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Ας αναλάβουμε δράση! Δημιουργία λίστας συγχώρεσης:

Στο ημερολόγιό σας, κάντε μια λίστα με όλους τους
ανθρώπους για τους οποίους τρέφετε πικρίακαι θυμωμένα
συναισθήματα. Άτομα που σας έχουν πληγώσει σε
οποιοδήποτε σημείο του παρελθόντος. Η λίστα μπορεί να
περιλαμβάνει κάποιον όπως την παιδική σας φίλη, που έσπασε
την αγαπημένη σας κούκλα, έναν πρόσφατο πρώην
συνεργάτη. Αν σας κάνει να νιώθετε καλύτερα, η πρώτη μου
λίστα περιείχε 97 άτομα, μερικά από τα ονόματα των οποίων
δεν μπορούσα να θυμηθώ. Ένας πελάτης δημιούργησε μια
λίστα 180 ατόμων. Αν η λίστα σας έχει μόνο μερικά ονόματα,
μην ανησυχήστε, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και
δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός για αυτή τη λίστα. 

Επιλέξτε 5 άτομα που θα θέλατε να συγχωρήσετε
περισσότερο. Επιλέξτε άτομα που πιστεύετε ότι σας
προκάλεσαν τον μεγαλύτερο πόνο και γράψτε τα ονόματά
τους σε ξεχωριστό χαρτί. 

Τώρα είστε ντετέκτιβ! Για καθένα από τα 5 άτομα, απαντήστε
στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Γιατί νιώθω τόσο θυμωμένη και πικρία απέναντι σε αυτό το
άτομο; 

Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω για να προστατεύσω τον
εαυτό μου; 

Τι έμαθα από αυτήν την κατάσταση;
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Αλλαγή ρόλων 

Θα γράψετε για το γεγονός ή την κατάσταση που σας έκανε τόσο
θυμωμένους με αυτό το άτομο, αλλά θα αλλάξετε ρόλους: προσποιηθείτε
ότι είστε το άλλο άτομο. 

Απλά κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι είστε πραγματικά αυτό το
άτομο. Ποια είναι η δική σας προοπτική για το τι συνέβη; Γράψτε τη.

Ανάκτηση δύναμης 

Φανταστείτε αυτό το άτομο να κάθεται απέναντι σας. Πέστε τους: "επιλέγω
να ανακτήσω τη δύναμή μου συγχωρώντας σε. Αφήνω όλο τον πόνο που
μου προκάλεσες". 

Τότε γράψτε τις πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό.

Όταν τελειώσετε με τα 5 πρώτα άτομα, μπορείτε να ρίξετε τη λίστα σας
στη θάλασσα ή να την κάψετε. Αυτό θα είναι μια συμβολική πράξη για να
αφήσετε πίσω την πικρία, το θυμό και να συγχωρέσετε αυτούς τους
ανθρώπους


