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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Θα δεις πως η ζωή ακόμα αξίζει. Αρκεί μόνο να χαμογελάσεις»
(Charlie Chaplin)

Χαμογελώ στη στιγμή, αιχμαλωτίζοντας τη σημαντική για μένα

ασημαντότητα. Οι σκέψεις μου αγκαλιά με τα φύλλα του φθινόπωρου, πετάνε ψηλά καθώς αργά πέφτει το σούρουπο.
Σκόρπιες σκέψεις για τους ανθρώπους και τη ζωή. Εκείνη τη
ζωή που προβάλλεται και την άλλη την κανονική με τις αγωνίες
και τα προβλήματα, τους φόβους και τα άγχη. Ίσως και κείνη
την κρυφή, τη μυστική ζωή που κάποιοι τη ζούνε μονάχα στη
φαντασία και στο όνειρο.
Σκέψεις για το συνηθισμένο άνθρωπο και το μόνο αληθινό
που έχει: τη δική του, βαρετή ίσως καθημερινότητα. Είναι αλήθεια πως όλοι χάνουμε χρόνο αναλωμένοι σε προβλήματα όχι
απαραίτητα μείζονα, μέσα σε λαβύρινθους δυσεπίλυτων καταστάσεων και αντιπαραθέσεων. Άλλοτε πάλι κυνηγώντας χίμαιρες κι εκείνο το άπιαστο εκεί που δεν υπάρχει. Συχνά ξεχνάμε ή
προσπερνάμε όλα εκείνα τα μικρά κι αγαπημένα που μπορούν
να ομορφύνουν και φωτίσουν το δρόμο μας. Είναι αλήθεια ότι
τα προβλήματα ενεργοποιούν τις εσωτερικές μας δυνάμεις και
ισχυροποιούν τη θέληση μας για να αντεπεξέρθουμε. Και αυτό
που η ζωή μας δίδαξε είναι πως στη συμπαντική νομοτέλεια τα
πάντα εναλλάσσονται. Με υπομονή περιμένουμε τη φωτεινή
μέρα που θα αντικαταστήσει τη νύχτα. Καθώς η αρμονία της
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ζωής βασίζεται σε τρία κομβικά σημεία: την αγάπη, την ελπίδα
και τη δημιουργία.
«Μη μιλάς άλλο γι αγάπη, η αγάπη είναι παντού….»
Η αγάπη είναι παντού μαζί με την ομορφιά του κόσμου.
Χρειάζονται όμως φτερουγίσματα της ψυχής κι ευαισθησία για
να μπορέσεις ν’ αγγίξεις, ν’ αγκαλιάσεις ν’ αγαπήσεις, να νοιώσεις αληθινά αυτή την γλυκιά ομορφιά των απλών καθημερινών
πραγμάτων.
Αγάπη είναι η χαρά που κρύβει το γέλιο των παιδιών, η εκφραστική γλυκύτητα ενός βλέμματος, το χαρακωμένο πρόσωπο
του ηλικιωμένου κυρίου που κουβαλάει μνήμες από το χθες, η
χαμογελαστή καλημέρα της φίλης, το σφίξιμο ενός χεριού.
Αγκαλιάζοντας την κρυμμένη ομορφιά στη γαλήνη της αυγής, στα χρώματα της ανατολής, στο θρόισμα του ανέμου, στο
παιγνίδισμα των αχτίδων του χειμωνιάτικου ήλιου πάνω στα
νερά της λίμνης νοιώθεις ανάταση κι αγάπη για τη ζωή. Δεν
βλέπεις απλά τη ζωή να περνάει από μπροστά σου, προσπαθείς
να νοιώσεις την κάθε μικρή στιγμή.
Ο κόσμος της ευαισθησίας δεν υποδηλώνει αδυναμία, αλλά
τη δυναμική των συναισθημάτων μας μαζί με τη λογική. Είναι η
ομορφιά που αγγίζει την ουσία των εικόνων της ζωής. Η ομορφιά που πέρα από τη μαγεία της κάθε εικόνας ξαναδημιουργεί
τις στιγμές με τα μάτια της ψυχής μας.
Ο Μενέλαος Λουντέμης υμνεί υπέροχα την αγάπη: «Η αγάπη
είναι σαν το νερό που τρέχει ασυλλόγιστα στους γκρεμούς, που
δε διαλέγει αυλάκι, δε ρωτά τα λουλούδια που ποτίζει, ούτε και
τα χαλίκια που κατρακυλά. Δε ρωτά τίποτα, μόνο τρέχει. Να
πεις «Όχι» στην αγάπη είναι σαν να κατσουφιάζεις μπροστά σ’
ένα λουλούδι που ετοιμάζεται ν’ ανοίξει. H αγάπη είναι ανήμερο θεριό που τρώει τη ζωή μας… Μα μόλις φύγει καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας...»
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Γιατί, «….η αγάπη είναι παντού/ στην καρδιά μας, στη ματιά
μας/ τρώει τα χείλη – τρώει το νου/ όταν θα έχουμε υποφέρει
καλημέρα θα μας πει/ θα μας φύγει, θα ξανάρθει, κι όλο πάλι
απ’ την αρχή….».
ΒΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τον καθένα από εμάς, η προσωπική ανάπτυξη είναι αντιλη-

πτή με διαφορετικό τρόπο, με ποικίλες δραστηριότητες και με
διαφορετικές πρακτικές μεθόδους ικανοποίησης των αναγκών
μας. Απελευθερώνουμε το «κρυμμένο» δυναμικό, τη δύναμη
που όλοι έχουμε μέσα μας σε υπεραφθονία, με σκοπό να αναπτύξουμε και να αναπλάσουμε δεξιότητες. Έτσι θα πετύχουμε
τους στόχους που επιθυμούμε και θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε δυναμικά στην προσωπική δημιουργία με επιμονή,
πειθαρχία και πυξίδα το τρίπτυχο: αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση,
αυτοεκτίμηση.
Είναι αλήθεια πως οι προσδοκίες, μπορεί να σε οδηγήσουν
σε λανθασμένες διαδρομές, ώστε να προσπεράσεις όλα εκείνα
τα μικρά, τα αγαπημένα και τ’ ασήμαντα που ομορφαίνουν τη
ζωή! Να θυμάσαι όμως, πως η αληθινή χαρά πηγάζει από την
προσωπική ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση όλων αυτών που με
κόπο έχτισες στην πορεία σου. Το παρελθόν σου καθορίζει αυτό
που είσαι σήμερα. Για να προχωρήσεις φυλάκισε στην ψυχή
μνήμες και συναισθήματα, όμορφα κι άσχημα και μην επιτρέπεις να σε επηρεάσουν. Το μέλλον δεν το γνωρίζεις γι αυτό ζήσε
στο εδώ και τώρα. Η μοναξιά είναι σκοτάδι κι απουσία. Αυτή
όμως θα σε οδηγήσει στην πολύτιμη αυτογνωσία. Μέσα από τη
σύνδεση με τον εσωτερικό σου εαυτό θα τον αγαπήσεις. Έτσι,
θα μπορέσεις να ανακαλύψεις εκείνο το μονοπάτι που θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερο άτομο, αξιοποιώντας τις εμπειρίες
σου.
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Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που καταφέρνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους. Είμαστε πλασμένοι για να προχωράμε μέσα στις εναλλαγές της ζωής. Προσπάθησε να μην αναλώνεσαι σε αναλύσεις, κριτικές και αυτοκριτικές που σε κρατούν δέσμιο. Περιόρισε τον εγωισμό και την αυστηρότητα. Ο καθένας μας έχει το δικό του τρόπο να σκέφτεται
και ν’ αναγνωρίζει τα λάθη του. Ο άνθρωπος πρέπει να πασχίζει
για την κατάκτηση μιας πραγματικής ζωής εμπλουτισμένης μέσα από τη δημιουργία.
Ξεκίνησα την προσπάθεια αναζήτησης του εσωτερικού μου
εαυτού σε μια δύσκολη περίοδο. Τότε που έπρεπε να δομήσω
και να επαναπροσδιορίσω τα πάντα. Παρέα με μνήμες απρόσκλητες, νοσταλγία, δύσκολες ισορροπίες, άγχη, εντάσεις αλλά
και ενεργοποίηση εσωτερικών δυνάμεων. Χρειάστηκαν τόλμη,
επίμονη προσπάθεια και σκληρή δουλειά. Το αποτέλεσμα ήταν
προσωπική ελευθερία, ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση. Νέοι δρόμοι, φωτεινοί συνοδοιπόροι, επανασύνδεση με παλιούς αγαπημένους φίλους και ξετύλιγμα του κουβαριού των διαπροσωπικών σχέσεων.
Το αποτέλεσμα σκληρής μελέτης και επίμονης/ πειθαρχημένης δουλειάς ήταν η συγγραφή τούτου του βιβλίου που έχει τον
τίτλο: «Η ζωή είναι μαγική. Δεκαεφτά βήματα για να βρεις τη
δική σου μαγεία».
Η ζωή είναι πάντα σε αναμονή της κατάλληλης στιγμής για
δράση. Αληθεύει πως κρύβει μέσα της το απρόβλεπτο και το
αναπάντεχο. Είναι γεμάτη ανατροπές για τις οποίες δεν υπάρχει
εξήγηση. Ατυχήματα, αρρώστιες, θάνατοι. Όμως και διασώσεις,
βραβεία, επιτυχίες, φιλίες, αγάπες. Η ζωή είναι μια κίνηση διαρκής, μια σύγκρουση με το αναπάντεχο, με το ανέλπιδο, με το
άγνωστο. Γι αυτό είναι ΜΑΓΙΚΗ!
Χαμογέλα! Το χαμόγελο είναι δύναμη. Σε βοηθά να κοιτάξεις πάνω ψηλά, τον ουρανό σου ακόμα και στις συννεφιές και
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στις μπόρες. «Αυτό που μετράει περισσότερο είναι το πόσο καλά περπατάς μέσα στη φωτιά» (Bukowski). Μην ξεχάσεις ποτέ
πως τίποτε δεν αναβάλλεται. Η στιγμή μετράει. Ζήσε την!
ΒΣ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
«Και μήπως είναι τίποτε άλλο από ένα όνειρο η ζωή μας;».
(Φ. Ντοστογιέφσκι)
«Η ευγνωμοσύνη είναι ένα καθήκον που πρέπει κανείς να
εκπληρώσει, αλλά που κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί».
(Ζαν Ζακ Ρουσσώ)
«Ο σκοπός της ζωής δεν είναι να πας με την πλειοψηφία, αλλά να ζεις σύμφωνα με το νόμο του Θεού που είναι μέσα σου,
την συνείδησή σου». (Μάρκος Αυρήλιος)
«Μην επιτρέπεις ποτέ το μέλλον να σε προβληματίζει. Θα το
αντιμετωπίσεις, αν πρέπει, με τα ίδια όπλα της λογικής που σε
εξοπλίζουν σήμερα εναντίον του παρόντος». (Μάρκος Αυρήλιος)
«Αυτό που με τρομάζει είναι η ανυπαρξία. Αλλά, μεγαλώνοντας, μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι με το φυσικό τέλος. Δεν πιστεύω στον Θεό, αλλά είμαι θρησκευτικός άνθρωπος, με την
έννοια ότι συνεχώς αναζητώ την προέλευση του κόσμου, όπως
και απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου….»
(Ματθαίος Γιωσαφάτ)
«Η ζωή μας είναι δύο ειδών: η συνειδητή και η ασυνείδητη.
Είναι σύντομη, μία και μοναδική. Ευτυχία δεν υπάρχει, παρά
μόνο στιγμές ευδαιμονίας. Καλό, λοιπόν, θα ήταν οι άνθρωποι
να στρέφονται στις πραγματικές αιτίες της δυστυχίας τους. Είναι πρώτιστο να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Να έχουμε το
γνώθι σ' αυτόν αλλά και να ακολουθούμε το γνωμικό που λέει
«βίος μη γνωτός, ου βιωτός», δηλαδή είναι σαν να μη ζεις αν
δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου. Γι'
αυτό και η ζωή με έχει διδάξει ότι αν δεν αγαπήσεις τον ίδιο
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σου τον εαυτό, δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσεις τους άλλους
γύρω σου». (Ματθαίος Γιωσαφάτ)
«Να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί.
Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Να ακούμε την καρδιά μας.
Να εκτιμάμε τη ζωή». (Χ.Λ. Μπόρχες)
«Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Δώσε χαρά στην ύπαρξή σου,
άφησέ την να γιορτάσει. Τα δέντρα γελάνε, τα ποτάμια κυλάνε
τρελά. Δες την ύπαρξή σου και γίνε ένα μαζί της». (Osho)
«Να τον αγαπάς τον εαυτό σου. Να τον πηγαίνεις βόλτα, να
του αγοράζεις όμορφα ρούχα και εμπνευσμένα βιβλία, να του
μιλάς όμορφα, να τον πηγαίνεις ταξίδια. Κι όταν τον αγαπήσεις
πραγματικά θα μάθεις να απαιτείς κοντά του μόνο ανθρώπους
που θα θρέφουν και την ψυχή σου». (Γιάννης Ρίτσος)
«Έμαθα πως όλοι θέλουν να ζήσουν στην κορυφή του βουνού, χωρίς να γνωρίζουν ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στον
τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά». (Γκαμπριέλ
Γκαρσία Μαρκές)
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Σταμάτα να τρέχεις – Πάρε μια ανάσα
«Life is just what happens to you while you are busy making other
plan» (John Lennon)
Κυνηγώντας τις προσδοκίες σου τρέχεις συνεχώς. Όμως είναι η ζωή
μέσα σ’ αυτόν τον αγώνα δρόμου η «κερδισμένη» ζωή;

Είναι αλήθεια πως σ’ έναν καθημερινό αγώνα δρόμου τρέχεις

χωρίς να παίρνεις ανάσα. Τρέχεις για να προλάβεις καταστάσεις, για να αντεπεξέρθεις στις υποχρεώσεις, για να κερδίσεις
χρήματα, να προαχθείς, να ανέβεις κοινωνικά. Τρέχεις χωρίς να
σταματάς σε μια κοινωνία ανταγωνιστική. Πιστεύεις πως είναι
κακό να σταματήσεις για να ξεκουράσεις τη σκέψη και το μυαλό σου. Άλλωστε όλοι τρέχουν. Ίσως να προσπέρασες ανθρώπους, να παραμέρισες άτομα και καταστάσεις. Μπορεί ακόμα
και να σκόνταψες πάνω σ’ αυτό που το λένε ευτυχία και να μην
το αναγνώρισες. Κυνηγώντας τις προσδοκίες σου συνεχίζεις να
τρέχεις. Είναι όμως η ζωή μέσα σ’ αυτόν τον αγώνα δρόμου η
"κερδισμένη" ζωή; Πιστεύεις πως κυνηγάς την ευτυχία προσπαθώντας να εκπληρώσεις τις άπληστες προσδοκίες σου. Έτσι έμαθες. Να βρίσκεσαι σε μια κινητοποίηση κι όταν σταματάς
νοιώθεις άσχημα. Και τα παιδιά σου έτσι τα ανάθρεψες με το
ιδανικό της συνεχούς προσπάθειας. Θέλεις να είναι σε όλα
μπροστά! Άριστοι μαθητές, πρωταθλητές στο στίβο ή στην κολύμβηση. Δε σκέφτηκες ποτέ πως έτσι τρέχοντας από το σχολείο, στο φροντιστήριο και μετά στα αγγλικά (το lower οπωσδήποτε στα 12), στα γερμανικά, στο πιάνο, στο μπαλέτο ή στο
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σκάκι, στο καράτε, στη ενόργανη και βάλε, τους στερείς τα χρόνια της αθωότητας. Αποκτούν κι αυτά τη δική σου νοοτροπία,
είναι ανταγωνιστικά και τρέχουν χωρίς σταματημό.
Έτσι ο καιρός διαβαίνει, ο χρόνος γελά ειρωνικά και κάποια
στιγμή θ’ αντιληφθείς ότι εσύ έτρεχες για να προλάβεις τη ζωή
κι εκείνη σε κορόιδευε, έτρεχε στα δικά της μετερίζια.. Με πικρό χαμόγελο θ’ αναλογιστείς πως τα παιδιά σου δεν τα χάρηκες κι ο σύντροφός σου έτρεχε κι αυτός. Είχατε χαθεί στη διαδρομή. Όμως η πραγματικότητα του ανθρώπου δεν είναι μόνο οι
οικονομικές ανάγκες και η κοινωνική τάξη, αλλά και η κρυφή
λογική του εσωτερικού του βίου που τροφοδοτεί και διαφυλάσσει τον πυρήνα της ύπαρξης.
Γι αυτό, τώρα είναι η ώρα. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Ελευθέρωσε τη σκέψη σου, άφησέ την να πετάξει και δες τι γίνεται βαθιά μέσα σου. Προσδοκία είναι το πώς επιλέγεις να διαμορφώσεις το παρόν αλλά και το μέλλον. Αυτό που κυνηγάς
είναι ο αντικατοπτρισμός των προσδοκιών που πρέπει να έχεις.
Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να κοιτάξει την ομορφιά. Άνοιξε το
παράθυρο κι άφησε το χλωμό ήλιο να σε χαϊδέψει αυτή τη μαγική στιγμή του απομεσήμερου. Μπροστά σου η χειμωνιάτικη
εικόνα του πάρκου με τη μικρή, παγωμένη λίμνη να στραφταλίζει παιχνιδιάρικα και τις πιρουέτες των πουλιών. Πάρε μια βαθειά ανάσα. Κι αγκάλιασε τους δικούς σου ανθρώπους, δώσε
τους ένα γλυκό φιλί, πες τους πόσο τους αγαπάς. Γιατί τίποτε
δεν είναι αυτονόητο!
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Η σύνθεση των αντιθέτων και η αέναη κίνηση
των πάντων
«Τα πάντα ρει»
(Ηράκλειτος)

Για τον Ηράκλειτο, το αντικείμενο της φιλοσοφίας του δεν εί-

ναι η αρχή και το τέλος του κόσμου αλλά ο εσωτερικός ρυθμός,
το εσωτερικό μέτρο, όλη η διεργασία που χάρη σ’ αυτήν ο κόσμος κινείται και ρυθμίζεται. Τα πάντα ρέουν και όλα μετασχηματίζονται ακατάπαυστα. Το μόνο αμετάβλητο μέσα στη νομοτέλεια του Σύμπαντος είναι ο ίδιος ο νόμος της αλλαγής.
«Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για δεύτερη φορά».
Το αιώνιο γίγνεσθαι εκφράζεται με τη συνεχή ροή του ποταμού
που ολοένα ανανεώνεται. Το γίγνεσθαι, η φυσική αλλαγή των
πραγμάτων φαίνεται μέσα στο χρόνο. Ο χρόνος εκφράζεται με
τη διέλευση των πραγμάτων από τη μία κατάσταση στην άλλη.
Το φυσικό αίτιο είναι η αντιπαράθεση των αντιθέτων. Τα πάντα
συνοδεύονται από κάτι το αντίθετο. Δε θα υπήρχε φως δίχως
σκοτάδι. Η μέρα αντικαθίσταται από τη νύχτα, η ζέστη από το
κρύο, το υγρό από το ξηρό. Είναι η σύγκρουση μεταξύ των αντιθέτων που διασφαλίζει την ισορροπία για τη διαιώνιση της
ύπαρξης.
Ο ήλιος, ο κύριος και φύλακας των περιόδων, ορίζει, κατανέμει, φανερώνει και αποκαλύπτει τις μεταβολές και τις εποχές
που φέρνουν τα πάντα. Ο ήλιος που είναι νέος διαρκώς και ακα~ 21 ~

τάπαυστα. Οι κύκλοι των εποχών ακολουθώντας την αέναη κίνηση των πάντων εναλλάσσονται νομοτελειακά, παράλληλα με
τον κύκλο της ζωής.
«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο και καταλήγουμε σε μια
σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάλλειμα το λέμε ζωή»
(Καζαντζάκης)
Οι φάσεις της ανθρώπινης ζωής ακολουθούν τους θεμελιώδεις νόμους της φύσης. Οι εποχές εναλλάσσονται, περάσματα
μέσα στο σύμπαν, εναλλάσσονται αφήνοντας μνήμες και συναισθήματα. Αν παρομοιάζαμε τις εποχές με πίνακες ζωγραφικής
θα λέγαμε πως ο χειμώνας είναι μια εγχάραξη, η άνοιξη μια υδατογραφία, το καλοκαίρι μια ελαιογραφία και το φθινόπωρο το
μωσαϊκό όλων αυτών.
Ο Χειμώνας ήρθε ξανά στη φύση και στις πολιτείες του κόσμου. Ο Χειμώνας με τους χλωμούς ήλιους και το χιόνι, τις μεγάλες σκοτεινές νύχτες, τα ξερά κλαδιά στα δένδρα, τις φουρτουνιασμένες θάλασσες. Η εποχή που η φύση κοιμάται. Η φύση
δεν φοβάται το χειμώνα, γιατί ξέρει πως θα ξαναγεννηθεί με τη
Άνοιξη. Η ψυχή θα ξεκινήσει τους απολογισμούς, μνήμες κι αξίες θα επανεκτιμηθούν καθώς ο άνθρωπος προσμένει τη δική
του Άνοιξη.
«Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι ο δαίμονάς του» κατά
τον Ηράκλειτο. Όμως ο άνθρωπος έχοντας πίστη στον εαυτό
του και πυξίδα τα συναισθήματά του βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τη φύση, ακολουθώντας τις εναλλαγές μέσα στον
κύκλο της ζωής. Αυτές οι εναλλαγές του διδάσκουν πώς στο
δρόμο του πάντα μετά το σκοτάδι της νύχτας ανατέλλει ο ήλιος
και το φως της μέρας. Η αυγή σηματοδοτεί ένα καινούργιο ξεκίνημα. Και ο καθένας μαθαίνει τις αντοχές του, δαμάζει τους
φόβους του, χτίζει τον εαυτό του με υπομονή και προχωρά. Γιατί η ζωή είναι δώρο πολύτιμο και ανεκτίμητο.
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Η μοναξιά είναι πόνος – Η μοναχικότητα είναι
ειρήνη
«Όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας πηγάζουν από την ανικανότητα του ανθρώπου να καθίσει ήσυχα σε ένα δωμάτιο μόνος του»
(Pascal 1964)

Όταν πριν από καιρό βρέθηκα στην ανάγκη να δομήσω από

την αρχή την καθημερινότητά μου, η ζωή με υποχρέωσε να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου σ’ έναν εκ βαθέων απολογισμό. Τις
αναλύσεις εσκεμμένα τις απέφευγα γι αυτό στην αρχή τρόμαξα
και μου ψιθύρισα: «Ετοιμάσου για πρόβα μοναξιάς». Κι αληθινά, η μοναχοκόρη μου εδώ και χρόνια είχε ανοίξει τα φτερά της,
είχε αποκτήσει το δικό της πυρήνα μακριά από μας. Οι γονείς
μου δεν ήταν πια στη ζωή. Αλλά και λίγο πριν αποχωρήσουν,
γερασμένοι πλέον, δεν είχαν δύναμη ώστε να μπορούν να επηρεάσουν το μυαλό και τη ζωή μου. Ο σύντροφος και ισόβιος
αγαπημένος, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος είχε κι αυτός τα υπαρξιακά του θέματα να επιλύσει. Κάποιες φορές φαινόταν σα
να μην παρακολουθεί εμένα και τις διαρκείς γκρίνιες μου. Και
οι φίλοι; Τι απόγιναν αλήθεια οι φίλοι μιας ολόκληρης ζωής;
Κάποιοι χάθηκαν οριστικά, κάποιοι έγιναν απλοί γνωστοί. Ευτυχώς είναι κι αυτοί οι λίγοι που έμειναν σαν σημεία αναφοράς.

~ 23 ~

Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έπρεπε να αντιμετωπίσω μια μοναξιά που μου προκαλούσε πόνο. Έψαξα βαθιά
μέσα μου και είπα: «Για τα πάντα εσύ αποφασίζεις. Αν αφεθείς
στην ευχαρίστηση της αδράνειας, της παραίτησης, της μιζέριας,
της φθοράς, εσύ θα φταις. Αυτό που τώρα ονομάζεις μοναξιά κι
είναι επώδυνο, στην πραγματικότητα είναι απελευθέρωση. Είναι
το πρωτόγνωρο αίσθημα της ελευθερίας που δεν έμαθες να διαχειρίζεσαι καθώς υπήρχαν άλλες προτεραιότητες στη ζωή σου».
Ο εσωτερικός εαυτός πάντα παλεύει γι αυτά που πραγματικά
θέλει. Ψάχνοντας μέσα μου άρχισα να αποδέχομαι εμένα και ν’
αγαπώ αυτό που υπήρξα, αυτό που έγινα μέσα από τα λάθη μου,
αυτό που είμαι. Έτσι άρχισα να απελευθερώνομαι και να χτίζω
από την αρχή. Έμαθα πως η μοναξιά είναι πόνος όμως η μοναχικότητα ειρήνη. Άλλωστε μοναξιά μπορεί κανείς να νοιώθει
ακόμα και σε μια συντροφιά κι είναι πολύ πικρό. Κι ακόμη η
μοναξιά δεν προέρχεται από την απουσία ανθρώπων τριγύρω
μας αλλά από την αδυναμία μας για ουσιαστική επικοινωνία.
Αρχίζοντας να συνυπάρχω αρμονικά με τον εαυτό μου σε μια
συναισθηματική αποστασιοποίηση, απόκτησα τη δύναμη να
στοχάζομαι, να εκλεπτύνω τη διαίσθησή μου, να δημιουργώ, ν’
αφουγκράζομαι τον εσωτερικό μου εαυτό. Κατάλαβα ότι η μοναχικότητα είναι συνειδητοποίηση και ευλογία. Και είναι αλήθεια πως γνωρίζοντας τη μοναχικότητά μας, έχουμε γνωριστεί
με τη δική μας ύπαρξη, με την πραγματικότητά μας, με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η αδυναμία να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, στερεί τελικά την ποιοτική μας σχέση με τους άλλους
γύρω μας. Κι αυτό γιατί ο μοναχικός άνθρωπος είναι γεμάτος
αγάπη, είναι ανιδιοτελής, μπορεί να συνδεθεί βαθειά με τους
άλλους και να προσφέρει ότι καλύτερο.
Κοιτάζοντας προς τα μέσα αφυπνίζομαι. Η κατανόηση, η αποδοχή των σκοτεινών μου σημείων και η αγάπη του εαυτού
μου, με απελευθερώνει σταδιακά κι αυτό μου δίνει τη δύναμη
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να στοχεύω και να δημιουργώ. Και το σημαντικότερο είναι ότι
μέσα στη σχετικότητα των ανθρώπινων σχέσεων, αμβλύνοντας
τον εγωισμό και κατανοώντας χωρίς επικριτική διάθεση και αυστηρότητα την ανθρώπινη αδυναμία, έρχομαι πιο κοντά με κείνους που αληθινά αγαπώ.
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Για το κυνήγι της ευτυχίας
«Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις δυστυχίες. Τι θα πει φώς; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια»
(Καζαντζάκης/Ασκητική)

Σκόρπιες οι σκέψεις μου σαν τα φύλλα του φθινόπωρου που τα

σκορπίζει ο άνεμος….. Για τον άνθρωπο και τη ζωή. Για τον
άνθρωπο του σήμερα, την εσωτερική του δύναμη και το κυνήγι
της ευτυχίας. Όμως πόσο διαφορετική είναι η έννοια και η διάσταση αυτής της μαγικής λέξης. «Ευτυχία» για κάποιους σημαίνει πλούτος και φήμη, κοινωνική καταξίωση. Για κάποιους άλλους ιδεολόγους είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και για τους ονειροπόλους μικρές σταγόνες χαράς. «Θεέ μου, πόσο κοντά από
την ευτυχία περνάει ο άνθρωπος», έγραψε ο Τσέχωφ. Κι αλήθεια, πόσες φορές απλώνει ο άνθρωπος τα χέρια του να την αγγίξει κι εκείνη του ξεφεύγει. Για ένα μικρό παιδί ευτυχία είναι
να βουτήξει τα χέρια του στα λασπόνερα και να τα ανυψώσει
χαρούμενο λασπωμένα, γράφει ο Μπέρτραντ Ράσελ στην «Κατάκτηση της ευτυχίας».
Υπάρχουν κάποιοι που ζουν οχυρωμένοι στο κάστρο της
ζωής τους, έχουν τα πάντα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κόστος, αλλά δεν νοιώθουν ικανοποίηση. Δεν είναι ευτυχισμένοι.
Υπάρχουν και άλλοι που βιάζονται να φθάσουν γρήγορα ψηλά,
κάνουν τα πάντα γι αυτό, αλλά δεν το ευχαριστιούνται. «Κάποιοι άλλοι - λιγότεροι – μαθαίνουν το μάθημα και παίρνουν το
χρόνο τους για την κάθε διαδρομή, απολαμβάνοντάς την κάθε
γωνιά. Ξέρω ότι δεν θα είναι δωρεάν, αλλά αναγνωρίζω ότι το
κόστος του να ζεις αξίζει τον κόπο» γράφει ο Χόρχε Μπουκάι
Γιατί «ευτυχία» είναι και το αίσθημα της ψυχικής ανάτασης όταν
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επιμένοντας στους στόχους, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια,
διατηρήσεις ζωντανό το όνειρο. Αν καταφέρεις να κρατήσεις το
όνειρο ζωντανό, δεν θα σε προδώσει.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κι εκείνοι οι λίγοι - οι ελάχιστοι
ίσως - που στοχεύουν ήρεμα, χωρίς βιασύνη και παρά τα εμπόδια δεν απογοητεύονται. Ακόμη και όταν άνεμοι/θύελλες της
ζωής προσπαθούν να σβήσουν τη φλόγα, εκείνοι επιμένουν. Δεν
παρασύρονται από ρεύματα και τάσεις, δεν έχουν στηρίγματα,
απογοητεύονται αλλά συνεχίζουν χωρίς να συμβιβάζονται. Είναι ήρεμες δυνάμεις, δεν εναντιώνονται, δεν προκαλούν. Είναι
εκείνοι που βρίσκονται συνεχώς σε δράση και ο χρόνος δεν
μπορεί να τους αιχμαλωτίσει.
Αναρωτήθηκες κι εσύ: «τι είναι η ευτυχία;». Κάποιοι είπαν
πως είναι ο έρωτας. Είναι τάχα ευτυχία ο έρωτας; Αυτός αιχμαλωτίζει το νου και τη θέληση, είναι μάχη, πηγή ανησυχίας, νύχτες αγρύπνιας. Και άλλοι σου είπαν πως είναι η γαλήνη. Όμως
οι εποχές παλεύουν μεταξύ τους στο διάβα τους και οι μέρες με
τις νύχτες καθώς εναλλάσσονται.
«Θα σταματήσω να κυνηγάω την ευτυχία», αποφάσισες. «Θα
αρχίσω να βλέπω τη ζωή μέσα από τα δικά μου μάτια και όχι
από τα μάτια των άλλων. Μου αρκεί το να βιώνω την περιπέτεια
της ζωής. Με αγάπη…. Ν’ αγαπώ αυτούς που δεν πληγώνουν
την αγάπη. Με νοιάξιμο, ενδιαφέρον, συντροφικότητα για εκείνους που αγαπώ. Να αφουγκράζομαι την ανάσα τους, να διαβάζω τα μάτια τους, ν’ ανοίξω την αγκαλιά μου. Να σταματήσω να
παλεύω με τις αρνητικές σκέψεις, εκείνες που γεννάνε αρνητικά
συναισθήματα. Να συμφιλιωθώ με το παρελθόν και να ζήσω
στο σήμερα. Να είμαι περήφανη κι ικανοποιημένη για όλα όσα
με κόπο έχτισα. Να συνεχίσω την γνωριμία μου με τον εσωτερικό μου εαυτό. Να τον αγκαλιάσω σφιχτά, να τον αγαπήσω. Να
μπορώ να χαμογελώ στην μοναδικότητα της κάθε μικρής στιγμής.
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Φορτωμένοι κι εμείς με ερωτήματα χωρίς απάντηση, με χιλιάδες «αν», με ματαιώσεις και άκαρπες προσπάθειες. Όρθιοι
όμως, αντιμέτωποι με το τώρα, ιδεολόγοι αλλά και πραγματιστές. Πασχίζοντας να μην πέσουμε στην απαξίωση των πάντων
και στην άρνηση. Γιατί και η απογοήτευση όταν αυτή καθορίζει
τις συμπεριφορές μας είναι πολυτέλεια.
Το έχουμε μάθει: η ζωή μας είναι ταξίδι. Είμαστε σε μια κίνηση αέναη μέσα στο χρόνο. Κάποιοι ταξιδεύουν στατικά, βολεμένοι μέσα στο χρυσό κλουβί που στέγασαν τη ζωή τους. Κάποιοι λίγοι, ανήσυχοι νομάδες, ψάχνουν ν’ ανακαλύψουν καινούργια μονοπάτια και συνεχίζουν να προχωράνε. Ο φόβος του
άγνωστου, το σφίξιμο της ψυχής, η αμφιβολία, τα ερωτήματα
και η αγωνία της αποτυχίας πετρώνουν τα βήματα. Όμως υπάρχει μια φλόγα μικρή, υπάρχει και η πρόκληση του ρίσκου που
ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Δεν ξέρουν αν θα είναι νικητές ή
ηττημένοι. Σημασία γι αυτούς έχει το ψάξιμο, η αναζήτηση, η
εμπειρία, το ταξίδι.
Σκοτείνιασε κι άρχισε το μουρμουρητό της σιγανής βροχής.
Όμορφα οι ψιχάλες στροβιλίζονται προσκαλώντας μας να χορέψουμε μαζί τους. Χαμογελάμε μελαγχολικά. Η Ζωή προχωρά!
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Το κλειδί της ευτυχίας βρίσκεται
στην αποδοχή του εαυτού σου
«Μη ζητάς να έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ, αλλά να
τα δέχεσαι όπως έρχονται» (Επίκτητος)

Το ήρεμο απομεσήμερο, η καθαρότητα της ατμόσφαιρας, τα

δένδρα που λικνίζονται νωχελικά στον άνεμο, όλη τούτη η αρμονία έχει μια τεράστια δύναμη να καθαρίζει τη σκέψη. Η ομορφιά και η γαλήνη μπορούν να σου χαρίσουν στιγμές ευτυχίας. Έχει γραφτεί πως ο δρόμος της ευτυχίας εξαρτάται από την
ποιότητα της σκέψης. Υπάρχει όμως μονάχα ένας δρόμος για
την ευτυχία; Μιας έννοιας τόσο πολυδιάστατης που την αναζητάς, νομίζεις πως όταν την ακουμπάς αυτή σου ξεφεύγει. Όμως,
σκέψου: η ευτυχία στην ετοιμολογία της προέρχεται από το ευ
και το αρχαιοελληνικό τεύχω που σημαίνει φτιάχνω. Κι εσύ
που διαρκώς την αναζητάς και απογοητεύεσαι, την έχεις μέσα
στην ψυχή σου. Κάποιες φορές κλειδωμένη κι άλλοτε ναρκωμένη σε μια ξεχασμένη γωνιά σε περιμένει να την ελευθερώσεις,
να την ξυπνήσεις, να την χτίσεις ξανά. Αν αναλογιστείς πόσο
λάμπουν τα μάτια σου και το χαμόγελό σου εκείνες τις μικρές
στιγμές που καταφέρνεις να την ξεκλειδώσεις, θα δεις πως αξίζει τον κόπο η προσπάθεια. Είναι μικρές στιγμές η ευτυχία σου.
Στιγμές μέσα στην γκρίζα καθημερινότητα που σε ομορφαίνουν
και σε φωτίζουν.
Η αλήθεια είναι πως καθώς η ζωή ισορροπεί ανάμεσα στη
χαρά και τη λύπη, το γέλιο και το δάκρυ, διαρκώς σε προκαλεί
και σε προσκαλεί να ισορροπήσεις πάνω σε λεπτό σκοινί, για να
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προχωρήσεις. Αν σταματήσεις να ζητάς να γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλεις και αρχίσεις να τα δέχεσαι όπως έρχονται τότε όλα θα είναι καλύτερα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το
ταξίδι αλλά οι σταθμοί του. Η ζωή, απρόβλεπτη καθώς είναι, δε
χαρακτηρίζεται από την απουσία προβλημάτων και προκλήσεων
αλλά από την ενεργοποίηση της εσωτερικής σου δύναμης. Από
την ικανότητά που έχεις να υπερβαίνεις τον εαυτό σου και να
προχωράς. Μια δύσκολη στιγμή σε οδηγεί στην αποδοχή της
ζωής χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε βοηθά να κατανοήσεις
πως πάντα μετά το σκοτάδι θα ανταμώσεις το φως.
Είναι αλήθεια πως κι εσύ, όπως πολλοί άλλοι, ψάχνεις την
ευτυχία στο χρήμα, στη δόξα, στην ικανοποίηση των φιλοδοξιών σου, στον έρωτα. Όμως η ευτυχία του καθενός είναι προσωπική υπόθεση γι αυτό και αξίζει κάθε δική σου προσπάθεια!
Μέσα από την ειλικρίνεια, τη θετική σκέψη, τη συμφιλίωση με
τον εαυτό σου και τους γύρω σου, έχοντας ευγνωμοσύνη για τη
ζωή κι απολαμβάνοντας αυτά που σου προσφέρει μπορεί να
νοιώσεις την αληθινή έννοια της ευτυχίας. Η αλήθεια είναι πως
η αγάπη, ο έρωτας, φιλία, η συντροφικότητα, τα επιτεύγματα
σου, το περιβάλλον συμβάλλουν σίγουρα, αλλά δεν είναι η ευτυχία σου. Όταν σταματήσεις να εξαρτάσαι και να περιμένεις
από τους άλλους να σε κάνουν ευτυχισμένο άνθρωπο, η ζωή
σου θα γίνει πιο εύκολη. Ίσως γιατί το κλειδί της ευτυχίας βρίσκεται στην αποδοχή του εαυτού σου και στην προσωπική σου
απελευθέρωση.
«Αν θέλετε να σας χαμογελάσει η ζωή, πρώτα χαρίστε της,
την καλή σας διάθεση», έγραψε ο Σπινόζα.
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Μιλώντας για την κατάθλιψη
«Το παράπονό μου διστάζω να το πω,
μέσα από την πίκρα της ψυχής μου να μιλήσω»
(Ιώβ 10: 1)

Ύστερα η μουντάδα διαλύθηκε κι ο ήλιος του Νοέμβρη γέ-

μισε με φως το πρωινό. Οι αχτίδες του της έτσουζαν τα μάτια
και δεν την άφηναν να κοιτάξει αντίπερα. Αλλά η γλυκιά θαλπωρή τους άρχισε φιλότιμα να ζεσταίνει την ψυχή της και να τη
γεμίζουν με φως. Ξέρει πως τα σκοτάδια πάντα επιστρέφουν,
όμως για την ώρα συνεχίζει το σεργιάνι σιγοψιθυρίζοντας τους
στίχους του τραγουδιού: «Ηλιόλουστη μέρα στην ομορφιά σου
αφήνομαι / Ψυχικά σηκώνομαι στον ουρανό να φθάσω / Έπαψα
πια στο σκότος να αφήνομαι…».
Όταν η θλίψη / κατάθλιψη εγκαταστάθηκε μέσα της, όλα άλλαξαν στη ζωή. Άρχισαν οι μέρες να σκοτεινιάζουν και μια ανεξέλεγκτη αδράνεια την εμπόδιζε να κάνει οτιδήποτε. Ένοιωθε
ξαφνικά ν’ αδειάζει από ενέργεια. Σαν να υπήρχε μια πέτρα που
της πλάκωνε το στήθος και δεν την αφήνει να κουνηθεί. Ήταν
εκείνες οι μέρες που δεν ήθελε να κουνηθεί από το κρεβάτι, δεν
άνοιγε τα παντζούρια να μπει το φως. Ήθελε το δικό της εσωτερικό σκοτάδι να πλημμυρίσει την κάμαρη. Κατάφερνε με κόπο
να σηκωθεί, δεν ήθελε με τίποτε ν’ ασχοληθεί και ότι άλλοτε
της έδινε ευχαρίστηση, την άφηνε πλέον παγερά αδιάφορη.
Ήταν μόνιμα θυμωμένη κι ευερέθιστη, δεν ήθελε με κανέναν
να επικοινωνήσει, μάλωνε για ασήμαντες αφορμές με τους δι~ 33 ~

κούς της ανθρώπους κι έπειτα ένοιωθε ενοχές, άγχος, φόβο καθώς έμπαινε σ’ έναν φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων.
Μια ύπουλη αδράνεια την εμπόδιζε να πάρει τον έλεγχο της
ζωής της. Βούλιαζε καθημερινά κλεισμένη στον εαυτό της, περιτριγυρισμένη από τα σκοτάδια της, ευάλωτη και μονάχη. Αισθήματα ματαίωσης, αποτυχίας και αυτουποτίμησης την καθήλωναν και μονάχα όταν την τράνταζαν οι λυγμοί, ανακουφιζόταν. Όμως, κάποιες φορές δεν είχε κουράγιο ούτε να κλάψει.
Δεν μπορούσε να παλέψει με τους δαίμονες. Τους αγκάλιαζε,
τους έκρυβε και παραδινόταν. Πίστευε ότι δεν πρέπει να μιλήσει
γι αυτήν την «θλίψη», γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να την
καταλάβει. Πίστευε ότι «στη χώρα του πόνου ο καθένας μας
είναι μόνος». Είναι όμως έτσι; Είναι το λυκόφως μια μοναχική
υπόθεσή;
Πολλοί είναι εκείνοι που αφήνουν την κατάθλιψη να καταδυναστεύει την ύπαρξη και τη ζωή τους και υποφέρουν σιωπηλά, κρατώντας το πρόβλημα κρυφό. Η κατάθλιψη δεν είναι μοναχική υπόθεση. Το κατάλαβε κι εκείνη όταν οι δαίμονες του
σκότους την καθήλωσαν και με το ελάχιστο απόθεμα δύναμης
αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια. Στην πορεία ένοιωσε πως η
κατάθλιψη μονάχα έτσι αντιμετωπίζεται. Με την ενεργή αναζήτηση βοήθειας και την αγάπη των δικών της ανθρώπων: «κοίτα
με στα μάτια με υπομονή, διώξε του άλλου κόσμου την επιρροή.
Νοιώσε με για να νοιώσω κι ας πονάς, είν’ πανάκριβο στο λέω ν’
αγαπάς».
Μπορεί κι εσύ να ανήκεις στη μεγάλη ομάδα εκείνων που
υποφέρουν από κατάθλιψη. Μίλησες ποτέ για το πώς είναι να
συμβιώνεις με τον δαίμονα της θλίψης; Θα μπορέσεις να παλέψεις για βγεις από αυτήν την κατάσταση ή θα κυριαρχήσουν
επάνω σου τα σκοτάδια; Ποιος θα είναι ο νικητής; Η κατάθλιψη
ή η Ζωή;
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Να θυμάσαι πάντα: η κατάθλιψη ευθύνεται για τα αρνητικά
συναισθήματα που βιώνεις. Για εκείνες τις ζοφερές σκέψεις που
κάνεις για τον εαυτό σου, τον κόσμο, ακόμα και για τους δικούς
σου ανθρώπους. Μάθε όμως τούτο και μην το ξεχάσεις ποτέ: οι
μαύρες σκέψεις σου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Είναι σαν να κοιτάζεις τον κόσμο μέσα από την ομίχλη. Η κατάθλιψη ευθύνεται για το ότι δεν σε ενδιαφέρει τίποτε, για το
αίσθημα αποτυχίας και ματαίωσης που σε καθηλώνει, για το ότι
δεν ελπίζεις πια.
Σκέψου ακόμη: σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο
περιβάλλον σου πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, να σε κατευθύνουν
και να σε στηρίξουν Όταν υπάρχει αποδοχή, κατανόηση, υπομονή, στοργή μπορεί να υπάρξει ενδυνάμωση της ψυχής σου και
ελπίδα. Εκείνοι που υποφέρουν –πίστεψέ με, ο αριθμός τους
συνεχώς μεγαλώνει στις μέρες μας– γνωρίζουν ότι η κατάθλιψη
επηρεάζει το συναίσθημα, την σκέψη, την ενεργητικότητα, την
συγκέντρωση της προσοχής, την όρεξη, τον ύπνο και την ερωτική ζωή των ανθρώπων που πάσχουν.
Αν κι εσύ δεν έχεις απλώς άσχημη διάθεση αλλά βιώνεις τα
σημάδια της κατάθλιψης μην ντρέπεσαι γι αυτά που νοιώθεις,
μην κρύβεσαι. ΜΙΛΑ! Πρέπει να αποδεχθείς το πρόβλημα και
τον εαυτό σου. Πρέπει να πιστέψεις πως οι ειδικοί αλλά και αυτοί που σε αγαπούν θα σε βοηθήσουν να ενεργοποιήσεις τις δικές σου δυνάμεις και ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ.
«Μόνο από τον εαυτό μας κινδυνεύουμε, μόνο εκεί στο βυθό του
βρίσκεται η κόλαση και ο παράδεισός μας.
Γι αυτό προς τα εκεί να οδοιπορείς….»
(Μάρω Βαμβουνάκη)
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Ένας ακόμα απολογισμός
«Τα απλά πράγματα στη ζωή είναι και τα πιο συναρπαστικά»

Θαμπό απομεσήμερο μετά την καλοκαιριάτικη βροχή που

εδώ στις πολιτείες του Βορρά είναι φαινόμενο συνηθισμένο,
συνυφασμένο με τη γεωγραφία και το γεωφυσικό σύστημα των
χωρών. Εδώ τα καλοκαίρια είναι παράξενα και κρατάνε τόσο
λίγο. Οι μόνιμοι κάτοικοι συνηθισμένοι απόλυτα στη μουντάδα
και τις ξαφνικές μπόρες είναι προσαρμοσμένοι σ’ αυτή την
πραγματικότητα και μόλις ξαστερώσει, έστω για λίγο, ξεχύνονται στα πάρκα τις πλατείες για να ρουφήξουν ήλιο και φως.
Έτσι και σήμερα, τώρα που τα σύννεφα ανέβηκαν ψηλά ταξιδεύοντας κι οι ηλιαχτίδες, αν και χλωμές κι αδύναμες, προσπαθούν φιλότιμα να σκορπίσουν τη ζεστασιά τους. Ήμαστε κι εμείς στο πάρκο, εδώ στο κέντρο της πόλης με το κάστρο να καμαρώνει απέναντι. Φορτωμένοι με αμφίθυμα συναισθήματα κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ. Χαρμολύπη θα το έλεγα, καθώς
χαιρόμαστε για τις στιγμές που περνάμε κοντά με τους αγαπημένους μας, αλλά και λυπόμαστε γιατί αυτή η ακριβή εγγύτητα
δεν είναι μόνιμη. Είναι αλήθεια πως οι αποσπασματικές σχέσεις
μεγαλώνουν τις εντάσεις και δημιουργούν συγκρούσεις ακόμη
και ανάμεσα σε ανθρώπους με δυνατά και αδιαπραγμάτευτα συναισθήματα. Κάποιες στιγμές αυτή η βαρύτητα των συναισθημάτων με κατακλύζει μέχρι πνιγμονής με επικέντρωση στα άταχτα κι ανεπεξέργαστα συναισθήματα των αποχαιρετισμών. Η
αγάπη όμως είναι ζωή και οι παραστάσεις αγάπης είναι εμπειρί~ 39 ~

ες που αποτυπώνονται στην καρδιά ανεξίτηλα σαν σύμμαχοι
πολύτιμοι για να συνεχίσουμε να προχωράμε.
Έκανα προσπάθεια ν’ αφήσω στο βυθό της ψυχής μου τις
εσωτερικές φωνές να παλεύουν κι αφήνομαι στη γλυκύτητα του
μεσημεριού. Με το βλέμμα στην παιδική χαρά ακούω ένα χαρούμενο μελίσσι να ξεφωνίζει και βλέπω παιδάκια να παίζουν
κυνηγητό, να σκαρφαλώνουν στο μονόζυγο, ν’ ανεβαίνουν στην
κούνια, να κάνουν τσουλήθρα. Κι απέναντι, ένα Carousel νοσταλγικά να μας θυμίζει καιρούς αλλοτινούς. Οι γονείς, οι παππούδες, τα άτομα που συνοδεύουν τα παιδιά παρακολουθούν
χαμογελώντας τα ταξίδια τους, τα παροτρύνουν και τα νουθετούν, όπως κι εμείς! Το πιο πλούσιο συναίσθημα είναι να μπορεί κανείς να βιώνει το θαύμα της ζωής μέσα από την καθαρότητα του παιδικού βλέμματος. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και
ξεχωριστό και κάθε του χαμόγελο, κάθε χτύπος της καρδιάς του
είναι μια καινούργια ελπίδα και αστείρευτη πηγή έμπνευσης.
Σκέφτομαι πως η λαχτάρα του ανθρώπου για τη δημιουργία
παιδιών είναι έμφυτη, όχι όμως για να γίνουν κτήμα και συνεχιστές δεδομένης πορείας, αλλά για ν’ ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Γιατί τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας είναι οι
εκπρόσωποι της ζωής. «Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου. Είναι γιοί και κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή…», είπε ο
μεγάλος Μύστης Χαλίλ Γκιμπράν. Έτσι κι εμείς ας στεκόμαστε
πάντα ένα βήμα πίσω, παρακολουθώντας τα να προχωράνε το
δικό τους δρόμο, αυτόν που επέλεξαν για να βαδίσουν στη ζωή.
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Αγάπησε τον εαυτό σου
για να σ’ αγαπήσει η ζωή
«Άφησε πίσω σου την ιδέα να γίνεις κάποιος.
Είσαι ήδη ένα θαύμα της φύσης. Μονάχα πρέπει να το κατανοήσεις,
να το γνωρίσεις, να το συνειδητοποιήσεις»

Στην πρώτη νιότη ξεκινάμε τα ταξίδια της ζωής και θέλουμε

να φύγουμε μακριά. Ύστερα μεγαλώνοντας διαπιστώσαμε ότι
τα ξύλινα παπούτσια είναι βαριά και μας στενεύουν. Τα πόδια
μας έχουν πληγές, όμως συνεχίζουμε να προχωράμε. Και το όνειρο; Τριγυρνάμε γύρω του και δεν τολμάμε να το αγγίξουμε,
μονάχα το κοιτάμε από μακριά. Κι εκείνο, βολεύτηκε σε μια
κόγχη της ψυχής και μας περιμένει. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει….
Όμως «πρέπει» πρώτα, επιτακτικά να πετάξουμε τα ξύλινα
γοβάκια που μας φόρεσαν όταν ήμασταν παιδιά. Τότε πίστευαν
πως έτσι θα γενούμε άνθρωποι σωστοί. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν πως θα μείνουν αδύναμα κι ανήμπορα τα πόδια μας, για
να μην τρέξουμε στη ζωή. Ύστερα τα χρόνια πέρασαν, η ζωή
ξεστράτισε και μείς ακόμα τα φορούσαμε. Πιστεύαμε πως αν τα
βγάλουμε θα πέσουμε και θα τσακιστούμε.
Έτσι κι εσύ. Τα στενά σου παπούτσια, αυτά που σου φόρεσαν από μικρό κορίτσι για να μείνουν τα πόδια σου μικρά, δεν
σου πλήγωναν μονάχα τα πόδια αλλά και την ψυχή. Όταν έγινες
έφηβη σου κρατούσαν τα πόδια φυλακισμένα για να μην μπορείς να τρέχεις, μήπως κάνεις «κάτι» άπρεπο. Έπρεπε σαν θα
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μεγάλωνες να γίνεις γυναίκα καλή κι υποταγμένη, τύπος και υπογραμμός. Έτσι, από κείνα τα μακρινά χρόνια της αθωότητας
έσπειραν στην ψυχή σου την υποταγή, τα «πρέπει» και το φόβο.
Το φόβο της μοναξιάς και της απόρριψης που σε κρατούσαν
φυλακισμένη, όπως τα παπούτσια τα ξύλινα είχαν φυλακίσει τα
πόδια σου. Το φόβο που έκρυβε ζήλια, ντροπή κι έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ύστερα μεγάλωσες και τα φτωχά σου πόδια έμεναν
ισχνά, άτολμα και ανασφαλή. Καχύποπτα, λυπημένα, όπως κι
εσύ. Άρχισες να εκφράζεις τη θλίψη σου μέσα από έναν θυμό
μεγάλο που δεν τελείωνε. Θυμό γιατί τα μικρά – πληγιασμένα
σου πόδια μέσα στα παπούτσια τα ξύλινα δεν κατάφεραν να
τρέξουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Θυμό για ότι έζησες και δεν
έζησες, για όλα εκείνα τα «θέλω» σου που έγιναν καπνός στο
διάβα της ζωής. Θυμό γιατί μεγάλη γυναίκα πια, σιτεμένη, δεν
τα έβγαζες από τα πόδια σου και συνέχιζες να ζεις μέσα στη
συμβατικότητα.
Ώσπου ένα πρωινό σε ξύπνησε το φιλί του ήλιου. Κοιτάζοντας τον εαυτό σου κι έπειτα τα πόδια σου ψιθύρισες : «Τι είναι
ο πόνος ;». Η ψυχή απάντησε: «Είναι ένα δάκρυ αμετακίνητο
στην άκρη των βλεφάρων που δε λέει να τρέξει. Κλάψε και ξεκίνα από την αρχή». Μέσα στη διαύγεια του πρωινού άφησες
ελεύθερα τα εγκλωβισμένα δάκρυα. Έκλαψες, ένα κλάμα βαθύ
και λυτρωτικό.
Αντίπερα στο μακρινό ορίζοντα ένα καράβι αρμένιζε όνειρα.
Θυμήθηκες την πρώτη σου νιότη, τότε που πάσχιζες να ξεκινήσεις τη ζωή με τη βαλίτσα φορτωμένη ελπίδες. Το όνειρο έτρεχε
κι εσύ δεν μπορούσες να το φθάσεις κι εκείνο κούρνιασε ζαρωμένο εντός σου. Κατάλαβες πως έφταιγαν τα ξύλινα παπούτσια
που σε στένευαν μια ζωή γιατί δεν σου επέτρεπαν να τρέξεις και
να ρισκάρεις. Αντίθετα, σου υπέβαλαν το μέτρο και τα «πρέπει»
στη ζωή σου. Και τα πέταξες.
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Πέταξες για πάντα τα ξύλινα παπούτσια κι ένοιωσες απελευθέρωση καθώς μαζί τους έδιωξες την υποκρισία και τις συμβάσεις. Είπες: «Θα είμαι ο εαυτός μου κι όχι όπως οι άλλοι με θέλουν». Κι ένοιωσες επιτέλους γενναία που έγινες ο εαυτός σου.
Από εκείνη τη στιγμή άρχισες ν’ αγαπάς πραγματικά τον εαυτό
σου. Κατάλαβες ότι ο πόνος και η θλίψη ήταν οι προειδοποιήσεις, για να μη ζεις ενάντια στις αλήθειες της ζωής σου.
Όταν άρχισες ν’ αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου σταμάτησες να ζεις με το παρελθόν και συγχώρεσες όλα αυτά που έγιναν και δεν έγιναν. Όσο υπάρχει χαμόγελο υπάρχει ελπίδα. Κι
«… όσο υπάρχει ζωή μη φοβάσαι, έχεις λόγο για να ξεκινάς».
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Της ζωής το ταξίδι
«Εάν δεν εκτιμήσεις την αξία του εαυτού σου, δεν θα εκτιμήσεις την
αξία του χρόνου σου. Και αν δεν εκτιμήσεις την αξία του χρόνου σου,
δεν θα κάνεις ποτέ τίποτε με αυτόν»
(Σκωτ Πεκ)

Με το κυνήγι των ονείρων ξεκινά το ταξίδι της ζωής. Κάποιες

φορές τρέχουμε τ’ αγγίζουμε, αλλά μας ξεφεύγουν. Άλλοτε πάλι
κρύβονται βαθειά σε μια κόγχη της ψυχής κι εκεί μένουν για
χρόνια ξεχασμένα. Ίσως γιατί από τα μικρά μας χρόνια, μας επέβαλαν το συναίσθημα της ενοχής. Συνειδητά ή ασυνείδητα,
μας εκπαίδευαν στο να νιώθουμε ένοχοι στις σκέψεις μας, στη
συμπεριφορά μας και σε κάθε απογοήτευση που προκαλούσαμε
στους ανθρώπους γύρω μας, είτε ήταν φίλοι, είτε γνωστοί, είτε
δάσκαλοι, είτε ακόμα και οι ίδιοι μας οι γονείς. Η ενοχή βέβαια
είναι ένα μέσο ελέγχου του ψυχολογικού μας κόσμου και κάποιες φορές βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας μας. Όμως
συχνότερα αποτελεί τροχοπέδη καθώς θέλει να καθορίσει τη
στάση και τη θέση μας στη ζωή.
Έτσι, συνεχίζουμε να προχωράμε φορτωμένοι ακόμη με ερωτήματα αναπάντητα, με χιλιάδες «αν», προσπάθειες άκαρπες και
ματαιώσεις. Παραμένουμε όρθιοι, αντιμέτωποι με το τώρα, ιδεολόγοι και πραγματιστές αλλά τότε ξεκινά η αναζήτηση. Η απόπειρα ανακάλυψης της πραγματικής ταυτότητάς μας συνήθως
ξεκινά, όταν αντιλαμβανόμαστε πως η ζωή δεν διαγράφει μια
επιθυμητή πορεία. Το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε σε συ~ 45 ~

νεχή σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών μας επιδιώξεων και
των προσδοκιών των άλλων.
Αυτογνωσία είναι η διαδικασία που μας οδηγεί στην αναγνώριση των δυνατών στοιχείων της προσωπικότητάς μας αλλά
και των αδυναμιών μας. Είναι μια μακριά, δύσκολη και ενδεχομένως επώδυνη εσωτερική διεργασία, που μας βοηθά σταδιακά
να γνωρίσουμε τις αληθινές σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας, τα
κίνητρα και τα συναισθήματά μας. Η αυτογνωσία μας επιτρέπει
να κατανοήσουμε τους άλλους ανθρώπους. Να διακρίνουμε το
πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τον καθένα από εμάς. «Το να
γνωρίζεις το προσωπικό σου σκοτάδι είναι ο καλύτερος τρόπος
να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι των άλλων» (Carl Jung).
Το γνωρίζουμε καλά: η ζωή μας είναι ταξίδι. Είμαστε σε μια
κίνηση αέναη μέσα στο χρόνο. Κάποιοι ταξιδεύουν στατικά,
βολεμένοι μέσα στο χρυσό κλουβί που στέγασαν τη ζωή τους.
Κάποιοι λίγοι, ανήσυχοι νομάδες ψάχνουν ν’ ανακαλύψουν καινούργια μονοπάτια για να συνεχίζουν την πορεία τους. Ο φόβος
του άγνωστου, το σφίξιμο της ψυχής, η αμφιβολία, τα ερωτήματα και η αγωνία της αποτυχίας πετρώνουν τα βήματα. Όμως υπάρχει μια φλόγα μικρή, υπάρχει και η πρόκληση του ρίσκου
που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Αυτοί οι ταξιδιώτες δεν ξέρουν
αν θα είναι νικητές ή ηττημένοι. Σημασία γι αυτούς έχει το ψάξιμο, η αναζήτηση, η εμπειρία, το ταξίδι. Η ζωή τους προσκαλεί
να προχωρήσουν! Έχουμε κατανοήσει την έννοια των ρημάτων:
αναγνωρίζω και αποδέχομαι. Αναγνωρίζω την αγάπη, τη φιλία,
αυτούς που είναι κοντά μου. Αποδέχομαι εμένα με τις σωστές
και τις λανθασμένες επιλογές μου. Η ζωή δεν είναι για κανέναν
ευθεία γραμμή κι αυτό είναι το μεγάλο της θαύμα.
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Σκέψεις για τη φιλία – Προσμένοντας φίλους

«Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι
Ούτε ποιος πρέπει να γίνεις
Μόνο μπορώ να σ’ αγαπώ
Όπως είσαι
Και να είμαι φίλος σου»
(Χ. Λ. Μπόρχες)

Οι δύσκολες εποχές μας και οι ανάγκες της ζωής στις σύγχρο-

νες κοινωνίες επιβάλλουν ρυθμούς έντονης κινητοποίησης. Αυτό ερμηνεύεται με έλλειψη ελεύθερου χρόνου και ελαττωμένη ή
ανύπαρκτη κοινωνικότητα με αποτέλεσμα την απόλυτη σχετικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Σταδιακά οι άνθρωποι απομακρύνονται, οι όποιες φιλίες χάνουν το βάθος τους και μένουν
στην επιφάνεια. Κι ακόμη το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς
μας και το κινητό τηλέφωνο αποτελεί την προέκταση του χεριού
μικρών και μεγάλων. Έτσι σταδιακά όλοι μας περνάμε πολύτιμο
χρόνο σε μια εικονική πραγματικότητα, αποκομμένοι από την
αληθινή ζωή. Στην πραγματικότητα δημιουργούνται όλο και
περισσότεροι ‘’εθισμένοι’’ με μια έννοια άνθρωποι διαφόρων
ηλικιών. Σίγουρα εμείς που μεγαλώσαμε μέσα στις παρέες, που
γνωρίσαμε φίλους που πιστέψαμε στη φιλία, που προδοθήκαμε
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και τους προδώσαμε αλλά που εξακολουθούμε να πιστεύουμε
στην ιερότητα της φιλίας. Γιατί οι φίλοι μας αγαπούν, μας ενθαρρύνουν, πιστεύουν σε μας, μας δίνουν την απόλυτη ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας. Μέσα στο ταξίδι μας, όλα εκείνα
τα μικρά κι ασήμαντα που μπορούμε να κάνουμε μαζί τους είναι
αυτά που δίνουν χρώμα στη ζωή μας.
Ο μεγάλος μύστης Χαλίλ Γκιμπράν έγραψε στον «Κήπο του
προφήτη» για τη φιλία:
«Ο φίλος σας είναι η εκπλήρωση των αναγκών σας. Είναι το
χωράφι που εσείς σπέρνετε με αγάπη και θερίζετε με ευγνωμοσύνη. Και είναι το τραπέζι σας και το παραγώνι σας.
Γιατί πηγαίνετε στο φίλο με την πείνα σας, και τον αναζητάτε για τη γαλήνη σας.
Και όταν εκείνος είναι σιωπηλός, η καρδιά σας δεν παύει για
ν' ακούσει την καρδιά του.
Γιατί στη φιλία, όλες οι σκέψεις, όλες οι επιθυμίες, όλες οι
προσδοκίες γεννιούνται και μοιράζονται χωρίς λέξεις, με χαρά
που είναι άφωνη…..»
Ο Μπόρχες στο αληθινά υπέροχο «ποίημα για φίλους» καταλήγει:
«Να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί.
Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, ν’
ακούμε την καρδιά μας. Να εκτιμούμε τη Ζωή…».
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Η φιλία στα χρόνια του διαδικτύου
«Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις
για όλα τα προβλήματα της ζωής σου,
ούτε έχω απαντήσεις
για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου ˙
όμως μπορώ να σ’ ακούσω
και να τα μοιραστώ μαζί σου....»
(Χ.Λ. Μπόρχες - «Ποίημα στους φίλους»)

Είναι αλήθεια πως εκείνοι που έχουν καλούς φίλους είναι πολύ

τυχεροί καθώς η φιλία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
μας. Μια πραγματική φιλία έχει μέσα της αγάπη, αμοιβαίο σεβασμό και χώρο έκφρασης. Βέβαια, στη σημερινή δύσκολη εποχή μας που τα πάντα τρέχουν, το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές φιλίες μπήκαν δυναμικά στην καθημερινότητα. Όλοι έχουμε
προφίλ και οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι μας, τα παιδιά μας. Υπολογιστές, κινητά και tablets δίνουν και παίρνουν σαν αναγκαία αγαθά. Η εικονική πραγματικότητα έχει σχεδόν καταπιεί
την αληθινή ζωή.
Υπάρχουν όμως διάφορες θέσεις και απόψεις: η πιο ρεαλιστική είναι πως οι σχέσεις σπάνια χτίζονται μπροστά σε μια οθόνη. Επί πλέον, οι διαδικτυακοί φίλοι δεν μπορούν να παίξουν
καταλυτικό ρόλο σε θέματα συμπαράστασης και στήριξης όπως
οι πραγματικοί. Όμως μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ο καθένας μπορεί να αποκτήσει το θάρρος στην έκφραση
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των προσωπικών του απόψεων. Άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα, αντιλήψεις και φιλοσοφία ζωής έχουν την ευκαιρία της γόνιμης επικοινωνίας και μπορούν να χτίσουν ένα υπόβαθρο ουσιαστικής ανταλλαγής σκέψεων.
Σήμερα το διαδίκτυο - καλώς ή κακώς - θέσπισε νέους κανόνες που καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Όλοι μας έχουμε
κάποιους αγαπημένους διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους με
κοινή στάση ζωής με τους οποίους μπορούμε να εμβαθύνουμε.
Και σίγουρα τα social media μπορούν δυνητικά να κρατήσουν
ζωντανές κάποιες φιλίες, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι δεν μένουν
στην ίδια πόλη/χώρα. Όμως καμιά οθόνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χαρά της εγγύτητας, της αληθινής παρουσίας των
φίλων μας.
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Για την σχετικότητα των σχέσεων
«Από τότε που κουράστηκα να ψάχνω έμαθα να βρίσκω.
Κι από τότε που ο άνεμος μου εναντιώθηκε,
έμαθα να σαλπάρω με όλους τους ανέμους»
(Νίτσε)

Σε βρήκε κι απόψε το απόβραδο στο ίδιο μέρος, το γνωστό.

Εδώ που αποθέτεις σκέψεις και παραληρήματα. Κι είπες: «Που
είμαι; Ποια είμαι; Είναι εδώ οι δικές μου ρίζες; Ότι αγαπώ
σκορπισμένο στους τέσσερις ανέμους. Τι είμαι αλήθεια; Ο καλός Σαμαρείτης ή ένας βλάκας και μισός;…». Τις παίρνει τις
σκέψεις το αεράκι της θάλασσας και τις σκορπίζει. Στο βάθος
του ορίζοντα ο ουρανός κι η θάλασσα ενώθηκαν.
Δυο παιδάκια πετάνε πετραδάκια στη θάλασσα. Καμαρώνουν
ποιανού το πετραδάκι θα πάει πιο μακριά. Καλαμάκι το λένε το
λιμανάκι. Έτσι το λέγανε και τότε παλιά που ερχόσασταν παιδιά
και κολυμπούσατε. Η θάλασσα δεν ήταν ιδιαίτερα καθαρή, αλλά εδώ φθάνατε από το κέντρο της πόλης με το λεωφορείο, τότε. Όλα ήταν αλλιώς.
Κοιτάζεις τα καράβια που κλυδωνίζονται νωχελικά στη μαρίνα. Καράβια αραγμένα σαν τα όνειρα που τρόμαξαν και κρύφτηκαν, σκέφτεσαι. Τρεις φίλοι τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους
στο διπλανό ταβερνάκι. «Αχ ψεύτη κι άδικε ντουνιά, άναψες τον
καημό μου….» τραγουδά παράφωνα, ο ένας μερακλωμένος και
η μπάσα φωνή του μπερδεύεται με το φλοίσβο του σιγανού κύ~ 51 ~

ματος. Αφήνεσαι. Κι οι σκόρπιες σκέψεις ταξιδεύουν με τον άνεμο. Το δάκρυ στέγνωσε εκεί στην άκρη του βλέμματος. Ένα
κουτάβι έρημο χαϊδεύεται στα πόδια σου και σε κοιτά μ’ εκείνα
τα μάτια τα εκφραστικά, σα να λέει: «Πως τα κατάφερες έτσι;
Χρειάστηκε κόπος; Σε τρόμαξε η ησυχία της κάμαρης με την απόλυτη τάξη και πήρες πάλι τους δρόμους». Κι όμως «όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου απορρέουν απ’ την ανικανότητά του να
καθίσει σ’ ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός». Όμως εκείνος δεν
θέλει ή φοβάται να κουβεντιάσει με τον «άγνωστο» εαυτό του,
να τον αντιμετωπίσει, να τον γνωρίσει, να τον αγκαλιάσει. Κι
εσύ, φαίνεται πως δεν τον ξέρεις καλά τον εαυτό σου.
Είναι αλήθεια πως μεγαλώνεις. Και όσο ο χρόνος διαβαίνει
κάτι γίνεται στην ψυχή κι αρχίζεις ν’ απομακρύνεσαι από τα
όνειρά σου. Θαρρείς ξεκινά ύπουλα ένα είδος παραίτησης και
σιγά – σιγά χάνεσαι από τους φίλους και τους γνωστούς. Έπειτα, οι φίλοι γίνονται γνωστοί και οι γνωστοί ξένοι. Κι εσύ τρομάζεις στη σκέψη πως συνηθίζεις τη γκρίζα καθημερινότητα.
Συνηθίζεις τη βραδύτητα που κινδυνεύει να γίνει αδράνεια και
τούτο σου προκαλεί μια θυμωμένη θλίψη.
Άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι η σχετικότητα δημιούργησε
την επιδερμική μορφή των σχέσεων, αφήνοντάς μας ανικανοποίητους και ακάλυπτους, ενοχικούς και τραυματισμένους. Ο
άνθρωπος, ον κοινωνικό από τη φύση του έχει την ανάγκη να
σχετιστεί να νοιώσει την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία. Όμως συχνά νοιώθει προδομένος, όπως κι εσύ, όταν τις προσεγγίσεις του
τις χαρακτηρίζει η σχετικότητα παρότι και το δικό του ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο υπήρξε σχετικό. Η ψυχή μονάχα δίνει
την εξιδανικευμένη μορφή των σχέσεων κάνοντας την αγάπη
αληθινή, ιδανικό τον έρωτα, καθάρια τη φιλία. Κι ο καθένας
θέλει απόλυτα ν’ αγαπηθεί, θέλει τη συναισθηματική καθαρότητα χωρίς όμως να σκέφτεται αν είναι έτοιμος ο ίδιος να την
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προσφέρει. Κι εσύ; Εσύ είσαι έτοιμη ή ακόμα σε κατευθύνει το
"εγώ" περιορίζοντας αυστηρά το συναίσθημά σου;, αναρωτιέσαι.
Κοιτάζεις θυμωμένη τον κόκκινο ορίζοντα του ανοιξιάτικου
απόβραδου. Πρέπει να αντιδράσω, μονολογείς. Τίποτε δεν έχει
χαθεί. Μπορεί μαζί με τους καιρούς που αλλάζουν, ν’ αλλάξαμε
κι εμείς. Θα έρθω κοντά με τον εαυτό μου κι αυτός θα με στηρίξει. Μαζί του θα αναζητήσω τη συναισθηματική καθαρότητα για
να συνεχίσω να χτίζω και να προχωρώ.
Κοιτάζεις πέρα αντίπερα κι αρχίζεις να χαμογελάς. Όσο βαδίζω στο μονοπάτι μου δε θα επιτρέψω τη θλίψη να αμβλύνει τις
αισθήσεις μου προσκαλώντας τη μοναξιά στη ζωή μου, σκέφτεσαι. Δυο θαλασσοπούλια που κάνουν πιρουέτες στο κύμα σε
προστάζουν να πετάξεις όλες τις άσχημες σκέψεις στη θάλασσα.
Καθώς η ζωή είναι μια κίνηση διαρκής, μια σύγκρουση με το
άγνωστο και το αναπάντεχο, σε προσκαλούν να ξεκινήσεις ξανά
με στήριγμα εσένα και πυξίδα την ανθρωπιά, το φως της αγάπης
και της προσφοράς.
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Για την αγάπη και τον πόνο
«Άφησε τα πάντα να σου συμβούν. Την ομορφιά και τον τρόμο.
Απλά προχώρα. Κανένα συναίσθημα δεν είναι τελειωτικό»
(Reiner Maria Rilke)

Η αγάπη και ο πόνος είναι οι κινητήριοι μοχλοί που μας προ-

σφέρει η ζωή. Είναι δράση, στόχος, κίνητρο αλλά και αποτέλεσμα της ανάπτυξής μας. Η αγάπη μπορεί να γιατρέψει το σώμα,
η λύπη όμως αναπτύσσει τη δύναμη του νου.
Αγάπη, μια σταγόνα από τον ουρανό που ρίχνει ο Θεός στο
ποτήρι της ζωής για να γλυκάνει τις πίκρες της. Αγάπη σημαίνει
«εγώ αγαπώ» και αφήνομαι χωρίς εγγυήσεις. Η αγάπη δε δίνει
τίποτα παρά μόνο τον εαυτό της, και δεν παίρνει τίποτα παρά
μόνο τον εαυτό της. Η αγάπη δεν κατέχει κι ούτε μπορεί να κατέχεται, γιατί η αγάπη αρκείται στην αγάπη.
«Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησέ την», έγραψε ο μεγάλος Μύστης Χαλίλ Γκιμπράν, «μόλο που τα μονοπάτια της
είναι τραχιά και απότομα. Κι όταν τα φτερά της σε αγκαλιάσουν, παραδόσου, μόλο που το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της μπορεί να σε πληγώσει. Κι όταν σου
μιλήσει, πίστεψέ την, μόλο που η φωνή της μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρα σου σαν το βοριά, που ερημώνει τον κήπο. Γιατί
όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Κι όπως είναι για το μεγάλωμα σου, είναι και για το κλάδεμά σου.
Κι όπως ανεβαίνει ως την κορυφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που αργοσαλεύουν στον ήλιο, έτσι κατεβαίνει
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και ως τις ρίζες σου και ταράζει την προσκόλλησή τους στο χώμα. Η αγάπη δεν είναι καμιά άλλη επιτυχία εκτός από την εκπλήρωση της. Αλλά αν αγαπάς κι είναι ανάγκη να έχεις επιθυμίες, ας είναι αυτές οι επιθυμίες σου: Να λιώσεις και να γίνεις σαν
το τρεχούμενο ρυάκι που λέει το τραγούδι του στην νύχτα. Να
γνωρίσεις τον πόνο της πολύ μεγάλης τρυφερότητας. Να πληγωθείς από την ίδια την γνώση σου της αγάπης. Και να ματώσεις πρόθυμα και χαρούμενα……»
Ο πόνος μπορεί να γίνει πηγή ζωής καθώς μπορεί να αφυπνίσει και να μας βοηθήσει να βρούμε αληθινές αξίες. Αν καταφέρουμε να δώσουμε φωνή στα συναισθήματά μας, στον πόνο, τη
θλίψη, την πίκρα για όλα τα ανεκπλήρωτα και τις ματαιώσεις,
θα μπορούσαν να μας διηγηθούν ένα σωρό ιστορίες. Και μέσα
απ’ αυτές να γίνουμε ίσως σοφότεροι και σίγουρα πιο δυνατοί.
Συχνά η ζωή μας φέρνει προβλήματα και στεναχώριες, μικρές ή
μεγαλύτερες και νοιώθουμε πως βρισκόμαστε σε σκοτεινό Λαβύρινθο. Όμως, νομοτελειακά πάντα το σκοτάδι εναλλάσσεται
με φως. Όταν πονάνε πιστεύουμε πως καταρρέουμε, πέφτουμε
και νομίζουμε πως δεν θα ξανασηκωθούμε. Αν όμως αποδεχθούμε τη θλίψη μας, την εκφράσουμε και της δώσουμε φωνή,
αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψουμε τα βαθύτερα αίτιά της για να
την πολεμήσουμε.
«Ο πόνος σας είναι το σπάσιμο του όστρακου που περικλείει τη γνώση σας. Όπως το τσόφλι του καρπού πρέπει να
σπάσει, για να βγει η καρδιά του στο φως του ήλιου, έτσι κι εσείς πρέπει να γνωρίσετε τον πόνο. Κι αν μπορούσατε να κρατάτε στην καρδιά σας το θαυμασμό για τα καθημερινά θαύματα
της ζωής σας, ο πόνος δε θα σας φαινόταν λιγότερο θαυμαστός
από τη χαρά σας. Και θα δεχόσαστε τις εποχές της καρδιάς σας,
όπως δέχεστε από πάντα τις εποχές που περνούν πάνω από τα
χωράφια σας. Και θα παρατηρούσατε με ηρεμία τους χειμώνες
της θλίψης σας. Πολλούς από τους πόνους σας τους διαλέγετε
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μονάχοι. Είναι το πικρό φάρμακο που μ' αυτό ο γιατρός που είναι μέσα σας θεραπεύει τον άρρωστο εαυτό σας…..» (Χαλίλ
Γκιμπράν).
Άλλωστε εκείνοι που δεν αποδέχονται τη θλίψη δεν μπορούν
να νοιώσουν ούτε τη χαρά.
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Σπουδή στο χρόνο
«Δεν υπάρχει χρόνος που να μην υπήρξε:
Το τέλος και η αρχή είναι όνειρα»
(Αναξίμανδρος)

Καθώς η ζωή είναι μια κίνηση διαρκής, μια σύγκρουση με το

αναπάντεχο, καθώς συμφιλιώνομαι με το χρόνο, αποδέχθηκα
τον εαυτό μου κι είπα: «Μεγάλωσα». Με τις αυταπάτες και την
κρυμμένη νοσταλγία του χαμένου χρόνου που - αλλοίμονο - είναι αργός για τους μονάχους κι οδυνηρά μακρύς για κείνους που
πονούν.
Μεγάλωσα και κατάλαβα ότι ο χρόνος, αυτός ο πλάστης και
χαλαστής, είναι πολύτιμος κι εγώ δεν έχω καιρό για χάσιμο. Γι
αυτό σταμάτησα να ξοδεύομαι σε ανούσιες καταστάσεις και
σχέσεις. Με κούρασαν οι άνθρωποι που άγονται και φέρονται
μέσα στην αστική υποκρισία και στις συμβάσεις. Εκείνοι που
χαμογελούν ψεύτικα, δεν με κοιτάζουν στα μάτια, δεν έχουν
τίποτε ουσιαστικό να μου πουν. Δεν με τρομάζει πια η μοναξιά.
Κόπιασα για να τα βρω με τον εαυτό μου κι αυτός είναι πλέον
συμπαραστάτης και συντροφιά μου.
Μεγάλωσα και πρέπει να σταματήσω επιτέλους να σκαλίζω
το παρελθόν. Τι έκανα και τι θα μπορούσα να κάνω. Χιλιάδες
«αν» κι ερωτήματα αναπάντητα που στριμώχνονται σε σκονισμένες μνήμες. Το μέλλον είναι άγνωστο μέσα στο χρόνο που
τρέχει. Δυσκολεύομαι, όμως πρέπει να μάθω να χτίζω μονάχα
στο παρόν. Το τώρα είναι το μόνο αληθινό.
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Μεγάλωσα κι αναγνωρίζω την αληθινή ομορφιά των απλών
πραγμάτων, ευχαριστώντας τη ζωή για την κάθε μικρή στιγμή.
Δεν μου αρέσουν πια οι θόρυβοι κι αφουγκράζομαι τους ήχους
της σιωπής.
Μεγάλωσα κι ακόμα πέφτω και τσακίζομαι. Τώρα, η προσπάθεια για να σηκωθώ είναι μεγαλύτερη όμως τα καταφέρνω.
Είναι αλήθεια ότι με κυνηγάνε και με πονάνε οι ματαιώσεις και
τα ανεκπλήρωτα. Ανησυχώ περισσότερο για το ρίσκο, έχω την
ευθύνη των πράξεων και πλήρη επίγνωση μιας πιθανής ήττας.
Γιατί έμαθα πως η ήττα προκαλεί τη σκέψη, οδηγεί στην αναθεώρηση και την περισυλλογή.
Μεγάλωσα και κατανοώ πως δεν μπορώ ν’ αλλάξω άτομα και
καταστάσεις. Μονάχα με τον εαυτό μου μπορώ να δουλέψω για
να εξασφαλίσω τον αυτοσεβασμό. Κι ακόμη να δώσω τροφή
στην ψυχή μου γιατί όταν η ψυχή μένει άδεια και στερημένη
βυθίζεται στη θλίψη. Η ψυχή είναι η δύναμη της ζωής, είναι βαθειά και συγκλονίζεται από συναισθήματα, επιθυμίες και αναζητήσεις. Τώρα πια γνωρίζω ότι για να θρέψω την ψυχή μου πρέπει να εμπιστευτώ τον εαυτό μου καθώς η πραγματική γαλήνη
πηγάζει μονάχα μέσα από την ύπαρξή μας. «Μέσα στη θλίψη μου
ξέχασα μια πόρτα ανοιχτή κι από εκεί τρύπωσε η ευτυχία»

Μεγάλωσα και ξέρω ότι η ψυχή δε γερνά, διψά. Γιατί: «Zω
δεν σημαίνει αναπνέω, σημαίνει ενεργώ χρησιμοποιώντας τα
όργανα, τις αισθήσεις και τις ικανότητές μου. Όλα τα μέρη του
εαυτού μου που μου δίνουν το συναίσθημα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος που έζησε περισσότερο είναι εκείνος που ένοιωσε περισσότερο τη ζωή» (Ζαν – Ζακ Ρουσσώ).
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Απόλαυσε την κάθε μικρή στιγμή χαράς
σαν δώρο πολύτιμο
«Αργά περνάει η ώρα - γρήγορα τα χρόνια»
(Lente hora, celeriter anni)

Χρόνος,

η ακίνητη μορφή της κινούμενης αιωνιότητας. Εσύ
μεγαλώνεις κι όσο ο χρόνος διαβαίνει, θαρρείς και κάτι γίνεται
στην ψυχή κι αρχίζεις ν’ απομακρύνεσαι απ’ ότι παλιότερα σε
ενδιέφερε και αγαπούσες. Λες και ξεκινά μια μορφή παραίτησης, ένα κρυφό σαράκι που σε ροκανίζει αργά και ύπουλα. Έτσι, απομακρύνεσαι από τους φίλους κι από τους γνωστούς. Έπειτα, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, οι φίλοι θα αρχίσουν να χάνονται, θα γίνουν ξεχασμένες μνήμες. Μονάχα κάποιοι γνωστοί
θα σου απομείνουν. Κι εσύ θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις, ένα
άτομο κλεισμένο στο καβούκι του, γκρίζο σε μια γκρίζα καθημερινότητα. Ήδη άρχισες να συνηθίζεις τη βραδύτητα κι αυτό
σου προκαλεί αισθήματα μιας θυμωμένης θλίψης. Το νοιώθεις
πως τούτη η βραδύτητα κινδυνεύει να γίνει αδράνεια αν συνεχίσεις να αφήνεσαι; Σκέψου, πως η αδράνεια κάνει να περνάνε
αργά οι ώρες και γρήγορα τα χρόνια.
Κοίταξε τον πορφυρό ορίζοντα του μεθυσμένου καλοκαιριού, πάρε βαθειά ανάσα και φώναξε δυνατά στον εαυτό σου:
«Αντέδρασε». Σταμάτα να κοιτάζεις το ρολόι και κάνε ότι κάνει: Προχώρα.
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Τίποτε δε χάνεται όσο εσύ διαβαίνεις. Μπορεί με τους καιρούς που αλλάζουν να άλλαξες κι εσύ. Μπορεί να απομακρύνθηκες από φίλους παλιούς/στενούς κι από τα στέκια σας. Χάθηκε η εγγύτητα κι η οικειότητα όμως τα συναισθήματα κι οι μνήμες απόμειναν, βαθιά κρυμμένες στα ντουλάπια της ψυχής σου.
Η ζωή –το έμαθες πλέον καλά– δεν σου έδωσε και δεν θα
δώσει καμιά εγγύηση. Είναι μια κίνηση συνεχής, μια αέναη κίνηση με το άγνωστο. Καθώς βαδίζεις στο μονοπάτι σου μην επιτρέψεις τίποτα να αμβλύνει τις αισθήσεις σου. Αποδέξου τη
θλίψη σαν αναγκαίο κομμάτι της ζωής και απόλαυσε την κάθε
μικρή στιγμή χαράς σαν δώρο πολύτιμο.
Προσπάθησε να συμφιλιωθείς με τον εαυτό σου και μην τον
επικρίνεις συνεχώς για όσα έκανε και δεν έκανε. Χαμογέλασε
του, έχε του εμπιστοσύνη, αγάπα τον, κλεις’ του πονηρά το μάτι
και προχώρα. Σίγουρα, όταν το καταφέρεις θα περνάς καλύτερα
μαζί του παρά αναζητώντας μια κακή συντροφιά. Άλλωστε αναζητάς ανθρώπους καθαρούς και διάφανους. Τώρα τους ξεχωρίζεις από το βλέμμα τους. Τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα γι αυτό
μη φοβάσαι να κοιτάζεις τους ανθρώπους κατάματα.
Κι ακόμα, μάθε να βλέπεις βαθιά όχι απλά να κοιτάζεις. Είναι κι αυτό ένα από τα δώρα που έδωσε ο χρόνος. Μονάχα παρατηρώντας προσεκτικά θ’ ανακαλύψεις τι κρύβεται πίσω από
μια κίνηση, μια λέξη, ένα χαμόγελο. Έτσι θα βρεις κρυμμένες
ομορφιές και συναισθήματα.
Κοίταξε τον κόκκινο ορίζοντα κι ετοιμάσου για καινούργια
ταξίδια. Το καράβι που αρμενίζει σε προσκαλεί και σου φωνάζει: «Είσαι ελεύθερη». Αυτή είναι η μεγαλύτερή σου κατάκτηση!
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Πότε θα καταφέρεις να φωνάξεις τη λέξη ΟΧΙ;
«Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι είναι σκλάβοι,
επειδή δεν ξέρουν να προφέρουν τη λέξη όχι»
(Ν. Σαμφόρ)

Κοιτάζοντας την απέραντη / αμετακίνητη θάλασσα ν’ αλλάζει

χρώματα μουρμουρίζοντας γλυκό νανούρισμα, νοιώθεις μια αναλαμπή γαλήνης. Απομεσήμερο προχωρημένου Αύγουστου σε
βρίσκει ν’ αναλογίζεσαι πως άλλο ένα καλοκαίρι οδεύει στο τέλος του. Συνειδητοποιείς με παράπονο πως και φέτος έβαλες
στην αναμονή τις επιθυμίες σου για να ικανοποιήσεις τα ‘’θέλω’’ των άλλων. Είπες για άλλη μια φορά: «Δεν πειράζει. Εμείς
να είμαστε καλά. Έτσι πρέπει». Όμως φορτώθηκες τα αμφίσημα
συναισθήματα που σου προκαλεί πάντα η δυσκολία σου να πεις
τη λέξη ΟΧΙ. Καταστέλλοντας τις δικές σου επιθυμίες, χωρίς
προσπάθεια διεκδίκησης το μόνο που κατάφερες ήταν να ξεχειλίσει η ψυχή σου από μια θυμωμένη θλίψη. Προσπαθώντας να
αποφύγεις τις συγκρούσεις με τους άλλους, οδηγήθηκες σε σύγκρουση με τον εαυτό σου. «Πότε θα καταφέρω να φωνάξω τη
λέξη ΟΧΙ;», ουρλιάζεις. Την παίρνει τη φωνή σου ο άνεμος….
Το ξέρεις καλά πως ο χρόνος είναι ένα ποτάμι που κυλά ανεπίστρεπτα, όπως και η ζωή. Το έχεις διδαχθεί αλλά δεν κατάφερες ακόμα να ιεραρχήσεις τις δικές ανάγκες, σε όλους τους τομείς, μέσα από τις διεκδικήσεις σου. Η διεκδικητική συμπεριφορά είναι μια βασική επικοινωνιακή δεξιότητα. Κάθε άτομο πρέπει να εκφράζει και να υποστηρίζει τις σκέψεις του και τις επι~ 63 ~

θυμίες του, πάντοτε όμως με σεβασμό στη διαφορετική γνώμη
των άλλων. Οι άνθρωποι που ξέρουν να διεκδικούν δεν είναι
παθητικοί, αλλά ούτε επιθετικοί. Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μπορούν χωρίς άγχος να εκφράσουν ελεύθερα τις
σκέψεις, τα επιχειρήματα και τα συναισθήματά τους με ειλικρίνεια και σεβασμό.
Γι αυτό σταμάτησε επιτέλους να προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Ξεκίνα να λες ΟΧΙ σε οτιδήποτε σε βλάπτει κι
ας γίνεσαι άτομο δυσάρεστο. Κάποιες φορές ας ξεβολεύονται οι
γύρω σου. Άλλωστε στις υγιείς σχέσεις πρέπει να υπάρχουν όρια. Κι εσύ, πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν έχεις πλέον περιθώρια: Ή θα δώσεις προτεραιότητα στον εαυτό σου ή θα είσαι
μόνιμα εύκαιρη στις βουλές των άλλων. Αν έμαθες να αποδέχεσαι τα πάντα και να μην αρνείσαι σε κανέναν, τότε αφήνεις την
προσωπική σου ευτυχία να καταποντίζεται.
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έλεγες πάντα
"ναι". Δεν εξέφραζες τις επιθυμίες σου ή το έκανες εκ των υστέρων με λανθασμένο τρόπο που οδηγούσε σε αδιέξοδα. Ο
Randy Paterson λέει: «Η διεκδικητική συμπεριφορά επισφραγίζει την παρουσία σου σε μια σχέση. Και τώρα θα έχεις συγκρούσεις. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή».
Πόσες φορές, αλήθεια δεν ένοιωσες πως άλλοι σκηνοθετούν
τη ζωή σου, άλλοι αποφασίζουν για σένα; Πόσες φορές δεν ευχήθηκες να είχες τη δύναμη να φωνάξεις δυνατά ΟΧΙ και να
διεκδικήσεις τις ανάγκες σου; Δεν είναι καθόλου εύκολο το ΟΧΙ. Γι αυτό στο τέλος παραδίνεσαι στην κατάφαση, λες "ναι"
και ακολουθείς ή κάνεις τις χάρες των άλλων. Πιστεύεις πως αν
δεν το κάνεις θα σε κυνηγάνε οι ενοχές και δεν το θέλεις. Προσπάθησε όμως, όσο δύσκολο κι αν είναι, να χειραγωγήσεις τις
ενοχές σου. Όλοι θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, αποδεκτοί και
αρεστοί. Πάντοτε όμως υπάρχουν όρια.
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«Φοβάμαι τις συγκρούσεις», λες. «Φοβάμαι πως η άρνησή
μου θα πληγώσει τους άλλους». Η ψυχή εκείνων που δυσκολεύονται να αρνηθούν πιέζεται αφόρητα. Αισθάνονται πανικό
μπροστά στις συγκρούσεις. Βίωσαν δύσκολα παιδικά χρόνια –
όπως κι εσύ– κι έτσι μέσα στην ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και ν’ αγαπηθούν άρχισαν να θυσιάζουν τη μοναδικότητα
του εαυτού τους, λέγοντας σε όλα ‘’ναι’’. Σκέψου όμως πως λέγοντας πάντα "ναι" στους άλλους, αρνείσαι τον εαυτό σου. Όταν
αρχίσεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου, τότε θα τον εμπιστευτείς
και θα θεραπευτείς από τους εφιάλτες και τα τραύματα του παρελθόντος. Τότε ανακτώντας την πολύτιμη ατομικότητά σου θα
καταφέρεις να πεις ΟΧΙ χωρίς φόβους και ενοχές, σαν άνθρωπος ελεύθερος και τίμιος στις συναλλαγές του.
Κοιτάζεις το γαλαζοπράσινο της θάλασσας που μέσα βαθιά
γίνεται μπλε μεταλλικό. Θέλεις να αιχμαλωτίσεις τη σκέψη σου.
Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος είπε: «Όσο συχνά και αν τους έχεις
κάνει μια χάρη, αν μια φορά τους αρνηθείς, θα τα ξεχάσουν όλα
και θα θυμούνται την άρνηση». Γι αυτό, δεν είναι αργά. Ξεκίνα
να λες ΟΧΙ! Ο χρόνος είναι πολύτιμος!
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Αληθεύει ότι η αχαριστία
υπερτερεί της καλοσύνης;
«Αληθινή γενναιοδωρία είναι να ξέρεις
να αποδέχεσαι την αχαριστία»
(Coco Chanel)

Άλλη μια φορά στη ζωή βρέθηκες εγκλωβισμένη σε λαβύρινθο

προβλημάτων. Άλλη μια φορά έπεσες στα πατώματα, χτυπήθηκες κι όλοι εκείνοι που τους βοήθησες και τους συμπαραστάθηκες στην ανάγκη, έμειναν μακριά σου. Σου γύρισαν την πλάτη.
Όταν εσύ χρειάστηκες βοήθεια, κανένας τους δεν σε στήριξε,
δεν σου άπλωσε το χέρι, δεν άνοιξε την αγκαλιά του. Μονάχη
σου, σχεδόν, έπρεπε να προσπαθήσεις να μαζέψεις τα κομμάτια
σου, να ενεργοποιήσεις τις δυνάμεις σου και να σηκωθείς.
Τώρα που στέκεσαι όρθια και προχωράς ξανά βήμα – βήμα,
τώρα αναρωτιέσαι γιατί η πολλή καλοσύνη γεννά αχάριστους
ανθρώπους. Είναι αλήθεια πως μια ολόκληρη ζωή συντρέχεις,
βοηθάς, προσφέρεις όσο μπορείς, στο όνομα της Αγάπης. Γιατί
«αγαπώ σημαίνει, εγώ αγαπώ». Από τα μικρά σου χρόνια σου
δίδαξαν να κάνεις τα πάντα για την αλληλεγγύη. Να κυριεύεται
η ψυχή σου από ανώτερα συναισθήματα, μακριά από κάθε μικρότητα. Γιατί η καλοσύνη είναι η μεγαλύτερη ομορφιά της
ζωής.
Ύστερα άρχισες να γνωρίζεις τον κόσμο και συνάμα την ανθρώπινη μικρότητα που θαρρείς είναι έμφυτη. Αρκετοί χρησιμοποιούν κάποιους, ή ακόμα τους εκμεταλλεύονται για να κά~ 67 ~

νουν τη δουλειά τους και ύστερα εξαφανίζονται. Η μισή αχαριστία και η αδιαφορία στον κόσμο, έγραψε ο Αλαίν ντε Μποττον, εξηγούν το πόσο αργά και ανεπαίσθητα συμβαίνουν τα καλά πράγματα. Είναι αλήθεια πως ο αχάριστος δε σταματά μονάχα στο να είναι αγνώμων. Συνήθως είναι αδύναμος και κακός.
Επιδιώκοντας δόλια την ανέλιξή του δεν διστάζει να συκοφαντήσει τον ευεργέτη του επιζητώντας την υποβάθμιση μέχρι και
την εξόντωσή του. Η ανθρώπινη μικρότητα τρομάζει. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εκδίκηση παρά στην
ευγνωμοσύνη.
Αναρωτιέσαι γιατί η καλοσύνη, ο αλτρουισμός και η κατανόηση της ανθρώπινης ανάγκης εκλαμβάνεται σαν αδυναμία.
Γιατί σε αποκαλούν ψυχούλα; Ο καλοπροαίρετος άνθρωπος,
αυτός που σπεύδει να βοηθήσει σε κάθε περίσταση, αυτός που
στηρίζει υλικά και ηθικά και αρνείται συνειδητά να προβάλει τη
δική του θέληση είναι ο αδύναμος κρίκος; Πόσες φορές αλήθεια
δεν άκουσες τις εξομολογήσεις, τα παράπονα και τις πικρίες
τους, τα ψυχολογικά τους προβλήματα κατ’ εξακολούθηση και
μετά άδειαζες συναισθηματικά, ένοιωθες να ισοπεδώνεσαι, να
χάνεις όλη την ενέργεια; Συνέχιζες να είσαι δίπλα τους.
Τώρα όμως που δεν ανταποκρίθηκαν στο δικό σου κάλεσμα
πληγώθηκες. Κατάλαβες πια ότι σε βλάπτει η υπερβολική καλοσύνη γιατί σε αποξενώνει με τον εαυτό σου. «Πικρή είναι η
απογοήτευση όταν σπείρεις ευεργεσίες και θερίσεις ύβρεις».
Αισθάνεσαι μια μόνιμη πίκρα γιατί το αντίκρισμα της καλοσύνης σου είναι κακία και αχαριστία. Το ποτήρι ξεχείλισε και ο
πόνος σε αφυπνίζει. ΦΘΑΝΕΙ τόση καλοσύνη.
Τώρα που τα κατάφερες και ορθοπόδησες, τώρα που χαμογελάς πάλι στη ζωή, θα ξανάρθουν.«Αληθινή γενναιοδωρία είναι
να αποδέχεσαι την αχαριστία». Συγχώρεσε τους αλλά μην λησμονήσεις την αχαριστία και κλείσε τους την πόρτα! Το μόνο
που κατάφερες με το νοιάζεσαι συνεχώς τους άλλους είναι να
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σπαταλάς και να σκορπάς άσκοπο χρόνο. Μην ντρέπεσαι για
την καλοσύνη σου. Είναι ο θησαυρός της ψυχής σου. «Αγνώμων μη γίνου». Όμως τα πάντα οριοθετούνται γι αυτό προσπάθησε να έχει μέτρο η καλοσύνη σου και να αφορά μονάχα εκείνους που την αναγνωρίζουν.
Η πολλή καλοσύνη γεννά αχαριστία. Το κατάλαβες. Περιπλανήθηκες, έχασες χρόνο πολύτιμο σε δαιδαλώδεις διαδρομές,
χωρίς αντίκρισμα. Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθείς μ’ εκείνον
τον όμορφο εαυτό σου που λησμόνησες. Ο εαυτός σου - εχθρός
αλλά και φύλακας πολύτιμος - θα σε βοηθήσει να δεις τους συνοδοιπόρους σου. Σίγουρα υπάρχουν και αξίζουν την καλοσύνη
και την αγάπη σου.
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Σου ζητάω μόνο να μ’ ακούσεις
«….κι αν θέλεις να μιλήσεις, περίμενε μια στιγμή, θα ’ρθει η σειρά σου.
Σου υπόσχομαι να σ΄ ακούσω κι εγώ προσεκτικά»
(Λέο Μπουσκάλια)

Σε μία εποχή ραγδαίων εξελίξεων όπου είναι κυρίαρχη η ηλε-

κτρονική επικοινωνία, ο άνθρωπος καλείται να αναλάβει την
ευθύνη της ζωής και των αναγκαίων διαπροσωπικών του σχέσεων. Είναι γνωστό το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις στη σημερινή εποχή, παρά τη φαινομενική ευκολία της επικοινωνίας
μέσω των διάφορων φορέων κοινωνική δικτύωσης.
Οι φρενήρεις ρυθμοί και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας,
οι ποικίλες ανάγκες και οι διαρκείς αλλαγές που συμβαίνουν,
μας οδηγούν σε μια εσωστρέφεια και σε μια προοδευτική έκπτωση της επικοινωνίας. Σ’ αυτό συμβάλλει το ότι οι αντοχές
όπως και η υπομονή μας εκπίπτουν. Το αποτέλεσμα είναι οι
σχέσεις που αναπτύσσονται να στερούνται βάθους και να είναι
επιφανειακές καθώς εξασθενεί η διάθεση συναισθηματικής ανταπόκρισης.
Η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, ο τρόπος που μιλάμε και ακούμε ο ένας τον άλλον, βοηθά στην δημιουργία ουσιαστικής και βαθειάς σύνδεσης και εγγύτητας. Είναι συνυφασμένη με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα όπως φαίνεται σε έναν από τους πρώτους ορισμούς του όρου: «επικοινωνία είναι
ο μηχανισμός μέσω του οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται
οι ανθρώπινες σχέσεις». Δεν αφορά σε καμιά περίπτωση την
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απλή μεταβίβαση πληροφοριών αλλά μια σύνθετη διαδικασία
ζωτικής σημασίας που απαιτεί συναισθηματική έκφραση και
αλληλοκατανόηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακούμε/ να
αφουγκραζόμαστε τον άλλο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ανταποκριθούμε στις συναισθηματικές του ανάγκες. Πρέπει να χτιστεί μια γέφυρα επικοινωνίας από την καρδιά του στην καρδιά μας και να την διασχίσουμε για να τον συναντήσουμε. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια στην επικοινωνία δεν
θα υπάρξει εγγύτητα. Η προσπάθεια να ακούμε προσεκτικά τον
συνομιλητή μας είναι μια σημαντική δεξιότητα που στηρίζεται
στην ενσυναίσθηση, την κατανόηση και αποδοχή του καθώς
επίσης και στον σεβασμό του προβλήματος που βιώνει. Ίσως
λοιπόν, να ήταν αρκετά πιο χρήσιμο από το να αναλωνόμαστε
στην προσπάθειά να συμβουλέψουμε, να προτείνουμε ή και να
καθοδηγήσουμε, να μείνουμε στην απόπειρα κατανόησης του
άλλου και καθρεφτίσματος αυτού που έχουμε κατανοήσει.
Αληθεύει ότι ο άνθρωπος διαθέτει ανεξάντλητο απόθεμα να
κατανοεί τον εαυτό του και να τον αλλάζει, όταν το απόθεμά
του αποδεσμεύεται στο πλαίσιο μιας σχέσης με συγκεκριμένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης, μία από τις βασικότερες ανάγκες όλων μας, είναι η προσπάθεια κατανόησης, αναγνώρισης
και αποδοχής. Έτσι θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις. Θα μπορέσουμε να αφουγκραζόμαστε τον
εσωτερικό μας κόσμο, χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Πόσο σημαντικό είναι τούτο αποτυπώνεται στους παρακάτω
εύστοχους στίχους του Λέο Μπουσκάλια από το βιβλίο: «Ν’
αγαπάμε ο ένας τον άλλο»
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Άκουσέ με
Όταν εγώ σου ζητάω να μ’ ακούσεις
κι εσύ αρχίζεις να μου δίνεις συμβουλές
δεν κάνεις αυτό που σου ζήτησα
Όταν εγώ σου ζητάω να μ’ ακούσεις
και συ νομίζεις πως πρέπει να κάνεις κάτι
για να λύσεις το πρόβλημά μου,
όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, μ’ απογοητεύεις.
Άκουσέ με! Μόνο αυτό σου ζητάω. Άκουσέ με!
Μη μου μιλήσεις, μην κάνεις πράγματα για μένα –
Δεν είναι αυτό που θέλω. Απλώς, άκουσέ με….
Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου.
Δεν είμαι ανήμπορος. Ίσως αποθαρρυμένος και δισταχτικός
Αλλά όχι ανήμπορος.
Όταν αποδεχθείς απλά πως αισθάνομαι,
Όσο παράλογο κι αν είναι το συναίσθημά μου
Τότε μπορώ να προχωρήσω.
Γι αυτό, σε παρακαλώ, άκουσέ με! Άκουσέ με!
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Προτροπές
«Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει μια ακτίνα ήλιου στην ψυχή»
(Ντοστογιέφσκι)

Μια μέρα του Γενάρη, όμως γεμάτη ήλιο και φως το κορμί γε-

μίζει ενέργεια και η σκέψη θετικά σκορπισμένη! Οι προτροπές
της είναι αληθινά πολύτιμες:
Η ζωή είναι γλυκιά και πάντα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για δράση. Γι αυτό μην παραιτείσαι στα δύσκολα. Τίποτε δεν
πρέπει να εγκαταλείψεις, χωρίς πρώτα να παλέψεις για τη διεκδίκησή του. Να νοιώθεις ευτυχία, απλά γιατί ζεις. Όσες δυσκολίες κι αν αντιμετώπισες ή αντιμετωπίζεις το ότι ‘’συνεχίζεις να
παίζεις στο έργο’’ είναι σημαντικό από μόνο του.
Αν είσαι σε θέση να βλέπεις την ομορφιά είναι γιατί υπάρχει
στην ψυχή σου. Ο κόσμος είναι ένας μεγάλος καθρέφτης όπου ο
καθένας βλέπει το είδωλό του.
Αν η αγάπη μεταμορφώνει γρήγορα, η απελπισία το κάνει
γρηγορότερα.
Οι «άγγελοί» μας είναι πάντοτε δίπλα μας. Κάποιες φορές
χρησιμοποιούν τα χείλη κάποιου άλλου για να μας πουν κάτι.
Τις πιο σημαντικές λέξεις στη ζωή τις προφέρουμε με τη σιωπή. Γι αυτό να ακούς προσεκτικά τους σιωπηλούς.
Μην ξεχνάς ποτέ πως τα όνειρα τρέφουν την ψυχή. Ακόμα κι
αν η ελπίδα εξαντλείται μην τα εγκαταλείπεις. Προσπάθησε να
τα κρατήσεις ζωντανά.
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Πάντα να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ένστικτο είναι η
γνώση που δεν ξέρουμε πως έχουμε.
Μη στεναχωριέσαι γιατί το νοιώθεις πως δε μοιάζεις αρκετά
με τους άλλους. Η ομοιότητα και η κανονικότητα είναι υπερεκτιμημένες.
Κι ακόμα, να γελάς! Το γέλιο είναι μεταδοτικό.
Μην το ξεχάσεις: στο τέλος ‘’όλα πηγαίνουν καλά’’. Αν δεν
πάνε καλά σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος (P. Coehlio)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
«Και μήπως είναι τίποτε άλλο από ένα όνειρο η ζωή μας;»
(Ντοστογιέφσκι)

Ξεκίνησα

την προσπάθεια αναζήτησης του εσωτερικού μου
εαυτού σε μια δύσκολη περίοδο. Τότε που έπρεπε να δομήσω
και να επαναπροσδιορίσω τα πάντα. Είναι αλήθεια, πως η απόπειρα ανακάλυψης της πραγματικής μας ταυτότητας, συνήθως
ξεκινά όταν η ζωή μας δεν διαγράφει την επιθυμητή πορεία.
Ήταν τότε που η ανάγκη αυτογνωσίας με βοήθησε να ανακαλύψω τον εαυτό μου, την προσωπική μου θετική σκέψη που με
οδήγησε στη δημιουργία. Αληθεύει το ότι όλοι μας οχυρωνόμαστε πίσω από τίτλους, επαγγελματικές ταμπέλες, αξιώματα και
δύναμη. Είναι η πανοπλία, το οχυρό μας. Προχωρώντας όμως
μέσα στο χρόνο, θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τα συμπλέγματα και τις ανασφάλειες που κρύβονται μέσα
στην πανοπλία. Πίσω από τους τίτλους και τη δόξα είναι κρυμμένος εκείνος ο μικρός/ευάλωτος εαυτός με τις πληγές (αμυχές
ή πληγές μεγάλες) και τις ανασφάλειες που βλέπει το χρόνο να
διαβαίνει και τρέμει για τη δική του φθορά. Αυτό που απομένει
είναι εκείνες οι μικρές στιγμές, οι σπάνιες, οι γλυκές ή σκληρές,
οι συντροφικές/ερωτικές ή μοναχικές. Αυτές που φτιάχνουν την
τοιχογραφία της ζωής.
Χρειάστηκαν τόλμη, επίμονη προσπάθεια και σκληρή δουλειά για να πλησιάσω τον εσωτερικό μου εαυτό. Πρόκειται για
μια επώδυνη προσπάθεια που δεν σταματά όσο εμείς προχωρά~ 77 ~

με. Το αποτέλεσμα ήταν προσωπική ελευθερία, ανάπτυξη και
αυτοεκτίμηση καθώς και η συγγραφή των βιβλίων μου. Η γραφή είναι μια πορεία μοναχική, μια πορεία όμως που θεραπεύει
και λυτρώνει. Είναι η «σωτηρία» της ψυχής.
Στην αρχή έγραφα μικρά κείμενα στα τετράδιά μου, τα διάβαζα δυνατά για να τα ακούω. Μετά ξεθάρρεψα, σιγά – σιγά
ξεπερνώντας την φυσική μου συστολή και την εσωστρέφεια άρχισα να τα αναρτώ στα social media και διαπίστωσε ότι υπήρχαν
συνοδοιπόροι μου. Η ανταπόκριση, η ευγένεια και η ευαισθησία
όλων εκείνων –γνωστών αλλά και αγνώστων– που διάβαζαν τα
κείμενά μου, που επικοινωνούσαν μαζί μου διαδικτυακά με όμορφα/ευγενικά σχόλια μαζί με την καλοπροαίρετη κριτική των
φίλων μου με οδήγησαν στην συγγραφή αυτού του βιβλίου.
Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Διάβασα κάπου πως: «Η ζωή ξέρει».
Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει: «Η ζωή μου δείχνει το δρόμο κι εγώ πρέπει να την εμπιστευτώ». Η μαγεία της ζωής βρίσκεται ακριβώς στο ευμετάβλητο που την χαρακτηρίζει. Το μόνο αληθινό είναι πως τίποτε από αυτά που ζούμε δεν αξίζει αν
δεν αγγίξει την ψυχή μας.
Ευχαριστώ από ψυχής την υπέροχη / χαρισματική αρχισυντάκτρια κα Στέβη Τσούτση καθώς και όλη την θαυμάσια ομάδα του ηλεκτρονικού περιοδικού e Woman που φιλοξένησαν και
φιλοξενούν τα άρθρα μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και
τους φίλους μου που με ενδυναμώνουν και με στηρίζουν. Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκδότη μου και επιμελητή αυτής της έκδοσης κ. Γιάννη Κυριακίδη (εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη) για την
αμέριστη συμπαράσταση, το ενδιαφέρον καθώς και την άριστη
επιμέλεια της έκδοσης.
ΒΣ
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