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Πρόλογος

Ερωτας». Αυτή η λέξη δεν αποτελεί παρά την ξεθωριασμένη
σκιά της έκστασης που μας προκαλεί. Μπορεί να περάσουμε

χρόνια, ακόμα και μια ζωή, αναζητώντας τη. Αν είμαστε τυχεροί,
τη βρίσκουμε – και προσευχόμαστε να διαρκέσει. Αν όμως δε
διαρκέσει, την αναζητούμε ξανά και ξανά. Παραδεχτείτε το – εί-
μαστε εθισμένοι στον έρωτα!

τα βέλη του Έρωτα είναι εμποτισμένα με χημικές ουσίες που
πλημμυρίζουν το μυαλό και μας αναγκάζουν να συμπεριφερ-
θούμε με τρόπους που δε φανταζόμαστε. Όταν τελειώσετε την
ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα μπορείτε να τους φανταστεί-
τε. θα ανακαλύψετε τον έρωτα με τρόπους που πολύ λίγοι άν-
θρωποι έχουν ανακαλύψει. Και, στο μέτρο που αυτό είναι εφι-
κτό, θα μπορείτε να ανάψετε το φιτίλι της ρομαντικής χημείας
ανάμεσα σε εσάς και τον άνδρα ή τη γυναίκα της επιλογής σας.

θα ανακαλύψετε επίσης πώς και γιατί η φύση μάς εγχέει διά-
φορες χημικές ουσίες στα ποικίλα στάδια της σχέσης μας, αλλά
και κατά τη διάρκεια της ζωής μας. τέλος, θα μάθετε να συνερ-
γάζεστε με το πλήθος των μορφών αυτής της χημείας και να δη-



μιουργείτε δεσμευτικές χημικές ουσίες ώστε να μπορέσετε να
ζήσετε «για πάντα ευτυχισμένοι» οι δυο σας – και όχι «ώσπου να
σας χωρίσει το διαζύγιο». οι γνώσεις που θα αποκτήσετε δε θα
εξοστρακίσουν τον Έρωτα στη χώρα των καρτ ποστάλ, αλλά θα
σας βοηθήσουν να τον κρατήσετε για πάντα στη ζωή σας.

Τι μου συνέβη;

το έχετε νιώσει κι εσείς. Η καρδιά σας σφυροκοπάει, η γλώσσα
σας είναι στεγνή σαν γυαλόχαρτο, οι παλάμες σας είναι μού-
σκεμα, και οι λέξεις αρχίζουν να χάνουν μυστηριωδώς τις συλ-
λαβές τους. σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε το «γεια σου» να γί-
νει η πιο δύσκολη έκφραση της γλώσσας σας.

Καθώς όμως οι ζωτικές λειτουργίες σας επανέρχονται στα
φυσιολογικά τους επίπεδα και αρχίζετε να αποκτάτε και πάλι μια
αίσθηση λογικής, αρχίζετε να αναρωτιέστε αν αυτός ο άνθρω-
πος που μόλις γνωρίσατε ένιωσε την ίδια χημεία με εσάς. Όταν
δε συνέβαινε αυτό, όσοι είχαν νιώσει τον έρωτα χωρίς ανταπό-
κριση σκέφτονταν ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνουν πέρα
από το να σκύψουν το κεφάλι, να βρίσουν, να κλάψουν, ακόμα
και να οργιστούν. σύντομα όμως θα μάθετε ότι έκαναν λάθος.

γιατί άραγε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος μας παρα-
σέρνει σαν τυφώνας που σαρώνει στο πέρασμά του ενώ άλλοι
μας προκαλούν ανία από την πρώτη στιγμή; Διότι, για λόγους
που μας είναι άγνωστοι, και οποίοι βρίσκονται βαθιά θαμμένοι
στο μυαλό μας, μπορούμε να εκτιμούμε άμεσα κάποιον.1 Αυτή
η δεξιότητα έχει ισχυρές, εξελικτικές ρίζες, που ανάγονται στην
εποχή κατά την οποία η επιλογή «μάχη ή εγκατάλειψη» αποτε-
λούσε απόφαση ζωής ή θανάτου.

�� ΛΙΛ ΛΑΟΥΝΤΣ



οι δεξιότητές μας αναπτύχθηκαν παράλληλα με την εξέλιξη
του ανθρώπινου είδους. Όπως οι ειδικοί επί του DNA μπορούν
να πουν πολλά για έναν άνθρωπο εξετάζοντας ένα μικρό δείγ-
μα από το νύχι του ποδιού του, έτσι και οι άνθρωποι ανέπτυξαν
μια εξαιρετική υποσυνείδητη ικανότητα να διαισθάνονται αν κά-
ποιος είναι ενδιαφέρων, αν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες
τους, αλλά και να ταιριάσουν ένα εκατομμύριο άλλες ιδιότητες
μέσα στο πολύ υποκειμενικό πλυντήριο των αναγκών τους.

Όλη μας τη ζωή στήνουμε τη σκηνή του έρωτα και περιμέ-
νουμε τον σταρ της βραδιάς να κάνει την εμφάνισή του. Όλες οι
εμπειρίες σας, από τη γέννησή σας μέχρι τη στιγμή που αποφα-
σίσατε να επιλέξετε αυτό το βιβλίο, σχηματίζουν τον χάρτη εκεί-
νου τον οποίο θα θέλατε –ή ίσως θα μπορούσατε– να ερωτευ-
τείτε. Αυτός ο χάρτης –ο «Χάρτης του Έρωτα», όπως ονομάζε-
ται– φέρει τα σημάδια της μοναδικής προσωπικότητάς σας και
μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αγγίζουν λεπτομέρειες
όπως η φυσιογνωμία, η προσωπικότητα, η διανόηση, η φιλοδο-
ξία, η αίσθηση του χιούμορ και εκατοντάδες άλλα.2 Υπάρχει
όμως και ένα ολότελα νέο πεδίο, η «διαπροσωπική νευροβιο-
λογία» που μας μαθαίνει πώς ο εγκέφαλος περιστρέφεται γύρω
από τις νέες σχέσεις που δημιουργούμε.3 Ακόμα και μια σύντο-
μη συνάντηση με κάποιον που δε θέλετε να ξαναδείτε ποτέ μπο-
ρεί να αναδιαρθρώσει ριζικά τον Χάρτη του Έρωτα.

το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χάρτη διαμορφώθηκε κατά
την παιδική μας ηλικία, και, ειδικότερα, πριν από την ηλικία των
πέντε ετών.4 Αν ήσαστε τυχεροί, μεγαλώσατε ανάμεσα σε αν-
θρώπους που αγαπούσατε και σας αγαπούσαν, κυρίως τους
συγγενείς σας. Η στενή σας επαφή μαζί τους «προγραμμάτισε»
μια τάση που σας οδηγεί να νιώθετε ότι ταιριάζετε με ανθρώ-
πους που ενδεχομένως ανήκουν στην ίδια γονιδιακή ομάδα με
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τον άνδρα κοντά στον οποίο ζούσατε ως παιδιά. Έχετε παρατη-
ρήσει πόσα ζευγάρια μοιάζουν μεταξύ τους;5

οι επιρροές στο διάγραμμα αυτών τους οποίους μπορείτε να
αγαπήσετε εκτείνονται χρονικά από λίγα χιλιοστά του δευτερο-
λέπτου μέχρι εκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν.6 τα πράγμα-
τα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν οι αναμνήσεις ξυ-
πνούν εκ νέου κάθε φορά που κάτι τις επικαλείται. Δεν πιστεύω
να αμφιβάλλετε ότι η χημεία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.

Πόσο γρήγορα δημιουργείται η χημεία;

Πόσο χρόνος χρειάζεται για να νιώσουμε τη χημεία; Αυτό θα το
καταλάβετε αν συγκρίνετε την ταχύτητά της με την απήχηση
που είχαν οι διαφημίσεις στο υποσυνείδητο των θεατών των κι-
νηματογράφων κατά τη δεκαετία του 1950. στην οθόνη εμφα-
νίζονταν ξαφνικά φράσεις όπως «Πεινάτε; Αγοράστε ποπ κορν!»
και ονομασίες προϊόντων όπως «τσάι Lipton», που αναβόσβη-
ναν για χιλιοστά του δευτερολέπτου κατά τη διάρκεια της προ-
βολής μιας ταινίας. Η διάρκεια των μηνυμάτων ήταν πολύ μικρή
για να μπορέσουν να τα διαβάσουν οι θεατές, και όλοι τους δή-
λωναν ότι δεν είχαν δει τίποτα. Εκείνες όμως τις ημέρες, στους
κινηματογράφους πουλιόταν πολύ περισσότερο ποπ κορν!

το ανίδεο κοινό δε γνώριζε καν ότι οι «αόρατες» διαφημίσεις
όχι μόνο τους προκαλούσαν πείνα και δίψα, αλλά τους έστρε-
φαν προς συγκεκριμένα προϊόντα. οι θεατές, που παλαιότερα
περιορίζονταν στην παραγγελία τσαγιού, πλέον το ζητούσαν με
την ονομασία του – Lipton, φυσικά. συνεπώς, εκπλήσσεστε άρα-
γε που η νευροαπεικόνιση σας ωθεί να νιώσετε τη σπίθα τού
έρωτα μέσα σε ένα πέμπτο του δευτερολέπτου;7
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Μετράει η χρονική στιγμή;

Αναμφισβήτητα. Μπορεί να σχετίζεται με πολλά γεγονότα που
συμβαίνουν τη στιγμή της γνωριμίας σας. Ίσως εκείνος είναι
ερωτευμένος με κάποια άλλη, ίσως εκείνη έχει βιώσει μια τραγι-
κή απώλεια. Ίσως τύχει να συνομιλήσετε με έναν έξυπνο, ευαί-
σθητο, εντυπωσιακό, αισθησιακό αδέσμευτο άνθρωπο που θα
μπορούσε να αποτελεί το ιδανικό σας ταίρι. Αυτό το μοναδικό
ανθρώπινο είδος σάς ξεμυαλίζει στη στιγμή, αλλά δεν κρύβει το
χασμουρητό του. Ίσως, πάλι, κοιτάζει πάνω από τον ώμο σας,
αναζητώντας άλλο συνομιλητή.

«τι συμβαίνει μ’ εμένα;» ουρλιάζετε μέσα σας, ενώ οι παλμοί
σας χτυπάνε με ξέφρενο ρυθμό. τίποτα. Απλώς, χιλιάδες άλλοι
τρέχοντες συναισθηματικοί, σωματικοί, προσωπικοί ή επαγγελ-
ματικοί λόγοι τον καθιστούν ενδεχομένως κλειστό προς εσάς.
Ίσως, αν συναντιόσασταν κάποια άλλη στιγμή, κάπου αλλού, το
μαγνητικό πεδίο να ήταν τέτοιο ώστε να σας έριχνε τον ένα στην
αγκαλιά του άλλου και να σας έδενε για πάντα. Όχι μόνο αυτό,
αλλά, ειδικά για τις γυναίκες, αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο εί-
ναι η περίοδος του μήνα κατά την οποία θα γίνει η γνωριμία!8

(θα το αναλύσουμε αργότερα αυτό.) ναι, λοιπόν, η χρονική στιγ-
μή έχει σημασία.

Τι συμβαίνει στο μυαλό μου;

Προτού συναντήσετε αυτό τον ξεχωριστό άνθρωπο, εκατό δι-
σεκατομμύρια νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου σας βρίσκο-
νταν στην κατάσταση την οποία η γνωσιακή Επιστήμη αποκα-
λεί «δυναμικό ηρεμίας». φυσικά, όμως, δεν αναπαύονταν. οι
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σχετικώς ληθαργικοί νευρώνες «έστελναν» μέσω του μηχανι-
σμού της νευρομεταβίβασης ράθυμα μηνύματα ο ένας στον άλ-
λο με θέμα τον καιρό, το ανιαρό πάρτι, τους άνοστους μεζέδες,
οτιδήποτε.

Και τότε, ΜΠΑΜ! Όταν το βλέμμα σας εντοπίσει αυτό τον ξε-
χωριστό άνθρωπο στην άλλη άκρη του χώρου, στο μπαρ, στη
στάση του λεωφορείου, στο φαστ φουντ, τότε οι νευρώνες σας
τρελαίνονται! Επικοινωνούν υστερικά με τους νευρώνες που
βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου, μέσω των μι-
κρών ρυακιών που ονομάζονται συνάψεις για να τους ανακοι-
νώσουν τα καταπληκτικά νέα. Αυτό οι επιστήμονες το ονομά-
ζουν δυναμικό δράσης − αλλά εμείς το ονομάζουμε «Ω!».

Πρακτικά, όλες οι τεχνικές στο πρώτο μέρος αυτού του βι-
βλίου σάς μαθαίνουν πώς να οδηγήσετε κάποιον σε μια τέτοια
νευρωνική απόκριση ώστε να ενεργοποιήσετε εκείνες τις χημι-
κές ουσίες που προκαλούν ευεξία, και πρωτίστως την ντοπαμί-
νη, και στη συνέχεια αυτές οι ουσίες να διοχετευτούν σε εκείνο
το σημείο του εγκεφάλου το οποίο, στο πεδίο της γνωσιακής
Επιστήμης, καλείται κέντρο ευχαρίστησης, ή κέντρο ανταμοιβής.
Είναι δε τόσο έντονη η απόκριση του «στόχου» σας, που αυτός
νιώθει ευεξία παρόμοια με αυτή που προκαλεί η κοκαΐνη.9

Ποιος ανακάλυψε γιατί νιώθουμε τη χημεία;

Όσο εσείς διαβάζετε αυτό το βιβλίο, οι νευροεπιστήμονες κά-
νουν σημαντικές ανακαλύψεις στον γαλαξία των νευρικών κυτ-
τάρων του εγκεφάλου σας, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους
με ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια συνδέσεις. φυσικά, κίνη-
τρό τους δεν είναι ο έρωτας. ο στόχος αυτών των πρωτοπόρων
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επαγγελματιών ήταν μακράν σημαντικότερος: να σώσουν ζωές
και να προστατεύσουν τη σωματική και διανοητική υγεία των
ανθρώπων. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους κυνηγούς του έρωτα
να επωφελούνται ιδιαίτερα από αυτές τις σημαντικές ανακαλύ-
ψεις. τώρα πλέον μπορούμε να κατανοήσουμε –και, ως ένα βαθ-
μό, να διαχειριστούμε– τις χημικές ουσίες που κατακλύζουν τον
εγκέφαλο και το σώμα του ανθρώπου που συναντάτε. Ας πού-
με αυτό τον άνθρωπο «θήραμα» και εσάς «Κυνηγό» καρδιών.

Βεβαίως, δεν πρέπει να ευχαριστούμε μόνο τη γνωσιακή κοι-
νότητα για την αποκάλυψη του μυστηρίου του ρομαντισμού.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης και τους εξελικτικούς βιολό-
γους και ψυχολόγους που συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με το
γιατί κάνουμε αυτές τις απρόσμενες, και, συχνά, παράδοξες, επι-
λογές στις σχέσεις μας. Αυτοί οι τομείς κρατούν το κλειδί για τη
λύση στο ερώτημα γιατί οι νευρώνες τρελαίνονται όταν γνωρί-
ζουμε κάποιον και γιατί συνεχίζουν να κοιμούνται όταν γνωρί-
ζουμε κάποιον άλλο.

Μα νόμιζα ότι η χημεία ή υπάρχει… ή δεν υπάρχει

οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν μαζί σας. Υπάρχουν, φυσικά,
ορισμένα στοιχεία που, ανεξάρτητα από ό,τι λέτε ή κάνετε, δεν
μπορούν να προκαλέσουν καμία απολύτως αλλαγή στο θέμα της
χημείας. για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε το δικό
σας, αλλά ούτε και το πρόσωπο του επίδοξου συντρόφου σας, τον
γονότυπό σας, τον φαινότυπό σας, ή το DNA σας. Επιπλέον, όταν
θα είστε επιτέλους έτοιμοι για έρωτα και σεξ, το μυαλό σας θα γε-
μίσει από μυριάδες ακούσιες σκέψεις σχετικές με τον πόνο και την
ικανοποίηση: Πώς του φέρθηκε ο πατριός του. Πώς της φέρθηκαν

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ��



οι συμμαθητές της στον παιδικό σταθμό. Ποια αγαπούσε πριν.
Ποιον μισούσε. Μόλις εμφανιστείτε, όλα τα «ποιος», «τι» και «για-
τί» από τις προηγούμενες σκέψεις του συντρόφου σας ανασταί-
νουν τις νευρολογικές δραστηριότητες του παρελθόντος.

σίγουρα σκέφτεστε πως «αν είναι τόσο πολύπλοκο, δεν μπο-
ρώ να κάνω το θήραμά μου να νιώσει χημεία για μένα». φυσικά,
κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν ότι «η γη είναι επίπεδη», ότι «τα
βαριά αντικείμενα πέφτουν πιο γρήγορα από το φως» και ότι
«όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τη γη». Μέχρι βέ-
βαια που οι επιστήμονες πέταξαν αυτές τις τρεις θεωρίες στο κα-
λάθι των αχρήστων σαν χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα. Και,
φυσικά, η πρώτη που αναφέραμε δεν άργησε να προστεθεί στις
υπόλοιπες. Η χημεία αφορά σε πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα,
πολλά από τα οποία μπορούμε να τα επηρεάσουμε.

Προτού ξεκινήσω όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε 100% τη χημική αντίδραση του άλλου απέ-
ναντί μας, λόγω των προηγούμενων εμπειριών του θηράματός
μας, της εγκεφαλικής του δομής αλλά και λόγω άλλων παραγό-
ντων που έχουμε ήδη αναφέρει. Αυτό όμως αποτελεί ένα μόνο
μέρος της ιστορίας. Η Μητέρα φύση παίζει έναν εξίσου μεγάλο,
αν όχι σημαντικότερο, ρόλο στο θέμα του έρωτα και εσείς θα
μάθετε πώς να γίνετε συνεργοί της από την αρχή της σχέσης για
να συλλάβετε το θήραμά σας. Κατόπιν, θα μάθετε πώς να το
απομακρύνετε από τις δυνάμεις που διαλύουν τη χημεία μετα-
ξύ των ζευγαριών και καταστρέφουν την αιώνια αγάπη.

Είμαστε η πρώτη γενιά η οποία μπορεί να επωφεληθεί από
τις νέες εν τω βάθει ανακαλύψεις της γνωσιακής Επιστήμης και
από αυτές ενός σχετικά νέου πεδίου που ονομάζεται Αναπτυ-
ξιακή Εξέλιξη, και γι’αυτό είμαστε τυχεροί. Αν κατανοήσετε τι
σκέπτεται το θήραμά σας και πώς εξελίσσονται οι σκέψεις του,
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θα καταφέρετε να γίνετε κάτι περισσότερο από ένα απλό πιόνι
στο παιχνίδι της φύσης. θα μπορέσετε, ως ένα βαθμό, να προ-
καλέσετε συναισθήματα που βασίζονται στη χημεία του άνδρα
ή της γυναίκας που επιλέγετε. Μια γρήγορη ματιά στη νευροε-
πιστήμη και στις νέες ανακαλύψεις της εξελικτικής ψυχολογίας
που θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να καταλάβε-
τε καλύτερα πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη χημεία και να
τη μετατρέψετε σε αιώνια αγάπη.

Η χημεία κάνει τον κόσμο να γυρίζει

λένε ότι «η αγάπη κάνει τον κόσμο να γυρίζει». Εξίσου όμως σω-
στό είναι και το ότι «η χημεία κάνει τον κόσμο να γυρίζει». γιατί;
Διότι η χημεία που νιώθουμε με κάποιον είναι αυτή που ανοίγει
τον δρόμο για το πάθος, το οποίο οδηγεί στην αγάπη, η οποία
οδηγεί στο δέσιμο μεταξύ δύο ανθρώπων. Κάτι που, με τη σει-
ρά του, μπορεί να οδηγήσει στην ικανοποίηση, τα παιδιά, τη συ-
ντροφικότητα και σε πολλές από τις χαρές της ζωής.

τι πιστεύετε; Άραγε η χημεία και ο επακόλουθος έρωτας απο-
τελούν προϊόντα αποφάσεων; Μήπως είναι θέμα πεπρωμένου;
Ή επιλογής; Κάποιοι λένε ότι αποφασίζουμε να ερωτευτούμε. φυ-
σικά. Είναι κάτι εξίσου εύκολο με την απόφαση να πάψουμε να
αναπνέουμε ή να αγαπάμε τα παιδιά μας. Άλλοι λένε ότι είναι πε-
πρωμένο. Εγώ, πάλι, σας προτείνω να μετακομίσετε σε ένα έρη-
μο νησί στο αρχιπέλαγος της Ανταρκτικής και να περιμένετε να
εμφανιστεί αυτός που προορίζεται για εσάς. Πολλοί άνθρωποι πι-
στεύουν ότι πρόκειται για επιλογή. φυσικά, όπως ακριβώς επιλέ-
γουμε να μη φάμε, να μην πιούμε ή να μην κοιμηθούμε.

οι νευρολόγοι έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για κάτι εντε-
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λώς διαφορετικό. για μια κατάσταση που εμπλέκει νευρώνες,
νευροδιαβιβαστές, ορμόνες, υποδοχείς και κυκλώματα του εγκε-
φάλου μας.10 ορίζουν τον «έρωτα» −ετοιμαστείτε για μια μεγά-
λη πρόταση− ως μια «ανώτερη δραστηριότητα στις εγκεφαλι-
κές οδούς που προκαλούν συναισθήματα ευφορίας, δυνατά κί-
νητρα και έντονη ενέργεια, τα οποία (συναισθήματα) μπορούν
να επιφέρουν απώλεια όρεξης και εμμονικές σκέψεις σχετικά με
τον άνθρωπο που έχουμε ερωτευτεί».11

Αυτό δεν ακούγεται και πολύ διασκεδαστικό! Επιπλέον, είναι
πολύ πεζό να το υποβιβάσουμε σε μια κυκλοφορία χημικών ου-
σιών που εκλύονται από ενάμισι κιλό φαιάς και γλοιώδους ου-
σίας που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας. Κανείς δε θέλει να
ακούσει κάτι τέτοιο, και πρώτη από όλους εγώ.

Όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να εξερευνούν τον ήλιο, κάποιοι
φοβήθηκαν ότι ο θεός θα παραμεριζόταν. ομοίως, ορισμένοι
φοβούνται ότι η ανακάλυψη πως ο έρωτας είναι απλώς μια «κα-
τάσταση» θα τον κάνει λιγότερο μαγικό. Καθόλου! Η κατανόηση
του τι είναι ο έρωτας μας οδηγεί σε πιο έξυπνες επιλογές συ-
ντρόφου και μας μαθαίνει πώς να κρατάμε τον έρωτα ζωντανό.

Άλλωστε, ποιος λέει ότι μια συνθήκη πρέπει να είναι πεζή, ή
ότι το σύστημα των κινήτρων δεν μπορεί να είναι μαγικό; Ξέ-
ρουμε τι είναι. Είναι ο έρωτας, η μεγαλύτερη ευτυχία που έχει
γνωρίσει η ανθρωπότητα, η οποία δε συγκρίνεται με άλλη αν-
θρώπινη εμπειρία. Αφήνοντας κατά μέρος τους σκεπτικιστές, εί-
μαστε βέβαιοι ότι ο έρωτας μπορεί να διαρκέσει μια ζωή και συ-
νεχώς να βελτιώνεται.12 Μόνον όμως όταν αναγνωρίζουμε τις
ισχυρές νευρολογικές, χημικές και εξελικτικές δυνάμεις που τον
ελέγχουν.
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Γιατί συνέβη;

Έχει καμία σημασία; Ερωτευτήκατε, και η ζωή δεν πρόκειται να
ξαναείναι η ίδια. Βρήκατε «τον ένα» − αυτόν που ανέκαθεν ξέ-
ρατε ότι θα συναντήσετε. ο αρχικός έρωτας είναι το πιο ζωντα-
νό, υπέροχο, εκστατικό και αξέχαστο κομμάτι της σκέψης. ο
εγκέφαλος ξεχειλίζει από τις χημικές ουσίες για τις οποίες θα μι-
λήσουμε αργότερα, την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη, αλλά και την
οξυτοκίνη και τη βαζοπρεσίνη. οι ορμόνες βρίσκονται στα υψη-
λότερα επίπεδα. Η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα δεν περιο-
ρίζονται. Εσείς και ο εραστής σας θέλετε να κολλήσετε ο ένας
πάνω στον άλλο και να μη χωρίσετε ποτέ. «Είναι υπέροχο, είναι
θαυμαστό, είναι απολαυστικό, είναι φρενήρες». Αυτή είναι η
προτροπή της Μητέρας φύσης. «Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό
σας!» Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος – τουλάχιστον μέχρι να
εδραιωθεί η ομορφιά της ισόβιας αγάπης.

Έτσι, αποφασίζετε να εγκαταλειφθείτε με χαλαρότητα στο τα-
ξίδι του Πλοίου της Αγάπης. Αλλά είναι λοιπόν αλήθεια ότι ο δρό-
μος της αληθινής αγάπης δεν είναι ρόδινος; Κάποιες φορές αυτό
είναι προφανές. συχνά, όταν ξεκινάμε μια νέα σχέση, νομίζουμε
ότι διατηρούμε τον έλεγχο. Όταν πρωτοπατάμε το πόδι μας στο
Πλοίο της Αγάπης, φανταζόμαστε ότι μια ηλιόλουστη μέρα θα
κάνουμε κρουαζιέρα σε μια ήρεμη θάλασσα. Όλα είναι όμορφα.
Όλα στον κόσμο φαντάζουν σωστά. ταξιδεύουμε προς τη Χώρα
της Αιώνιας Ευτυχίας. το αεράκι που ρυτιδώνει τη θάλασσα μας
κάνει να τραγουδάμε καθώς μυρμηγκιάζει το δέρμα μας. τότε
όμως, ο άνεμος δυναμώνει και όλα γίνονται πιο συναρπαστικά.
γελάμε δυνατά ανοίγοντας τα πανιά. το πλοίο κλυδωνίζεται, αλ-
λά εμείς πιστεύουμε ότι μας οδηγεί προς την έκσταση.

Άξαφνα, ο άνεμος δυναμώνει και αρχίζουμε να ανησυχούμε
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μήπως έχουμε παρεκκλίνει από την πορεία μας. τι συνέβη; τι πή-
γε στραβά; Η καταιγίδα μάς κάνει ακόμα πιο απελπισμένους να
επιστρέψουμε στη σωστή διαδρομή. Η καρδιά μας χτυπάει γρή-
γορα. Κάθε φορά όμως που νομίζουμε ότι ανακτούμε τον έλεγ-
χο, ένας δυνατότερος άνεμος κάνει την εμφάνισή του.

τώρα, ο αέρας είναι στενόχωρα κρύος και τα κύματα τρικυ-
μιώδη. ο ουρανός έχει γεμίσει από απειλητικά κύματα και αρχί-
ζει να βρέχει. το τιμόνι σπάει και αγωνιζόμαστε απελπισμένα να
κρατήσουμε το πλοίο στην επιφάνεια. σύντομα όμως μας τυλί-
γει το σκοτάδι και παραδέρνουμε δεξιά και αριστερά. Είμαστε
έρμαια της τέλειας καταιγίδας. θα καταφέρει το Πλοίο της Αγά-
πης να φτάσει στη Χώρα της Αιώνιας Ευτυχίας; Ή θα βυθιστεί;
Αυτό εξαρτάται από εμάς και από τον τρόπο με τον οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε τη σοφία μας.

Είστε αφέντης ή σκλάβος στον έρωτα;

Μακάρι να ήμαστε όλοι τόσο σοφοί στον έρωτα όσο ο ιταλός
καπετάνιος ενός κρουαζιερόπλοιου, για τον οποίο θα σας μιλή-
σω αργότερα. ο πλοίαρχος τζόρτζιο Ακορνέρο δέχτηκε κάποτε
την πρόταση να κυβερνήσει ένα τάνκερ 150.000 τόνων. Εκείνος
αρνήθηκε. ο εμβρόντητος πλοιοκτήτης ρώτησε: «γιατί; Κανένας
καπετάνιος δεν έχει αρνηθεί ξανά. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι κύ-
ριος ενός τόσο μεγάλου πλοίου».

ο πλοίαρχος Ακορνέρο απάντησε: «Επειδή, κύριε, θέλω να
κυβερνώ εγώ το πλοίο και όχι αυτό εμένα».

το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι αφήνουν το Πλοίο
της Αγάπης να τους κυβερνά, αντί να συμβαίνει το αντίστροφο.
ο μόνος τρόπος να έχετε τον έλεγχο της σχέσης είναι να παρα-
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δεχτείτε ότι, εκτός από τη μαγεία, ο έρωτας είναι μια ευτυχής κα-
τάσταση στην οποία θέλουμε πάντοτε να επιπλέουμε.

Όπως ακριβώς η γνώση για το πώς δημιουργείται η βροχή,
πώς σιτίζονται τα ζώα και πώς τρέφονται τα φυτά δεν κάνει τη
φύση λιγότερο θαυμαστή, έτσι και η γνώση σχετικά με τη δη-
μιουργία, τη σίτιση και την ανάπτυξη της χημείας δεν κάνει τη
χημεία λιγότερο εντυπωσιακή. Όντως, η γνώση σχετικά με τον
έρωτα μας καθιστά ικανούς να ενδυναμώσουμε την αγάπη και
να την κάνουμε να διαρκέσει περισσότερο.

Γιατί είμαστε τόσο αφελείς σε ό,τι έχει να κάνει
με τον έρωτα;

Πέρα από τις απαραίτητες για τη ζωή ανάγκες, όπως ο αέρας, το
νερό και η στέγη, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη ανάγκη εκτός από
την αγάπη που να ξεκινάει από τη γέννηση και να διαρκεί για ολό-
κληρη τη ζωή μας. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω σοκαρισμένη, όχι, μάλ-
λον εντυπωσιασμένη θα έλεγα, από το πόσο λίγα γνωρίζουν οι
άνθρωποι για αυτό το συναίσθημα που το εξιδανικεύουμε στη
μουσική, στον κινηματογράφο και στην ποίηση, για να μην πού-
με και προσωπικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ζούμε για
αυτή. Κάποιοι έχουν πεθάνει για αυτή. στο τραγούδι «Oh Love», ο
Μπραντ Πέισλι και η Κάρι Άντεργουντ τραγούδησαν: «Είσαι η
απλή αλήθεια. Αλλά είσαι και το μεγαλύτερο μυστήριο». Και αυτό
ακριβώς ήταν μέχρι πρότινος. Ευτυχώς όμως ο έρωτας δεν είναι
πια μυστήριο και κάθε μέρα μαθαίνουμε περισσότερα γι’ αυτόν.

Επί σειρά αιώνων, ο φιλόσοφοι, οι ψυχίατροι και πολλοί ακό-
μα επιστήμονες, έξυναν το κεφάλι τους, έκαναν υποθέσεις και
ανέπτυσσαν θεωρίες γι’ αυτό το φαινόμενο. οι γλωσσολόγοι,
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εξίσου μπερδεμένοι, κατέληξαν να του δώσουν μια ονομασία
χωρίς σημασία: «Χημεία». Δεν ήξεραν όμως πόσο δίκιο είχαν!

Ίσως οι λεξιπλάστες εμπνεύστηκαν από τον Άλντους Χάξλεϊ,
που, στις αρχές του 1900, έγραψε: «Με κάποιο τρόπο, οι εμπει-
ρίες μας πηγάζουν από τη χημεία».13 σήμερα, χάρη στα οπτικά
εργαλεία όπως το τηλεσκόπιο, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει
να εξερευνήσουν το Διάστημα. Αλλά το αστρονομικά εγγύτερο
εσωτερικό Διάστημα, δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος, παρα-
μένει εκτός των ορίων των ανακαλύψεών τους. Είναι τραγική ει-
ρωνεία ότι διαθέτουμε τον εξοπλισμό για να παρατηρούμε πλα-
νήτες που απέχουν έτη φωτός μακριά, αλλά όχι τα απαραίτητα
εργαλεία για να ταξιδέψουμε λίγα μόνο εκατοστά προς την άλ-
λη κατεύθυνση. σήμερα, βέβαια, τα μοναδικά στο είδος τους
«εργαλεία», όπως η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομο-
γραφία και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και διά-
φορες άλλες συσκευές απεικόνισης με μυστηριώδη ακρώνυμα
ως ονομασίες επιτρέπουν στους γνωσιακούς νευροεπιστήμονες
να εξετάζουν με ακρίβεια τι συμβαίνει στη ζαρωμένη και φαιά
ύλη που βρίσκεται ανάμεσα στα αυτιά μας.

το σχετικά πρόσφατο πεδίο της γνωσιακής Επιστήμης –το
οποίο ορίζεται ως η διεπιστημονική μελέτη του εγκεφάλου μέ-
σω του συνδυασμού της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της
γλωσσολογίας και της ανθρωπολογίας– έχει σημειώσει εντυ-
πωσιακή πρόοδο στη σύνθεση των κομματιών του παζλ. Παρό-
τι υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα –όπως υπάρχουν
πάντα στη ζωή–, οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει τα στοιχεία
που προκαλούν την ηλεκτροχημική δραστηριότητα στον εγκέ-
φαλο που μας κάνει να νιώθουμε αυτή τη μαγική σπίθα όταν
γνωρίζουμε κάποιον. Έχουν επίσης ανακαλύψει πώς ταυτόση-
μες χημικές ουσίες επηρεάζουν τον ανδρικό και τον γυναικείο
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εγκέφαλο, αλλά και το νευρικό σύστημα με διάφορους τρό-
πους.14 συνεπώς, οι προτάσεις για την πρόκληση της ερωτικής
χημείας που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται συ-
γκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, σε κάθε φύλο!

Αρκετοί άνθρωποι εμμένουν πεισματικά ότι η πρόκληση της
χημείας αλλά και η διατήρησή της δεν είναι εφικτή. Κάνουν λά-
θος. Η διατήρησή της είναι εφικτή, μόνον όμως αν καταλάβετε
το είδος της χημείας στο οποίο αναφερόμαστε και ασχοληθείτε
με τα ακόλουθα:

1. Η νευροανατομία κάθε φύλου διαφέρει σημαντικά, σχεδόν
το ίδιο όσο διαφέρουν τα σώματα.

2. ο εγκέφαλός μας είναι κορεσμένος από ανόμοιες ουσίες
που υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε,
νιώθουμε και δρούμε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο
ανταποκρινόμαστε.15

3. οι εξελικτικές επιρροές διαφέρουν σαφώς μεταξύ ανδρών
και γυναικών.16

4. Η Μητέρα φύση έχει ορίσει διαφορετικούς ρόλους για τον
καθένα.17

5. Όσο ωριμάζει η σχέση είναι φυσικό και αναπόφευκτο ο
εγκέφαλος και το σώμα να κατακλύζονται από διάφορες
χημικές ουσίες που επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις
επιθυμίες.18

θα σας δώσω τεχνικές, οι οποίες ονομάζονται τεχνικές ανά-
φλεξης της χημείας, ώστε να προκαλέσετε τη διέγερση αυτών
των συνδετικών χημικών ουσιών που θα κρατήσουν ενωμένους
εσάς και τον σύντροφό σας. Και, στο μέτρο που αυτό είναι εφι-
κτό, να αναφλέξετε κάποιες από τις πρώτες χημικές ουσίες.
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Η πειρατική σημαία

Μολονότι η αγάπη είναι το πιο εκλεκτό ανθρώπινο συναίσθημα
από καταβολής κόσμου, καμιά φορά πίσω από τη δελεαστική
μάσκα κρύβεται ένα απειλητικό πρόσωπο. Όλοι ξέρουμε ότι η
αγάπη μπορεί να είναι παραπλανητική. Αν δε γνωρίζετε τι αντι-
μετωπίζετε, ο έρωτας μπορεί να σας καταστρέψει. Κάποιοι νιώ-
θουν τη σπίθα του έρωτα για ένα πρόσωπο που τους φέρεται
άσχημα, επειδή είναι ένα οικείο δυναμικό από την παιδική τους
ηλικία. Άλλες κοινές ευαισθησίες και μη υγιείς παθολογίες μπο-
ρούν να προκαλέσουν καταστροφικές ανάγκες. Δυστυχώς, ορι-
σμένοι άνθρωποι επαναλαμβάνουν αυτές τις καταστροφικές
και, ορισμένες φορές επικίνδυνες, σχέσεις ξανά και ξανά.

Έχετε σίγουρα δει τις τηλεοπτικές διαφημίσεις για τα αντικα-
ταθλιπτικά που δείχνουν πρώην μελαγχολικούς ανθρώπους να
χορεύουν ευτυχισμένοι σε λιβάδια πετώντας μαργαρίτες ο ένας
στον άλλο. Αν δεν ακούσετε πολύ προσεκτικά, δε θα παρατη-
ρήσετε τη χαμηλή φωνή που ψιθυρίζει: «οι παρενέργειες περι-
λαμβάνουν ναυτία, εμετό, εσωτερική αιμορραγία, επιληπτικές
κρίσεις, αναπνευστική ανακοπή, κώμα, τριχόπτωση, ανικανό-
τητα και, σε σπάνιες περιπτώσεις, θάνατο. συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας αν [το φάρμακο αυτό] είναι κατάλληλο για εσάς».

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν νιώθουμε αυτή τη σπίθα, αγνοού-
με τη φωνή μέσα μας που μας προειδοποιεί ότι «οι παρενέργειες
περιλαμβάνουν υπερδραστηριότητα, απώλεια όρεξης, τρόμο,
έμμονη σκέψη, ψυχαναγκαστικές πράξεις και συμπτώματα που
σχετίζονται με διανοητικές ασθένειες.19 Αναρωτηθείτε αν [αυτό
το συγκεκριμένο πρόσωπο] είναι κατάλληλο για εσάς».

ορισμένες φορές, στο διάστημα που έγραφα αυτό το βιβλίο,
έκλεινα το λάπτοπ μου, κοιτούσα από το παράθυρο και αναρω-
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τιόμουν αν έγραφα ένα εγχειρίδιο σχετικά με τη κατασκευή μιας
βόμβας. Η λέξη χημεία, με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε
εδώ, είναι σαν χημικό όπλο που, αν δεν είμαστε προσεκτικοί,
μπορεί να μας καταστήσει θύματα. Ελπίζω αυτό το βιβλίο να σας
προσφέρει περισσότερα από όσα πιστεύατε. Όπως όταν μαθαί-
νουμε ποια μανιτάρια είναι δηλητηριώδη, έτσι θέλω να μάθετε
να αποφεύγετε τη χημεία με κάποιον που πρόκειται να σας υπο-
βάλει σε μια σάπια σχέση.

Και τώρα τα καλά νέα

το άλλο πολύτιμο μάθημα που διδάσκει αυτό το βιβλίο είναι
απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη ευτυχία. Με το πέρασμα του
χρόνου, η Μητέρα φύση αλλάζει τη χημεία ανάμεσα σε δυο
εραστές. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις καλύτερες σχέσεις. Μην
αφήσετε να σας παραπλανήσουν τα βιβλία που γράφουν ότι θα
θέλετε να είστε κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλο ως τα ογδό-
ντα σας. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε χημικές ουσίες που
θα εδραιώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την αγάπη
και θα προκαλέσουν γενναιόδωρες και συχνότερες παλίρροιες
σεξ. οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αλλά οι χημικές ουσίες
που αντικαθιστούν τις πρώτες είναι πολύ πιο πολύτιμες και απα-
ραίτητες για μια πληρέστερη ζωή από τις πρώτες και πιο έντο-
νες. Δεν έχουν γνωστές ονομασίες, όπως τεστοστερόνη και οι-
στρογόνα, και είναι σχετικά άγνωστες σε όσους δεν ασχολούνται
με τον τομέα των επιστημών, αλλά αποτελούν τη βάση για τις
μόνιμες και ευτυχισμένες σχέσεις.

Προς το παρόν, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε με σύνεση τη
γνώση για την πρόκληση των έντονων χημικών ουσιών για τις
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οποίες θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Παρά την
έντονη πεποίθηση ότι είστε απολύτως βέβαιοι πως πρόκειται
για την αληθινή αγάπη, θα ήθελα να κινηθείτε με αργούς ρυθ-
μούς. Η αγάπη είναι εύθραυστη και φευγαλέα όπως ο πάγος που
δημιουργείται στα πέταλα ενός τριαντάφυλλου, ή μπορεί να εί-
ναι δυνατή όσο μια βελανιδιά σε ένα απολιθωμένο δάσος.

συνήθως, στις νεαρότερες ηλικίες, θυμίζει περισσότερο το
πρώτο. Δεν έχει καμία σχέση με τη νοημοσύνη. Ακόμα και αν εί-
στε τόσο έξυπνοι όσο ήταν ο Άλμπερτ Άινσταϊν, ή είναι ο στίβεν
Χόκινγκ και η λίζα σίμπσον μαζί, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι νευ-
ρωνικοί δεσμοί δεν αναπτύσσονται πλήρως πριν από την ηλι-
κία των είκοσι πέντε ετών.20 Με άλλα λόγια, πριν από αυτή την
ηλικία δεν είστε σε θέση να πάρετε τις πιο σοφές αποφάσεις
σχετικά με την επιλογή ενός συντρόφου. Παρ’ όλα αυτά, οι χη-
μικές ουσίες του πάθους και του έρωτα μπορούν να σας τυ-
φλώσουν σε κάθε ηλικία. Αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου τής
Μητέρας φύσης, για το οποίο θα μιλήσουμε σύντομα. Ελπίζω
αυτό το βιβλίο να σας βοηθήσει να αποφύγετε τον έρωτα για
λάθος ανθρώπους, αλλά και τα επακόλουθά του, τον γάμο, την
απογοήτευση, το διαζύγιο και την τραγωδία των παιδιών που
μένουν πίσω.

Ορισμένες σημαντικές σημειώσεις (Μην τις ξεχάσετε!)

Κοιτούσα την κενή οθόνη του υπολογιστή μου με τα δάχτυλά
μου έτοιμα να χτυπήσουν το πληκτρολόγιο και ήξερα ότι έπρε-
πε να πάρω ορισμένες αποφάσεις προτού πατήσω το πρώτο
πλήκτρο. Ακούστε λοιπόν ποια ήταν η απόφασή μου.
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Φυλετική γραμματική

Αχ αυτή η μάχη των φύλων! Κάποτε, οι αρσενικές αντωνυμίες
«αυτός», αυτού», αυτόν» κυριαρχούσαν όταν δεν ήταν απαραί-
τητος ο διαχωρισμός των φύλων. Ευτυχώς, η γλώσσα μας πλέον
δίνει ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλα.

Η ιστορία όμως μας έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει πρόοδος
χωρίς προβλήματα. οι φράσεις «ο/η» και «του/της» είναι πολύ
χοντροκομμένες, και ο πρώτος κανόνας που πρέπει να ακολου-
θεί κάθε συγγραφέας είναι «να αποφεύγει με κάθε τρόπο τις χο-
ντροκομμένες εκφράσεις». ορισμένες φορές θα εναλλάσσω το
«ο» και το «η» στην ίδια παράγραφο. Αφού σκέφτηκα αρκετά,
αποφάσισα να επιλέξω την ελαφρά σύγχυση από τις χοντρο-
κομμένες εκφράσεις και ελπίζω αυτό να μη σας μπερδέψει.

Μπορεί επίσης να συναντήσετε τα σύμβολα του αρσενικού
και του θηλυκού,♂ και♀ αντίστοιχα. οι τεχνικές για τους Κυνη-
γούς συμβολίζονται με το «♂» και για τις Κυνηγούς με το «♀». οι
τεχνικές πρόκλησης των χημικών ουσιών και για τα δύο φύλα
συμβολίζονται με το «♂♀». θα βρείτε σχεδόν ίσες τεχνικές για
τους άνδρες και τις γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, μην παραλείψετε
να διαβάσετε τις τεχνικές που προτείνονται για το αντίθετο φύλο.
Όχι μόνο θα σας προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το
άλλο φύλο, αλλά θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε επίσης πώς
προκαλείται η χημεία σε εσάς και από ποιον.

Φυλετικές γενικεύσεις

Δυστυχώς, οι περισσότερες κοινωνιολογικές μελέτες προβαί-
νουν σε μια χονδροειδή φυλετική γενίκευση, λέγοντας ότι οι γυ-
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ναίκες αναζητούν σύντροφο και οι άνδρες μια περιπέτεια.21

Υπάρχουν εκατομμύρια εξαιρέσεις, αλλά, μέχρις αποδείξεως
του εναντίου, θα ακολουθήσω αυτή την οδό, θεωρώντας ότι αυ-
τή είναι η πραγματικότητα. να έχετε όμως υπόψη σας ότι οι πε-
ρισσότεροι άνδρες επιθυμούν μια μέρα να παντρευτούν και να
κάνουν οικογένεια.22 Και δεν έχω συναντήσει καμία σύγχρονη
γυναίκα που δεν είχε μια σύντομη περιπέτεια ή που, έστω, δεν
έχει σκεφτεί να έχει μια σύντομη περιπέτεια!

Η αναπτυξιακή εξέλιξη έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι
γραμμένο στις πέτρες, ειδικά οι ανθρώπινες σχέσεις. Μήπως ει-
σερχόμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι Κύριοι Μαμά-
δες και οι εργαζόμενες σύζυγοι; Ίσως όχι στη δική μας εποχή.
Ποιος ξέρει όμως τι επιφυλάσσει το μέλλον;

Σχέσεις του ίδιου φύλου

Η χημεία μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου είναι εξίσου ισχυ-
ρή όπως η χημεία μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, και οι
ομόφυλες σχέσεις μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο, λόγω
των ίδιων νευροανατομικών και νευροχημικών δομών των ερα-
στών. σε αυτό όμως το βιβλίο μιλώ κυρίως για σχέσεις μεταξύ
ανδρών και γυναικών επειδή οι δομικές, χημικές και λειτουργι-
κές εγκεφαλικές διαφορές είναι σχετικές με τα ευρήματα και
προκαλούν τα πιο κοινά προβλήματα στις σχέσεις.23

Πολιτική ορθότητα

Αυτό με φέρνει σε ένα άλλο θέμα. Πρέπει να υπακούσω ή να πα-
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ραβλέψω τον άγραφο κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οφείλου-
με να αποφεύγουμε τα φυλετικά στερεότυπα, όπως ότι οι γυ-
ναίκες είναι πιο ομιλητικές και οι άνδρες λιτοί, ή ότι οι γυναίκες
έχουν συναίσθηση των συναισθημάτων τους ενώ οι άνδρες ανα-
ρωτιούνται «ποια συναισθήματα;»; Δε χρειάστηκε να το σκεφτώ
δεύτερη φορά, γιατί όλα βασίζονται βιολογικά στο μυαλό. Όταν
η πολιτική ορθότητα ερχόταν σε αντίθεση με την αλήθεια, επέ-
λεγα τη δεύτερη.

Εντάξει, λοιπόν, Αστυνομία των Υπολογιστών. συλλάβετέ με.

Χώροι συναντήσεων αδεσμεύτων

Ευτυχώς, οι περισσότερες συναντήσεις σήμερα δε γίνονται σε
μπαρ. Όμως, επειδή οι περισσότερες μελέτες έγιναν σε μπαρ και
πάρτι για αδέσμευτους, θα τις χρησιμοποιήσω όταν μιλώ γενι-
κά. φυσικά, όλοι προτιμούμε χώρους που είναι περισσότερο οι-
κείοι με τον τρόπο ζωής μας, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικές
συναθροίσεις, συναυλίες ή οτιδήποτε άλλο − ακόμα και να εί-
μαστε μπροστά στον υπολογιστή μας! ο αριθμός των σχέσεων
που ξεκινούν με ένα «κλικ» του «ποντικιού» ολοένα αυξάνεται.
Έτσι, θα σας δώσω ορισμένες πονηρές, αλλά αληθινές συμβου-
λές ως προς το πώς να προκαλέσετε τη χημεία διαδικτυακά πριν
από την πρώτη συνάντηση.

Μεγάλες σπίθες και μικρές σπίθες

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προκαλέσουμε τη χημεία. ο πιο
γνωστός είναι το ΜΠΑΜ που γίνεται σε κλάσματα του δευτερο-
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λέπτου. Δυστυχώς, αν δεν αποτελείτε σημείο αναφοράς του
Ερωτικού Χάρτη του θηράματός σας –ή δεν προκαλέσετε μια
«ξεχασμένη» ενήλικη εμπειρία–, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να
συμβεί. συνεπώς, ορισμένες φορές, όταν αναφέρομαι στις «σπί-
θες», αναφέρομαι στις μικρότερες φλόγες που, όταν προστίθε-
νται σε άλλες, προκαλούν μια μεγάλη σπίθα.

Πώς να κάνετε τους άλλους να σας ερωτευτούν

Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει το πρώτο μου βιβλίο για τον έρωτα,
θα αντιληφθείτε ότι αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δια-
φέρει για δύο σημαντικούς λόγους. σε εκείνο το βιβλίο, ανέφερα
ογδόντα πέντε τεχνικές για να σας ερωτευτούν. Κάθε «Κολπάκι»,
όπως τις ονόμαζα, βασιζόταν στις τελευταίες κοινωνιολογικές με-
λέτες εκείνης της εποχής. σε αυτό όμως το βιβλίο βασίζομαι στα
πιο πρόσφατα ευρήματα της γνωσιακής Επιστήμης και των πε-
δίων της νευροαπεικόνισης, τομείς που, όταν έγραφα το πρώτο
μου βιβλίο, βρίσκονταν ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωσης.

το καλύτερο με το πρώτο μου βιβλίο ήταν ότι, όπως μου εί-
παν οι αναγνώστες, οι τεχνικές δούλεψαν. το χειρότερο ήταν ότι
ορισμένες ήταν λίγο παραπλανητικές. Παρότι ποτέ δεν υποστή-
ριξα το ψέμα, ορισμένες μέθοδοι απαιτούσαν να παρουσιάσετε
μια εικόνα του εαυτού σας που μεγεθύνει ή μειώνει ορισμένα χα-
ρακτηριστικά σας, ανάλογα με τις επιθυμίες του θηράματός
σας. Πλέον, με τα νέα νευροεπιστημονικά ευρήματα σχετικά με
την αγάπη νιώθω λίγο ένοχη.

ο Μαρκ τουέιν είχε πει ότι, όταν μιλάμε με ανήσυχη τη συνεί-
δησή μας, είναι σαν να έχουμε μια τρίχα στο στόμα μας. Πλέον,
όταν κάποιος δημοσιογράφος μού ζητάει να πω στους αναγνώ-
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στες, ακροατές ή τηλεθεατές του κάποιες από τις συμβουλές τού
πρώτου βιβλίου, νιώθω σαν να έχω μια τρίχα στο στόμα μου.

Ας κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία. θα σας προτείνω κάποιες
τεχνικές για να θέσετε σε λειτουργία το νευρικό και το ορμονικό
σύστημα του θηράματός σας. Όταν όμως μιλάτε με το θήραμά
σας, φροντίστε να κρατήσετε την τρίχα μακριά από το στόμα
σας! Μην παρουσιάζετε με δόλιο τρόπο τα πλεονεκτήματά σας
και μην υπερβάλλετε στα προτερήματά σας. φροντίστε απλώς
να τονίσετε εκείνες τις αλήθειες που θα ενεργοποιήσουν τις τε-
χνικές για τις οποίες συζητάμε. Αυτό δεν το λέω βασιζόμενη
απλώς σε ηθικές αρχές. Όταν ξεκινάτε μια ερωτική σχέση, κάθε
μυθοπλασία ή ψέμα μπορεί να καταστρέψει δύο ζωές: του θη-
ράματός σας, αλλά και τη δική σας. Και, για να προχωρήσω λίγο
περισσότερο, των παιδιών που ενδεχομένως αποκτήσετε.

Το «τρέιλερ» αυτού που έρχεται

στο Κεφάλαιο 1, «Έρωτας στο μεταίχμιο», θα δείτε εν συντομία
τον χώρο (το μυαλό του θηράματός σας) και τα εργαλεία (χημι-
κές ουσίες) που είναι απαραίτητα για να προκαλέσετε τη μετα-
ξύ σας χημεία.

το Κεφάλαιο 2, «Χημεία με την πρώτη ματιά», αποκαλύπτει
τα μυστήρια αυτής της ξαφνικής σπίθας που θα σας παρασύρει.

το Κεφάλαιο 3, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία της έλ-
ξης», σας εφοδιάζει με δώδεκα απρόσμενες τεχνικές για να την
ενεργοποιήσετε. (Προειδοποίηση: ορισμένες είναι ακραίες, αλ-
λά πιάνουν!)

το Κεφάλαιο 4, «Πώς να ενεργοποιήσετε την κυβερνοχη-
μεία», παρέχει έξι μοναδικές τεχνικές για να προκαλέσετε το θή-
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ραμά σας να κάνει «κλικ» στη φωτογραφία του προφίλ σας σε
κάποια ιστοσελίδα γνωριμιών.

το Κεφάλαιο 5, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία στην
πρώτη σας συνομιλία», προσφέρει δεκατρείς λεκτικές τεχνικές
σπίθες που θα μετατρέψουν το «γεια σου» σε «θέλεις να βγούμε;».

το Κεφάλαιο 6, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία στα ρα-
ντεβού», προτείνει δεκατρείς τεχνικές για το πώς να διατηρήσε-
τε τη φλόγα αναμμένη σε κάθε ραντεβού.

το Κεφάλαιο 7, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία για σεξ»,
σας εφοδιάζει με δέκα ασυνήθιστες τεχνικές για να ενεργο-
ποιήσετε μια ερωτική έκρηξη στο μυαλό του θηράματός σας
και να είστε σε θέση να προκαλείτε εκρήξεις κάθε φορά.

το Κεφάλαιο 8, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία για μια
σχέση», σας εφοδιάζει με οκτώ τεχνικές για να μετατρέψετε μια
νέα σχέση σε κάτι σοβαρό – σε κάτι υπέροχα σοβαρό.

το Κεφάλαιο 9, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία του έρωτα»,
σας δίνει πέντε μεθόδους για να κάνετε το θήραμά σας να θέλει
να κάνει το επόμενο βήμα και να μοιραστείτε μια υπέροχη ζωή.

το Κεφάλαιο 10, «Πώς να ενεργοποιήσετε τη χημεία για μια
ζωή γεμάτη αγάπη», σας προσφέρει οκτώ μεθόδους για να κά-
νετε τα όμορφα ξεκινήματα να διαρκέσουν μια ζωή.

Οι καυτές τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν
στην αιώνια αγάπη

λένε ότι αν παντρευτούμε για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την
αγάπη, αυτό θα το πληρώνουμε κάθε μέρα για το υπόλοιπο της
ζωής μας. Επιτρέψτε μου να σας το αναλύσω. Αν αποφασίσετε
να δεσμευτείτε λόγω της συνηθισμένης τρέλας αυτού που λαν-
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θασμένα νομίζουμε ότι είναι η αγάπη, ο κίνδυνος είναι μεγάλος.
Μόνον όταν παντρευόμαστε γνωρίζοντας τι είναι η αγάπη και
πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, μπορούμε να ζήσουμε ισό-
βια ευτυχισμένοι με το ταίρι μας.

το πρώτο μισό αυτού του βιβλίου σάς παρέχει «κολπάκια»
για να ενεργοποιήσετε την αρχική ερωτική χημεία. ορισμένοι
αναγνώστες μπορεί να τα αποκαλέσουν «παιχνίδια». Όμως, τα
ηθικά παιχνίδια έχουν κανόνες. οι κανόνες αυτού του παιχνιδιού
είναι να μην υπάρχει εξαπάτηση, να υπάρχει εντιμότητα, και,
οπωσδήποτε, να μην κάνετε τίποτα που θα βλάψει ή θα παρα-
πλανήσει το θήραμά σας. σας προειδοποιώ, πάντως, ότι αυτά τα
παιχνίδια περιλαμβάνουν μια μικρή στρατηγική από την πλευ-
ρά σας –αλλά και πολύ θάρρος!

ορισμένες γυναίκες μπορεί να τρομάξουν και να θεωρήσουν
τις πρακτικές των πρώιμων σταδίων του φλερτ φθηνές ή εξω-
φρενικές. Διαβάστε τες όμως καλά, γιατί το περιεχόμενο αυτού
του βιβλίου βαθαίνει όσο δυναμώνει η σχέση σας, και σύντομα
θα καταλάβετε τη σοφία που κρύβεται πίσω από αυτές και θα
μάθετε πώς να μετατρέψετε τη σεξουαλική έλξη σε σημαντική,
διηνεκή αγάπη.

Πηγές

Πρακτικά, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το βι-
βλίο προέρχονται από μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο τέλος.
Όταν ξαναδιάβαζα το χειρόγραφο, είδα ότι φράσεις όπως «μια
μελέτη έδειξε», «η [το όνομα του περιοδικού] έδειξε» κ.λπ. είναι
ιδιαιτέρως ενοχλητικές. Κόντεψε να με πάρει ο ύπνος διαβάζο-
ντας φράσεις όπως «ο διακεκριμένος [νευρολόγος, ψυχολόγος,
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κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος] απέδειξε ότι…» Έτσι, αποφά-
σισα να αναφέρω το γεγονός και να παραθέτω τον αριθμό που
παραπέμπει στην πηγή. για περισσότερες πληροφορίες επί κά-
θε θέματος μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη πηγή που
αναφέρεται στο τέλος του βιβλίου.

Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει ση-
μαντικά στην επιστήμη της αγάπης και στους οποίους νιώθω βα-
θύτατα υποχρεωμένη, τα ονόματα των οποίων θα βρείτε στο τέ-
λος του βιβλίου. Εδώ όμως θέλω να μου επιτρέψετε να εκφράσω
τον θαυμασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου σε τρεις από αυ-
τούς για την εξαιρετική προσφορά τους στη συγγραφή αυτού
του βιβλίου. Κατ’ αρχάς στη Δρα Έλεν φίσερ, βιολόγο-ανθρω-
πολόγο στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς, η οποία, πέραν της αρχικής
έρευνας, έγραψε αρκετά υπέροχα βιβλία για τους αρχάριους επί
του θέματος. θαυμάζω επίσης τις έρευνες του ΔραΆρθουρΆρον
(Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της νέας Υόρκης, στο στόνι Μπρουκ)
και του Δρα ντέιβιντ Μπας (Πανεπιστήμιο του τέξας, στο Όστιν),
σχετικά με τις γνωσιακές και εξελικτικές πλευρές των σχέσεων.
τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο και «ελεγκτή των γεγονό-
των» Δρα γουίλιαμ Χόφμαν. ο διακεκριμένος αυτός νευροχει-
ρουργός φρόντισε να ακολουθήσω με ακρίβεια τους δρόμους
του ανθρώπινου εγκεφάλου και να μην πνιγώ στις συνάψεις του.

Καθετί που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο επιβεβαιώνεται
από έναν αριθμό ερευνών. για λόγους όμως περιορισμένου χώ-
ρου, αναφέρω μόνο μία ή δύο σημαντικές έρευνες σχετικές με
κάθε εύρημα. στο προηγούμενο βιβλίο μου ανέφερα πάρα πολ-
λές μελέτες, αλλά αυτή τη φορά το έκανα μόνο όπου αυτό κρί-
θηκε απαραίτητο.
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Η μοναδική μυθοπλασία που θα συναντήσετε

Κάθε άνθρωπος που έχει γίνει μάρτυρας του καθαρού γαλάζιου
του ουρανού μια ανέφελη μέρα, του πράσινου της ανοιξιάτικης
χλόης και της λάμψης του μεσημεριάτικου ήλιου γνωρίζει τη μο-
ναδική ομορφιά της Μητέρας φύσης. Όλοι όσοι έχουν επιβιώσει
από κάποιον τυφώνα, μια τρομερή χιονοθύελλα ή μια καταιγίδα
στα μεσοπέλαγα θαυμάζουν τη δύναμή της. Και όλοι όσοι έχουν
ερωτευτεί έχουν γίνει πιόνια της ηθελημένα – για καλύτερα ή για
χειρότερα. ο στόχος της Μητέρας φύσης είναι να διασφαλίζει τον
πλούτο της γης, φροντίζοντας ώστε τα ψάρια της θάλασσας, τα
πουλιά του ουρανού, τα φυτά της ξηράς και τα θηλαστικά της γης,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, να πολλαπλασιάζονται.

Η προσωποποίηση αυτής της δύναμης είναι η μοναδική μυ-
θοπλασία εδώ. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σε γεγονότα (αποδε-
δειγμένα), ιστορίες (αληθινές) και χιούμορ (ελάχιστο).

Πόσο πολύπλοκο είναι;

ορισμένοι από εσάς έχετε ήδη αντιληφθεί ότι, δεδομένου του
μεγέθους του θέματος, ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι, επιει-
κώς, απλοποιημένος. ο λόγος που το έκανα αυτό είναι επειδή ο
σημαντικός τομέας της γνωσιακής Επιστήμης, που περιλαμβά-
νει τόσα διαφορετικά πεδία, χρειάζεται λίγη απλοποίηση!

Από τους αναγνώστες που έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά με
τη γνωσιακή Επιστήμη ζητώ συγγνώμη για αυτή την υπεραπλού-
στευση. Αλλά αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί στη γλώσσα των απλών
και ανειδίκευτων ανθρώπων. Κάποιες φορές ίσως είναι περισ-
σότερο απλουστευμένο από όσο πρέπει. Καλή ανάγνωση!
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