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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχω περάσει μια ζωή ως εργαζόμενη στον τομέα της 
υγείας και της θεραπείας - πρώτα εκπαιδευμένη ως συμ-
βατική γυναικολόγος και χειρουργός και αργότερα ως 
δασκάλα παγκοσμίου επιπέδου, η οποία υπενθυμίζει στις 
γυναίκες πως όλα μπορούν να πάνε καλά με το σώμα 
τους. Και ακόμα πιο σημαντικό, πως αυτό μπορεί να γίνει 
η πραγματικότητά τους.
Στη διάρκεια των δεκαετιών που βρισκόμουν στην πρώτη 
γραμμή για την υγεία των γυναικών, έχω δει αμέτρητες 
γυναίκες να υποφέρουν από φαινομενικά ανεξήγητες κα-
ταστάσεις υγείας. Αυτές οι γυναίκες τρώνε καλά. Κάνουν 
γυμναστική. Φροντίζουν τον εαυτό τους. Διαχειρίζονται 
οικογένεια, δουλειά, σπίτι. Στα χαρτιά, όλα φαίνονται υπέ-
ροχα, αλλά κάθε φορά που σκάβω βαθύτερα στη ζωή 
τους, διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ρίζα 
των προβλημάτων τους - ένα άτομο που κυριολεκτικά 
φαίνεται να απορροφά τη ζωή από μέσα τους. Αναφέρομαι 
σε αυτούς τους ανθρώπους ως ενεργειακά βαμπίρ.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από ενερ-
γειακά βαμπίρ είναι συμπονετικοί, στοργικοί και ανησυ-
χούν βαθιά για την ευημερία των ανθρώπων γύρω τους. 
Αλληλεπιδρούν με την ενέργεια των άλλων ανθρώπων 
σε τέτοιο βαθμό που τους καθιστά κάτι παραπάνω από 
συμπονετικούς. Δεν αισθάνονται απλώς θλίψη όταν βλέ-
πουν κάποιον να υποφέρει, επειδή απλά τον παρατηρούν 
·νιώθουν τον ίδιο πόνο, σαν να νιώθουν από πρώτο χέρι 
τον πόνο στον οποίο γίνονται μάρτυρες. Αυτά τα άτομα 
ανήκουν σε μια κατηγορία ανθρώπων που είναι γνωστοί 
ως ενσυναισθητικοί. Υποθέτω ότι τώρα που το διαβάζεις 
αυτό, αναγνωρίζεις κάτι απ’ τον εαυτό σου σε αυτή την 
περιγραφή.
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Μέχρι πρόσφατα, τα ενεργειακά βαμπίρ δεν είχαν ανα-
γνωριστεί και διαγνωστεί σε μεγάλο βαθμό από την κοι-
νωνία γενικά και από τα ιατρικά και νομικά συστήματα ει-
δικότερα. Γι’ αυτό πολύ λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν το 
μέγεθος του προβλήματος.
Δεν είχα συνειδητοποιήσει τον βαθμό στον οποίο επη-
ρέαζαν τη ζωή των ασθενών μου μέχρι που άρχισα να 
τους ερευνώ, εξαιτίας αυτού που συνέβαινε στη δική μου 
ζωή. Ως ενσυναισθητική, πίστευα εσφαλμένα ότι διέθεταν 
όλοι την ίδια ενσυναίσθηση και συμπόνια με εμένα. Υπέ-
θετα ότι άσχετα με το πόσο κακό θα μπορούσε κάποιος 
να κάνει στην οικογένειά του ή στους συναδέλφους του, 
πως βαθιά μέσα του, κατά βάθος, ήταν καλός άνθρωπος 
που ήθελε το καλό τους. Απλώς ενεργούσαν με βάση τον 
ανέκφραστο πόνο και την άρνησή τους. Ποτέ δεν μου πέ-
ρασε από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην 
πραγματικότητα αρπακτικά - οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη 
συμπάθεια, την εμπιστοσύνη, την καλή θέληση, την ανοι-
χτόκαρδη διάθεση και την επινοητικότητα των άλλων. Δεν 
μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχε-
δόν στερούνται την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια, το αί-
σθημα φροντίδας και την προθυμία ή ακόμη και την ικανό-
τητα να αλλάξουν. Αυτή όμως είναι ακριβώς η έννοια του 
ενεργειακού βαμπίρ. Είναι χαμαιλέοντες που μπορούν να 
γίνουν οι τέλειοι χειριστές, να παίρνουν αυτό που θέλουν 
από τους άλλους χωρίς να δίνουν τίποτα σε αντάλλαγμα.
Συχνά, οι ανυποψίαστοι ενσυναισθητικοί ανοίγουν την 
καρδιά τους, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και το 
σώμα τους, προκειμένου να βοηθήσουν αυτά τα ενερ-
γειακά βαμπίρ να θεραπεύσουν τις υποτιθέμενες πληγές 
τους, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Αυτό δεν 
συμβαίνει, επειδή οι ενσυναισθητικοί είναι ανόητοι. Αντί-
θετα, είναι αποτέλεσμα, της σφοδρής τους επιθυμίας να 
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είναι οι ίδιοι μια θεραπευτική δύναμη για τον κόσμο, σε 
συνδυασμό με τις θηρευτικές δεξιότητες των βαμπίρ - και, 
πολύ συχνά, των μη θεραπευμένων πληγών του ενσυναι-
σθητικού, ο οποίος δεν αισθάνεται ότι αξίζει το καλύτερο.
Η αλήθεια αυτή για μένα ήρθε στην επιφάνεια μέσα από 
μια σειρά ερωτικών σχέσεων και σχέσεων με στενούς φί-
λους και μερικούς συναδέλφους. Αυτές οι σχέσεις με υπο-
νόμευαν. Ένιωθα σαν να τρελαινόμουν. Έχανα τον εαυτό 
μου. Πάντα κατηγορούσα τον εαυτό μου και ένιωθα ότι 
έπρεπε να βελτιώσω κάτι. Τι έκανα λάθος; Όπως αποδεί-
χτηκε, το μόνο πράγμα που έκανα λάθος ήταν να δίνω τα 
πάντα στους ανθρώπους που πίστευα ότι θα μπορούσα 
να θεραπεύσω, χωρίς να συμπεριλάβω τις δικές μου ανά-
γκες και την ευημερία στη σχέση. Δεν είχα ιδέα ότι πολλοί 
άνθρωποι στη ζωή μου ήταν ενεργειακά βαμπίρ.
Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώ-
πους που δημιουργούν σχέσεις με ενεργειακά βαμπίρ. 
Δεν ξέρουμε καν ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία από 
αυτές τις αυθεντίες του σκότους, μέχρι να αρρωστήσουμε 
σωματικά, να χάσουμε τους φίλους μας, τις δουλειές μας, 
τα εισοδήματά μας, τη νιότη μας και τελικά την αυτοεκτί-
μησή και την αξιοπρέπειά μας.
Το θέμα με τα ενεργειακά βαμπίρ είναι ότι στοχεύουν στους 
ανθρώπους που μπορούν να ανεχτούν την τακτική τους - και 
αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ενσυναισθητικοί, επειδή έχουμε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συμπόνιας και ενσυναίσθησης. Τα 
βαμπίρ ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν αυτό προς όφε-
λός τους - και εις βάρος του ενσυναισθητικού.
Αλλά υπάρχει ελπίδα! Το επάγγελμα της ψυχικής υγείας 
ειδικά και η κοινωνία γενικά είναι επιτέλους σε θέση να 
αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα 
ενεργειακά βαμπίρ - και πόσο προβλέψιμα είναι. Προσδι-
ορίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και 
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τις μεθόδους χειραγώγησης. Προσπαθούν να αναγνωρί-
ζουν τα βαμπίρ και ανοίγουν νέα μονοπάτια για το πώς να 
δραπετεύεις από αυτές τις σχέσεις.
Γι’ αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο. Ήθελα να συγκεντρώσω 
κάποιες από τις καλύτερες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά 
με αυτό το θέμα και να τις συνδυάσω τόσο με τις δικές μου 
εμπειρίες όσο και με τις εμπειρίες των μελών της παγκόσμιας 
κοινότητας, για να παρέχω σαφείς συμβουλές για την απο-
χώρηση και τη θεραπεία από τις τοξικές σχέσεις. Στο πρώτο 
μέρος του βιβλίου, θέτω τα θεμέλια για την κατανόηση των 
«ρόλων» στη σχέση βαμπίρ-ενσυναισθητικού, πώς και γιατί 
αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένο τρόπο - και ποια επίδραση 
μπορεί να έχει αυτό στη ζωή σου. Και μετά στο δεύτερο μέ-
ρος, σε καθοδηγώ μέσω απλών διαδικασιών να στρέψεις την 
προσοχή σου στον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να θερα-
πεύσεις και να αποφύγεις τα ενεργειακά βαμπίρ στο μέλλον. 
Ωστόσο, θέλω να σημειώσω ότι η θεραπεία από την κακο-
ποίηση ενεργειακών βαμπίρ είναι μία ατομική προσπάθεια. 
Προφανώς, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει όλοι να 
κάνουν, αλλά η διαδικασία της δικής σου, προσωπικής θερα-
πείας θα είναι διαφορετική από εκείνη των άλλων. Σκέψου 
αυτό το βιβλίο όχι ως έναν δρόμο προς τη θεραπεία, αλλά 
ως μία πληθώρα τεχνικών.  Ίσως κάποιες από αυτές να έχουν 
νόημα για τη ζωή σου, ενώ άλλες όχι. Διάλεξε εκείνες που 
λειτουργούν για σένα. Σου υπόσχομαι ότι, αν ακολουθήσεις τις 
συμβουλές αυτού του βιβλίου, θα μπορέσεις να ξεφορτωθείς 
το σκότος, να είσαι υγιής μέσα σε υπέροχες σχέσεις και να 
απολαμβάνεις μια χαρούμενη ζωή.
Ως ενσυναισθητικός, έχεις ειδικά χαρίσματα που φέρνουν 
φως στον κόσμο. Η συμπόνια και η ενσυναίσθησή σου για-
τρεύουν τους ανθρώπους γύρω σου και τον ίδιο τον πλανήτη. 
Δε βρέθηκες στη γη για να γίνεις η πηγή ενέργειας ενός βα-
μπίρ. Είσαι εδώ για να φέρεις το φως σου στον κόσμο αυτό.


