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Συνδεθείτε, για να ελέγξετε την αλληλογραφία σας

Εγγραφή

Σύνδεση

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Επόμενη

Ενάλιες Διαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή
Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας
Συγγραφέας
Νικήτας

Μήνυμα
Δημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 10:04 am

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Ζωή
Παράθεση:
Έχω προσέξει ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να ερωτευθούμε στο σημείου του να θεοποιήσουμε τον
σύντροφό μας , έρχεται η ώρα που ο Θεός μας θυμίζει ποιόν πρέπει να έχουμε πάνω από όλα...
Πολλές φορές αυτό συνδυάζεται με την απώλεια του συντρόφου αυτού ..λυπηρό για τον
ερωτευμένο ...παιδαγωγικό από την πλευρά του Θεού..:
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Ζωή δεν νομίζω ότι έρχεται η ώρα που ο Θεός μας θυμίζει ποιόν πρέπει να έχουμε πάνω από όλα.
Φροντίζει γι αυτό από πρίν ο σύντροφός μας. Και το χειρότερο δεν είναι η απώλειά του αλλά η συνέχιση της
ερωτικής σχέσης σε συμβίωση.
Η συμβίωση είναι η δασκάλα της μετανοίας .... ανθρωπίνως

Επιστροφή στην
κορυφή
Δημήτρης

Δημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 2:57 pm

Θέμα δημοσίευσης:

Nikitas έγραψε:
Δημήτρη είσαι όντως στην θεολογική σου κοσμάρα. Είσαι καλό παιδί που φαίνεται κακό. Εγώ είμαι και
φάινομαι κακός.
Λοιπόν!
Ο έρωτας είναι από τη φύση του αιχμαλωσία. "Κλείνει" τη συνολική εικόνα. Ο ερωτευμένος ξεχνά τα πάντα
και θυμάται μόνο το ερώμενο πρόσωπο. Το μυαλό του τελεί υπό κατάληψη.
Όσο για τη σωφροσύνη ... η σωφροσύνη καταργείται στον έρωτα. Ο έρωτας είναι τρέλλα. Αρπαγή του νοός

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
Δημοσιεύσεις: 92
Τόπος: Αθήνα

εν εμπαθές πνεύματι

Αυτό που περιγράφεις είναι μια συγκειμένη διαχείριση του έρωτα από συγκεκριμένο ψυχισμό. Δεν
αφορά στη "φύση του έρωτα". Αυτές είναι λεπτές διευκρινήσεις με θεμελιώδη σημασία.
Διαφωνώ.

Είναι στη φύση του καλλιτέχνη η νοσηρή εμμονή με την τέχνη του; Δεν μπορεί ένας ζωγράφος ή μουσικός που
λατρεύει αυτό που κάνει, να μην εγκλωβιστεί σε αυτό;
Είναι στη φύση ενός μεγάλου επιστήμονα που συνεπαίρνεται από το μεγαλείο του σύμπαντος να είναι κοινωνικά
απομονωμένος και μονόχνοτος, κλεισμένος μονίμως στο εργαστήριό του;
Είναι στη φύση του ανθρώπου που πεθαίνει της πείνας να πατήσει επί πτωμάτων για να το αποκτήσει λίγο
φαγητό;

Όχι! Αυτά είναι απλά προκλήσεις - πειρασμοί που καλούμαστε να διαχειριστούμε με σωφροσύνη. Ούτε η
τέχνη φταίει, ούτε η επιστήμη, ούτε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης! Ενοχοποιείς τη φύση ενώ θα έπρεπε
να ενοχοποιείς τον τρόπο με τον οποίο η προαίρεσή μας διαχειρίζεται τις εκδηλώσεις της.
Θες να δεις έναν ανθρώπινο έρωτα με σταυρικό ήθος; Διάβασε το "Έρως ήρως" του Παπαδιαμάντη: Το ήθος ενός
βαθιά ερωτευμένου ανθρώπου που βάζει την αγάπη για τον ερώμενο πάνω από την αγάπη για τον έρωτα...
Παραθέτω ένα απόσπασμα από κάτι που έγραφα παλιότερα:
Σε κάποια παραλία της Σαντορίνης, γνώρισα τι θα πει Δοξολογία παίζοντας ποδόσφαιρο με φίλους. Καθόμασταν
μετά ως τις δύο τα μεσάνυχτα, όλοι μια ψυχή, ν’ ατενίζουμε το πέλαγος, μιλώντας και γελώντας με τις ώρες ή
παραδομένοι στον ήχο του κύματος. Μετά απ’ αυτό, ίσως άνοιξε λίγο η καρδιά μου κι έμαθα να βιώνω αυτή τη
Δοξολογία και σ’ άλλα πράγματα. Σε μια ζεστή αγκαλιά, στον έρωτα μιας γυναίκας, στο σπουργίτι που ψάχνει για
τροφή. Άρχισα να βλέπω πως όλ’ αυτά είναι νύξεις που μας αφήνει ο Θεός για να υποψιαστούμε κάτι απ’ την
Υπεράγνωστη Κατάφασή Του που ελπίζω να μας χαρίσει κάποτε. Μια Κατάφαση στην οποία δεν θα μπορούσε να
υπάρξει κάτι που να μην απευθύνεται σ’ Αυτόν. Κι είναι αυτή η Κατάφαση που αποτελεί την αληθινή παράδοση
στο Θέλημά Του. Την αληθινή Υπακοή. Την αληθινή Ελευθερία..
(...)
Το κακό είναι όμως πως κι αυτά τα στοιχειώδη που αντιλαμβάνεται ο καθένας τα ξεχνάμε μέσα στη μοναξιά και
τους φόβους μας, μέσα το θόρυβο των σκέψεων και του θλιβερού ναρκισσισμού μας. Και τότε, έχοντας χάσει όσα
αξιόπιστα κριτήρια αξιολόγησης μάς χάρισε ο Θεός μέσα από τη ζωή, γινόμαστε απελπιστικά ευάλωτοι στην
αίρεση.
(...)
Θυμάσαι τις νύξεις που ανέφερα, ε; Αυτές τις οποίες ο Θεός μας χάρισε.. Ποιος μας έμαθε να τις περιφρονούμε ή
να τις δεχόμαστε «με μέτρο» για να γνωρίσουμε, λέει, «τ’ ανώτερα» (ως προς τον βαθμό της αποδοχής κι όχι με
την έννοια του να έχουμε τη διάκριση μην γίνουν είδωλα...); Πώς έγινε η χαρά αμαρτία;
Έχεις δει τη ταινία «Ο δικηγόρος του Διαβόλου»; Αυτή την αίρεση επιστράτευσε ο Διάβολος στον τελικό του
μονόλογο για να συκοφαντήσει τον Θεό και ν’ αποτρέψει τον δικηγόρο απ’ τη μετάνοια. Την αίρεση που έχει
σπείρει ο ίδιος σ’ όλο τον «Χριστιανικό» κόσμο.. Τη Βουδιστική εκδοχή της ασκητικής..
(Αν κάποιος θέλει να δει το πλήρες κείμενο είναι εδώ: http://www.methexi.gr/forum/viewtopic.php?t=8 )
Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 11, 2008 10:42 pm

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Δημήτρη στα ερωτήματα που θέτεις σου απάντησα ήδη:
"Είσαι καλό παιδί που φαίνεται κακό. Εγώ είμαι και φαίνομαι κακός."
Άς αφήσουμε το φαίνομαι ... είμαι!
Δεν έχει κάνει φυλακή και δεν γνωρίζεις τις συνέπειες του νόμου.
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Άν δεν ασπρίσουν τα μαλιά σου μυαλό δεν βάζεις!
Μήμως μπερδεύεις τη φυσική με την ψυχολογία και τη μουσική με τους ρυθμούς της καθημερινότητα;
Αν ήμουν ελεύθερος και χαλαρός τύπος μόλις σε συναντούσα θα σε άρχιζα στις αγκαλιές, στα φιλιά και τις
σφαλιάρες!
Ευτυχώς όμως είμαι ψυχαναγκαστικά συγκρατημένος και θα κρατήσω τους τύπους (Τα πρώτα 10 λεπτά )
Ως νέο σε θαυμάζω! Εύχομαι να ωριμάσεις χωρίς να αποκτήσεις πολλά καρούμπαλα!
Με αγάπη
Θείος Νικήτας
ΥΓ
Μην αρχίσεις τη γκρίνια το ξέρουμε ότι διαφωνείς και εξίστασαι
Είναι σίγουρο πως δεν ξέρω τι λέω

Επιστροφή στην
κορυφή
Δημήτρης

Δημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 11, 2008 11:44 pm

Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτα δε νιώθω ότι απάντησες σε κάτι.
Άσε που υποθέτεις, χωρίς να με ξέρεις, ότι δεν έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Τα έχω κάνει...
Από το να κάνεις χαριτωμένες αποφάνσεις για την ανωριμότητά μου, είναι καλύτερο να απαντήσεις επί της ουσίας
αυτών που λέω.
Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
Δημοσιεύσεις: 92
Τόπος: Αθήνα

Αν θες να θέτεις ως κριτήριο τα δικά σου τραύματα, κατέθεσέ τα συγκεκριμμένα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα
να θέσουμε ανεπιχειρήματα. Αν δε θες να εκτεθείς, κατέτεσε ανωνύμως λάθη τρίτων.
Αλλά μη πετάς τον αφορισμό: "Άσε μικρέ, εσύ δεν ξέρεις. Ξέρει ο θέίος Νικήτας". Τι να σου απαντήσει ο άλλος
δηλαδή;

Απλά το γεγονός ότι δε συμφωνώ μαζί σου, θείε Νικήτά, δεν αποτελεί κριτήριο.

Είμαι ανώριμος; Μπορεί, φυσικά. Αλλά εξήγησέ μου γιατί.
Ξαναλέω ότι τα θεολογικά μου επιχειρήματα τα αγνόησες παντελώς. Γιατί είναι θεολογικό το ζήτημα και τα όσα
λες δεν έχουν καμία σχέση με θεολογία.
ΥΓ: Δε μου λες...
Στο "Θείος Νικήτας", πώς το εννοείς το "Θείος";
Όπως το εννοούμε στο "Θείος έρωτας";
Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:25 am

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

θείος είναι με μικρό γραμμένο. Δεν σημαίνει divιne αλλά pourogeros.
Τα γερασμένα μου δάκτυλα αρνούνται να πληκτρολογήσουν για τη φύση του έρωτα.
Αν γυρίσω 20 χρόνια πίσω ... κάτι θυμάμαι περί ερωτικής εμπειρίας ... ανεβασμένο στη σελίδα:
http://psyche.gr/erot.emp..htm
Ερωτικήεμπειρία
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

3/6/89
Το πανσέληνο πάθος
έσβησε
στη συντριβή
των δακρύων
της έρημης νύχτας.

31/1/88
Αλλότριο τριαντάφυλλο
λουσμένο το φεγγαρόφωτο,
στην πανσέληνο του προσώπου σου
εγκαταλείπεται η ζωή μου.
Ακροβατώ στα σύνορα
μιας περασμένης ελπίδας
αποζητώντας μ' όλη μου την αδυναμία
τη λύτρωση στην αγάπη σου

-/-/90
Έσβησε η Χάρη στην καρδιά μου
κι' είναι όλα θάνατος.
Έπειτα μόνο
το κενό,
τα μάτια της,
και η πανταχού απουσία
του Κυρίου.
Έσβησε η αγωνία μου
βαθιά στο μέλι
της καρδιάς της.

8/3/90
Ο λόγος σου,
χρωματίζει στο θαλασσινό αγέρα
κοράλλια ελευθερίας,
σε συγχορδίες ενός άλλου κόσμου.

6/5/89
Η λαμπρότητα του προσώπου σου
η μουσική ελευθερία των οφθαλμών σου
ο αυγινός αστερισμός της Χάρις σου…
…αγκαλιάζουν θανάσιμα τη μοναξιά μου

23/6/89
Τα μάτια...
δυο σταγόνες χαράς,
πύλες αμέθυστου κάλλους,
ανταύγειες αθανασίας.
Τα χείλη...
άνθος θαλασσινό,
λαμπρά κεράσια φλογισμένα
στο όνειρο της αιωνιότητας.

17/2/89
Η ομορφιά σου
φεγγάρι χλωμό
ξυπνά τους παλμούς της καρδιάς μου.
Το κορμί μου διάφανο
στ' άγγιγμά σου
παραδίνεται στο χορό της παρουσίας σου.
Ζωντανεύεις μέσα μου μνήμες
του έρωτα.
Αν ήσουν το πρώτο χαμόγελο μιας μαργαρίτας,
κι' εγώ τ' Απρίλη παρθένος αναστεναγμός,
θα ‘τρεχα με λαχτάρα να κρυφτώ
στις ρίζες τις μυστικές
της καρδιάς σου.

20/4/89
Σειρήνα των ουρανών,
λαχτάρησε η ψυχή μου
να συντριβεί
στους ανοιχτούς βράχους
των άστρων σου.

23/6/89
Αύρα ανοιξιάτικη
της φωνής σου το ζωηφόρο χαμόγελο,
θωπεύει γλυκά τις
ρωγμές της αγωνίας μου.
----------Μα γιατί τα ερωτικά "ποίηματα" σταματούν το 90;
Tα μονοπάτια της μνήμης μου γέμισαν μούχλα και αγκάθια.
Αναδύεται στο μυαλό μου μου μια ανόητη αμερικάνικη ύβρις.
-Falling in Love? Fuck it!
Και άλλη μια:
-The women that I've been in love? Fuck them all!
Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες αλλά απευθύνομαι προσωπικά στο Δημήτρη.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Νικήτας στις Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:37 am, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:35 am

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Δημήτρης
Παράθεση:
"Άσε μικρέ, εσύ δεν ξέρεις. Ξέρει ο θείος Νικήτας".

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Αλίμονο! ... πόσες φορές δεν νιώθουμε έτσι απέναντι στους άλλους αδελφέ Δημήτρη;
Ιδιαίτερα πάνω σε θέματα που τα παλεύουμε πολλά χρόνια.
Και πόσο δίκιο έχουμε!
Και πόσο άδικο!

Επιστροφή στην
κορυφή
Ζωή

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:18 am

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
Δημοσιεύσεις: 12

Θέμα δημοσίευσης:

Καλημέρα παιδιά..
Νικήτα και Δημήτρη έχετε μιά διαφορά ηλικίας και βιωμάτων από ότι καταλαβαίνω και αυτό σας κάνει να
διαφοροποιείστε επί των θεμάτων.
Οσον αφορά το θέμα του άν μπορείς να ερωτευτείς δίνοντάς τα όλα αλλα με σωφροσύνη όπως το θέτει ο
Δημήτρης νομίζω ότι σίγουρα γίνεται απλά δεν θα έιναι ο μεγάλος ο τρελλός έρωτας που λένε.
Δέν θα είναι ο έρωτας που ίσως περιγράφει ο Νικήτας στην πρό '90 εποχή του.
Ο απόλυτος έρωτας σε θέλει και απόλυτα δικό/η του .
Εκεί χάνεσαι . Εκεί ξεχνάς Θεό , οικογένεια , φίλους.
Εκεί γίνεσαι συγγραφέας , ποιητής , δημιουργός.
Βρήκες την μούσα σου .
Την άνέβασες σε ένα βάθρο και την λατρεύεις.
Εκεί δεν θέλεις σωφροσύνη .
Ζεις για τις στιγμές , τις ώρες , τα λεπτά που θα είστε μαζί.
Ο Θεός υπάρχει μόνο για να τον δοξολογείς στην καλύτερη περίπτωση. Συνήθως δεν υπάρχει.
Μετά ,όπως λέει και η Γερόντισα Γαβριηλία, κατεβαίνει από το βάθρο σιγά σιγά η μούσα και απομυθοποιείται.
Βλέπεις τα ελαττώματα , βλέπεις όλα όσα δεν σου έδειξε ο έρωτας ( τυφλός γαρ ο έρως). Μετά σου φταίει η
μούσα σου και όχι εσύ που δεν είδες καλά..
Και αφού φταίει αυτή μπορείς να την αφήσεις και να ψάξεις από την αρχή μιά άλλη μούσα έναν νέο έρωτα , να
κάνεις ένα νέο βάθρο να λατρέψεις ξανά τον Ερωτα..
Ετσι συνεχίζεις την ζωή σου ερωτευμένος για πάντα ..με άλλα πρόσωπα κάθε φορά ..δεν ξέρω τί κερδίζεις..
Ο σώφρων έρωτας του Δημήτρη ακούγεται ιδανικός , περισσότερο μου κάνει προς μιά αγάπη που γεννιέται και όχι
έναν απόλυτο έρωτα όπως θα τον αντιλαμβανόταν ο Νικήτας .
Νικήτα , την γνώμη σου θα ήθελα, μπαίνει τελικά μέτρο στον έρωτα ;
Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο;

Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:54 am

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Ζωή
Παράθεση:
Νικήτα , την γνώμη σου θα ήθελα, μπαίνει τελικά μέτρο στον έρωτα ;
Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο;

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Ο έρωτας θεμελιώνεται στην απώλεια του μέτρου. Γι αυτό όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο ολέθριες συνέπειες
έχει.
Έχω διαλύσει τη ζωή μου με αυτά!
Τρεις γάμοι είναι πολλοί;
Εϊχα πάει με 8 γυναίκες και τις τρεις τις παντρεύτηκα!
Τρεις γάμοι και (ν) κηδείες
Αν δεν ήμουν καψούρης με τον έρωτα θα την είχα γλυτώσει με λιγότερα τραύματα.
Όπου και να κοιτάξω οι γυναίκες με πληγώνουν.
Γι αυτό τα παίρνω εύκολα στο κρανίο με τα ερωτικά!
Η ιερότητα στον έρωτα βλάπτει επικίνδυνα την υγεία

Επιστροφή στην
κορυφή
Ζωή

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 12:06 pm

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
Δημοσιεύσεις: 12

Θέμα δημοσίευσης:

Ευχαριστώ πολύ Νικήτα που μπαίνεις στον κόπο να απαντάς ...
Δημήτρη εσύ τί λες ;
Ο σώφρων έρωτας που προτείνεις ...τί είναι τελικά; πως βιώνεται ; τι προϋποθέσεις χρειάζεται για να
δημιουργηθεί και τι για να ευδοκιμήσει ..καταλήγει και αυτός εις θάνατον όπως και ο άλλος; γιατί υπάρχει ;
Θα το εκτιμούσα άν έγραφες τις σκέψεις σου..

Επιστροφή στην
κορυφή
xrisa

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 12:11 pm

Θέμα δημοσίευσης: Α

Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΓΡΑΨΕ
Τρεις γάμοι είναι πολλοί; Εϊχα πάει με 8 γυναίκες και τις τρεις τις παντρεύτηκα!
Τρεις γάμοι και (ν) κηδείες
Αν δεν ήμουν καψούρης με τον έρωτα θα την είχα γλυτώσει με λιγότερα τραμαυτα
Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
Δημοσιεύσεις: 382

ΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ 7 ΤΡΥΓΟΝΙΑ!!ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΓΑΜΟΥΣ!!!!!
ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΥ !!!ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕΣ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕΣ ΤΑ
ΛΑΘΗΗΗ!!!ΑΣ!ΕΙΝΑΙ!!!
ΠΡΟΣΕΧΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ!!!ΜΗ ΠΑΡΕΙΣ ΠΑΛΙ ΦΟΡΑΑΑ!!!ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΜΕ ΓΑΜΠΡΟΟΟ!!!ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
ΣΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟ ΤΡΑΥΜΑ!!!ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΑΑΑΑ!!!ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΧΩ ΠΕΙΡΑ ΝΟΜΙΖΩΩΩΩ!!!ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ!!!
ΥΠΟΜΟΝΗΣ!!!
ΑΑΑΑ!!ΞΕΧΑΣΑ!!ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΑΒΑΤΑΡ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΛΛΑ ΑΣΕ!!!ΓΙΑΤΙ ΣΕ
ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΕΥΕΣΑΙ!!!ΤΡΕΛΛΑ !!ΜΕΙΝΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑ!!!ΧΑ!ΧΑ!ΧΑ!

Επιστροφή στην
κορυφή
Δημήτρης

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 4:38 pm

Θέμα δημοσίευσης:

Ζωή έγραψε:
Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο;
Nikitas έγραψε:

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
Δημοσιεύσεις: 92
Τόπος: Αθήνα

Ο έρωτας θεμελιώνεται στην απώλεια του μέτρου. Γι αυτό όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο ολέθριες συνέπειες
έχει.

Ξανατονίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς ορίζουμε το μέτρο. Φυσικά ο έρωτας θεμελιώνεται στην απώλεια
του μέτρου αν "μέτρο" εννοούμε τη χλιαρότητα! Αλλά για μένα μέτρο δεν είναι χλιαρότητα ή ένας μέσος όρος.
Είναι η αρετή της διάκρισης.
Οι θετικές επιστήμες με έχουν βοηθήσει να σκέφτομαι πιο πολυσύνθετα και σε υπαρξιακά ζητήματα.
Ένα από
αυτά που μαθαίνουμε είναι το να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την ανεξαρτησία κάποιων «παραμέτρων» που
αρχικά φαίνονται αδιαχώριστες.
Λέμε π.χ. «πώς είναι δυνατόν να μη ξεχάσεις όλα τα άλλα (και τον Θεό), αν είσαι τρελά ερωτευμένος»; Ο έρωτας
με την λησμόνηση του Θεού φαντάζουν ως μια μοναδική «μεταβλητή». Πάνε μαζί. Αν δούμε τα πράγματα
βαθύτερα, όμως θα δούμε ότι είναι δύο οι «μεταβλητές» και μάλιστα ανεξάρτητες. Τα εξηγώ αυτά και απαντώντας
στη Ζωή, παρακάτω.
Nikitas έγραψε:
Αλλότριο τριαντάφυλλο
λουσμένο το φεγγαρόφωτο,
στην πανσέληνο του προσώπου σου
εγκαταλείπεται η ζωή μου.
Ακροβατώ στα σύνορα
μιας περασμένης ελπίδας
αποζητώντας μ' όλη μου την αδυναμία
τη λύτρωση στην αγάπη σου

Υπέροχος... Ο έρωτας είναι όντως διαφορετικός από την τέχνη γιατί αφορά και σε άλλο πρόσωπο. Αλλά
ανάλογες εκστατικές καταστάσεις με τις ερωτικές εμπειρίες που περιγράφεις, μπορεί να τις ζήσει και ένας
άνθρωπος και για άλλες εκδηλώσεις της φύσης μας (π.χ. στην τέχνη, στη θέα ενός τοπίου, στην αδελφική ή
μητρική αγάπη).
Ίσως να μη συμφωνούν όλοι σε αυτό. Αλλά πιστεύω πως αυτό συμβαίνει γιατί ο έρωτας εκδηλώνεται σχεδόν σε
όλους τους ανθρώπους, ενώ δεν είμαστε όλοι καλλιτεχνικές ή επιστημονικές διάνοιες για να καταλάβουμε την
γοητεία που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης ή επιστήμονας από το αντικείμενό του...
Επειδή φλερτάρω λίγο και με τους δύο αυτούς χώρους, πιστεύω ότι μπορεί να είναι εξ ίσου ισχυρή.
Θέλω να πω πως αν ενοχοποιήσουμε τον έρωτα, πρέπει να ενοχοποιήσουμε κάθε έντονη εμπειρία που
περιέχει γοητεία. Αυτού του τύπου η «ασκητική» νομίζω πως δεν έχει σχέση με τον Αληθινό Θεό.
Λέμε ότι ο Θεός όλα «καλώς λίαν εποίησε». Αν δεχτούμε, λοιπόν, ότι ότι ο έρωτας είναι «Αρπαγή του
νοός εν εμπαθές πνεύματι », όπως λέει ο Νικήτας, πρέπει να δεχτούμε ότι ο έρωτας δεν δόθηκε
από τον Θεό.
Nikitas έγραψε:
Μα γιατί τα ερωτικά "ποίηματα" σταματούν το 90;
Tα μονοπάτια της μνήμης μου γέμισαν μούχλα και αγκάθια.
Αναδύεται στο μυαλό μου μου μια ανόητη αμερικάνικη ύβρις.
-Falling in Love? Fuck it!
Και άλλη μια:
-The women that I've been in love? Fuck them all!

Σε παραδέχομαι που εκτίθεσαι τόσο ανοιχτά.
Τέτοιες εξομολογήσεις είναι ψυχοθεραπευτικές για όλους μας. Κι
εγώ έχω ζήσει τέτοιες εκρήξεις...
Αυτά όμως δείχνουν (το προφανές...) ότι δεν είμαστε άγιοι. Ότι δεν ερωτευτήκαμε με σωφροσύνη. Όχι ότι
έφταιγε ο έρωτας.
Πάμε λοιπόν στο ερώτημα της Ζωής:
Ζωή έγραψε:
Δημήτρη εσύ τί λες ;
Ο σώφρων έρωτας που προτείνεις ...τί είναι τελικά; πως βιώνεται ; τι προϋποθέσεις χρειάζεται για να
δημιουργηθεί και τι για να ευδοκιμήσει ..καταλήγει και αυτός εις θάνατον όπως και ο άλλος; γιατί υπάρχει ;

Εντάξει, δεν έχω όλες τις απαντήσεις...

Ας πω τα όσα υποψιάζομαι:

Τι είναι ο σώφρων έρωτας...
1) Ο έρωτας είναι αρχικά μια απρόσωπη ενόρμηση προς το άλλο φύλο Όμως, νοηματοδοτείται όταν βρει το
κατάλληλο σύντροφο.
Αυτή η «προσωποποίηση» μιας αρχικά απρόσωπης ενόρμησης δεν υπάρχει μόνο στον έρωτα. Υπάρχει π.χ. και στη
φιλία με την δοσμένη απ’ το θεό κοινωνικότητα του ανθρώπου. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι «εργαλεία» που μας
δόθηκαν προς ορθή «διαχείριση», κατά το θέλημά Του.
Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η «προσωποποίηση» του έρωτα.

2) Δεν κάνει υπερβολικές εξιδανικεύσεις. Δηλαδή έχει την ικανότητα να βλέπει και «πίσω από την κουρτίνα»,
πίσω από τα χημικά του εγκεφάλου. Αν επενδύσεις στα χημικά, σύντομα θα διαψευστείς.

3) Ενέχει αγάπη. Το λέω γιατί μπορεί να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν αγαπάς. Και το σίγουρο είναι ότι
αν δεν ξέρεις να αγαπάς γενικά, δεν θα ξέρεις να αγαπάς ούτε τον σύντροφό σου.
4) Βάζει το ερώμενο πρόσωπο πάνω από τον έρωτα. Είσαι τρελά ερωτευμένος; Μάθε να αγαπάς τον σύντροφό
σου ακόμη πιο τρελά (με την αγάπη που χαρίζει ο Θεός), κι ο έρωτάς σου θα είναι σώφρων. Δείτε π.χ. το «Έρως
ήρως» του Παπαδιαμάντη, για το τι εννοώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το να μπορείς να «αφήσεις» το ερώμενο
πρόσωπο να φύγει από σένα, εφ’ όσον δεν είναι ευτυχισμένο μαζί σου... Και να μπορείς να χαρείς με την ευτυχία
του με κάποιον άλλον. Προς Θεού, δε λέω ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά!!!!!!! Δεν είμαι ...
Λέω ότι ένας άγιος, έτσι θα ερωτευόταν.

(ακόμα...).

5) Όσο έντονος κι αν είναι, δεν σε απομονώνει, δεν κλείνει τη συνολική εικόνα, αλλά σε ανοίγει ακόμη
περισσότερο στον κόσμο. Είσαι τρελά ερωτευμένος με τον σύντροφό σου; Αγάπησε ακόμη περισσότερο το Θεό και
θα δεις πως αυτές οι δύο αγάπες δεν έρχονται σε σύγκρουση. Θα δεις πως ο έρωτάς σου θα είναι εφαλτήριο
δημιουργικότητας και αγάπης προς όλους. Γιατί νομίζεις πως λένε ότι "Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα, κρύβεται μια
μεγάλη γυναίκα" (και το αντίστροφο);
Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 9:46 pm

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Σώφρων έρωτας my ass!
Δημήτρη θεολογία έχεις σπουδάσει και μπερδεύεις τη ζωή των αγίων με την καθημερινότητα των απλών
ανθρώπων;

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Μπα! μάλλον η φιλοσοφία σε έχει πειράξει

Επιστροφή στην
κορυφή
Ζωή

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:13 pm

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
Δημοσιεύσεις: 12

Θέμα δημοσίευσης:

Δημήτρη παρά την αντίθετη άποψη του Νικήτα , εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος που φαντάζεσαι τον έρωτα εμπεριέχει
χριστιανικά στοιχεία και γι' αυτό μου άρεσε η τοποθέτησή σου ...
Φαίνεται ουτοπικός αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι χαρές μπορεί να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους που πιστεύουν και
αγαπούν ..

Επιστροφή στην
κορυφή
Νικήτας

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 11:35 pm

Site Admin

Θέμα δημοσίευσης:

Ζωή δεν έχω αντίθετη άποψη από το Δημήτρη απλά γκρινιάζω λόγω ηλικίας

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
Δημοσιεύσεις: 639

Επιστροφή στην
κορυφή
Ζωή

Δημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 13, 2008 2:51 pm

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
Δημοσιεύσεις: 12

Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτα ευχαριστώ για την διευκρίνηση ,
Σκεπτόμενη τον" σώφρωνα έρωτα " του Δημήτρη αναλογίστηκα μήπως τελικά η εγκράτεια που προτείνει η
Εκκλησία πριν το μυστήριο του γάμου έχει να κάνει με αυτό..
Σκέφτηκα δηλαδή ότι η εγκράτεια , που είναι αρετή σύμφωνα με τους Πατέρες , μας οδηγεί στην σωφρωσύνη ..
κατά συνέπεια άν σε μιά σχέση με το άλλο φύλλο δεν αναμιχθεί το σεξουαλικό στοιχείο και οι σύντροφοι σταθούν
εγκρατείς , τότε ίσως τους έρχεται η Χάρη του Θεού και τους φωτίζει το Αγιο Πνεύμα και κινούνται και σκέφτονται
πιό συννετά ...
Έτσι ίσως μπορούν να λάβουν και πιο αμερόληπτα τις αποφάσεις για την κοινή ζωή τους..
Η σεξουαλική σχέση ίσως εστίαζε το ενδιαφέρον τους περισσότερο στην ερωτική-σεξουαλική εμπειρία και δεν θα
υπήρχε αρκετός χώρος για την ανάπτυξη της σωφρωσύνης και της διαύγειας του πνεύματος που χρειαζεται κανείς
όταν πέρνει μεγάλες αποφάσεις (γάμος κτλ)
Δέν ξερω τι λέτε ...τώρα το σκέφτηκα ..
( και έτσι επανήλθαμε κιόλας στο αρχικό θέμα ..Δημήτρη για να μήν ξεφευγουμε και πολυ...ε;

Επιστροφή στην
κορυφή
Επισκόπηση όλων των Δημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι Δημοσιεύσεις

Ενάλιες Διαδρομές Αρχική σελίδα ->
Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Πρώτα οι παλαιότερες

Μετάβαση
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες

Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Επόμενη

Σελίδα 6 από 7
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Μετάβαση

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Τηλεφωνική Στήριξη

Προσωπική Συνάντηση
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