια ζωής, η οποία διαπερνά τον κόσμο εσωτερικά για να τον ζωογονήσει.
Το φυτικό βασίλειο συλλαμβάνει την ηλιακή ενέργεια μέσω
της «φωτοσύνθεσης», αναγκαίας για την ανάπτυξη της ζωής πάνω στη γη. Μέσω αυτής τα φυτά μετατρέπουν το φως και την
θερμότητα της ηλιακής ενέργειας σε ζωντανή ύλη, σε αποθήκη
βιοχημικής ενέργειας, η οποία τρέφει το ζωικό βασίλειο και
τους ανθρώπους:
Τρώμε συμπυκνωμένο ηλιακό φως!
Η επίδραση του φωτός στην ζωή του ζωικού βασιλείου και
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φυσικά και του ανθρώπου είναι αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερη
απ' όσο σκεπτόμαστε συνήθως. Ήδη η επιστήμη το επαληθεύει.
Σας συνοψίζω τα πειράματα του δρα Violet, όπως μας τα
παρουσιάζει ο δρ. P.Camus:
Αφού σχημάτισε νερό με οξυγόνο και υδρογόνο, το έκλεισε σ' ένα μπουκάλι σφαλιστό, χωρίς αέρα, χωρίς φως. Βάζει μέσα σ' αυτό έναν μικρό βάτραχο, που πεθαίνει την ίδια στιγμή.
Στη συνέχεια, τοποθετεί το νερό σ' ένα μπουκάλι με αέρα,
χωρίς όμως φως και ξαναβάζει μέσα έναν βάτραχο. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, ο βάτραχος πεθαίνει αμέσως.
Στην τρίτη φάση τοποθετεί το νερό σε μπουκάλι με αέρα,
που όμως έχει εκτεθεί για λίγο στο ηλιακό φως. Ο βάτραχος τότε συνεχίζει να ζει σ' αυτό το περιβάλλον.
Το φως λοιπόν φέρνει ένα στοιχείο αναγκαίο για τη ζωή
όλων των ζωντανών οργανισμών, των ζώων και των ανθρώπων.
Με τον άνθρωπο δεν υπάρχει καν ανάγκη για παρόμοια πειράματα.
Οι γιατροί χρησιμοποιούν εδώ και μερικά χρόνια το λευκό
ηλιακό φως, ή λευκό τεχνητό φως και θεραπεύουν επιτυχώς μελαγχολίες και άλλες ασθένειες (φωτοθεραπεία). Έχουν ανακαλύψει ότι το φως επενεργεί άμεσα στην ψυχή και την ζωτικότητα του ανθρώπου.
Από πολύν καιρό αυτό είναι γνωστό στην επιστήμη.
Όταν στην Αγγλία μετέτρεψαν σε πράσινη μια γέφυρα που
πριν ήταν βαμμένη μαύρη, οι αυτοκτονίες που, στο μεγαλύτερο ποσοστό, συνέβαιναν σ' αυτήν τη γέφυρα, μειώθηκαν κατακόρυφα!
Σήμερα, παγκοσμίως, ο μαυροπίνακας στα σχολεία έχει αντικατασταθεί από πίνακα βαμμένο πράσινο, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι το πράσινο ξεκουράζει το μάτι και γεμίζει τον άνθρωπο με αισιοδοξία!
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Το φως, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη, έχει δύο διαστάσεις: την υλική διάσταση - το φωτόνιο, αληθινό μικρό σπόρο φωτός, και την ενεργειακή - το ηλεκτρομαγνητικό κύμα
ελικοειδούς κίνησης.
Το φως όμως έχει και μια τρίτη διάσταση: την πνευματική
διάσταση, την διάσταση της συνειδητότητας. Σ' όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις παγκοσμίως, αλλά και στις λαϊκές εκφράσεις, το φως είναι συνειδητότητα, στενά συνδεδεμένο με την
εκδήλωση της νοημοσύνης, της παρουσίας του Πνεύματος.
Αυτός «φωτίσθηκε», «είναι φωτισμένος», «καλή φώτιση» είναι εκφράσεις συνηθισμένες για τους νοήμονες και πνευματικούς ανθρώπους και για τους αγίους.
Το φως είναι Ζωή, και είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό να μάθουμε πώς να το απορροφάμε, να το «πίνουμε», να το θαυμάζουμε, για να επωφεληθούμε από την ζωή που μας φέρνει. Για
τη Νέα Ζωή, που πλάθεται, εν κρυπτώ, στα παλάτια της γυναικείας μήτρας και δέχεται τις εντυπώσεις της μητέρας, η επαφή
με το φως είναι θεμελιώδης.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα χρώματα του ηλιακού φάσματος
συνδέονται με τον μεταβολισμό, με το νευρικό σύστημα, με
το νευροφυτικό σύστημα και με τα νευρικά κέντρα του σώματός μας, δηλαδή με όλα τα όργανα του οργανισμού μας.
Τα χρώματα του φάσματος ενεργούν σαν αληθινοί μεταβολείς του φωτός. Το καθένα έχει το δικό του μήκος κύματος
και τις δικές του βιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις. 'Οταν,
μέσω της εγκύου, το έμβρυο δέχεται την επιρροή του φωτός και
των χρωμάτων, το φως και τα χρώματα επενεργούν άμεσα κατά την περίοδο της δόμησης, διάπλασης σώματος και ψυχής
της νέας ύπαρξης και γι' αυτό η επιρροή τους είναι δυναμική,
αποτελεσματική. Σώμα και ιδιότητες της ψυχής πλάθονται, εξ
αρχής, αρμονικά, τέλεια... όπως τέλειο είναι το Φως και τα 7
ηλιακά χρώματα!
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Οι ακτίνες του ήλιου δεν έχουν την ίδια επίδραση πάνω μας
όλες τις ώρες της ημέρας. Ο πρωινός ήλιος, προπαντός ο ήλιος
της ανατολής και κοντά σ' αυτήν, είναι ο ευεργετικότερος, γιατί επενεργεί περισσότερο στο νευρικό μας σύστημα και αφυπνίζει τον εγκέφαλο και τη νοημοσύνη μας.
Εκείνη την ώρα της ανατολής η επίδραση του ήλιου πάνω
μας είναι απόλυτα πνευματική, διότι (μας εξηγεί η ιατρός Άννα
Κατσίγρα) οι λευκές ακτίνες, περνώντας μέσα από την ατμόσφαιρα της γης, εκπέμπουν το ιώδες και το βαθύ κυανό, χρώματα της πνευματικότητας, της θυσίας και ανιδιοτελούς αγάπης
(το ιώδες) και της σταθερότητας και της δικαιοσύνης (το βαθύ
κυανό). Αυτές οι αρετές συνδέονται με τα υψηλότερα εγκεφαλικά μας κέντρα.
Ποιος από μας, εξάλλου, δεν έχει ριγήσει μπροστά στην
θέα της ημέρας που γεννιέται, του ήλιου που ανατέλλει;
Φαντασθείτε...
Έναν ουρανό έναστρο, μια σκοτεινή νύχτα... και σιγά σιγά,
αδιόρατα προς την αυγή, πρώτα μια λάμψη ιώδης χρωματίζει
τον ορίζοντα... Έπειτα γίνεται βαθειά μπλε, πορφυρή, βαθειά
κόκκινη.
Ο ουρανός φωτίζεται... έπειτα μ* ένα βαθύ γαλάζιο, με ροζ...
Ξαφνικά λαμπρό χρυσαφί τρυπάει τον ορίζοντα! Ο ήλιος πρόβαλε, εκτυφλωτικός... αναβλύζει σαν μια πηγή που αγκαλιάζει
με τις αχτίδες της ολόκληρο τον ουρανό... Το φως κατακλύζει
τον κόσμο, μια ημέρα γεννιέται... μια καινούργια ζωή αρχίζει...
Το πάλλευκο φως της ανατολής είναι το πιο θεραπευτικό
φως του ήλιου, περισσότερο απ' όλες τις άλλες ώρες!
Ο κόσμος του φωτός και του χρώματος επηρεάζουν ιδιαίτερα την ευαίσθητη εμβρυϊκή ύπαρξη, μια ύπαρξη απαλότατη,
που έρχεται απ' τον κόσμο του φωτός, και κάθε φωτεινό, λαμπερό χρώμα του τρέφει συγκεκριμένες ιδιότητες, και διαπλάθει τα
όργανα του σώματος του και τις χάρες της ψυχής του.

65

Κατά πρόσφατες έρευνες, ο πυρήνας του κυττάρου αποτελείται από ένα κρυστάλλινο στοιχείο, το οποίο συγκρατεί το
φως και το διανέμει σ' όλη την επιφάνεια του κυττάρου. Το
φως και τα χρώματα μάς τρέφουν κυριολεκτικά! Τρέφουν
προπαντός το έμβρυο σε όλες του τις διαστάσεις, φυσική, ψυχική και πνευματική.
Αν η μητέρα αγαπάει, θαυμάζει και οραματίζεται το φως
και τα χρώματα, το έμβρυο δέχεται την άπειρη επιρροή
τους!
Μπορεί να κάνει τον περίπατο της τις πολύ πρωινές ώρες,
όταν ο ήλιος είναι απαλός και το φως του πάλλευκο και αγνότατο, την ώρα της ανατολής ή όσο πιο πρωί γίνεται.
Μπορεί, κοιτάζοντας τον πρωινό ήλιο να ευχηθεί και να
ζητήσει για το παιδί της το φως του, την ζεστασιά και την δύναμη ζωής του, να εκδηλωθούν σαν νοημοσύνη, σοφία, καλοσύνη, αγάπη, δυναμισμό, τόλμη, εργατικότητα, υγεία, ζωτικότητα και ομορφιά.
Ας τοποθετήσει στον ήλιο ένα κρυσταλλάκι κι ας θαυμάσει
τα 7 χρώματα της ίριδας ν' αντανακλούν μέσα απ' αυτό!
Ας φαντάζεται ακτίνες κόκκινες, πορτοκαλιές, κίτρινες, πράσινες, θαλασσιές, μπλε, μωβ να περιλούουν εκείνην και το μωρό της. (Επιστήμονες του Σαντιάγκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
απέδειξαν ότι μια εικόνα της φαντασίας μας προκαλεί τα ίδια
φαινόμενα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, όπως ακριβώς και
μια εικόνα που βλέπουμε αληθινά)!
Έτσι, όλα του τα όργανα θα αναπτυχθούν αρμονικά, όλες
οι αρετές θα εντυπωθούν μέσα του, θα εγγραφούν σαν πρόγραμμα ζωής στην κυτταρική του μνήμη.
Γιατί το καθένα από τα επτά χρώματα, στα οποία οι λευκές
ακτίνες του ήλιου μπορούν να αναλυθούν περνώντας ανάμεσα
από ένα πρίσμα ή ένα κρυσταλλάκι με γωνίες, ή ένα διαμάντι,
σαν αληθινή καλή μοίρα του παραμυθιού, χαρίζει στο μωρό της,
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και σ' όλους μας, τη συγκεκριμένη ιδισπττά του, τα δώρα του.
Κι αυτά τα δώρα είναι
η υγεία και η ζωτικότητα (το κόκκινο χρώμα),
η αγνότητα, η καθαρότητα του σώματος και του συναισθήματος (το πορτοκαλί),
η εξυπνάδα, η ευστροφία, η νοημοσύνη (το κίτρινο),
η αισιοδοξία (το πράσινο),
η γαλήνη, ηρεμία, αγάπη για την αρμονία και τη μουσική (το
θαλασσί),
η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, γενναιότητα, τόλμη, δύναμη (το
μπλε),
η υψηλή πνευματικότητα, η θρησκευπκότητα (το μωβ, το βιολετί).
Μπορεί η έγκυος να εύχεται για το παιδί της τις αρετές, κατονομάζοντας τες και συγχρόνως να το περιβάλλει με την φαντασία της με καθένα από τα χρώματα διαδοχικά, συνδέοντας
την κάθε αρετή με το αντίστοιχο χρώμα.

Ελληνικό Φως - Ελληνική

Ευγονία

ο ^ ' ο ι ο ς δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός;
Το φως του ελληνικού ήλιου είναι τόσο άφθονο και τόσο λαμπρό, ώστε στατιστικές δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες, η μελαγχολία και οι ψυχικές παθήσεις είναι πολύ μειωμένες, σε σχέση με τις ανήλιαγες χώρες του Βορρά!
Μήπως, άραγε, σ' αυτό το εκτυφλωτικό φως οφείλουμε τη
γέννηση εδώ τόσων σπουδαίων ανθρώπων, «ανθρώπων του
φωτός»;
Ποιος δεν γνωρίζει ότι τα χρώματα της ελληνικής φύσης εί-
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ναι ζωντανά, έντονα, ποικίλα, πανέμορφα... Κοιτώντας τα, θαυμάζοντάς τα θεραπευόμαστε, ανασταινόμαστε, αναζωογονούμε σώμα και ψυχή!
Μήπως όλοι δεν αισθανθήκαμε αισιοδοξία και γαλήνη
κάτω από ένα γαλάζιο ανέφελο ουρανό, ή μια μπλε θάλασσα; Ή καθώς κοιτάζαμε τα μωβ και γαλάζια βουνά, το κίτρινο της μαργαρίτας του αγρού, το κόκκινο της παπαρούνας,
του τριαντάφυλλου, το άσπρο του χαμομηλιού; Και προπαντός στην απαστράπτουσα εκτυφλωτική ομορφιά μιας φωτεινής ηλιόλουστης ημέρας, όλοι μας δεν αισθανθήκαμε την
χαρά, την δύναμη ζωής, την ψυχική ανάταση να μας πλημμυρίζουν;
Το φως της Ελλάδας οδηγεί τους ανθρώπους στην χαρούμενη διάθεση και στην φώτιση του νου! Επενεργεί πάνω στον
άνθρωπο θεραπευτικά, για το σώμα του και αφυπνίζει την ψυχή του και την οδηγεί με φυσικό τρόπο στην φώτιση!
Να γιατί οι Έλληνες πάντα λατρέψαμε το φως, τον ήλιο, τα
χρώματα...
Στην αρχαία εποχή τα ενδύματα ήταν λευκά ή χρωματιστά
με ηλιακά φωτεινά χρώματα, οι οικίες επίσης... Τίποτε το μαύρο ή το γκρίζο δεν έβαζαν! Και ο Απόλλων, ο θεός του φωτός
και της Αρμονίας ήταν στην ύψιστη θέση, ήταν άλλωστε Πατέρας του Ασκληπιού, του θεού της υγείας.
Και στην βυζαντινή εποχή, αγιογράφησαν τις εικόνες με το
ηλιακό χρυσαφί χρώμα και τα ηλιακά χρώματα, χωρίς να χρησιμοποιούν επίσης ίχνη μαύρου και γκρίζου... και προσανατόλισαν το ιερό των ναών προς την ανατολή της εαρινής ισημερίας, ώστε το αυγινό φως, κατά τη λειτουργία του όρθρου, να διαπερνά τα τζάμια και να απαστράπτει στο ναό, φωτίζοντας τους
πιστούς. Ο κρυστάλλινος πολυέλαιος με τα πάμπολλα κρυσταλλάκια αποτελεί ένα φυσικό πρίσμα που αναλύει το λευκό φως
στα 7 χρώματα.
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Η φώτιση των πατέρων και των αγίων είναι επίσης φανερή,
ως φως γύρω από την κεφαλή τους, το οποίο απαθανάτισαν οι
αγιογράφοι, ως χρυσό φωτοστέφανο.
Πολλά παιδάκια παραπονέθηκαν στη μαμά τους για τα μαύρα που φορούσε.
Κατά την ελληνική παράδοση, όλοι θα έπρεπε να ρυθμίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με την ανατολή και τη δύση του ήλιου. Όρθιοι κατά την ανατολή, έπρεπε, μετά τη δύση να αναπαυθούν. Έτσι ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι στο φως της ημέρας!
Οι ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές φημίζονται για τα αστραφτερά τους ηλιακά χρώματα.
Η ελληνική παράδοση έδινε μεγάλη σημασία στα χρώματα
που φορούσε η εγκυμονούσα. Της ήταν αυστηρά απαγορευμένο το μαύρο, γκρίζο ή καφετί, σκούρο χρώμα. Δεν έπρεπε, ούτε το μεσοφόρι της να είναι μαύρο! Ενώ της συνιστούσαν το άσπρο και τα φωτεινά χρώματα της ίριδας, τα φωτεινά χρώματα του ουράνιου τόξου. Ακόμη κι αν υπήρχε πένθος στην οικογένεια, η έγκυος έπρεπε να φοράει λευκά και χρώματα, ήταν
συγχωρεμένη.
Αυτά τα όμορφα χρώματα, καθαρά, χωρίς αναμείξεις του
μαύρου και του γκρίζου, η έγκυος πρέπει να φοράει επάνω της,
αλλά και να στολίσει μ' αυτά το σπίτι της, βάζοντας ένα τραπεζομάντηλο ή ένα απλό χαρούμενο ντιβανοκάλυμμα ή μαξιλαράκια, βάφοντας τους τοίχους του σπιτιού της, ή ακόμη και ράφια,
απλά έπιπλα, το ψυγείο της!
Πόσο ευνοϊκή είναι η επίδραση του φωτεινού χρώματος
στο έμβρυο και πόσο δυσμενής είναι η επίδραση του μαύρου,
μας λένε οι ίδιες οι έγκυες γυναίκες!
Πολλές μας έχουν πει, πως όταν φόρεσαν μαύρα, το έμβρυο κουνιόταν και κλωτσούσε και ηρέμησε όταν φόρεσαν π.χ.
κόκκινο ή άσπρο ή άλλο φωτεινό χρώμα!

16g

Είναι ουσιώδες για τη γυναίκα, φορέα της ζωής, κέντρο της
εστίας και της οικογενειακής ζωής, να αποφασίσει να ενδύεται
με τα χρώματα της Ζωής... ώστε Ζωή -κι όχι μελαγχολία και
ασθένεια- να εμπνέει γύρω της...
Ένας σοφός γέροντας της εποχής μας, ο γέρων Πορφύριος, έλεγε:
«Ποτέ δεν ττρέπει μια γυναίκα, ενώ αντιπροσωπεύει στην ανθρώπινη κοινωνία τη Μητέρα-Φύση, να ενδύεται με μαύρα, σκοτεινά και θαμπά χρώματα, αντί να διαλέγει τα λαμπρά
φωτεινά
χρώματα, με τα οποία ενδύεται η ίδια η Φύση!»
Σήμερα, την εποχή της εφεύρεσης της επιστήμης της επίδρασης των χρωμάτων (Χρωματοθεραπείας), της εφεύρεσης
της επιστήμης της Φωτοθεραπείας, της θαυματουργής ανακάλυψης των ακτίνων λέιζερ και της εκπληκτικής χρήσης τους σε
πάμπολλους τομείς ιατρικής, δεν είναι κρίμα εμείς οι γυναίκες
να σκορπάμε γύρω μας και μέσα μας συναισθήματα μελαγχολίας, πλήξης και καταστροφικότητας φορώντας μαύρα; (γιατί
αυτά αφυπνίζονται με το μαύρο, που δεν αποτελεί χρώμα, αλλά έλλειψη χρώματος).
Φορώντας αντίθετα το λευκό, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το
κίτρινο, το πράσινο, το γαλάζιο, το κυανό και το ιώδες, θεραπεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από αρνητικά συναισθήματα και δυσαρμονικές καταστάσεις και δημιουργούμε περιβάλλον χαρούμενο και αρμονικό.
Για την εγκυμονούσα, η επαφή με τα χρώματα της ζωής,
στην ενδυμασία, στο περιβάλλον και ...στα μάτια της και τα μάτια της φαντασίας της, μέσα απ' το θαυμασμό των λαμπερών
χρωμάτων της φύσης και την σύνδεσή της με το φως, αποτελεί
την πιο σημαντική, την πιο ωφέλιμη για το μωρό της και για εκείνη, την πιο συναρπαστική, και πραγματική εμπειρία!
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10
01 ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ,
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΙ... ΟΛΩΝ ΜΑΣ!
Η εγκυμοσύνη
της νέας
είναι αλήθεια η τελευταία

γυναίκας
προθεσμία!

c ^ o i o q δεν ξέρει τη μεγάλη σημασία της καλής συναναστροφής και τις κακές συνέπειες μιας κακής συναναστροφής; Ο σοφός λαός μας λέει:
«Ότιοιος

κοιμάται

«Κάλλιο σε μοναξιά,
«Μ' ευγενικό

με στραβό,

το πρωί

παρά σε κακή

κουβέντιαζε

και ξόδευε

«Σύρε μ' έναν καλό, να γίνεις

αλλοιθωρίζει».
συντροφιά».
το βιός σου!»

καλύτερος».

Αν η απλή συναναστροφή μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει τον άνθρωπο, σκεφθείτε, αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες,
τις συνέπειες μιας συνεχούς επί εννέα μήνες συμβίωσης - εμποτισμού του εμβρύου με τη μητέρα.
Μια τέτοια στενή συναναστροφή, αληθινός συνεχής εμποτισμός του εμβρύου στις φυσικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες της
μητέρας, είναι αρκετή για να του μεταδώσει όλες τις ιδιότητες,
τις καλές και τις κακές συνήθειες της. Οι ασθένειες της ψυχής
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είναι εξίσου μεταδοτικές όσο οι ασθένειες του σώματος.
Λόγω της στενής συμβίωσης μητέρας-παιδιού, κάθε συναναστροφή της μητέρας είναι συγχρόνως και συναναστροφή
του μελλογέννητου, αλλά και του βρέφους, μετά την γέννηση
του, λόγω του στενού ψυχικού δεσμού με τη μητέρα.
Γι' αυτό και η πρώτη συμβουλή που δίνουμε στην έγκυο και
τη μικρο-μητέρα είναι να αποφεύγει απόλυτα κάθε άνθρωπο
με κακίες, αρνητικότητα, και κάθε άνθρωπο που την εκνευρίζει,
της δημιουργεί προβλήματα, που δεν έχει μαζί του μια αληθινά καλή σχέση, αμοιβαίου σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης. Και
να επιδιώκει για κείνην και το παιδί της τις καλές συναναστροφές, δηλαδή ανθρώπους που συμπαθεί και που την εμπνέουν
και έχουν μια ηθική ποιότητα.
Σήμερα όμως θα θίξουμε ένα άλλο σπουδαίο θέμα: Το θέμα της συναναστροφής της μέλλουσας μητέρας, αλλά και της
μικρο-μητέρας με τη φύση!
Οι αρετές, αγαπητοί μας φίλοι, υπάρχουν όχι μόνο στον
άνθρωπο, αλλά και στη φύση!
Στα δένδρα και στα λουλούδια, στην θάλασσα, στα ποτάμια,
στα ρυάκια, στους βράχους και στα βουνά, στον ουρανό και στη
γη, στον ήλιο, στ' αστέρια και στη σελήνη, μ' έναν συμβολικό
τρόπο, εκφράζονται χάρες, αρετές, ιδιότητες...
Κι ό,τι το όμορφο βλέπουμε, ό,τι θαυμάζουμε, ό,τι αγαπάμε διαμορφώνει τα φυσικά και πνευματικά μας μάτια, την φυσική και πνευματική μας ύπαρξη. Αυτή η καλή συναναστροφή
μας κάνει καλύτερους, εμάς και τα παιδιά μας.
Όλη η ομορφιά της φύσης, που η μέλλουσα μητέρα συναναστρέφεται, αυτή η ίδια ομορφιά εμποτίζει και το έμβρυο. Κι
αυτό επίσης την συναναστρέφεται!
Το καθετί γύρω μας μιλάει και μάς στέλνει ένα μήνυμα, ένα σύμβολο, μια βοήθεια. Ας καλέσουμε, ας συνδεθούμε, ας δεχθούμε την βοήθεια!
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Θαυμάσιες συναναστροφές αποτελούν για όλους η φύση
και τα πλάσματά της, γιατί μέσα απ' αυτά εκδηλώνεται η αρμονία, δηλαδή η Σοφία, η Αγάπη και η Δύναμη του Δημιουργού, αυτά τα χαρίσματα που οι γονείς θα 'θελαν να προσφέρουν για πάντα στο παιδί τους!
Οι απεχθείς μυρωδιές μας αρρωσταίνουν, η καταχνιά μας
μελαγχολεί, τα μαύρα και τα γκρίζα επίσης, το φθινόπωρο μας
φέρνει μελαγχολία.
Ενώ τα αρώματα των λουλουδιών γεμίζουν την ψυχή μας
χαρά, μας αναζωογονούν και μας θεραπεύουν. (Υπάρχει κλάδος
θεραπείας με αρώματα, η «αρωματοθεραπεία»).
Η άνοιξη «ανοίγει» τα λουλούδια και την ψυχή μας στην χαρά και την υγεία. Το καλοκαίρι μας χαρίζει την θέρμη της καρδιάς του, της αγάπης του. Μιας αγάπης, που κατορθώνει να ωριμάσει τον καρπό. Μας συνδέει με την ωριμότητα.
Η θάλασσα ανοίγει την ψυχή μας στην απεραντοσύνη!
«Θάλασσα πλατειά,
δά ο καλλιτέχνης!

σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις...»

τραγου-

Αν την θαυμάζετε, αγαπητοί μέλλοντες γονείς, κι εσείς θα
έχετε αυτήν την απεραντοσύνη της ψυχής, κι αυτήν, σαν μεγαλοψυχία, θα προσφέρετε στο παιδί σας!
Τα νερά του ποταμού, του ρυακιού, του καταρράκτη, της
πηγής που αναβλύζει, μας συνδέουν με την ζωτικότητα, την
δύναμη ζωής που αναβλύζει μέσα μας!
Οι γρανιτένιοι βράχοι, τα βουνά, αν τα κοιτάτε και τα θαυμάζετε (με τον θαυμασμό και την αγάπη που συναναστρεφόμαστε τα άλλα πλάσματα, τους ανθρώπους) θα σας χαρίσουν
(και στο παιδί σας) την δύναμη, την σταθερότητα, την υπομονή τους («γρανίτης», λέει ο λαός για κάποιον δυνατό και σταθερό)!
Οι μυτερές, τριγωνικές βουνοκορφές αφυπνίζουν μέσα μας
την επιθυμία της ανύψωσης, ως το ιδανικό της συνεχούς βελ-
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τίωσης και τελειότητάς μας. Θαυμάστε τες, συνδέστε το παιδί
σας με τον χώρο των ιδανικών!
Ο ουρανός μας συνδέει με τον χώρο του πνεύματος, των
ιδεών, της ελευθερίας, της δημιουργίας.
Η γη, η μεγάλη μητέρα μας, που γνωρίζει να παίρνει την κοπριά ( = ακαθαρσία) και να τη μετατρέπει σε άνθη και καρπούς,
αυτή μας συνδέει με τον χώρο της υγείας, της βλάστησης, της
μετάπλασης, της υλοποίησης, της πραγματοποίησης των ιδεών
μας.
Θαυμάστε, συνδεθείτε με τα πιο δυναμικά, εκφραστικά σύμβολα, τα σύμβολα του ουρανού και της γης. Θα δώσετε στον
εαυτό σας και στο παιδί σας, εξ ίσου τα πνευματικά και τα υλικά χαρίσματα και αγαθά.
Ο ήλιος μας συνδέει με τον κόσμο του φωτός και της Σοφίας, απ' όπου προήλθαμε, της Αλήθειας, που θέλουμε να εκδηλώνουμε, εμείς και το παιδί μας. Ενώ η ζεστασιά του μας συνδέει με τον χώρο της Αγάπης που επιθυμούμε για την καρδιά
μας (και για την καρδιά του μελλογέννητου).
«Χαίρε Συ, η τον Ήλιον φέρουσα
τη θεϊκή μητέρα ο υμνωδός!

Χριστόν»,

απαγγέλλει προς

Αν, αγαπητοί μας φίλοι, κοιτάζετε με θαυμασμό τον ήλιο, και
μάλιστα τις πρωινές ώρες της αυγής, το φως της σοφίας και η
θέρμη της αγάπης θα αυξάνουν μέσα σας... και αυτό το φως θα
προσφέρετε και στο παιδί σας.
Ο ήλιος της ανατολής μάς συνδέει με την ζωή, την υγεία
που ανυψώνεται, που δυναμώνει, που αναβλύζει.
«Όπως εσύ, ήλιε μου, ανατέλλεις στον ουρανό, έτσι και μέσα μου, και στο παιδί μου ας ανατείλει ο ήλιος της υγείας, της
ευφυίας, της μεγαλοψυχίας
και της δημιουργικότητας»,
ας λέει
η μητέρα την ώρα της ανατολής, ή, και στο πρωινό, αργότερα,
θαυμάζοντας την έκρηξη του φωτός του πρωινού ήλιου.
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Η σελήνη μας συνδέει με τη μαγνητική θηλυκότητα της γυναίκας, που ξέρει να δέχεται το φως και να φωτίζει γύρω της,
να υλοποιεί τις ιδέες.
Η αύξηση της σελήνης συνδέεται με τις αρετές που θέλουμε να αυξήσουμε σε μας και το παιδί μας. Ενώ η μείωσή της συνδέεται με τα ελαττώματα που θέλουμε να μειώσουμε!
«Όπως εσύ, σελήνη μου μεγαλώνεις,
έτσι ας
μεγαλώνουν
μέσα μου και μέσα στο μωρό μου, η υγεία, η χαρά, η ευφυία, η
μεγαλοψυχία...
Κι όπως εσύ, σελήνη μου, μικραίνεις, έτσι ας μικραίνουν μέσα μου η ραθυμία, η ζήλεια, η κακία, ο θυμός, η λύπη...».
Ο έναστρος ουρανός μάς συνδέει με τον χώρο του άπειρου,
του αιώνιου.
Το κάθε αστέρι μας συνδέει και με τις αρετές.
«Εσύ, αστέρι μου», λέει η μητέρα στο παιδί της (ή στο μελλογέννητο παιδί της), «θα γίνεις σοφό, τίμιο, έξυπνο,
μεγαλόκαρδο, όπως αυτό το αστεράκι, στον
ουρανό...».
Η «άνθιση» μάς συνδέει με την άνθιση μέσα μας των χαρισμάτων. Αν την θαυμάζεις, εσύ και το παιδί σου θ' ανθίζετε,
σαν το λουλούδι. Ενώ ο μαρασμός μπορεί να μας συνδέσει, αν
αυτή είναι η σκέψη μας, με τον μαρασμό μέσα μας, των κακών,
παλαιών συνηθειών μας και ελαττωμάτων μας.
Τα τριαντάφυλλα, οι βασιλιάδες των λουλουδιών, μας συνδέουν με τον κόσμο της ποιητικής αγάπης, του ρομαντισμού και
της αιθέριας ομορφιάς!
Θαυμάστε, μέλλουσες μητέρες, τα τριαντάφυλλα. Ίδιο θα
γίνει το παιδί σας!
Τα γιασεμιά, τα κρινάκια κι όλα τα αστερένια λευκά λουλούδια
μάς συνδέουν με την αγνότητα και την τελειότητα του αστεριού!
«Είσαι αστέρι, αγάπη μου», λέει ο ερωτευμένος στην αγαπημένη του!

175

Η φύση γύρω μας μιλάει, φίλοι μας. Καθώς περπατάμε και
στο πιο ταπεινό μέρος, άπειροι φίλοι μάς στέλνουν χαμόγελα
και ζητούν τη συναναστροφή μας. Ας τους χαμογελάσουμε κι
εμείς, ας τους ρίξουμε βλέμματα θαυμασμού, τα φιλαράκια αυτά ζητούν να μας βοηθήσουν, αν τα καλέσουμε. Ας τους ζητάμε την ζωτικότητα, την ομορφιά τους, την αγνότητα, το φως και
την ζεστασιά τους, το μεγαλείο τους, τα χίλια μηνύματα που η
ύπαρξή τους απεικονίζει και ας χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καλές συναναστροφές για να στρέψουμε την ψυχή μας προς τις
δικές τους χάρες.
Και οι μελλοντικοί γονείς, η μέλλουσα μητέρα μπορεί, μ'
αυτές τις θαυμάσιες συναναστροφές, να μεταλλάξει σε άπειρες
χάρες την κυτταρική δομή του μελλογέννητου.
Αυτό, αγαπημένες μας φίλες, είναι η πιο αληθινή αλήθεια:
Βλέποντας την ομορφιά, την υγεία, την αρετή, η μητέρα (και
όλοι μας) είναι η ομορφιά, η υγεία, η αρετή! Κι ό,τι εκείνη είναι, έστω και στιγμιαία, χαράζει εντυπώσεις στο παιδί της,
ώστε το ίδιο να γίνει κι εκείνο!

Εσύ Μητέρα,

Εσύ Πατέρα

Το μωρό σου

αγαπάει:

τους όμορφους

ήχους της

τον παφλασμό
του ποταμού,
το θρόισμα

της
της

των

το κελάηδημα

φύσης,

Θάλασσας,
πηγής,

φύλλων,

των

τη ζεστή και τρυφερή
τη

μάθε

μουσική...
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πουλιών,
φωνή

σου,

ότι:

Μίλησέ

του, επικοινώνησε

τραγούδησέ
χάιδεψέ
Σκέψου

μαζί

του, βάλε του

το, το

μουσική,

αισθάνεται...

το σαν Υπέροχο

το νιώθει και θα

Άνθρωπο,

γίνει!

Αγάπα το, η αγάπη
είναι η ασπίδα

του,

σου

του,

στις αντιξοότητες

της

ζωής!

Χάρη σ' Αυτήν, θα επιθυμήσει
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να

γεννηθεί!

13
ΠΛΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ
ΚΑΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
από την πρώτη αρχή της ζωής
από την κυοφορία
του...

του,

ι ψυχολόγοι παρατηρούν ότι «κάθε νεογέννητο, από τις
πρώτες κιόλας αντιδράσεις του, διαφέρει από τ' άλλα παιδιά, έχει τον δικό του διαφορετικό,
μοναδικό
χαρακτήρα».
Η προγεννητική Επιστήμη επιβεβαιώνει αυτές τις παρατηρήσεις. Μας διδάσκει ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου σχηματίζεται κυρίως προγεννητικώς, κατά την προγεννητική περίοδο,
κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της εγκυμοσύνης!
Σήμερα ξέρουμε ότι η έγκυος γυναίκα επηρεάζει το έμβρυο,
όχι μόνο με το φυσικό υλικό που του στέλνει, δηλαδή με την
ποιότητα του αίματος που του στέλνει για το σχηματισμό των οργάνων του σώματος του, μέσα από την πλακούντια κυκλοφορία,
αλλά επίσης και με το ψυχοπνευματικό υλικό που του στέλνει, μέσα από τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, μέσα δηλαδή από
την ψυχοπνευματική ποιότητα της ύπαρξής της.
Οι ορμονολόγοι αυτή την ίδια πραγματικότητα μάς την εξηγούν, λέγοντάς μας ότι το φυσικό και το ψυχικό δεν είναι ξεχωρισμένα, αλλά ενωμένα, εφ' όσον κάθε ψυχική κατάσταση του
ανθρώπου υποκινεί την έγχυση στο αίμα του διαφορετικών ορμονών, διαφορετικών χημικών ουσιών. Έτσι, όταν η έγκυος γυναίκα είναι χαρούμενη, ευχαριστημένη, γεμάτη θαυμασμό, αγά-
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πη, σεβασμό, εκτίμηση για τους άλλους, το περιβάλλον της, τη
ζωή, στο αίμα της χύνονται οι ορμόνες που τις αποκαλούμε
«ενδορφίνες»: αγαθοποιές, θαυμαστές ορμόνες, οι ορμόνες
της χαράς και χημικής ισορροπίας του αίματος.
Άπειρες είναι, μέσα στην ίδια μέρα, οι χημικές αλλοιώσεις
του αίματος μας, αντίστοιχες με τις ποικίλες ψυχικές μας καταστάσεις.
Πόσες φορές οι ιατροί έχουν εξηγήσει ότι κατά τη διάρκεια ενός δυνατού άγχους ή λύπης, ο οργανισμός μας καταναλώνει άπειρες ποσότητες βιταμινών, μεταλλικών αλάτων και γενικά των συστατικών του αίματος μας. Μια σοβαρή ψυχική αγωνία μπορεί ν' αποστερήσει τον άνθρωπο απ' όλα τα μεταλλικά
άλατα και τα χρήσιμα χημικά στοιχεία του αίματος και του οργανισμού του και να δημιουργήσει στο αίμα τοξίνες, αληθινά δηλητήρια.
Τα δηλητήρια της ψυχής οδηγούν στην φυσική δηλητηρίαση του οργανισμού μας.
Στην έγκυο γυναίκα αυτή η απλή αλήθεια σημαίνει ότι το
παιδί που φέρνει στα σπλάχνα της τρέφεται από τον ψυχικό
της κόσμο, ο οποίος, μέσω της αλχημικής μετατροπής του ψυχικού σε «φυσικό», επηρεάζει το αίμα της και αυτό με τη σειρά
του επηρεάζει το σχηματισμό των οργάνων του σώματος του
παιδιού.
Η άλλη σημαντική για την έγκυο γυναίκα αλήθεια είναι εκείνη που αναφέρεται στα «ηλεκτρομαγνητικά ρευστά» του ανθρώπου.
Σήμερα οι επιστήμονες μας λένε πως μπορούν να εξιχνιάσουν αν κάποιος λέει ψέματα ή αλήθεια με συσκευές που συλλαμβάνουν τα «ηλεκτρομαγνητικά ρευστά», τις κυματικές «εκπομπές» του ανθρώπου.
Διαφορετικές είναι οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές του γαλήνιου ανθρώπου που λέει την αλήθεια και διαφορετικές είναι
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οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές του ταραγμένου ανθρώπου
που λέει ψέματα. Και την ελάχιστη ταραχή και την ελάχιστη
σκέψη ψεύδους - διαφορετική σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα
από τη σκέψη αλήθειας, αυτές οι συσκευές την συλλαμβάνουν.
Σήμερα η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο, ώστε έχει δημιουργήσει μηχανήματα, τα οποία συλλαμβάνουν ακόμη και τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα των φυτών. Σειρά πειραμάτων απέδειξαν ότι οι αντιδράσεις των φυτών, δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπουν, ήταν διαφορετικές μπροστά σ' έναν άνθρωπο που τα πλησιάζει με κακό σκοπό, που ορμούσε ας
πούμε για να κόψει το φυτό ή να το συντρίψει, απ' ό,τι μπροστά
σ' έναν άλλον που με αγάπη ή με αδιαφορία, έστω, πάντως χωρίς κακό σκοπό, πλησίαζε το φυτό. Τα φυτά, όταν τα πλησίαζαν
για να τα κακοποιήσουν, είχαν αντιδράσεις, που θα μπορούσαν
να παρομοιασθούν με τον φόβο και αυτήν την αντίδραση το
μηχάνημα την έπιανε σαν άτακτο «ηλεκτρομαγνητικό κύμα».
Αυτή η απλή αλήθεια εξηγεί πώς το έμβρυο, που είναι ενωμένο με τη μητέρα του, που είναι άπειρα ευαίσθητο σαν άγραφος χάρτης και άπειρα δεκτικό σαν παρθένο έδαφος, συλλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μέσα από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που εκείνη εκπέμπει. Και καθώς η ένωση μεταξύ τους είναι απόλυτη, το έμβρυο προσαρμόζει τα δικά του ηλεκτρομαγνητικά κύματα στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της μητέρας του. Μ' αυτόν τον τρόπο δέχεται την κοσμοθεωρία της, τη νοοτροπία της, τη σκέψη της, τα συναισθήματά
της!
Αν, λοιπόν, εκείνη είναι ψεύτρα, συμφεροντολόγα, αν σκέπτεται πώς να εξαπατήσει, πώς ν' αδικήσει, πώς να «κλέψει» πώς
να «επωφεληθεί»... τότε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της
ιδιοτέλειας, της απάτης, της ψευτιάς του στέλνει.
Έτσι λοιπόν, από γενιά σε γενιά εκπαιδεύουμε τα παιδιά
μας, πριν από τη γέννησή τους, στην αδικία, την απάτη, την
πονηριά, την απιστία, τον εγωισμό...

ι8ο

Το καθετί περνάει στο παιδί μέσω των ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων της μητέρας ή, όπερ ταυτό, μέσω της ποιότητας της
ύπαρξής της.
Αν η μητέρα, κατά την εγκυμοσύνη της, απατούσε τον άνδρα της, όλη αυτή η κατάσταση του ψεύδους και της απάτης,
στην οποία ζούσε, περνάει απόλυτα στο παιδί, σαν μια πρώτη
διδασκαλία της απάτης και της ψευτιάς, ή του αισθησιασμού
στον οποίο τυχόν αποκλειστικά ζούσε, ή της υπερβολικής κοκεταρίας, ή της ασήμαντης απασχόλησης της σκέψης της με τιποτένια πράγματα, της έλλειψης ιδανικού για τη ζωή κ.λπ.
Αντίθετα, αν η μητέρα ζούσε κατά την εγκυμοσύνη της συγκεντρωμένη στο μεγαλείο της ζωής που φέρνει μέσα της, αν
ζούσε μια ζωή αρμονική, πίστης και αφοσίωσης στον σύντροφο της, έχοντας σαν ιδανικό της την ψυχοπνευματική ολοκλήρωση της ως ατόμου και την γέννηση ενός παιδιού Ωραίου,
Μεγάλου, Αληθινού Ανθρώπου, αντί να σπαταλάει την ενέργειά
της στο κουτσομπολιό, την κριτική των άλλων, τα σκάνδαλα ή
τα αστυνομικά μυθιστορήματα ή το εξαντλητικό σχολαστικό
νοικοκυριό, αυτά τα ίδια μηνύματα, αυτά τα ίδια βιώματα περνούν μέσα από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματά της στο παιδί της,
εγγράφονται στα κύτταρα του και διαπλάθουν τον χαρακτήρα
του.
Φαντάζεσθε τι θαύματα θα συμβαίνουν αν η έγκυος γυναίκα, ξέροντας αυτήν την αλήθεια, αποφασίσει να στέλνει στο
μωρό της υπέροχα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αγάπης και σκέψεων θετικών, (των σκέψεων, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί θα είναι θαυμάσιο, θα εκδηλώσει ένα μοναδικό εαυτό, θα δημιουργήσει ένα θαυμαστό έργο Άξιο, έργο Προσφοράς, έργο Ευεργεσίας για την Ανθρωπότητα ολόκληρη!)
'Οτι θα είναι Δίκαιος άνθρωπος, Έντιμος, Γενναίος, Θαρραλέος, Μεγαλειώδης, Καλός, ένας Άγγελος.
Και δεν υπάρχει πιο εύκολο από το να στέλνει τέτοια κύμα-
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τα, αρκεί να εστιάσει την προσοχή της στο Μεγαλείο της Ζωής,
που τρέφει μέσα της. Αρκεί να συνειδητοποιήσει τι Μεγαλειώδες
Έργο η Ίδια προορίζεται από τη Φύση, από την Άπειρη Κοσμική
Νοημοσύνη να επιτελέσει: Έργο δημιουργίας ενός Ανθρώπου Υγιούς στο Σώμα και στο Πνεύμα, Αρμονικού σε όλα τα επίπεδα
του Σώματος του Νου και της Καρδιάς.
Αγαπημένες μου φίλες, αν και για ένα δευτερόλεπτο σκεφθείτε το Μεγαλείο της Ζωής, θα πλημμυρίσετε από χαρά και
άπειρη αγαλλίαση, από άπειρη αγάπη. Κι αυτή η χαρά, η αίσθηση του Μεγαλείου, της Ευγνωμοσύνης, της Αγάπης πλάθουν μέσα σας, κατά την εγκυμοσύνη σας, παιδί τίμιο, δίκαιο, χαρούμενο, αισιόδοξο, ικανό να εργασθεί για τους άλλους, ικανό ν'
αγαπήσει με ανιδιστέλεια, ικανό να σκεφθεί βαθειά και με ένταση - έξυπνο, όμορφο, αρμονικό!
Η μέλλουσα μητέρα πρέπει να καταλάβει ότι η Μήτρα είναι
ένα μικρό πρώτο Σύμπαν για την ψυχούλα του παιδιού της.
Ένα σύμπαν, απ' όπου περνάει αναγκαστικά πριν να φθάσει
στο Μεγάλο Σύμπαν, όπου τελικά προορίζεται για να ζήσει.
Όλες οι εμπειρίες της Μητέρας, όλες οι σκέψεις της, το
παιδί μέσα στη Μήτρα τις δέχεται σαν δικές του. Οι σκέψεις και
τα βιώματα της Μητέρας αποτελούν εγγραφές στην φαιά ουσία του εγκεφάλου του, μηνύματα που συλλαμβάνει με όλα του
τα κύτταρα. Αυτές οι σκέψεις, τα βιώματά της διαμορφώνουν
το νευρικό του σύστημα, τον χαρακτήρα του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όλα του τα όργανα.
Είναι φανταστικό!
Ναι, αλλά είναι αληθινό. Όσο είναι αληθινό το έργο της Γης,
που δίνει στον Σπόρο τα συστατικά της, κι εκείνος φυτρώνει και
γίνεται ένα θεόρατο δένδρο καρποφόρο, κι όσο πιο πλούσια είναι τα συστατικά της Γης, τόσο πιο μεγάλο κι όμορφο, τόσο πιο
καρποφόρο γίνεται το δένδρο!
Την μελλοντική μας κοινωνία της Αλήθειας, της Χαράς, της
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Δημιουργίας, της Αληθινής Ευτυχισμένης επικοινωνίας μεταξύ
των ανθρώπων δεν θα πραγματοποιήσουν οι Πολιτικοί μας ηγέτες, αλλά οι Μέλλουσες Μητέρες, δίνοντας από το πρώτο πλάσιμο, από τον πρώτο σχηματισμό, τις Ηθικές Αρχές, τον Καλό
Χαρακτήρα, τις Πνευματικές Αξίες, τα προτερήματα στα παιδιά
τους, τους αυριανούς πολίτες!
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12.

ΠΛΑΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ!
Πνευματικότητα
σημαίνει άραγε Πνευματικότητα;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που χαρακτηρίζουν
έναν άνθρωπο «πνευματικό»;
- Το ότι σέβεται, θέτει σε πρώτη μοίρα τις ιδέες, τα ιδανικά
γενικά στη ζωή του.
- Το ότι έχει την ικανότητα του θαυμασμού της ομορφιάς,
της αρετής, της αξίας, του μεγαλείου!
- Το ότι έχει μέσα του σεβασμό, ικανότητα απόδοσης της
αξίας του κάθε ανθρώπου που έχει δείξει ικανότητες, χάρες, δράση, αξία εξαιρετική. Το ότι έχει την ικανότητα να
διακρίνει και να σεβασθεί απόλυτα, την αξία, να αισθανθεί
μάλιστα δέος μπροστά στην αξία, τις ηθικές αρετές, το ύψος της ανάπτυξης, των Έργων, των Σκέψεων, συγκεκριμένων ανθρώπων.
Όλες αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν έναν «πνευματικό
άνθρωπο», διότι μ' αυτές ένας τέτοιος άνθρωπος εκδηλώνει
την εσωτερική του αίσθηση: ότι το Πνεύμα, ο αόρατος κόσμος,
ο Θεός είναι πάνω από την Ύλη! Ή (το ίδιο είναι) ότι μέσα από
την Ύλη εκδηλώνεται το Πνεύμα.
Αν λοιπόν η μέλλουσα μητέρα, κατά την διάρκεια της εγκυ-
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μοσύνης της, ασκείται στην πνευματικότητα, δηλαδή στις παραπάνω ιδιότητες -πράγμα εύκολο- διαπλάθει στο μελλογέννητο
παιδί της πνευματική δομή!
Γιατί αποτελεί την πιο πραγματική αλήθεια ότι:

τι έχουν οι γονείς στη σκέψη τους, στην καρδιά τους,
στην δράση τους το μεταβιβάζουν στο μελλογέννητο παιδί
τους!...
Τι έχει να κάνει, λοιπόν, η μέλλουσα

Μητέρα;

Να ενδυναμώνει μέσα της τον σεβασμό, τον θαυμασμό για
το Ωραίο, το Μεγάλο, το Ιερό!
Ο σεβασμός και ο θαυμασμός είναι καταστάσεις του πνεύματος και της ψυχής, συγχρόνως.
Είναι καταστάσεις πολύ υψηλές, πολύ δυναμικές, που φέρνουν τον άνθρωπο σε άλλη κατάσταση πολύ πνευματική, πολύ
υψηλή.
Η μέλλουσα μητέρα πρέπει πρώτα-πρώτα να σκεφθεί και να
αισθανθεί, ως βαθειά μέσα της, ότι φέρνει μέσα της μια νέα ζωή, και να νιώσει τη χαρά, τον άπειρο σεβασμό, τον θαυμασμό για
τον εαυτό της, και τον Δημιουργό που της έκανε αυτήν την τιμή, που της έδωσε αυτήν τη δύναμη!
Να συνειδητοποιήσει, εκείνη και ο πατέρας, το σημαντικό,
θαυμαστό έργο που γίνεται μέσα στο μαγικό εργαστήριο της
μήτρας της, της μήτρας που έχει τη δύναμη από ένα αδιαφοροποίητο κύτταρο να πλάθει εκατομμύρια διαφοροποιημένα
κύτταρα και να τα συμπλέκει σε όργανα, σε ιστούς, σ' έναν υπέροχο άνθρωπο!
Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να ξεχειλίσει την ύπαρξή
τους από χαρά, από θαυμασμό, από ευγνωμοσύνη!
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Ας φέρνουν η μητέρα και ο πατέρας, στο νου και στην καρδιά τους, συνεχώς, αυτήν τη στάση της χαράς, του θαυμασμού,
της ευγνωμοσύνης, του δέους και ας αποφασίζουν -όποια προβλήματα κι αν έχουν- (κανείς δεν θα τους τα πάρει, μπορούν λοιπόν ν' αναβάλουν τη λύση τους γι' αργότερα) ας αποφασίσουν
λοιπόν, να ζήσουν αυτή την εγκυμοσύνη σαν γιορτή, όπου το μωρό τους θα 'ναι ο κύριος καλεσμένος τους, το τιμώμενο πρόσωπο!
Ας τρέφει η μητέρα μέσα της συνεχώς, ή όσο μπορεί περισσότερο, αυτή τη στάση του θαυμασμού, του σεβασμού, του
δέους!

α) Ας Θαυμάζει καταρχήν

την θαυμαστή

φύση!

κάθε τι μέσα στη φύση είναι θαυμαστό, αγνό, άξιο θαυμασμού, θεϊκό! Αρκεί η μέλλουσα μητέρα να τρέφει μεσά της
μια τέτοια ψυχική κατάσταση!
Μπορεί να υποκινήσει μέσα της τον θαυμασμό!
Ας κοιτάξει ένα απλό κουκούτσι πορτοκαλιού, ελιάς, βερυκοκιάς κι ας σκεφθεί ότι αυτός ο σπόρος περιέχει μέσα του σε
μικρογραφία το πρόγραμμα ενός ολόκληρου δένδρου, σ' όλες
του τις παραμικρές λεπτομέρειες...
Αν το φυτέψουμε στη γη, ένα θαυμάσιο καρποφόρο δέντρο
θα φυτρώσει! Τέτοια δύναμη ζωής κρύβει μέσα του ένας απλός
σπόρος!
Ας σκεφθεί ότι μια υπέροχη πορτοκαλιά έχει στους κλώνους
της υπέροχα πορτοκάλια, που έχουν μέσα τους τόση δύναμη
ζωής, ώστε τρώγοντάς τα γεμίζουμε κι εμείς δύναμη!
Ας σκεφθεί ότι πάνω σ' ένα πεύκο χιλιάδες πουλιά έχουν καθίσει στους κλώνους του κι έχουν τραγουδήσει και αναπαυθεί.
Πώς έχουν φτιάξει τις φωλιές τους και έχουν κλωσσήσει αυγουλάκια!
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Ας σκεφθεί ότι η Γη και ο Ήλιος έχουν μέσα τους τόση δύναμη, ώστε προσφέροντας τα συστατικά της η Γη, και το φως
και την ζεστασιά ο Ήλιος, δίνουν δύναμη βλάστησης στο κάθε
φυτό μέσα στην πλάση!
Δίνουν δύναμη ζωής στο κάθε πλασματάκι μέσα στον κόσμο!
Ας σκεφθούν, ιδιαίτερα η μέλλουσα μητέρα, ότι ο αέρας έχει τόσο ζωντανό οξυγόνο, τέτοια σφύζουσα ζωή, ώστε αναπνέοντάς τον οι άνθρωποι χαίρονται τη ζωή.
Ότι η θάλασσα προσφέρει τη ζωή στα ψάρια και σ' εμάς.
Ότι τα βουνά προσφέρουν τη ζωή στα δένδρα, στους θάμνους, στα δάση!
Ότι το καθετί γύρω της είναι ζωντανό, υπέροχο, θαυμαστό!
Δέος πρέπει να την καταλαμβάνει κοιτώντας το!
Ας θαυμάζει, ας θαυμάζει, ας θαυμάζει! Κάθε αίσθημα θαυμασμού πλάθει το παιδί μέσα της «πνευματικό», του σχηματίζει
εγκέφαλο με μια δομή πνευματική, τέτοια, ώστε κι αυτό αργότερα να θαυμάζει, να σέβεται, να ιεραρχεί, να τοποθετεί τις ιδέες, τις αξίες, πρώτες! Να αισθάνεται την θεϊκή όψη της Φύσης
και της Ζωής!

β) Ας θαυμάζει

η μητέρα τους
ανθρώπους!

ξεχωριστούς

' ^ ^ ο υ ς σκαπανείς εκείνους της Επιστήμης, της Τέχνης, της
Μεγαλουργίας, της Αγιότητας, που προσφέρουν το φως τους
σ' ένα τομέα της ανθρώπινης ύπαρξης! Ας διαβάσει τις βιογραφίες μεγάλων ανδρών και γυναικών, αγίων, εφευρετών, συνθετών, λογοτεχνών, και προπαντός ανθρώπων της αρετής,
και του φωτός. Ας θαυμάζει το μεγαλείο του πνεύματος και της
ψυχής τους.
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Ας θαυμάζει από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν,
τους ξεχωριστούς, για τη σοφία, την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη,
και την αγαθή δράση τους. Ας τρέφει μέσα της αισθήματα σεβασμού για τη μεγαλοσύνη των ανθρώπων αυτών!
Κι όσο βλέπει, θαυμάζει και σέβεται όλην αυτήν την ομορφιά, τη σοφία, την αγάπη, τη δύναμη ζωής, τόσο περισσότερο
εντυπώνει στην κυτταρική μνήμη του μελλογέννητου παιδιού
της τις αρετές τους, το μεγαλείο τους και συγχρόνως του εντυπώνει την κατάσταση θαυμασμού και σεβασμού της δικής της
ψυχής και το διαπλάθει για πάντα πνευματικό άνθρωπο, δομώντας πνευματικά τον εγκέφαλο και το νευρικό του σύστημα.

γ) Τέλος, η μέλλουσα μητέρα
πρέπει,
καθ' όλη την διάρκεια της αναμονής
της
γέννησης του παιδιού της, να κάνει μια αληθινή προσπάθεια
θετικοποίησής
της!
σημαίνει ότι μπροστά σε κάθε άνθρωπο, πρέπει να
έχει μια στάση θετική: Να βλέπει τις θετικές πλευρές του καθενός, και να αγνοεί θεληματικά και συστηματικά τις αδυναμίες
του, τα ελαττώματά του...
Βέβαια, η έγκυος πρέπει πρώτα να απομακρύνει από το περιβάλλον της, και να μην επισκέπτεται ανθρώπους, που τους περιφρονεί, που δεν έχει καλή σχέση μαζί τους, που η ματιά τους
δεν είναι απόλυτα καθαρή απέναντι της και η δική της η ματιά
δεν είναι επίσης ολοκάθαρη προς αυτούς.
Ας θαυμάζει προπαντός τον σύντροφό της! Ας βλέπει τις καλές, θετικές του πλευρές. Ας γίνει μεγαλόκαρδη αυτή και ο άνδρας της κι ας αποφασίσουν να μην ασχολούνται με ασημαντότητες, κι ας θαυμάζει ο ένας την ομορφιά και τις ψυχικές και
πνευματικές χάρες του άλλου.
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Την ίδια προσπάθεια θετικοποίησης έχει η μέλλουσα μητέρα να κάνει και για τα γεγονότα της καθημερινής της ζωής.
Το καθετί στις καθημερινές της εργασίες πρέπει να το δέχεται γαλήνια, χωρίς πάθος... Κι αν σοβαρά περιστατικά, δυσκολίες ή αληθινές δυστυχίες συμβαίνουν, κι αυτές ακόμη
πρέπει να τις δεχθεί με ηρεμία, με συνετή σκέψη, να τις αντιμετωπίσει, λέγοντας στον εαυτό της: «Κι αυτό θα περάσει!...
Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα!» Ή, μπροστά σε αναπόφευκτες απώλειες: «...αυτό έτσι έγινε... δεν μπορούμε να το
αλλάξουμε...»
Ας αποφασίσει, επίσης, να ζητήσει την βοήθεια του συντρόφου της, γενικά των δικών της, για τις κουραστικές εργασίες, αυτές που δεν μπορεί να τις κάνει... Ας μην είναι σχολαστική στα θέματα του νοικοκυριού, ας αποφεύγει να ασχολείται με τα τετριμμένα και τα ασήμαντα ή κι αυτά ακόμη ας τα κάνει, έχοντας μέσα της μια άλλη σκέψη, μια άλλη χαρούμενη αντιμετώπιση.

δ) Ας τρέφει προπαντός μέσα της την αγάπη
για το πιο υψηλό ιδανικό που υπάρχει:
Να κατευθύνει
τη ζωή της προς
την ολοκλήρωση,
προς την
τελειότητα:
Την Σοφία για το Πνεύμα της,
την Αγάπη για την Ψυχή της,
την Δύναμη για την Θέλησή της και
την Υγεία για το Σώμα της.
Έτσι ας σκέπτεται και για το παιδί της.
υτή η θετικοποίηση της ψυχικής ζωής της μέλλουσας μητέρας, η ιεράρχηση των έργων και ασχολιών της, δεν μπορεί-
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τε να φαντασθείτε πόσο αντικατοπτρίζεται στην πνευματική δομή του παιδιού που θα γεννηθεί.
Στ' αλήθεια, μέσα από τα απαλά, θετικά, ψυχικά κύματα ζωής με τα οποία η μητέρα εμποτίζει το έμβρυο, η πάνσοφη φύση εκτελεί έργο διάπλασης αρμονικό. Η αγαθότητα της ψυχής
της μητέρας, η πνευματικότητάτης, μέσα από τα αισθήματα του
θαυμασμού της εντυπώνονται στο ζεστό και απαλό σαν το κερί νευρικό του σύστημα και του προσφέρουν την γαλήνη και το
αίσθημα της ασφάλειας.
Και η γαλήνη και η ασφάλεια αποτελούν την βάση της σοφίας γιατί επιτρέπουν την ορθή, αρμονική διάπλαση του εγκεφάλου... ευνοώντας την διαστολή, το άπλωμα, την αρμονική κίνηση των κυττάρων του εμβρύου, ενώ ο φόβος και ο θυμός
της μητέρας εκπέμπουν κύματα αρνητικά, φόβου και θυμού,
δίνουν το μήνυμα:
«Προσοχή!

Κρυφτείτε!

Ζαρώστε!»

και όλα τα κύτταρα του εμβρύου ζαρώνουν, σφίγγονται,
συστέλλονται, μικραίνουν, ακινητοποιούνται!
Ο φόβος και ο θυμός της μητέρας συνειδητός ή ασυνείδητος σταματούν την ανάπτυξη και κλείνουν το νου του εμβρύου..., γιατί μόνο υπό συνθήκες αγάπης και αρμονίας μπορεί
να αυξηθεί κάθε ζωντανή ύπαρξη σ' αυτή τη γη.
Πειράματα, πράγματι, απέδειξαν ότι και τα λουλούδια μαραίνονται, τα φυτά ξεραίνονται, ακόμη κι αν τα ποτίζει κανείς,
κάτω από ένα περιβάλλον αρνητικό, άγχους, μελαγχολίας, ανησυχίας, επιθετικότητας.
Πόσο μάλλον μια ανθρώπινη ύπαρξη και μάλιστα στην
τρυφερότατη πρώτη αρχή της... Και η πιο υψηλή εκδήλωση της
αγάπης, η πιο λεπτή, η πιο τρυφερή είναι ο θαυμασμός, ο σεβασμός, η χαρά μπροστά στο μεγαλείο μιας ανθρώπινης ύπαρξης, ενός άνθους, ενός δένδρου, ή της θάλασσας και του βουνού!
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Η λεπτότητα διαπλάθει λεπτότητα, πνευματικότητα! Το χονδροειδές διαπλάθει χονδροειδείς ιδιότητες της νέας ύπαρξης.
Προσοχή λοιπόν νέες μητέρες, εκδηλώστε την λεπτότητα
της ψυχής σας... ώστε αργότερα να 'σθε υπερήφανες για την
λεπτότητα της ύπαρξης που θα φέρετε στον κόσμο!
Αφεθείτε να ζήσετε τα πιο λεπτά συναισθήματα έμπνευσης, χαράς, θαυμασμού, έκστασης ακόμη... αυτές οι καταστάσεις της ψυχής μεταβιβάζονται στο έμβρυο... και του προσφέρουν τα πρώτα ανεξίτηλα σπέρματα μιας πνευματικότατης ανάπτυξης, γιατί αποτελούν το πιο αιθέριο, ποιοτικά υψηλό και
στέρεο οικοδομικό υλικό για την ανοικοδόμηση του πιο λεπτού
οργάνου του: του εγκεφάλου του!
Αλήθεια, για την οικοδόμηση του εγκεφάλου απαιτείται λεπτότατο υλικό. Λεπτότατες σκέψεις και συναισθήματα.
Γιατί το όργανο αυτό της σκέψης και του πνεύματος μόνο
με όμοιο πνευματικό υλικό μπορεί να δομηθεί τέλεια.

ε) Ας οραματίζεται
τις αρετές
για το παιδί της
^ ^ ί / μ έ λ λ ο υ σ α μητέρα μπορεί να κάνει ένα άλλο σπουδαίο
έργο πνευματικό. Να φαντάζεται με τα μάτια της ψυχής της
το ίδιο το παιδί της σαν άνθρωπο μεγάλο, υπέροχο, άξιο, σοφό, αγαθότατο και δημιουργικό, και να θαυμάζει αυτές τις
αρετές του!
Αποφασίστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έτσι να βλέπετε το μελλογέννητο παιδί σας, να το θαυμάζετε εκ των προτέρων, ναπροσεύχεσθε κάθε μέρα γι' αυτό και λίγο αργότερα, δεν
θα πιστεύετε στα μάτια σας, καθώς θα παρακολουθείτε την λεπτότητα, το μεγαλείο που θα εκδηλώνει αυτή η αγαπημένη νέα
ύπαρξη!

Ι9ΐ

Εμπρός, λοιπόν! Έφθασε η ώρα να αποφασίσουμε να υποδεχόμαστε ανθρώπινα τις ανθρώπινες υπάρξεις... ώστε να γίνουν αληθινοί ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
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ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΚΙ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ!

\0 ο πρώτο σπουδαίο πραγματικό βήμα που έχετε να κάνετε περιμένοντας το δεύτερο παιδάκι, είναι να μάθετε στο πρώτο να το αγαπήσει, ήδη πριν από τη γέννησή του...
Να του αφυπνίσετε το αίσθημα της προστασίας, που εκείνος ή εκείνη ως μεγαλύτερος/η θα αισθάνεται για το μικρό αδελφάκι... Μαζί με τον πατέρα, μπορείτε να καθοδηγήσετε το
πρώτο παιδί να μιλάει, να χαϊδεύει το μωρό πάνω από την κοιλιά... να το αγαπήσει... να του εύχεται το «καλώς νά 'ρθει», να
του υπόσχεται την αγάπη του και την προστασία του... με λίγα
λόγια, να αισθάνεται ότι κι εκείνο συμμετέχει στην προετοιμασία και την αναμονή γέννησης του αδελφού... στην οικογενειακή χαρά της γέννησης!
Εξηγώντας του πόσο χαρήκατε ο πατέρας, η μητέρα, ο
παππούς και η γιαγιά όταν εκείνο γεννήθηκε...
Αν μάλιστα το πρώτο παιδί είναι και πιο μεγάλο, μπορείτε να
επεκταθείτε και να του πείτε πως η γέννηση των παιδιών είναι
η πιο μεγάλη χαρά, το πιο σπουδαίο έργο του Ανθρώπου, είναι
η πιο σπουδαία δημιουργία!
Έτσι του προσφέρετε σπέρματα κατανόησης και άσκησης
στον μελλοντικό του ρόλο ως γονιού και το εξοικειώνετε μ' έναν
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τέτοιο ρόλο...
Αν σωστά έχετε προχωρήσει στο πρώτο στάδιο, το πρωτότοκο παιδί δεν θα αισθάνεται ενόχληση δηλ. ζήλεια για την γέννηση του αδελφού!
Και όταν η ζήλεια είναι παρούσα, πρέπει να την αντιμετωπίσετε με υπομονή... να μην δραματοποιείτε τα πράγματα....
Είναι τόσο φυσικό... Το πρώτο παιδί είχε την αποκλειστικότητα της αγάπης, της προσοχής, του ενδιαφέροντος, του χρόνου ακόμη των γονιών του... και τώρα, με τη γέννηση του αδελφού ή της αδελφής, όλα τα παραπάνω πρέπει να τα μοιράζεται!
Πώς θα το αντιμετωπίσουμε;
Ε, λοιπόν, αγαπημένοι μου γονείς, για να το αντιμετωπίσουμε σωστά, εμείς πρέπει να εκπαιδευθούμε στο θέμα αυτό
της αύξησης της οικογένειας.
Και πρώτα-πρώτα πρέπει να μη δραματοποιήσουμε το γεγονός της κάποιας ζήλειας του παιδιού μας και να μην το θεωρούμε ότι έχει κακία, μοχθηρία ή ο,τιδήποτε άλλο φρικτό ελάττωμα. Όχι... απλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι το παιδί μας αισθάνεται μια μεγάλη ανασφάλεια από την έλευση στον κόσμο
του νέου... αδελφού... Και να προσφέρουμε και σ' αυτό μεγάλη αγάπη, ώστε να βλέπει ότι τίποτε δεν έχασε από την νέα
γέννηση. Γιατί το παιδί, είναι μια πολύ αισθαντική ύπαρξη και αισθάνεται πάρα πολύ καλά ότι οι γονείς είναι τώρα ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, με το νέο αδελφάκι, όπως ήτανε κάποτε μ' εκείνο... Και φοβάται ότι τώρα τα έχασε όλα... όλη την αγάπη των
γονιών...
Σιγά-σιγά θα μάθει να μοιράζεται την αγάπη των γονιών...
Όπως θα μάθει επίσης κι εκείνο να επεκτείνει την αγάπη του και
στο νέο αδελφάκι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπαψε να αγαπάει
τους γονείς! Για όλους το νέο αδελφάκι είναι ένα μάθημα... Μια
επέκταση της οικογένειας σημαίνει ότι πρέπει όλοι να επεκταθούμε... δηλαδή: όχι να αποσύρουμε από το ένα την αγά-
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πη, για να την προσφέρουμε στο άλλο, αλλά να ανοίξουμε την
καρδιά μας περισσότερο, ώστε να μπορεί να χωρέσει πιο πολλά πλάσματα, να τους προσφέρει πιο πολύ νερό από την πηΥΠ της!
Αυτό είναι και το μυστικό... Το πρόβλημα συνήθως είναι σ'
εμάς, όχι στο πρωτότοκο παιδί μας... Εκείνο, απλά συλλαμβάνει ότι η αγάπη, έστω και λίγο, αποσύρθηκε από κείνο...
Ο γονιός πρέπει να μάθει να θαυμάζει, να εκτιμάει, να καμαρώνει, να πιστεύει στην αξία και στην μοναδικότητα του πρώτου παιδιού, πριν μάλιστα ακόμη να αποφασίσει να αποκτήσει
το δεύτερο!
Κι αν το έχει ήδη αποκτήσει, πρέπει να ασκηθεί πρώτα-πρώτα στην αυτοεκτίμηση (μόνον κάποιος που δεν εκτιμάει τον εαυτό του, δεν εκτιμάει και τον άλλον και ιδίως δεν εκτιμάει το
παιδί του, δικό του προϊόν), αλλά και στην εκτίμηση του πρώτου
παιδιού!
Ζήλεια αισθάνεται, πολύ περισσότερο, το παιδί που οι γονείς δεν το έχουν θαυμάσει αρκετά, που δεν το έχουν καμαρώσει... Ο σπόρος της ζήλειας υπήρχε από πριν... και βρίσκεται μέσα στην έλλειψη πλήρους αποδοχής του παιδιού εκ μέρους
του γονιού και ιδιαίτερα της μητέρας.
Βέβαια, με το δεύτερο παιδί, ο χρόνος της μητέρας είναι περιορισμένος. Ας προσφέρει, λοιπόν, σε μισό χρόνο,
που θα ασχολείται με το πρώτο της παιδί, την διπλάσια αγάπη! Το παιδί το αισθάνεται και τα πράγματα σιγά σιγά
διευθετούνται.
Κυρίως, αγαπημένοι μου γονείς, πρέπει να μην δώσουμε καμία σημασία στο γεγονός της ζήλειας...
Μ' αυτό εννοούμε ότι, αφού το αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε παραπάνω, προσφέροντας αγάπη, θαυμασμό και εκτίμηση στο πρώτο μας παιδί, πρέπει να ξεχάσουμε απολύτως το θέμα.. Και να μη μας απασχολεί καθόλου!
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Αν το ξεχάσουμε, σιγά σιγά και το παιδί θα το ξεχάσει. Αν
το θυμόμαστε συνεχώς και απασχολεί την σκέψη μας απλά το
ενδυναμώνουμε, το τρέφουμε συνεχώς και εμείς ουσιαστικά
το δημιουργούμε...
Βέβαια, είναι εύλογο ότι θα αντιμετωπίσουμε πρακτικά το
θέμα, δηλαδή θα είμαστε άγρυπνοι, στις επαφές των δύο, παρόντες εμείς... Και στα μεγαλύτερα αδελφάκια, όταν βλέπουμε
ότι τσακώνονται επικίνδυνα απλά θα τα χωρίζουμε, στην πράξη, χωρίς όμως να δώσουμε στο γεγονός του τσακωμού τους
καμία απολύτως συναισθηματική χροιά...
Χωρίς, δηλαδή, ν' αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι το παιδί
μας έχει κακία ή εμπάθεια ή ό,τι άλλο.... Αυτές οι σκέψεις που
μπορεί να κάνουμε είναι όλες απολύτως λανθασμένες, και οφείλονται στις δικές μας και μόνο ερμηνείες-παρερμηνείες. Απλά
μεγαλοποιούμε, ερμηνεύοντας, σύμφωνα με τους κανόνες των
μεγάλων, παιδικά συναισθήματα, που είναι τελείως διαφορετικά: τη μια στιγμή εκδηλώνουν θυμό, επιθυμία διεκδίκησης του
παιχνιδιού... και την άλλη εκδηλώνουν αγάπη, τρυφερότητα και
χαρά... όπως στη Φύση, που τη μια βρέχει και μπουμπουνίζει και
σε λίγο βγαίνει ο ήλιος!
Ας μην δώσουμε τόση σημασία στις εκρήξεις... απλά, πρέπει μόνο να τις αντιμετωπίσουμε, χωρίζοντας τα δυο παιδιά στην
πράξη, και επιτρέποντάς τους μετά να συνεχίσουν το παιχνίδι.
Αν εμείς δεν δραματοποιούμε καθόλου τον τσακωμό των
παιδιών, την ζήλεια του μεγάλου, αλλά φροντίζοντας πάντα να
σταματάμε την συμπλοκή, χωρίς κηρύγματα και συνεχίζοντας
να προσφέρουμε την αγάπη μας και στα δύο παιδιά και στα τρία και τέσσερα, όσα έχουμε, αυτές οι καταστάσεις σιγά-σιγά θα
αποδυναμώνονται και θα σταματήσουν, να είμαστε βέβαιοι.
Αυτά, αγαπημένοι μου γονείς, σας τα λέω με απόλυτη βεβαιότητα, μεσ' από την πείρα μου, των δύο παιδιών μου:
Ζήλεια, τσακωμοί, που υποκινούνταν ιδίως από το πρώτο

196

παιδί, συχνά συνέβαιναν. Βλέπω όμως τώρα, που τα παιδιά μεγάλωσαν και κυριολεκτικά λατρεύουν το ένα το άλλο και κάνουν
το παν για να προσφέρουν την βοήθειά τους το ένα στο άλλο,
πόσο άδικο είχα να ανησυχώ... και ιδίως να παρερμηνεύω την
ζήλεια και τους τσακωμούς και να τη θεωρώ σημαντικό, δυσάρεστο γεγονός!
Όχι, πρέπει απλά να αντιμετωπίσουμε πρακτικά την ζήλεια
και τους τσακωμούς των παιδιών και να αποφασίσουμε:
Εμείς να τσυς προσφέρουμε, στο καθένα χωριστά, την άπειρη αγάπη μας, το θαυμασμό μας, την πίστη μας, ότι είναι
θαυμάσια, το καθένα για τα ιδιαίτερα δικά του χαρίσματα!
Ποτέ να μην τα συγκρίνουμε, μόνο να τα αποδεχόμαστε και
συγχρόνως να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά αγαπιούνται, λατρεύονται, σαν αδελφάκια αγαπημένα...
Ακόμη κι αν βλέπουμε εκδηλώσεις καταπίεσης του ενός αδελφού από το άλλο, ζήλειας, και τσακωμού, εμείς να πιστεύουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι αγαπιούνται και να τους το δείχνουμε. Τα παιδιά θα ξεπεράσουν την ψυχολογική τους δυσκολία και
θα εκδηλώσουν την φυσική τους αγάπη, προπαντός όταν εμείς
τους δίνουμε το παράδειγμα της αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης προς τον πατέρα, τους γονείς μας (και όλους μέσα στην οικογένεια) και εξ ίσου προς όλα τα παιδιά μας.
Η στάση μας κατανόησης, αγάπης, αποδοχής, θαυμασμού,
εκτίμησης προς όλους και προς τον εαυτό μας θα οδηγήσει τα
παιδιά μας προς την σωστή στάση προς τ' αδέλφια τους και
προς τους άλλους. Η οικογένεια είναι ένας μικρόκοσμος, που
μας μαθαίνει πώς να φερόμαστε στον μακρόκοσμο της κοινωνίας, του έθνους, του κόσμου ολόκληρου...
Έτσι, λοιπόν, αγαπημένοι μου γονείς, ό,τι βλέπετε στα παιδιά σας, στην οικογένεια σας, πάρτε το σαν αρχή: αφορμή για
εργασία με τον εαυτό σας! Από σας, από τη δική σας στάση ξεκινούν όλα... Μην τα βάζετε με τα παιδιά σας, μεγάλα ή μικρά...
Εσείς δείξτε τους τον δρόμο της αυτοεκτίμησης, της εκτίμησης
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του άλλου, του θαυμασμού του άλλου, του θαυμασμού του εαυτού, του μοιράσματος του παιχνιδιού, του μοιράσματος του
γονιού, της αγάπης χωρίς όρια... Μην προσκολλάστε σε μικροπράγματα... μικροζήλειες...
Η ζωή είναι ένα απέραντο σχολείο... Γι' αυτό είμαστε εδώ,
για να μάθουμε να φερόμαστε πιο σωστά προς τους άλλους και
τον εαυτό μας... για να διορθώσουμε... χωρίς τύψεις, χωρίς
ενοχές....
Η τύψη και η ενοχή μας ακινητοποιούν, δεν μας βοηθούν να
διορθώσουμε... Δεν πρέπει να αυτοτιμωρούμαστε με τις τύψεις
μας, αλλά μόνο να βλέπουμε καθαρά και να αλλάζουμε στάση.
Τα παιδιά μας είναι συναρπαστικά, μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας... να γίνουμε καλύτεροι... είναι οι
δάσκαλοί μας! Η ζωή γίνεται θαυμαστή μαζί τους!
Όριστε μια άσκηση για να βοηθήσετε τ' αδελφάκια να ξεπεράσουν την ζήλεια και τον ανταγωνισμό και ν' αγαπιούνται, όλο
και περισσότερο:
Όσο είσθε γαλήνιοι, ήσυχοι, μπορείτε να φέρνετε στο νου
σας, με πολλή αγάπη, τα δύο αδελφάκια, και να τα βλέπετε με
τα μάτια της φαντασίας σας μαζί και τα δύο, κοντά, να συνεργάζονται και να παίζουν αγαπημένα και τα κεφαλάκια τους ν'
ακουμπούν το ένα το άλλο, κι εσείς να αισθάνεσθε ότι τ' αγαπάτε, τα λατρεύετε και τα δύο, κι ότι είσθε μαζί τους και κείνα
επίσης σας αγαπούν και άνετα σας απευθύνουν τον λόγο, πότε το ένα πότε το άλλο!
Μ' αυτό τον τρόπο, αγαπητοί μου φίλοι, δημιουργείτε αόρατους αλλά δυνατούς δεσμούς αγάπης για τα δύο παιδιά μεταξύ τους και για σας με τα παιδιά!
Μπορείτε ακόμη και να ζωγραφίσετε τα δυο παιδιά αγκαλιασμένα, αγαπημένα και αυτή την εικόνα να την κοιτάτε κάθε μέρα... και μετά να την έχετε κάπου κρυμμένη!
Το θεωρείτε αστείο; Κάντε το και θα ιδείτε τα αποτελέσματα!
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Η ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Μ' ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Ας το
διδάξουμε
στους μικρούς μας φίλους!

ενδομήτρια ζωή είναι πολύ κοντά στη μνήμη των μικρών
παιδιών... Μπορούμε να τους την... θυμίσουμε και να τονίσουμε συγχρόνως τον θαυμαστό ρόλο της μητρότητας, της πατρότητας... αλλά και τον δικό τους ρόλο του αδελφού και
αδελφής με το συναρπαστικό παρακάτω παραμύθι...
Ένα παραμύθι-αληθινή εμπειρία (στον συμβολισμό
του), που διδάσκει το σύνολον της προγεννητικής αγωγής
στους μικρούς μας φίλους, που αργότερα θα γίνουν κι αυτοί γονείς!

<ϊο μωρό οτηγ

κοιβιά ms

μαμά$1

Μαμά είχε ένα μωρό μέσα στην κοιλιά της! 'Ηταν τόσο
χαρούμενη ...
Της ήταν αδιάφορο αν το μωρό θα ήταν αγόρι ή κορίτσι! Θα
ήταν έτσι ή αλλιώς καλοδεχούμενο, γιατί ήταν το πολυαγαπημένο της μωρό...
Για να αναπτυχθεί, η μαμά το τάιζε με μεγάλη φροντίδα. Του
άρεσαν πολύ τα φρούτα: τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα σταφύλια,
το καρπούζι, το πεπόνι, τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φουντούκια, οι σταφίδες... Λάτρευε επίσης
τις ολόφρεσκες και ποικίλες σαλάτες, επίσης το ψάρι, το τυρί,
το γιαούρτι, το πληγούρι, τον τραχανά, τις φακές, τα φασόλια... τόσα πράγματα, που η μαμά έτρωγε, απολαμβάνοντάς
τα πραγματικά!
Τα γεύματα για κείνην αποτελούσαν στιγμές ηρεμίας και ευχαρίστησης, όπου έτρωγε σιγά, με αγαλλίαση. Και στο τέλος
ρωτούσε το μωρό:
-'Ήτανε

καλό το γεύμα; Σου

άρεσε;

Και εκείνο, απαντούσε, ευχαριστημένο:
-Χμμμ!
Κατά την διάρκεια της ημέρας η μαμά εργαζόταν με ευχαρίστηση και όταν μπορούσε, σταματούσε για λίγο, ξεκουραζόταν κι έπαιρνε βαθειές αναπνοές, σαν να ήθελε να μεταφέρει
στο μωρό της ένα μικρό μέρος του γαλάζιου ουρανού και του
φωτός του ήλιου!
Όταν είχε περισσότερο χρόνο, του έλεγε:
- Θα ζωγραφίσω

για σένα μωρό

μου!

Και με μπλε, κόκκινες, κίτρινες και πράσινες πινελιές, έφτιαχνε όμορφα λουλούδια. Κι έπειτα ρωτούσε το μωρό της:
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- Σου αρέσουν τα λουλούδια

που ζωγράφισα

για σένα;

Και το μωρό απαντούσε:
-Χμμμ...
Άλλες φορές η μαμά καθόταν πολύ αναπαυτικά κι άκουγε
μουσική! Του μωρού δεν του άρεσε ούτε το ροκ ούτε οι θορυβώδεις ρυθμοί... Κλωτσούσε ασταμάτητα... Έτσι, η μαμά διάλεξε για κείνο απαλές μουσικές: Mozart, Vivaldi... και το μωρό παρέμενε εντελώς ήρεμο και χαρούμενο κι έλεγε:
-Χμμμ...
Κατά την διάρκεια της ημέρας, η μαμά εξηγούσε διάφορα
πράγματα στο μωρό:
- Τι ωραία μέρα, μωρό μου, τι ωραίος ήλιος!...
Ολόλαμπρος,
φωτίζει και γεμίζει χρώματα όλη την φύση... Ο ουρανός είναι
γαλάζιος κι απέραντος! Η θάλασσα γαλήνια, μπλε,
μαγευτική...
Τα βουνά πανύψηλα... σεβάσμια!... Τα λουλούδια ευωδιαστά και
πλουμιστά,
χρωματιστά!
- Σήμερα βρέχει, το ξέρεις; θα ποτισθούν

τα

φυτά!

Ή, ακόμα:
- Κάνει πολύ κρύο σήμερα,
στά ρούχα!

πρέπει να φορέσουμε

πολύ ζε-

Και όταν εργαζόταν στην κουζίνα:
-Αυτή η σούπα θα είναι απολαυστική!... Έχει σπανάκι,
μύδια, καρότα... Θα δεις θα σου αρέσει πολύ!

κρεμ-

Άλλες φορές η μητέρα έλεγε στο μωρό:
- Τι ακαταστασία που έχει αυτό το δωμάτιο... Θα τα βάλουμε όλα σε μια τάξη και στη συνέχεια θα πάρουμε βαθειές αναπνοές και θα ξεσκονίσουμε. Μας αρέσει να είναι όλα καθαρά, έτσι δεν είναι, μωρό μου;
Η μαμά τραγουδούσε συχνά. Αγαπούσε πολύ να τραγουδάει, αλλά τώρα τραγουδούσε ειδικά για το μωρό. Τραγουδού-
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σε κι όσο καθόταν ή ήταν όρθια, όταν εργαζόταν ή όταν πήγαινε περίπατο. Και του έλεγε:
- Μια μέρα, στο μέλλον, θα αναγνωρίσεις
δια που τραγουδώ για σένα/

αυτά τα

τραγού-

Και το μωρό αισθανόταν τρισευτυχισμένο κι έλεγε:
-Χμμμ...
Το βράδυ, τις Κυριακές και τις γιορτές, ο αδερφός του, η
αδερφή του, η. γιαγιά και ο παππούς του ήταν κοντά του: Σε
όλους άρεσε να του μιλούν.
Η Κατερίνα και ο Εμμανουήλ είχαν πάντοτε να διηγηθούν
ιστορίες από το σχολείο τους.
Ο μπαμπάς έφθανε συνήθως στο σπίτι πιο αργά. Αλλά το
μωρό περίμενε με υπομονή την στιγμή της επιστροφής του
μπαμπά, γιατί όλες τις ημέρες, προτού να κοιμηθεί, ο μπαμπάς
και η μητέρα έμεναν λίγο συζητώντας μαζί του, πολύ γλυκά, με
πολύ αγάπη και χαϊδεύοντας το πολλή ώρα. Ο μπαμπάς έπαιζε επίσης φλογέρα. Και το μωρό του έλεγε:
- Νομίζω ότι θα μου αρέσει για πάντα η φλογέρα.
μάθω μουσική!

Κι εγώ θα

Και ο μπαμπάς τραγουδούσε στο μωρό.
- Τι ωραία φωνή τενόρου που έχει ο
- Σου αρέσει, μωρό

μπαμπάς!

μου;

-ΧμμμΤότε έπαιζαν ένα παιχνίδι που του άρεσε πολύ: ο μπαμπάς
έβαζε το μεγάλο και ζεστό χέρι του στην κοιλιά της μαμάς και
του έλεγε τρυφερά λόγια! Και το μωρό αποζητούσε τη συνάντηση και την ζεστασιά του χεριού του, που του μετέδιδε δύναμη
και ασφάλεια. Ήταν διαφορετικό το χέρι του μπαμπά από αυτό της μαμάς!

2.
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Κάθε μέρα η μητέρα κι ο πατέρας έλεγαν: αυτό το μωρό θα
γίνει όταν θα γεννηθεί και θα μεγαλώσει ένας Αληθινός Άνθρωπος, γεμάτος Αγάπη, Καλοσύνη, Σοφία, Δικαιοσύνη! Θα 'μαστέ πάντα υπερήφανοι γι' αυτό!
-Χμμμ...

και βέβαια θα γίνω...

Καμιά φορά είχαν και οι τρεις μια συζήτηση πολύ σοβαρή.
Άλλοτε η μαμά του έλεγε:
- Ξέρεις, μωρό μου, σήμερα
γιαγιά σου είναι άρρωστη, ή:

είμαστε

λυπημένοι,

επειδή η

- Είμαστε ανήσυχοι, γιατί αυτόν τον μήνα υπάρχουν
σότερα έξοδα να εξοφλήσουμε,
ή:

περισ-

- Η μαμά έχει ένα πρόβλημα με την εργασία της. Αλλά όλα
θα διορθωθούν και οι δυο μας μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και γρήγορα θα έρθουν πάλι ημέρες ευτυχισμένες και ξένοιαστες... ο ήλιος ανατέλλει κάθε μέρα!
Το μωρό καταλάβαινε και έλεγε:
-Χμμμ,

χμμμ...

Και σιγά σιγά γινόταν πιο δυνατό και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέλλον, γιατί καταλάβαινε ότι στη ζωή υπάρχουν,
εκτός από χαρές και λύπες, και ότι καμιά φορά μας αναγκάζουν
ακόμη και να κλάψουμε... αλλά ο ήλιος ανατέλλει πάντα ξανά...
η μητέρα και ο πατέρας το αγαπούν!
Και οι μέρες κυλούσαν ήρεμα, και το μωρό ζούσε, μεγάλωνε και μάθαινε!
Μια μέρα, έκαναν με τη μητέρα έναν περίπατο... όπως συνήθιζαν να κάνουν μαζί...
Η μητέρα ήταν πολύ ευτυχισμένη... Θαύμαζε γύρω της την
άπειρη ομορφιά... και ευχαριστούσε τον Θεό για όλη αυτή την
πανέμορφη, ευωδιαστή πλάση... Τι ωραίος που είναι ο κόσμος...
του είπε... Όταν θα γεννηθείς θα δεις!

2. Ο03

- Δεν θέλω να

γεννηθώ!

-Αλλά είναι σίγουρο ότι θα γεννηθείς! Η ζωή είναι
έξω στον κόσμο! είπε η μαμά με
τρυφερότητα!

υπέροχη

-Δεν θέλω να γεννηθώ, είμαι πολύ καλά εδώ..., είπε με πείσμα το μωρό!
Η μαμά στενοχωρήθηκε τόσο πολύ, που άρχισε να
κλαίει...
- Τι μπορώ να κάνω; αναρωτήθηκε.
Και επέστρεψε στο σπίτι. Ο αδελφός και η αδελφή του μωρού είχαν ήδη επιστρέψει από το σχολείο. Και η μαμά τους τα
διηγήθηκε όλα!
- Μην ανησυχείς,
να θελήσει να βγει!

μαμά, ξέρουμε

πώς θα κάνουμε το μωρό

Και η Κατερίνα έβαλε το κεφάλι της πάνω στην κοιλιά της
μαμάς της:
- Μωρό, μ' ακούς;
- Ναι, απάντησε αυτό.
- Βγες... κραύγασε
- Ουάαααα!
φοβάμαι!

με όλη της τη δύναμη!

-κραύγασε το μωρό- δεν βγαίνω, με κάνεις να

Και ήρθε έπειτα η σειρά του Εμμανουήλ. Έβαλε το κεφάλι
του στην κοιλιά της μαμάς.
- Μωρό, μ' ακούς;
-Ναι.
- Βγες και θα σου δώσω 100

δραχμές!

- Α! Α! Α! - φώναξε το μωρό - 100 δραχμές,

τι είναι

αυτό;

Όχι, δεν βγαίνω.
Όταν η γιαγιά ήρθε, έβαλε κι αυτή το κεφάλι της στην κοιλιά της μαμάς:
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- Μωρό, μ' ακούς; Είμαι η γιαγιά
-Α, ωραία! απάντησε

σου!

το μωρό!

- Αν βγεις, θα σου φέρω ένα ωραίο γλυκό με

σοκολάτα!

- Χμμμ! απάντησε το μωρό, μ' αρέσουν πολύ αυτά που μου
δίνει η μαμά μου να τρώω, δεν θέλω να βγω από εδώ!
Ο παππούς ήρθε και έβαλε το κεφάλι του πάνω στην κοιλιά
της μαμάς:
- Μωρό, μ' ακούς; Είμαι ο παππούς

σου!

-Α, ωραία! απάντησε το μωρό.
- Αν βγεις, θα σε πάω περίπατο με το

αυτοκίνητο!

- Χμμμ -έκανε το μωρό- είμαι πολύ καλά εδώ! Και η μαμά με
πηγαίνει επίσης
περίπατο!
Και το μωρό αποκοιμήθηκε. Όλη η οικογένεια ήταν λυπημένη.
- Τι να κάνουμε; Τι να

κάνουμε;

Τότε ήρθε ο μπαμπάς. Φίλησε τη μαμά, την Κατερίνα και τον
Εμμανουήλ, την γιαγιά και τον παππού. Και όλοι είπαν:
-Χμμμ...
-Ε, τι κάνετε; ρώτησε το μωρό!
-Δίνουμε φιλιά ο ένας στον άλλον! είπε ο μπαμπάς. Και να
ακόμα ένα φιλί για σένα!
Ο μπαμπάς έβαλε τα χείλια του στην κοιλιά της μαμάς και
του έδωσε ένα μεγάλο φιλί!
- Δεν αισθάνθηκα

τίποτα! είπε το μωρό!

-Είναι αλήθεια, είπε ο μπαμπάς, δεν μπορείς να
τα φιλιά μας, γιατί δεν έχεις ακόμα γεννηθεί!
- Έρχομαι!

φώναξε το μωρό.

- Περίμενε,

περίμενε ένα

λεπτό!..
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αισθανθείς

Ο γιατρός Γελαστός ήρθε, για να βοηθήσει το μωρό να γεννηθεί!
- Τι ωραίο παιδί! είπε.
- Χμμμ, έκανε το μωρό, πού είναι ένα φιλί για μένα;
Τότε η μαμά έδωσε πολλά φιλιά στο μωρό! Και στη συνέχεια, ο μπαμπάς, η Κατερίνα, ο Εμμανουήλ, η γιαγιά και ο παππούς!
- Χμμμ! γελούσε το μωρό, πόσο μου αρέσει αυτό!., και αφέθηκε ευτυχισμένο να κοιμηθεί στην αγκαλιά της μαμάς!

Αυτή είναι η ιστορία της μαμάς και του μπαμπά,
της Κατερίνας και του Εμμανουήλ, της γιαγιάς και του παππού
και του μωρού,
που έμαθε να περπατάει, να μιλάει, να τραγουδάει
και να ζωγραφίζει κίτρινα και κόκκινα και γαλάζια
λουλούδια,
αλλά κυρίως λάτρευε να δίνει και να παίρνει φιλιά...
αμέτρητα
φιλιά!
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15
ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ας
συνοψίσουμε!
Δέκα οδηγίες Προετοιμασίας
της Νέας

Ζωής

ο ^ ^ π ό πότε ν' αρχίσουμε την ανατροφή του παιδιού;
Από πότε να μεριμνήσουμε για την υγεία του, τον καλό του
χαρακτήρα, τη μάθηση των Ηθικών Αξιών της Ζωής;
- 9 μήνες πριν από τη γέννησή του... απαντάει ο Σωκράτης... αλλά και η πρωτοπορία της σύγχρονης επιστήμης!
Μετά τη γέννηση είναι ήδη αργά! Το παιδί, με όλα του τα όργανα, είναι σχηματισμένο...
Το παιδί που γεννιέται είναι ήδη 9 μηνών!
Οι νέες ανακαλύψεις έφεραν μια νέα διάσταση στην Μητρότητα, στην Πατρότητα και στη μεγάλη δυνατότητα των νέων
μελλόντων γονέων να οικοδομήσουν σωστά το μέλλον του παιδιού τους, θεμελιώνοντας, ήδη από την Αρχή της Ζωής του, από
τις ρίζες του, την Υγεία του και δομώντας θετικά τις δυνάμεις
της Ψυχής του!
Αν οι γονείς βιώσουν αυτήν την ουσιώδη περίοδο των 9
μηνών της αναμονής της γέννησης του παιδιού τους, μες
στην Ειρήνη, την Αγάπη, τη Γαλήνη, την προσοχή της Διατροφής, της Αναπνοής, την Υγιεινή Ζωή τους και τη θετικότητα
της σκέψεως και του συναισθήματος, αυτή η θετική τροφή κά-
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θε είδους που στέλνουν στο μελλογέννητο παιδί τους, αποτελεί το πιο σπουδαίο δώρο που του προσφέρουν για όλη
του τη ζωή!
Αποτελεί συγχρόνως την πιο θεμελιώδη Πρόληψη, Αγωγή
Υγείας: Αρμονική Διάπλαση από την Αληθινή Αρχή της Ζωής!
Οι Έλληνες και Ελληνίδες μέλλοντες γονείς, ας ξέρουν
πρώτα-πρώτα, ότι η δημιουργία της ζωής είναι ένα έργο ιερό και
πρέπει να προετοιμασθούν γι' αυτό με συνέπεια και σεβασμό:
φροντίζοντας, ήδη πριν από τη σύλληψη, την διατροφή τους,
(δες παραπάνω: ίδιοι είναι οι κανόνες) την ποιότητα της ζωής
τους, και προπαντός ασκούμενοι στην εκπλέπτυνση της μεταξύ τους αγάπης, αποδοχής, κατανόησης, αλληλοεκτίμησης και
θαυμασμού!
Ας ασκηθούν στην προσφορά προς τον σύντροφο, με την
απάρνηση του εγωισμού, μόνον έτσι θα φθάσουν στην Ευτυχία!
Ας βλέπουν, ο ένας τον άλλον, με μεγαλοψυχία-όχι με μικρότητα-με στάση συγχώρησης των αδυναμιών (ας σκέπτεται ο
καθένας να ξεπεράσει τις δικές του!) και με θαυμασμό των προτερημάτων της ψυχής του συντρόφου!
Με την ίδια μεγαλοψυχία και επιθυμία ανακάλυψης του θετικού, των χαρισμάτων, ας βλέπει ο καθένας και τους ανθρώπους του φιλικού και συγγενικού περιβάλλοντος... αλλά και τα
καθημερινά προβλήματα της Ζωής!
Ζώντας με αισιοδοξία (οι δυσκολίες... θα περάσουν... και η
χαρά θα έρθει και πάλι), βλέποντας πάντα την θετική πλευρά
της ζωής... έχοντας στάση κατανόησης του συνανθρώπου εμποτίζουν την κυτταρική δομή του εμβρύου, μ' ένα τόσο έντονο αρμονικό ενεργειακό κύμα, ώστε βελτιώνουν τον γενετικό του κώδικα, μεταλλάσσουν προς το τελειότερο το DNA των χρωμοσωμάτων του. Μια τέτοια στάση του ζευγαριού φορτίζει το πρώτο σπερματοζωάριο και το ωάριο με την πιο αρμονική δύναμη
ζωής!
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Η αληθινή μητρότητα αρχίζει από τη σύλληψη! Η πατρότητα επίσης!
Αν η σύλληψη και η κυοφορία του ανθρώπου βιωθούν με την
τρυφερότητα, πνευματικότητα, τον σεβασμό που τους πρέπει,
η νέα γενιά, θα μας εκπλήξει με την σοφία και την ευγένεια
της, με τις χάρες και τα ταλέντα της... Και ο άνδρας και η γυναίκα, αυτοί πρώτοι, θα αισθάνονται ευτυχισμένοι, υπερήφανοι,
καταξιωμένοι!... καλύτεροι!
Ας αποδώσουμε στη μητρότητα την αληθινή της διάσταση: την διάπλαση του παιδιού, από τις ρίζες του, αρμονικού
στο σώμα και στο πνεύμα.
Ορίστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λίγες συμβουλές... για
την ιερότητα του Έρωτα, για το μεγαλείο της δημιουργίας της
Ζωής!
Όλα τα νέα κορίτσια και οι νέες γυναίκες, όλα τα αγόρια και
οι άνδρες, όλη η κοινωνία, πρέπει να ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε, το νέο ζευγάρι, την έγκυο και τη Νέα Γενιά.
Πρέπει πρώτα να ξέρετε, ότι πολύ πριν την σύλληψη, πρέπει να αποφασίσετε να μην καπνίζετε και να μην πίνετε καθόλου
οινόπνευμα, να τρέφεσθε υγιεινά, να κάνετε περιπάτους στον
καθαρό αέρα, αναπνέοντας βαθειά και προ παντός να έχετε
μια βαθειά ψυχική και πνευματική αγάπη μεταξύ σας, μια μεγάλη τρυφερότητα, κατανόηση, θαυμασμό ο ένας για τον άλλον
και χαρά στην μεταξύ σας επικοινωνία! Έτσι βοηθάτε την επιλογή ενός θετικόύ γενετικού κεφαλαίου, κατά την σύλληψη,
δηλ. μια καλή κληρονομικότητα του παιδιού.
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1. Η Σύλληψη

pa

μέββοηεί

yards

my έχκυο και τοτ

είναι η Αρχή της

πατέρα

Ζωής!

C / Rέα μου, αγάπησε τον Σύντροφο σου σαν
της Σοφίας και της Δύναμης,

της υπέροχης

εκπρόσωπο
Αρρενωπότητας!

c # l έε

μου, αγάπησε την Σύντροφό σου σαν εκπρόσωπο
της Ομορφιάς, της Άπειρης Αγάπης, της Μαγευτικής
Θηλυκότητας!... κι ευχηθείτε μαζί, ένας υπέροχος Αληθινός Ανθρωπος να
γεννηθεί απ' την ένωσή σας...

^ Ο ή σ τ ε την ένωσή σας, θαυμάζοντας ο καθένας στον άλλον την πιο όμορφη πλευρά του, τα προτερήματα, τις χάρες
του, το μεγαλείο της ψυχής του, ξεχνώντας τις αδυναμίες του.
Αγαπήστε στον/στην αγαπημένο/η σας το σώμα και την ψυχή
του, κι εκφράστε του/της την αγάπη σας και τρυφερότητά σας.
Ζήστε την ένωσή σας πνευματικά με απόλυτη αγάπη και αφοσίωση.
Η σκέψη και τα συναισθήματα του ζεύγους την ώρα της ένωσης του αποτελούν τον πρώτο θεμέλιο λίθο του παιδιού που
θα δημιουργήσουν...
Η σύλληψη είναι η αρχή της ζωής.

2.ΙΟ

Αποφασίστε να φέρετε στον κόσμο το παιδί σας, επιθυμώντας το μ' όλη σας την ύπαρξη, έχοντας γίνει ήδη πατέρας και
μητέρα στο νου και στην καρδιά!

2. Χαρείτε το Νέο ιερό σας Έργο.
Είσθε, με τον Θεό,
Συνδημιουργοί
της Νέας Ζωής!
^JVljoKXQ, έμαθες, καλή μου, ότι περιμένεις παιδί;
Ας γεμίσετε κι οι δύο χαρά, ενθουσιασμό, ευγνωμοσύνη,
υπερηφάνεια! Είναι μεγάλη η τιμή που σας γίνεται, να φέρετε
στον κόσμο μια Νέα Ζωή!
Είσθε ήδη Γονείς!
Ζήστε την αναμονή της γέννησης του παιδιού σας, σα μια
γιορτή, με εκείνο, κύριο καλεσμένο σας!
Αν εσύ, μητερούλα, (είσαι μητερούλα ήδη από τη σύλληψη!), αν εσύ, με τη βοήθεια του συντρόφου σου ζήσεις την εγκυμοσύνη σου ευτυχισμένη, γεμάτη χαρά και αγάπη, το αίμα
σου θα είναι πλούσιο σε συστατικά και καθαρό, χωρίς τοξίνες,
διότι οι ενδοκρινείς αδένες σου εκκρίνουν στο αίμα τις αγαθοποιές ορμόνες ενδορφίνες και μ' αυτό το πλούσιο και καθαρό
αίμα θα πλάσεις αρμονικά όλα τα όργανα του σώματος του
παιδιού σου! Όλο το σώμα του θα είναι υγιές, καλοσχηματισμένο και όμορφο. Ο εγκέφαλος του θα διαμορφωθεί σωστά και θα
είναι έξυπνο! Το παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό του σύστημα, το νευρικό του σύστημα θα διαπλασθούν αρμονικά και
θα είναι δυναμικό, σταθερό, υπομονετικό, ψυχικά ευπροσάρμοστο, ευγενικό.
Είσαι η Μητέρα της Αυριανής Ανθρωπότητας!
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3. Ρύθμισε

Αναπνοή,

Υγιεινή Ζωή και

Διατροφή

c / n αναπαύεσαι. Να προτιμήσεις να κοιμάσαι νωρίς και να
ξυπνάς νωρίς: Ο πρώτος βραδινός ύπνος είναι ο πιο ζωογόνος.
Καθόλου οινόπνευμα, τσιγάρο και χημικά ποτά. (Φάρμακα μόνον με την οδηγία του ιατρού).
Τρώγε τις ζωντανές ηλιόλουστες νωπές τροφές, τρώγε άφθονα φρούτα και λαχανικά με ωμό ελαιόλαδο, αναποφλοίωτα
δημητριακά (σιτάρι, πληγούρι, ρύζι ανεπεξέργαστο, ωμούς ξηρούς καρπούς, όσπρια, μαύρο ψωμί, μέλι αντί για ζάχαρη. Προτίμησε το ψάρι απ' το κρέας (2-3 φορές την εβδομάδα). Είναι αναγκαίο για την διάπλαση του εγκεφάλου του παιδιού σου. Απόφυγε γλυκά και άσπρο αλεύρι (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).
Τρώγε προπαντός ήρεμη, χαρούμενη, με ευγνωμοσύνη για
τη θαυμάσια τροφή που δέχεσαι μέσα σου. Βάλε απαλή μουσική (Mozart κ.λπ.) Ευχήσου, ενόσω τρως, Υγεία για το παιδί σου
και για σένα. Τρώγοντας υγιεινά, πλάθεις με Υγεία το Σώμα του
και του εγχαράσσεις για πάντα υγιεινές συνήθειες διατροφής!

4. Αναπνοή

βαθειά

c ^ ^ / ά π ν ε ε βαθειά, στο πάρκο, στο δάσος, στην ακρογιαλιά,
στην λιακάδα το πρωί, ανάμεσα απ' το γεύμα σου! Βαθειές εισπνοές οξυγονώνουν το αίμα σου, τον εγκέφαλο σου και ευνοούν την αρμονική διάπλαση των οργάνων του παιδιού σου. Μακριά από computers, από τηλεόραση... Η έγκυος πρέπει, κατά την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφεύγει την έκθεσή της σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Βλέπε ελάχιστα, θαυμάσια μόνον έργα... και από απόσταση!
Κολύμβηση, βάδισμα, χορός (όλα ήπια), μουσική, ζωγραφική, απαγγελία, θετική ανάγνωση... είναι η καλύτερη άσκηση
σώματος και ψυχής!
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5. Απομάκρυνε

την

ασχήμια

θε ήχος, είδηση, εικόνα άσχημη, βίαιη ή ασήμαντη εντυπώνεται στο υποσυνείδητο του παιδιού σου. Αν θέλεις να το διαπλάσεις όμορφο στο σώμα και στο πνεύμα, απομάκρυνε την ασχήμια, την ατέλεια και βλέπε, θαύμαζε, άκου μόνο την Τελειότητα, την Ευγένεια, το Μεγαλείο, την Ομορφιά!
Κάθε μέρα ν' απομακρύνεις από μέσα σου κάθε αρνητική
σκέψη, κάθε αρνητικό συναίσθημα που, όπως είναι φυσικό, σου
δημιουργεί η καθημερινότητα, λέγοντας με υπομονή:
Αυτό είναι προσωρινό, αυτό θα περάσει,
διαλύονται από το φως του ήλιου.

όπως τα

σύννεφα

Και απομακρύνοντας από την συνείδησή σου, όλα τα αρνητικά και τα άσχημα γύρω σου, να ενισχύεις μέσα σου την χαρά,
με την καθημερινή επαφή σου με την όμορφη φύση, με τα σύμβολα γύρω σου της ζωής, του σφρίγους, της λάμψης, του
φωτός, της ζωτικότητας, της δύναμης, της σταθερότητας, της
Σοφίας, της Αγάπης: όπως ο ανατέλλων ήλιος, ο έναστρος ουρανός, η άνθιση της άνοιξης, τα όμορφα λουλούδια, τα πράσινα δένδρα, οι γρανιτένιοι βράχοι και τα βουνά, οι πάνσοφοι και
δημιουργικοί καρποί και οι σπόροι!
Μόνον το Μεγάλο, το Ωραίο και το Αληθινό, ας απασχολεί
τα μάτια σου, την φαντασία σου, το νου σου και την ψυχή σου!

6. Συνδέσου

με την

Ομορφιά!

«Η μόνη αληθινή Γέννηση είναι η γέννηση του

ωραίου».
ΠΛΆΤΩΝ

ύμασε τη Φύση, την Τέχνη, τους καλούς και σοφούς Ανθρώπους, θαύμασε στη Ζωή το καθετί!
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Απάγγειλε του ποιήματα, σκέψεις που μιλούν για την Χαρά,
την Ομορφιά, τις Αρετές, και την Αξία της Ζωής!
Άκουσε το θρόισμα των φύλλων, τον παφλασμό της θάλασσας, του ποταμού, του καταρράκτη, της πηγής, ακόμη και της
βρύσης σου! Έτσι το συναίσθημά σου και η σκέψη σου θα 'ναι
διαυγή και αισιόδοξα. Έτσι, το αίμα που θα στέλνεις, αγαπημένη μου, στο παιδί σου θα είναι καθαρό και πλούσιο σε συστατικά! Η ομορφιά που θα θαυμάζεις θα διαπλάσει το παιδί σου
υγιές και όμορφο και θα του εγχαράξει καλλιτεχνική ευαισθησία... κι εσένα θα σε γαληνέψει...

7. Θαύμασε

το Φως και τα

Χρώματα!

^ ^ ί / ε π ι σ τ ή μ η των Χρωμάτων («χρωματοθεραπεία», «φωτοθεραπεία»), μας διδάσκει ότι τα φωτεινά χρώματα της Ίριδας
και το φως μας ενισχύουν και μας θεραπεύουν... ενώ τα μαύρα
και τα γκρίζα μας μελαγχολούν και μας αρρωσταίνουν. Τα 7 φωτεινά χρώματα της ίριδας (θα τα δεις στις ανταύγειες του πολυελαίου ή ενός κρυστάλλου, κάτω από τις ακτίνες του ήλιου),
βοηθούν την αρμονική διάπλαση των οργάνων του σώματος
του παιδιού σου και ενδυναμώνουν τις ιδιότητες της ψυχής
του!
Το κόκκινο του φέρνει υγεία, ζωτικότητα, δυναμισμό, ενεργητικότητα (και σε σένα!).
Το πορτοκαλί, καθαρότητα του αίματος, αγνότητα της ψυχής·
Το κίτρινο, εξυπνάδα και το χρυσαφί του ήλιου, σοφία.
Το πράσινο, ελπίδα, αισιοδοξία.
Το γαλάζιο, γαλήνη, το πνεύμα της Αλήθειας, μουσικότητα,
αρμονία.
Το βαθύ κυανό, δικαιοσύνη, τιμιότητα, σταθερότητα.
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Το ιώδες, το μωβ, υψηλή πνευματικότητα, θρησκευτικότητα, το πνεύμα της θυσίας και της ανιδιοτελούς αγάπης!
Θαύμαζε παντού τα όμορφα φωτεινά χρώματα του φάσματος, στα λουλούδια, στον ουρανό, στους κάμπους, στη θάλασσα, στο βουνό, στον ήλιο και στη γη... παντού είναι κρυμμένη η
Σοφία και η Αγάπη του Θεού! Έτσι εμποτίζεις το παιδί σου σ' όλα τα χρώματα... και στο λευκό που τα περιέχει όλα.
Σκέψου ότι έχει τις ιδιότητές τους, ώστε οι χάρες τους, σαν
αρετές, να εκδηλωθούν στο παιδί σου!
Το φως πλάθει το παιδί σου φωτεινό. Ο πυρήνας του κυττάρου , απορροφάει το φως και το διανέμει σ' όλο το κύτταρο... Τα
χρωμοσώματα των κυττάρων του απορροφούν όλα τα χρώματα
και πλάθουν αρμονικά όλα του τα όργανα.
Φόρεσε λαμπερά φωτεινά χρώματα, κάθε μέρα κι ένα άλλο!
Προτίμησε μονόχρωμα! Ντύσε το σπίτι σου μ' αυτά, βάζοντας
ένα τραπεζομάνδηλο, ντιβανοκάλυμμα, μαξιλαράκια... Πέταξε
τα μαύρα και τα γκρίζα... Φέρε στο σπίτι σου το φως του ήλιου.
Αέρισε... Περπάτησε στην πρωινή λιακάδα... Θαύμασε το φως...
Θαύμασε την αυγή, τον έναστρο ουρανό, τους χαρούμενους,
καλούς και σοφούς ανθρώπους και ευχήσου την υγεία και τις
αρετές για την Ανατολή της Νέας Ζωής που φέρνεις μέσα σου!

8. Άκουσε,

παίξε

Μουσική!

άλετου μουσική: Μότσαρτ, Βιβάλντι, Χάιδν, Χέντελ, προκλασική, τα μεγάλα έργα: Λειτουργίες, ορατόρια, τις εισαγωγές
του Ροσίνι ή τη χαρούμενη, αισιόδοξη και λεβέντικη δημοτική
μας κ.λπ. ελληνική μουσική, την βυζαντινή μουσική. Κι εσύ θα
ηρεμήσεις μαζί του... Αυτή η μουσική, έχει επαληθευθεί, ότι
βοηθάει στην αρμονική διάπλαση των οργάνων του σώματος
του και των αρετών της ψυχής του! Καθόλου μοντέρνα σκληρή
μουσική, ούτε τα δυναμικά του Μπετόβεν!
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Ακροασθείτε μαζί τους ήχους της φύσης.
Πλάσε το παιδί σου μουσικό! Χάρισε του για πάντα μουσική ευαισθησία!
Η «μουσική αγωγή αρχίζει πριν από την γέννηση» (Ζόλταν
Κοντάλι, Γιεχούντι Μενουχίν).
Τραγουδήστετου, μιλήστε του. θα θυμηθεί τη φωνή σας μετά τη γέννησή του! Θα σας αγαπήσει πιο πολύ!
Χάίδέψτε το πάνω από την κοιλιά. Αισθάνεται ασφάλεια,
ηρεμεί και σκιρτάει από χαρά!

9. Μίλησε στο παιδί σου για τη Σοφία του
Θεού, την Αρμονία του Σύμπαντος
και
τις Αξίες της Ζωής!
«Το κάθε τι είναι μνήμη... Η ζωντανή ύπαρξη αισθάνεται,
απομνημονεύει. Ο οργανισμός δεν ξεχνάει ποτέ τίποτε...»
DR DEBRE

θε μέρα, αγαπημένοι μου, μιλήστε στο μωρό σας:
Πείτε του πως το περιμένετε να γεννηθεί, με χαρά, για να
εκφράσει την μοναδικότητά του, τα προτερήματά του, τις άπειρες χάρες του και τα ταλέντα του... για να εκτελέσει ως ενήλικος ένα θαυμαστό, δημιουργικό, μεγαλειώδες έργο αγάπης και
προσφοράς...
Σκέψου, καλή μου, φαντάσου το παιδί σου, ως ενήλικο, σ'
όλες τις ηλικίες, υγιές, όμορφο, ευτυχισμένο, δημιουργικό, ευγενές, μεγαλειώδες, δίκαιο, τίμιο, σοφό, θαυμάσιο, αφιερωμένο σε έργο προσφοράς προς τους συνανθρώπους του... Αυτή
η εικόνα που σχηματίζεις γι' αυτό εγγράφεται στην μνήμη των

216

κυττάρων και θα το καθοδηγεί αργότερα στην ζωή του!
Η σκέψη, η φαντασία σου είναι Μορφοποιός!
Βλέπε, άκουσε, αισθάνσου, σκέψου, φαντάσου την Υγεία,
την Ομορφιά, την Αγάπη, τη Σοφία, τη Δύναμη, έτσι θα πλάσεις
το παιδί σου υγιές, όμορφο, γεμάτο καλοσύνη, αγάπη, σοφία,
δυναμισμό, αληθινό χαριτωμένο άνθρωπο! Ευχήσου, προσευχήσου γι' αυτό... Θα γίνει όπως το επιθυμείς, αν το ζητάς, αν τέτοια εικόνα πλάθεις γ' αυτό! Να 'σαι φιλόδοξη, ζητώντας τις
Αρετές για το παιδί σου! Είναι σπουδαίο να προσφέρεις στην
Κοινωνία έναν Αληθινό Άνθρωπο!

10. Αγάπησέ το!... και θα γίνει
Αληθινός
Άνθρωπος!
«Η μεταμόρφωση
της Ανθρωπότητας
θα προέλθει απ'
τις Γυναίκες, γιατί αυτές έχουν τα κλειδιά της Μορφοποίησης»

sp

Π. ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ «Η γυναίκα και η σωτηρία του κόσμου»

c / o ες του πως το αγαπας ο,τι και να είναι, αγορακι ή κοριτσάκι. Υποφέρει αν δεν δέχεσαι την ύπαρξή του δηλ. την εγκυμοσύνη σου ή το φύλο του. Αν είναι αγόρι, κι εσύ θέλεις κορίτσι, το
καταλαβαίνει... και οι ορμόνες του διαταράσσονται... Αν είναι
κορίτσι, κι εσύ θέλεις αγόρι, το ίδιο... Δέξου το ό,τι και να 'ναι...
Φαντάσου το ως Άνθρωπο ολοκληρωμένο με όλες τις αρετές!
Είναι ένα πλάσμα του Θεού, τίμησέ το!
Επικοινώνησε μαζί του, μίλησέτου, σε ακούει... σε καταλαβαίνει... θα το νιώσεις! Αν του μιλάς, θα επιθυμήσει να γεννηθεί,
να επικοινωνήσει με τον κόσμο, να χαρεί την ζωή.
Αγάπησέ το και εκδήλωσέ του με χίλιους τρόπους την αγά-
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πη σου, ώσπου να αισθανθείς μέσα σου το κύμα της Αγάπης να
σε συνεπαίρνει!
Ό,τι δυσάρεστο κι αν συμβεί, η Αγάπη σας θα το προφυλάξει!
Η αγάπη σας είναι η ασπίδα του στις αντιξοότητες της ζωής!
Το μωρό σου τρέφεται με την τροφή που εσύ παίρνεις, με
τον αέρα που αναπνέεις, με τις εικόνες, το φως και τα χρώματα που θαυμάζεις, με τη μουσική που ακούς, με τα λόγια
που του λες, με το χάδι που του στέλνεις, με την αγάπη που
του εκδηλώνεις, με τις εικόνες, τα οράματα που πλάθεις γΓ
αυτό, με τα ιδανικά που τρέφεις για την ζωή!
Μια αρμονική κυοφορία μεταλλάσσει προς το θετικότερο το
DNA των χρωμοσωμάτων του εμβρύου και αδρανοποιεί την έκφραση αρνητικών κληρονομικών χαρακτηριστικών.
Κι εσύ, πατέρα αυριανέ, πρέπει να συμπαρασταθείς, να
μιλήσεις κι εσύ στο μωρό, να το χαϊδέψεις πάνω από την κοιλιά, να προσφέρεις στη γυναίκα σου την άπειρη αγάπη και
προστασία σου... να εξυψώσεις την αγάπη σου... να στερηθείς... μερικές από τις εκδηλώσεις της (με φειδώ ή καθόλου
σαρκική σχέση), να εκλεπτύνεις τη σχέση σου:
Είσαι Πατέρας, είσαι ο στύλος της ευτυχίας σας!
Είσαι ο στύλος της αυριανής σας οικογένειας!
Ζήστε μαζί την εγκυμοσύνη σαν μια γιορτή χαράς και αναμονής του πιο θαυμάσιου ανθρώπου! Και όταν αυτός, αυτή,
που περιμένετε, γεννηθεί, μιλήστε του, εκδηλώστε του την αγάπη σας, τραγουδήστε του, βάλτε του μουσική, σ' όλη του τη ζωή θα θυμάται ότι η γέννηση του ήταν για σας γιορτινή!
Βάλε τον, βάλε την πάνω στο σώμα σου, στην ζεστασιά
σου, στην αγάπη σου...
Δώσ' του το στήθος σου αμέσως... το πραπόγαλα και η ζεστασιά της αγάπης σου είναι το πιο θερμό καλωσόρισμα, το πιο στα-
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θερό θεμέλιο υγείας και κοινωνικότητας, αληθινή πηγή ζωής!
Θήλασε το μωρό σου, με την ίδια ακριβώς στάση, όπως και
στην εγκυμοσύνη σου... Μέσα από το γάλα, του μεταδίδεις την
αγάπη σου και τους νόμους της υγιούς, όμορφης, δημιουργικής
και ηθικής ζωής.
Και λίγα απ' τα παραπάνω αν τηρήσεις, μεγάλα θα έχεις αποτελέσματα!
Αγαπημένη μου, αγαπημένε

μου,

Κι αν κάτι δεν πήγε καλά στην εγκυμοσύνη... μην στενοχωρηθείς. Μπορεί τώρα, μιλώντας στο μωρό σου - αν είναι ακόμη μέσα στην κοιλιά ή πάνω από την κούνια του το βράδυ,
στέλνοντάς
του την αγάπη σου και εκφράζοντάς την, να του εξηγήσεις: ότι
μπορεί οι συνθήκες να ήταν δύσκολες και να έκανες και λάθη... ανθρώπινα... αλλά ότι το αγαπάς, το σέβεσαι σαν ένα θαυμαστό ανθρώπινο πλάσμα και περιμένεις απ' αυτό να γίνει ένας θαυμάσιος
άνθρωπος!
Θα σε ακούσει, θα σε καταλάβει...
προς τον ευθύ δρόμο!

θα οδηγηθεί στη ζωή του

Μ' αυτά τα στερεά θεμέλια που έθεσες, η ανατροφή
έπειτα πιο εύκολη!

θα είναι

Σ' όλη του τη ζωή θα σε ευγνωμονεί για την Υγεία που του πρόσφερες για πάντα, και για τα μηνύματα Αγάπης, Αισιοδοξίας, Χαράς, Ηθικής και Δημιουργικότητας
που του εγχάραξες στην Αρχή της Ζωής του!
Οι ευχές μας είναι μαζί σας

από την «Ελληνική

Εταιρεία
Μιλτιάδου

Προγεννητικής
34, τ.κ. 16675,

Τηλ. (210)9629704,

Γλυφάδα
(210)9627977

και

Ιΐ9

Αγωγής»

(6945)888609
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ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

προγεννητική αγωγή, με την σκέψη και την αγάπη, με
τον οραματισμό και τις ευχές της μέλλουσας μητέρας και του
πατέρα είναι τόσο άπειρα αποτελεσματική και δυναμική, επειδή
εγγράφεται στο υποσυνείδητο της εμβρυϊκής ύπαρξης, δηλαδή
στο πιο βαθύ στρώμα της νευρικής του μνήμης... Κι έτσι επενεργεί ως αόρατο μεν, αλλά ενεργό και ζωτικό πρόγραμμα ζωής.
Έτσι, αν θέλουν οι μητέρες, μετά τη γέννηση των παιδιών
τους, να αλλάξουν εγγραφές αρνητικές της εμβρυϊκής ζωής,
πρέπει κι εκείνες να απευθυνθούν επίσης στο υποσυνείδητο
του γεννημένου ήδη παιδιού τους.
Πράγματι, οι νέες μητέρες, κάθε φορά που ακούν ή διαβάζουν για τη θεμελιώδη σημασία της ενδομήτριας ζωής του παιδιού τους και για το πόσο αυτή η περίοδος της εγκυμοσύνης
της μητέρας είναι καθοριστική για την υγεία, την ψυχική ισορροπία και τον χαρακτήρα του παιδιού τους, θέτουν την εξής ερώτηση:
- Και τι να κάνουμε αν όλα δει/ πήγαν καλά πριν από τη γέννηση του παιδιού μας; Πώς να διορθώσουμε ανασφάλειες,
άγχη,
έλλειψη αυτοπεποίθησης, νευρικότητες και επιθετικότητες που ήδη δημιουργήθηκαν; Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι;

ζιο

Και βεβαίως μπορείτε, αγαπητοί μου γονείς.
Είναι σπουδαίο να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει συνεχώς
τη δυνατότητα της βελτίωσης, της εξέλιξης, της πνευματικής
ανάπτυξης!
Αυτή την ικανότητα την έχει μέχρι τέλους του βίου του!
Εμείς, ακόμη στην ηλικία του γονιού, διαφόρων ηλικιών,
αναπτυσσόμαστε επίσης συνεχώς, μαζί με τα παιδιά μας!
Όσο για τον μικρό ανθρωπάκο που έχετε υπό την ευθύνη
σας, αυτός, μαλακό κερί καθώς είναι, είναι ακόμη εύπλαστος.
Κι αν έχει δεχθεί αρνητικές εγγραφές, εσείς πρέπει τώρα να του
χαράξετε από πάνω απ' αυτές, άλλες, θετικές... και αυτές οι εγγραφές πρέπει να είναι τόσο δυναμικές και συνεχείς, ώστε οι
παλιές, οι πρώτες, σιγά - σιγά να ξεθωριάσουν...
Ορίστε ο τρόπος, ο πιο αποτελεσματικός: η υποσυνείδητη
αγωγή του παιδιού!
Αυτό σημαίνει ότι, όσο το παιδί είναι μικρό, σε προσχολική
ηλικία, η μητέρα ή και ο πατέρας, το βράδυ, όταν πηγαίνει στο
κρεβατάκι του για να κοιμηθεί, είναι καλό να είναι κοντά του. Κι
εκεί, χαϊδεύοντάς του το κεφαλάκι, λίγο πριν να κοιμηθεί ή μόλις έχει αποκοιμηθεί, μπορεί να του λέει:
Εσύ, αγόρι μου, που σ' αγαπώ τόσο πολύ, εσύ καμάρι μου,
θα γίνεις ένας σπουδαίος άνθρωπος: λεβέντης, γενναίος, δυναμικός, τίμιος, γεμάτος καλοσύνη, σοφία, αγάπη, ανιδιοτέλεια,
τολμηρός, δίκαιος... Όπου πηγαίνεις, αγόρι μου, θα βοηθάς
τον συνάνθρωπο... Όπου πηγαίνεις, ό,τι αναλαμβάνεις, φως θα
γίνεται!».
Και συγχρόνως η μητέρα να οραματίζεται το παιδί της, έτσι
όπως του λέει: «Εγώ περιμένω από σένα να γίνεις ένας αληθινός
άνθρωπος»!
Και το ίδιο και για το κορίτσι:
«Εσύ, κοπέλα μου, ψυχούλα μου ακριβή, ομορφιά μου αγαπημένη, που σ' αγαπώ τόσο, που είσαι το στολίδι μας... εσύ θα
Τ.2.1

γίνεις μια υπέροχη κοπέλα, όμορφη, μαγνητική, γεμάτη καλοσύνη, αγάπη, ανιδιοτέλεια, σοφία, ευγένεια, γαλήνη, δυναμισμό και
δημιουργικότητα»!
«Εγώ περιμένω από σένα να γίνεις ένας αληθινός
άνθρωπος! Κι όπου πηγαίνεις φως και αγάπη και αγνότητα να βασιλεύουν»!
Όλα τα ευγενικά θετικά λόγια, που η αγάπη της μητέρας και
του πατέρα θα φέρουν στο στόμα τους, μπορούν να τα λένε και
να τα επαναλαμβάνουν στο παιδί τους... Κι αν συγχρόνως οραματίζονται τις αρετές που ονομάζουν στο παιδί τους, είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η αγωγή τους!
Ναι, η αγωγή που γίνεται μ' αυτόν τον τρόπο είναι πολύ δυναμική. Διότι στο υποσυνείδητο του παιδιού χαράσσεται ένα
πρόγραμμα, ένας στόχος ζωής: οι αρετές που η μητέρα, το πιο
αγαπημένο του πρόσωπο και ο πατέρας περιμένουν απ' αυτό.
Είναι τόσο απλό, αγαπητοί μου γονείς, και τόσο βέβαιης απόδοσης... Καμία σημασία δεν έχει αν το μικρό είναι βρέφος και
δεν αντιλαμβάνεται (νομίζουμε) τις έννοιες... Η ψυχή του τις
αντιλαμβάνεται... Γνωρίζει η ψυχή του προπαντός τις λεπτές
αποχρώσεις της φωνής της μητέρας του, την γλυκειά της αγάπη που φθάνει σ' αυτό, ακόμη περισσότερο όσο κοιμάται, συλλαμβάνει τις λεπτές ενέργειές της!
Όλοι οι ψυχολόγοι σήμερα γνωρίζουν πόσο, στον ύπνο, είναι εύκολο για το παιδί να μάθει το καθετί... Και σκέπτονται να
επωφεληθούν για να το... φουσκώσουν με γνώσεις!
Τις γνώσεις, αγαπητοί μου φίλοι, θα τις πάρει το παιδί στο
ξύπνιο του...
Εκείνο που πρέπει να του μάθουμε είναι πώς να ζει καλύτερα, τι προσανατολισμό πρέπει να έχει στη ζωή, ώστε να ζήσει
ευεργετώντας και μεγαλουργώντας, ώστε να είναι στ' αλήθεια
μια θετική παρουσία για το περιβάλλον του κι ώστε η ζωή να έχει
γι' αυτό την αξία της άσκησης για τις αρετές!
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Μπορούν μάλιστα οι γονείς, μητέρα και πατέρας, να συνηθίσουν να διηγούνται ή να διαβάζουν στο παιδί τους υπέροχα
παραμύθια...
Όχι οποιαδήποτε παραμύθια, αλλά παραμύθια όπου το καλό νικάει πάντα, όπου ο ήρωας ή η ηρωίδα ενσαρκώνουν τις
αρετές κι όπου μ' αυτές τις αρετές κάνουν κάτι καλό για τους
άλλους ανθρώπους.
Κι αυτό το καλό που κάνουν γεμίζει και τους ίδιους με
χαρά, αλλά συγχρόνως ανταμείβονται σε κάτι άξιο και ωραίο.
Η αξία του παραμυθιού ή του μύθου, όταν βέβαια έχουν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι πολύ μεγάλη, γιατί το παιδί
ταυτίζεται με τον ήρωα ή την ηρωίδα και έχει έτσι σπουδαία
πρότυπα ζωής.
Όσο το μωρό θηλάζει ακόμη, η μητέρα μπορεί να του μιλάει έτσι, την ώρα του θηλασμού... Έτσι εμποτίζει και το γάλα
της με ευνοϊκές επιδράσεις, μέσω των ορμονών, ορμονών της
αγάπης που εκείνη εκκρίνει, αγαπώντας και μιλώντας έτσι στο
παιδί της...
Η υποσυνείδητη αγωγή, όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, απευθύνεται και στις μεγαλύτερες - σ' όλες - τις ηλικίες του
παιδιού, ακόμη και του νεαρού άνδρα... Στις μεγάλες, όμως, ηλικίες ο τρόπος αλλάζει.
Η μητέρα για να λύσει εντάσεις, που μπορεί να έχει με το
γιο ή την κόρη της, μπορεί όταν είναι μόνη της, να κάθεται γαλήνια, να φέρνει στη φαντασία της το παιδί της απέναντι της, να
αφεθεί να αισθανθεί γι' αυτό μια μεγάλη αγάπη, ξεχνώντας τη
διένεξη ή τις δυσκολίες μαζί του και να του απευθύνεται, σαν
να ήταν παρόν:
«Κορίτσι μου ή αγόρι μου, αφού ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και
πως εύχομαι για σένα να είσαι πάντα στον ορθό δρόμο, να σκέπτεσαι σωστά και να 'ναι οι αποφάσεις σου πάντα στον δρόμο
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του καλού... Εύχομαι για σένα να 'χεις Ειρήνη και Αγάπη στην
Καρδιά και Σοφία στο Νου!
Εύχομαι οι δυο μας να μπορέσουμε να εκδηλώσουμε την
αγάπη που μας ενώνει... Ας είναι μαζί σου όλες οι ευλογίες του
Ουρανού»...
Τέτοια λόγια, τέτοιες σκέψεις, πηγαίνουν και βρίσκουν το
παιδί... κι ας μην είναι δίπλα μας... γιατί ξέρουμε ότι η πρώτη αλήθεια για έναν πνευματικό άνθρωπο είναι η πραγματικότητα και
η αποτελεσματικότητα της σκέψης του, η δημιουργικότητάτου,
χάρις σ' αυτό το μεγάλο θεϊκό δώρο, που μας εξομοιώνει (έστω
και ελάχιστα) με τον Θεό.
Έτσι, το παιδί, ακόμα κι αν φιλονίκησε με τη μητέρα ή τον
πατέρα, όταν δεχθεί, στο αόρατο επίπεδο, την συνειδητή τους
αγάπη και τα λόγια της συμπόνιας και της μέριμνας, θα μαλακώσει, θα ηρεμήσει και η γαλήνη και η αγάπη θα εγκατασταθούν
και πάλι μέσα του...
Είναι σπουδαίο, εμείς οι γονείς, να αποφασίσουμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας και στον χώρο της σκέψης, στέλνοντάς τους μηνύματα ορθού βίου, ορθών κανόνων ζωής, με αγάπη:
«Αυτό πρέπει να κάνεις, καμάρι μου, η τιμιότητα είναι αναγκαία, αν θέλεις κι εσένα να σου φέρονται τίμια»!
Κι αν αυτό δυσκολευόμαστε να το πούμε άμεσα στο παιδί
με τον λόγο, μπορούμε να το «πούμε» στο αόρατο επίπεδο, με
την σκέψη: με το να φανταζόμαστε το παιδί κοντά μας και να του
μιλάμε!
Νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα; Ας το εφαρμόσουμε, ώστε να διαπιστώσουμε μόνοι μας την αποτελεσματικότητα της απλής αυτής μεθόδου, που μπορεί, αν εφαρμόζεται
συνέχεια, με συνέπεια, να ανοίξει τους δρόμους της αγάπης και
της επικοινωνίας μεταξύ παιδιών - γονιών, ακόμη και αν οι δρόμοι αυτοί, για πολύν καιρό έμειναν κλειστοί.
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χ Ώ ^ ε ρ μ ά σ' ευχαριστώ Γυναίκα, Άνδρα, που έφθασες στο
τέλος αυτού του βιβλίου, τιμώντας την απλή αυτή γνώση, που
προσπάθησα, με απλά λόγια, να ενσταλλάξω στο νου και στην
ψυχή σου.
Αν θεωρείς ότι έγινες πλουσιότερη, πλουσιότερος, μην
κρατάς μόνον για σένα, διάδωσε την γνώση που δέχθηκες... με
τον λόγο σου... με την προσφορά ενός βιβλίου...
Αληθινή ανθρωπιστική βοήθεια θα έχεις έτσι προσφέρει!
Κι εσύ, Γυναίκα, που δέχθηκες το μοναδικό αυτό γυναικείο
δώρο, χάρισέ το μίλησε σ' άλλες γυναίκες, στα παιδιά σου, στα
εγγόνια σου, στους φίλους και τις φίλες σου, τους συναδέλφους, γείτονες και συγγενείς σου... ώστε όλοι, και προπαντός
οι γυναίκες, για τις οποίες είμαστε προσωπικά υπεύθυνες, να
κατανοήσουν τον εκπληκτικό γυναικείο ρόλο!
Ορίστε η πιο σπουδαία προσφορά, το πιο μεγάλο έργο!
Έργο Ζωής!
Μήνυμα Ζωής!
Μήνυμα, που μπορεί ν' αλλάξει εξίσου την ζωή μας - σ ε
όποια ηλικία κι αν βρισκόμαστε- και τη ζωή των άλλων!
Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά απ' αυτήν που αισθανόμαστε προσφέροντας προς τους άλλους... και ούτε μεγα-
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λύτερη προσφορά από την προσφορά μιας ωφέλιμης γνώσης!
Είθε το μικρό αυτό μήνυμα να κατακλύσει την Ελλάδα,
τον Κόσμο!
ώστε ο Κόσμος να γίνει αληθινός κόσμος!
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Μικρή προσθήκη για την β' έκδοση
Πόσα καινούργια μάθαμε ακόμη, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, από την α' έκδοση αυτού του βιβλίου, για τη δύναμη
του δημιουργικού παιδαγωγικού ρόλου της μητέρας -και
του πατέρα- στις ρίζες της ζωής, στους 9 μήνες του αμνιακού
σύμπαντος! Όλα θεμελιώνουν ακόμη περισσότερο την πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει άλλο έργο μεγαλύτερο από το δικό τους!
Πρώτη η Γενετική Επιστήμη ήδη αποφαίνεται: Το περιβάλλον της ενδομήτριας ζωής μετέχει στη διαμόρφωση του
γενετικού κεφαλαίου.
Ήδη από το 2001 ο αμερικανός γενετιστής Bruce Lipton
(διεθνές συνέδριο Καράκας) είχε ανακοινώσει:
«Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων
των γονιδίων
ελέγχεται από την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος
της μήτρας.
...Μητρικές συγκινήσεις όπως ο φόβος και ο θυμός ή αντίθετα η
αγάπη ή η ελπίδα επηρεάζουν βιοχημικά την επιλογή (κατά τη
σύλληψη) ή την επανεγγραφή
(κατά την εγκυμοσύνη) του γενετικού κώδικα του παιδιού, με πολύ βαθιές συνέπειες
πάνω
στην εξέλιξη των μελλοντικών
γενεών.
'
Οι μέλλοντες γονείς είναι αληθινοί γενετικοί
αρχιτέκτονες.
Είναι επείγον, αυτό να το μάθουν.»
Και ο νευροβιολόγος Gerald Η Other («το μυστικό των εννέα πρώτων μηνών», πολύτροπο) αναφέρει: «...πριν από λίγο
πιστεύαμε ακόμη ότι η προγεννητική ανάπτυξη
καθοδηγείται
σε μεγάλο βαθμό από γενετικά προγράμματα
Αλλά στο μεταξύ αποδείχθηκε πως αυτή η πίστη ήταν μια πλάνη.
Χρειάστηκε να κατανοήσουμε
ότι οι ακολουθίες DNA του πατρικού και
του μητρικού γενώματος,
που συντήκονται μέσα στο γονιμοποιημένο ωάριο, συνιστούν ένα φάσμα μόνο των
ενδεχομένων
δυνατοτήτων περαιτέρω εξέλιξης. Αν και σε ποιο βαθμό θα αξιοποιηθούν..., αυτό δεν εναπόκειται στην εξουσία των γονιδίων...

...αλλά εξαρτάται πολύ συγκεκριμένα από την κατάσταση

ΙΙΓ

της μέλλουσας
ής της.

μητέρας...»,

δηλαδή από τον τρόπο της ζω-

Πλέον αυτού... μάθαμε επίσης ότι «κατά τους εννέα πρώτους του μήνες, το παιδί μαθαίνει πολύ περισσότερα
απ' ό,τι
στη διάρκεια όλης της υπόλοιπης ζωής του. Κι αυτά που έμαθε ήδη πριν από τη γέννηση παίζουν προφανώς
αποφασιστικότατο ρόλο ως προς το τι θα μπορέσει να μάθει επιπλέον αργότερα.»
Η εννεάμηνη ζωή στη μήτρα της μητέρας είναι το πρώτο σχολείο κάθε ανθρώπου!
Μέσα στο χάος της οικονομικής μας ανάπτυξης, που όλο
και περισσότερο χωλαίνει, όπου τα προβλήματα διευρύνονται
και δεν φαίνεται πουθενά μια νέα αρχή «...τα παιδιά, οι νέοι
αυτοί, που έχουν πολλή από τη δύναμη και την αισιοδοξία
που
έφεραν μαζί τους ερχόμενοι στον κόσμο... που έχουν βιώσει
στους 9 μήνες τη δυνατότητα να ξεπερνούν συνεχώς τον εαυτό τους ... αυτοί θα φέρουν ένα νέο
ξεκίνημα...».
«Σαν καθάρια πηγή, φέρνουν ξανά και ξανά καινούργιο,
διαυγές νερό στο ποτάμι της ζωής της κάθε οικογένειας και
της κάθε ανθρώπινης κοινότητας.» (G. Huther)
Στ' αλήθεια, σε τι άλλο, μπορεί να οφείλεται η σύγχρονη
οικονομική πτώση από την παρακμιακή κατάσταση του σημερινού ανθρώπου; Πώς να επιζήσει και να ανθίσει μια κοινωνία
όταν τόσοι άνθρωποι νοσούν, στο φυσικό ή ψυχικό επίπεδο,
όταν τόσοι παραβατούν ή εγκληματούν, όταν η δημιουργικότητα των λοιπών πλήττεται καίρια από τη μόνιμη κατάσταση
άγχους, επιθετικότητας, κατάθλιψης, από εξαρτήσεις κάθε είδους, από ανεντιμότητα, ηθική πτώση αλλά και συχνά από κοντόφθαλμη και στενόκαρδη ευφυΐα; Φανταζόμαστε την ακριβώς αντίθετη κατάσταση υγείας, χαράς, ευφυΐας, δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων που θα γεννηθούν ελεύθεροι
τραυματικών συγκρούσεων, από γονείς ενημερωμένους και
συνειδητούς του ρόλου τους;
Ίσως είναι η μόνη μας ελπίδα...
Πόση ευγνωμοσύνη έχουμε για τους γονείς αυτούς που
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τέτοια παιδιά: αναμορφωτές της αυριανής κοινωνίας έφεραν
ή θα φέρουν στον κόσμο! Πόση υπερηφάνεια για τα μεγαλουργήματά τους! Γιατί τι άλλο είναι στ' αλήθεια πιο πάνω
από τον άνθρωπο;
Πότε θα φθάσει η ημέρα, όπου η Παιδεία (Σχολική και
Τριτοβάθμια) θα περιλάβει στα προγράμματά της την προετοιμασία για τη γονεϊκότητα και η Υγεία θα ασχολείται με
την πρώτη πρόληψη: την Αγωγή Υγείας από την Αρχή της Ζωής;
Και πότε η κοινωνία ολόκληρη, σ' όλες τις δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες, θα ενημερώνει και θα υποστηρίζει τα νεαρά ζευγάρια και τους νέους και νέες για να φέρουν στον κόσμο στις καλύτερες συνθήκες τα παιδιά -τους πολίτες του αύριο; Δημογραφική άνθιση θα είναι η πρώτη συνέπεια.
Ένα και μόνο ενημερωτικό έντυπο ελάχιστης δαπάνης είναι γι' αυτό αρκετό...
Πιστεύουμε άτι η ημέρα αυτής της γενικής συνειδητοποίησης και δραστηριοποίησης πλησιάζει:
Το διεθνές και ευρωπαϊκό κλίμα είναι ευνοϊκό.
Ήδη το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο του ΟΗΕ απένειμε στην «Παγκόσμια Οργάνωση των Σωματείων Προγεννητικής Αγωγής» ("ΟΜΑΕΡ" Org.) με 17 σωματεία, σε 17 χώρες
του κόσμου, το «ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς», που επιτρέπει στην προγεννητική αγωγή να ακούγεται σε διεθνή
«fora».
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) ενισχύει συστηματικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προγράμματα «Προγεννητικής Αγωγής, ως αναγκαίας προετοιμασίας για τη
Γονεϊκότητα».
Ήδη σε πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως διδάσκεται η
Προγεννητική Ψυχολογία και Αγωγή στους φοιτητές της Ιατρικής, της Ψυχολογίας, και της Παιδαγωγικής.
Θα φθάσει λοιπόν και η δική μας ημέρα, όπου οι κυβερνητικοί μας παράγοντες θα ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες
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τους (στην Παιδεία, στην Υγεία, στους ΟΤΑ, στις κοινωνικές
υπηρεσίες, οι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες τους και τα
περιοδικά και τα ΜΜΕ στις εκπομπές τους) για να υποστηρίξουν τη Νέα ζωή, ενημερώνοντας... ενημερώνοντας... ενημερώνοντας.... τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, μόνον ενημέρωση!
Στην εποχή της πληροφορίας και επικοινωνίας έχουμε
απλά να πληροφορήσουμε τους αναγκαίους παράγοντες,
τους μέλλοντες γονείς κι όλη την κοινωνία για τη νέα επιστήμη που εξηγεί πώς να προχωρήσουμε, ως έθνος, στη δόμηση
μιας στέρεας οικογένειας, στερεώνοντας πρώτα το ίδιο το
ζευγάρι, που βρίσκει σκοπό στη σχέση του και στον γάμο.
Η μητρότητα, η πατρότητα, είναι κοινωνική ευθύνη...
άρα υπόθεση όλων μας.
Η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής ταγμένη σ'
αυτόν τον σκοπό, είναι έτοιμη να προσφέρει τις γνώσεις της,
την εμπειρία, τις υπηρεσίες της.
Κι όλοι οι πολίτες, όπου κι αν βρισκόμαστε, ας βοηθήσουμε.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010
Ιωάννα Μαρή
Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας
Προγεννητικής Αγωγής
Τηλ. 210 9629704, 6972 509156
email: prenatalqr@hotmail.com
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Η Ιωάννα Μαρή είναι ανωτάτη δικαστικός: Σύμβουλος στο Συμβούλιο
Επικρατείας.
Παράλληλα ψυχολόγος, ίδρυσε το 1989 -και προεδρεύει έκτοτετην Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής, η οποία έχει ως σκοπό
-ανιδιοτελή- την προετοιμασία των νέων για τον γονεϊκό ρόλο, την
μητρότητα, την πατρότητα, με στόχο την ευγονία, την δημιουργία
παιδιών υγιών και ωραίων στο σώμα και στο πνεύμα, σύμφωνα με τη
νέα επιστήμη της Προγεννητικής Ψυχολογίας, που συναντάει την
πανάρχαια ελληνική γνώση αλλά και την νεώτερη παραδοσιακή και
πατερική σοφία.
Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής,
μέλος επίσης της Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Εθελοντικών
Οργανώσεων Ελλάδος, η Εταιρεία της Προγεννητικής Αγωγής
προχωρεί το κοινωνικό της έργο με εβδομαδιαίες συναντήσεις,
εκθέσεις, ομιλίες κ.λπ.
Η γνώση και η αγάπη της συγγραφέως για το έργο αυτό, για το
οποίο δεν φείδεται κόπων και προσπαθειών, θα σας γίνει φανερή με την
ανάγνωση αυτού του βιβλίου.

Η Προγεννητική ζωή
(Προγεννητική Ψυχολογία και
Αγωγή) αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ευρύ αντικείμενο έρευνας
σπουδαίων επιστημονικών κέντρων
ανά τον κόσμο. ( Λονδίνο: dr. Michel
Odent, κέντρο διατροφής Forsight,
Γαλλία: κέντρα Α. Tomatis, καθηγητής νεογνολόγος J. Relier, dr. F.
Leboyer, C. Dolto, B. This, Ολλανδία: F. Veldman, Γερμανία: dr. Janus, Τορόντο: Th. Verny- Ινστιτούτα
Προγεννητικής και Περιγεννητικής
Ψυχολογίας Βορείου και Νοτίου
Αμερικής κ.τ.λ).
Συνέδρια οργανώνονται καθημερινά και έχει αναπτυχθεί πλούσια βιβλιογραφία. Όλες οι έρευνες ομόφωνα καταλήγουν στο ότι
η πριν από τη γέννηση περίοδος της ζωής αποτελεί τις ρίζες, το
θεμέλιο της υγείας και της ψυχυαής δομής του ενηλίκου ανθρώπου.
Η Ελληνική Εταιρία Προγεννητικής Αγωγής, της οποίας πρόεδρος
είναι η συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ιδρύθηκε το 1989, για
να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και των νέων
μελλόντων γονέων, ώστε να τους προσφέρει γνώσεις πρόληψης
αναγκαίες για την προετοιμασία τους στον γονεΐκό ρόλο, με στόχο τη δημιουργία υγιών και ωραίων παιδιών στο σώμα και στο
πνεύμα.
Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής,
που συγκεντρώνει 17 σωματεία απ' όλο τον κόσμο, η Ελληνική
Προγεννητική Αγωγή -με το λαμπρό ελληνικό της παρελθόν- συνδύασε ανέκαθεν τη σύγχρονη επιστημονική γνώση με την πανάρχαια ελληνική διδασκαλία ευγονίας καθώς και τη νεοελληνική
παράδοση και την πατερική σοφία.
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