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Σπκθώλα κε ηνπο ππαξμηζηέο ςπρνζεξαπεπηέο όηαλ θνηηάκε βαζεηά κέζα ζηνλ
εαπηό καο δελ κπνξνύκε πάξα λα αλαγλσξίζνπκε όηη είκαζηε ζλεηνί, θαη
επνκέλσο ζα πεζάλνπκε, όηη είκαζηε αδπζώπεηα κνλνί θαη όηη είκαζηε ειεύζεξνη
θαη δελ κπνξνύκε λα δξαπεηεύζνπκε από ηελ ειεπζεξία καο. Δπίζεο ζπρλά
αλαξσηηόκαζηε, όπσο θαη ν Τνιζηόη εάλ ππάξρεη θάπνην λόεκα ζηε δσή πνπ δελ
ζα θαηαζηξαθεί από ηνλ αλαπόθεπθην ζάλαηό καο.
Σπκθώλα κε ηνλ Irλin Yalom, ςπρίαηξν θαη ππαξμηαθό ςπρνζεξαπεπηή, νη
ηέζζεξεηο βαζηθέο ππαξμηαθέο αλεζπρίεο καο πνπ είλαη ε βαζηθή αηηία ησλ
εζσηεξηθώλ καο ζπγθξνύζεσλ , ηνπ άγxoπο καο θαη ε ξηδά ηεο ςπxoπαζoιoγίαο
είλαη: ν θάναηορ, ε απομόνυζη, ε ελεςθεπία θαη ε έλλειτη νοήμαηορ. Απηέο νη
ίδηεο αλεζπρίεο όκσο κπνξνύλ, εάλ θαηαθέξνπκε λα ηηο απνδερηνύκε θαη λα ηηο
αληηκεησπίζνπκε , λα καο νδεγήζνπλ ζε κηα πιεξέζηεξε θαη πνην απνδνηηθή δσή.
Απηό κπνξεί λα αθνύγεηαη ζαλ παξάδνμν αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο ην
εμεγήζσ όζν πνην ζύληνκα κπνξώ.
Ο θάναηορ ππάξρεη έηζη ώζηε λα καο ππελζπκίδεη όηη ε δσή δελ ζα θξαηήζεη
αηώληα. Δάλ ινηπόλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε έγθαηξα όηη είκαζηε ζλεηνί θαη άξα κηα
κέξα ζα πεζάλνπκε, απηό κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα αξρίζνπκε λα δνύκε
πξαγκαηηθά πξηλ είλαη πνιύ αξγά. Φσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ζαλάηνπ κέξνο ηεο
έληαζεο ηεο δσήο ζα ραλόηαλ γηαηί θαιώο ή θαθώο είλαη πνιύ δύζθνιν λα
εθηηκήζνπκε θάηη, εάλ δελ ππάξρεη ν θόβνο, ε απεηιή, όηη ζα ην ράζνπκε. Βέβαηα
δπζηπρώο ε ηζηνξία απνδεηθλύεη όηη ηηο πην πνιιέο θόξεο πξέπεη πξώηα λα ην
ράζνπκε γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αμία ηνπ. Δάλ ινηπόλ αξλνύκαζηε ή
απνθεύγνπκε ηελ επίγλσζε όηη κηα κέξα ε δσή ζα ηειεηώζεη, δελ ηεο δίλνπκε ηελ
απαξαίηεηε ζεκαζία ή αμία. Σπαηαιάκε ηελ δσή καο ρσξίο λόεκα θαη νπζία κέρξη
λα καο "βξεη θάπνην θαθό " θαη λα καο ηαξαθνπλήζεη αξθεηά ώζηε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη έρνπκε θαη ηη κπνξνύκε λα ράζνπκε.
Σε παιαηόηεξεο νκηιίεο έρσ αλαθεξζεί ζην πσο ε παξνπζία ηεο ζαιαζζαηκίαο
ζηε δσή καο κπνξεί θαηά έλα πεξίεξγν ηξόπν λα είλαη έλα πξνλόκην , εάλ όρη γηα
θαλέλα άιιν ιόγν, γηα ην γεγνλόο, όηη καο θέξλεη ζε επαθή κε ηνλ θίλδπλν ηνπ
ζαλάηνπ. Γειαδή, ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο κπνξεί λα δεη αλππνςίαζηνο θαη λα
αξλείηαη ηελ παξνπζία ηνπ ζαλάηνπ κέρξη, λα εκθαληζηεί θάπνην πξόβιεκα πγείαο
θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δελ είλαη θαη ηόζν άηξσηνο. Δκείο από ηελ άιιε κεξηά
είκαζηε ζε ζπλερή επαθή κε ην πνζό επάισηε είλαη n πγεία καο θαη επνκέλσο δελ
κπνξνύκε λα είκαζηε εμίζνπ αλππνςίαζηνη γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ ζαλάηνπ.

Όηαλ ινηπόλ κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ςύρξαηκα ην βαζηθό απηό
γεγνλόο ηεο ύπαξμεο, όηη δειαδή ζα πεζάλνπκε, κπνξνύκε λα αξρίζνπκε λα
αμηνπνηνύκε ηελ θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο. Σπκθώλα κε ην Heidegger ε επίγλσζε
ηνπ ζαλάηνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα δήζνπκε ηελ δσή καο απζεληηθά θαη λα
ιεηηνπξγήζνπκε ζε έλα ςειόηεξν επίπεδν όπνπ έρνπκε πιήξε επίγλσζε ηεο
ύπαξμήο καο. Με άιια ιόγηα κπνξνύκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζε έλα επίπεδν όπνπ
είκαζηε όιν θαη πην πνιύ ν εαπηόο καο ζπλεηδεηνπνηώληαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο θαη
ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπκε. Πνιινί άιινη θηιόζνθνη έρνπλ πεη όηη ελώ ν
πιηθόο, ζσκαηηθόο ζάλαηνο θαηαζηξέθεη, ηνλ άλζξσπν, ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ηνλ
ζώδεη. Δίλαη κέζα από ηελ επίγλσζε θαη ηελ απνδνρή ηεο ηδέαο ηνπ ζαλάηνπ, πνπ
είλαη έλα αλαπόθεπθην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο, πνπ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε
πιήξσο όηη ηώξα δνύκε θαη όηη ε δσή αύηε καο αλήθεη. Αθνύ ινηπόλ ζήκεξα δνύκε
άιια αύξην κπνξεί λα κε δνύκε αο πξνζπαζήζνπκε λα δήζνπκε ηε δσή καο έηζη
όπσο ζέινπκε πξηλ λα είλαη πνιύ αξγά.
Μηα άιιε ζεκαληηθή αλεζπρία πνπ είλαη θαη άιιν έλα ππαξμηαθό γεγνλόο είλαη ε
απομόνυζη. Ο Yalom ρσξίδεη ηελ απνκόλσζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
i. Ζ διαπποζυπική απομόνυζη είλαη απηό πνπ λνηώζνπκε ζαλ κνλαμηά θαη
αλαθέξεηαη ζηελ απνκόλσζε καο από άιια άηνκα. Δίλαη κηα θαηάζηαζε
ζηελ νπνία λνηώζνπκε όηη δελ έρνπκε επαθή θαη επηθνηλσλία κε άιια άηνκα
θαη εκθαλίδεηαη είηε κε ηελ κνξθή ηεο έιιεηςεο θίισλ είηε κε ηελ παξνπζία
επηθαλεηαθώλ ζρέζεσλ. Πνιινί ιόγνη κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε απηή ηε
δπζθνιία ζηελ ύπαξμε θνληηλώλ ζρέζεσλ. Τέηνηνη ιόγνη κπνξεί λα είλαη ε
γεσγξαθηθή απνκόλσζε, ε έιιεηςε θαηάιιειεο θνηλσληθήο επηδεμηόηεηαο,
ε ύπαξμε ζπγθξνπόκελσλ ζπλαηζζεκάησλ γύξσ από ηελ θνληηλόηεηα (π.ρ.
επηζπκία αιιά θαη θόβνο) ή ε ύπαξμε ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζηε
πξνζσπηθόηεηα καο (όπσο επηζεηηθόηεηα θαη θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο
άιινπο) πνπ θάλεη ηελ επαθή καο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο δύζθνιε έσο
αδύλαηε.
ii. Ζ ενδοπποζυπική (ή ελδνςπρηθή) απνκόλσζε αλαθέξεηαη ζε απηό ην
είδνο απνκόλσζεο όπνπ εκείο νη ίδηνη είκαζηε απνθνκκέλνη από θνκκάηηα
ηνπ εαπηνύ καο. Με άιια ιόγηα πνιιέο θόξεο ππάξρνπλ θνκκάηηα ηνπ
εαπηνύ καο πνπ δελ κπνξνύκε λα απνδερηνύκε θαη ηα νπνία απνθόβνπκε
από ηελ ζπλείδεζε καο. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί είηε γηαηί έρνπκε κάζεη όηη
απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εαπηνύ καο είλαη «θαθό» θαη άξα κε απνδεθηό,
είηε γηαηί θάηη πνπ καο ζπλέβε ήηαλ πνιύ νδπλεξό θαη έηζη, ην έρνπκε
απνθόςεη θαη απνκνλώζεη από ηε ζπλείδεζή καο. Απηόο ν κεραληζκόο
άκπλαο πνιιέο θόξεο καο βνεζά λα επηβηώζνπκε ζε πνιύ δύζθνιεο θαη
ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο παξάιιεια όκσο καο νδεγεί, ζε απηό πνπ
νλνκάδεηαη εζσηεξηθή απνκόλσζε , δειαδή ζηελ έιιεηςε επαθήο κε,
ζπρλά, κεγάια θνκκάηηα ηνπ εαπηνύ καο. Έηζη λνηώζνπκε ηνλ εαπηό καο
θησρό θαη ζπξξηθλσκέλν. Πληγνύκε ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη ηηο επηζπκίεο
καο, δερόκαζηε ηα «πξέπεη» ησλ άιισλ ζαλ δηθά καο, δελ εκπηζηεπόκαζηε
ηνλ εαπηό καο θαη ηελ θξίζε καο θαη γεληθά δελ κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε
ηηο δπλαηόηεηεο καο.

iii. Ζ ςπαπξιακή απομόνυζη είλαη ε πνην δύζθνιε λα θαηαιάβνπκε θαη λα
αληηκεησπίζνπκε. Αλαθέξεηαη ζην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ εαπηό
καο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν νλ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε απηή
ηελ βαζηθή ππαξμηαθή έλλνηα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνύκε θαη πάιη
ζηνλ ζάλαην . Όπσο γξάθεη θαη ν Υalom:
είλαη ε επίγλωζε ηνπ ζαλάηνπ πνπ καο θάλεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη θαλείο δελ κπνξεί λα πεζάλεη γηα εκάο ή κε εκάο.
Έζηω θαη αλ θάπνηνο άιινο πεζαίλεη ηελ ίδηα ώξα κε εκέλα, ν ζάλαηνο κνπ
δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, λα αληηθαηαζηαζεί, από θάπνηνλ άιιν, ή ηελ
ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ λα κελ είκαη εγώ θαη κόλν εγώ πνπ πεζαίλω.
Ζ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ είλαη ε πην κνλαρηθή εκπεηξία έζησ θη αλ είκαζηε
πεξηηξηγπξηζκέλνη από θίινπο θαη αλζξώπνπο πνπ καο αγαπνύλ.
Έηζη ελώ ηελ δηαπξνζσπηθή θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή απνκόλσζε κπνξνύκε λα
ηελ αιιάμνπκε θαη λα απνθηήζνπκε θαιύηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξώπνπο
ηξηγύξσ καο ή θαη κε ηνλ εαπηό καο ε ππαξμηαθή απνκόλσζε είλαη άιιν έλα
δεδνκέλν ηεο ύπαξμεο πνπ δελ αιιάδεη. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο βαζηθήο
κνλαμηάο, ή ηεο κνλαρηθόηεηαο ηεο δσήο, καο δεκηνπξγεί παληθό. Σπρλά
πξνζπαζνύκε λα ηελ απνθύγνπκε πξνζπαζώληαο λα ηαπηηζηνύκε κε θάπνηνλ
άιιν, δώληαο δειαδή ηελ δσή καο κέζα από θάπνηνλ άιιν (όπσο γηα παξάδεηγκα
ζηελ ζπκβησηηθή ζρέζε ηνπ έξσηα). Ζ πξνζπάζεηα αύηε, αλ θαη κπνξεί
πξνζσξηλά λα απαιύλεη ηνλ παληθό µαο, καο εκπνδίδεη ζην λα εμειηρηνύκε θαη λα
αλαπηπρηνύκε γηα δπν ιόγνπο.
Πξώηνλ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ αηόκνπ είλαη, κηα δηαδηθαζία
ζπλέρσλ απνρσξηζκώλ . Δίλαη κηα πνξεία εμαηνκίθεπζεο όπνπ ν θάζε άλζξσπνο
γίλεηαη κηα μερσξηζηή θαη απηόλνκε νληόηεηα. Ο Ηrvin Yalom ηελ πεξηγξαθεί σο
έμεο:
Ή αλζξωπηλή δωή μεθηλάεη από ηελ έλωζε ηνπ ωαξίνπ κε ην
ζπεξκαηνδωάξην, πεξλά, ζε κηα θάζε πιήξνπο βηνινγηθήο εμάξηεζεο ζηελ
κεηέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, ζε κηα θάζε θπζηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάξηηζεο ζηνπο ελήιηθεο πνπ πεξηβάινπλ ην βξέθνο.
Σηγά-ζηγά ην άηνκν νξηνζεηείηαη δειώλνληαο πνπ ηειεηώλεη απηόο θαη πνπ
αξρίδνπλ νη άιινη. Έηζη γίλεηαη μερωξηζηόο, απηόλνκνο, αλεμάξηεηνο θαη
απηνζηεξηδόκελνο . Τν λα κελ δηαρωξίζεη θάλεηο ηνλ εαπηό ηνπ από ηνπο
άιινπο (ην λα κελ απνρωξηζηεί από ηελ κεηέξα) ζεκαίλεη ην λα κελ
κεγαιώζεη. Τν ηίκεκα όκωο ηνπ απνρωξηζκνύ θαη ηεο αλάπηπμεο είλαη ε
απνκόλωζε/ κνλαμηά.
Γεύηεξνλ.
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ππαξμηαθήο καο απνκόλσζεο/κνλαμηάο καο νδεγεί
ζηελ επίγλσζε θαη αλαγλώξηζε ηνπ όηη θάλεηο άιινο δελ κπνξεί λα δήζεη ηελ δσή
καο γηα καο. Όπσο θαλείο δελ κπνξεί λα πεζάλεη γηα καο έηζη θαη θάλεηο δελ κπνξεί
λα δήζεη γηα καο. Δπνκέλσο είκαζηε ειεύζεξνη λα δήζνπκε ηελ δσή καο έηζη όπσο
εκείο ζέινπκε θαη άξα είκαζηε ππεύζπλνη γη’ απηά πνπ θάλνπκε θαη δελ θάλνπκε .
Παξόιν πνπ ν πεηξαζκόο ηνπ λα ξίμνπκε ηηο επζύλεο γηα ηελ δσή καο θαη ηελ
θαηάζηαζε καο ζηνπο άιινπο είλαη πάληα εθεί, ην λα ην θάλνπκε αλαραηηίδεη ηελ

αλάπηπμε καο γηαηί καο θξαηάεη πάληα δέζκηνπο θαη εμαξηεκέλνπο ζηνπο άιινπο.
Έηζη παξόιν πνπ κπνξεί λα είλαη αλαθνπθηζηηθό ην λα πηζηεύνπκε όηη δελ θηαίκε
εκείο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε δσή καο, κηα ηέηνηα ζηάζε καο ζηεξεί ηελ δπλαηόηεηα
ηνπ λα δήζνπκε έηζη όπσο εκείο ζέινπκε. Όηαλ μεπεξάζνπκε ηνλ παληθό πνπ
πξνθαιεί ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο απνκόλσζεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε
αιήζεηα ηεο ύπαξμεο καο είλαη όηη ε δσή καο αλήθεη πιήξσο. Μόλν εκείο
κπνξνύκε λα ηελ δήζνπκε θαη κόλν εκείο ζα πεζάλνπκε ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ. Άξα
είκαζηε θαη πιήξσο ππεύζπλνη γη απηήλ.
Έηζη θηάλνπκε ζηελ επνκέλε ππαξμηαθή αλεζπρία, ηελ ελεςθεπία. Δίκαζηε
ειεύζεξνη λα δήζνπκε ηε δσή καο όπσο ζέινπκε θαη επνκέλσο είκαζηε ππεύζπλνη
γηα ηηο απνθάζεηο καο. Γπζηπρώο ζπάληα έρνπκε πιήξε ζπλείδεζε ηεο ειεπζεξίαο
καο γηαηί καο ηξνκάδεη ην βάξνο ηεο επζύλεο πνπ αύηε ζπλεπάγεηαη. Βέβαηα θαη νη
ππαξμηζηέο θηιόζνθνη θαη ςπρνζεξαπεπηέο δέρνληαη όηη ππάξρνπλ όξηα ζηελ
ειεπζεξία καο. Γειαδή όηη ππάξρνπλ νξηζκέλα δεδνκέλα ηεο ύπαξμήο καο πνπ
δελ αιιάδνπλ θαη πνπ πξέπεη λα δερηνύκε ζαλ ηα όξηα ηεο ειεπζεξίαο καο. Γηα
παξάδεηγκα, δελ κπνξνύκε λα κελ πεζάλνπκε, δελ κπνξνύκε λα κελ έρνπκε
ζαιαζζαηκία. Έρνπκε όκσο πνιιέο επηινγέο γηα ην ηη ζα θάλνπκε κε απηό πνπ
έρνπκε, γηα ην πσο ζα αληηδξάζνπκε ζε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ, γηα ην πσο
ζέινπκε λα δήζνπκε ηελ δσή καο κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε.
Ζ ειεπζεξία ζπλεπάγεηαη θαη επζύλε. Δπζύλε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ζα
πάξνπκε θαη ζέιεζε γηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπκε. Όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη
είκαζηε ειεύζεξνη λα γξάςνπκε ηελ δίθε καο πξνζσπηθή ηζηνξία θαη πνξεία ζηε
δσή, ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη πνιιέο θόξεο είκαζηε ππεύζπλνη θαη γηα ηα δεηλά καο.
Έρσ παξαηεξήζεη όηη πνιιέο θόξεο δεκηνπξγνύκε ή παξαηείλνπκε ηελ
ηαιαηπσξία καο. Κνιιάκε κέζα ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη
θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα λα καο πξνζθέξνπλ. Όπσο όκσο γξάθεη θαη ν
Ouspensky ζην βηβιίν ηνπ «Ο Τέηαξηνο Γξόκνο» είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη άρξεζηα. Γελ έρνπλ θακηά
ρξεζηκόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γηα λα
κπνξέζνπκε όκσο λα ηα αληηκεησπίζνπκε πξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ ζηάζε καο θαη
ηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε γη’ απηά .Έρνπκε πνιιέο ιαλζαζκέλεο απόςεηο γύξσ
από απηά. Τα ζεσξνύκε απαξαίηεηα, αλαπόθεπθηα, επγελή θαη ηα δνμάδνπκε.
Υπάξρεη γηα παξάδεηγκα ε ηδέα όηη όινη νη κεγάινη άλζξσπνη (θηιόζνθνη,
ζπγγξαθείο, δεκηνπξγνί) ) ππέθεξαλ πνιύ ζηε δσή ηνπο θαη άξα ππάξρεη θάηη ην
κπζηεξηώδεο θαη αθαζόξηζηα ειθπζηηθό ζηε ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
ηαιαηπσξία.
Βέβαηα γηα εκάο, πνπ ν πόλνο θαη ηα δεηλά έρνπλ ππάξμεη απόιπηα ζπλδεδεκέλα
κε ηελ δσή καο από κηθξή ειηθία, ππάξρεη κηα αθόκα ηδηνκνξθία. Δίλαη όκσο
απαξαίηεην ν θπζηθόο/ζσκαηηθόο πόλνο λα ζπλερίδεη λα κεηαθξάδεηαη ζε
ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρηθό πόλν; Γηαηί ζα πξέπεη λα εμαθνινπζνύκε λα
ζθεθηόκαζηε αξλεηηθά γηα ηνλ εαπηό καο; Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά πηζηεύνπκε όηη
δελ αμίδνπκε, όηη δελ κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε ηε δσή όπσο νη άιινη άλζξσπνη,
όηη ίζσο δελ έρνπκε θαλ δηθαίσκα γηα κηα αλέκειε θαη επράξηζηε δσή. Τν όηη
γελλεζήθακε κε ζαιαζζαηκία δελ ζεκαίλεη, όηη δελ κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε ηελ
δσή ή δελ έρνπκε δηθαίσκα γηα κηα δσή πιήξε δεκηνπξγηθή θαη αμηόινγε.
Δίλαη αιήζεηα όηη όινη καο έρνπκε αληηκεησπίζεη θάπνηα κνξθή πξνθαηάιεςεο

θαη απόξξηςεο. Διπίδσ αλ θαη δελ είκαη ζίγνπξε όηη κόλν κεξηθνί από εκάο έρνπλ
αληηκεησπίζεη ηόζν ζθιεξή κνξθή πξνθαηάιεςεο θαη απόξξηςεο πνπ πξνέξρεηαη
από ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη νη πην ζεκαληηθνί γηα καο ζαλ παηδηά, ηνπο γνλείο
καο. Πηζηεύσ όηη δπζηπρώο δελ είλαη ζπάλην λα βξεη θάλεηο γνλείο πνπ ζεσξνύλ
αλππόθνξε θαη απαξάδεθηε γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο ηελ ηδέα
όηη έρνπλ έλα "άξξσζην παηδί". Έηζη απνξξίπηνπλ , θξηηηθάξνπλ ή ππνβηβάδνπλ ην
παηδί ηνπο άκεζα ε έκκεζα. Δάλ είκαζηε ηπρεξνί θαη δελ έρνπκε ππνζηεί, αύηε ηελ
πην νδπλεξή κνξθή πξνθαηάιεςεο είκαη ζίγνπξε όηη δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα
μεθύγνπκε ηειείσο από ηελ πξνθαηάιεςε πνπ επηθξαηεί ζην επξύηεξν θνηλσληθό
ζύλνιν, όπσο ζην ζρνιεηό ή αθόκα θαη από ην ίδην ην ηαηξηθό πξνζσπηθό.
Γελ είλαη εύθνιν λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν ηνπ ζθεθηόκαζηε θαη αηζζαλόκαζηε
γηα ηνλ εαπηό καο ηδηαίηεξα όηαλ έρνπκε επεξεαζηεί, ηόζν πνιύ από ην
πεξηβάιινλ. Δμαθνινπζώ όκσο λα πηζηεύσ θαη λα ειπίδσ όηη δελ είλαη αδύλαηνλ.
Φξεηάδεηαη δύλακε θαη απνθαζηζηηθόηεηα γηα λα αιιάμνπκε κέζα καο απηά πνπ
ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη δελ ζα ζέιακε λα είλαη έηζη. Φξεηάδεηαη ζπλερή πξνζπάζεηα
θαη πνιύ ζέιεζε γηα λα εθαξκόζνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη. Δκείο
όκσο, θαη κόλν εκείο, κπνξνύκε. λα απνθαζίζνπκε ηη ζέινπκε από ηνλ εαπηό καο
θαη ηελ δσή καο θαη κόλν εκείο κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε , λα πξαγκαηνπνηήζνπκε
απηή ηελ απόθαζε. Απηό άιισζηε ζεκαίλεη ην: "Δίκαη ειεύζεξνο θαη ππεύζπλνο
γηα ηελ δσή κνπ".
Βέβαηα γλσξίδσ, θαη από πξνζσπηθή εκπεηξία όηη ε ηδέα ηεο αιιαγήο είλαη θάηη
πνπ ηξνκάδεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ίζσο ηδηαίηεξα εκάο . Από ηελ παηδηθή
καο ειηθία έρνπκε ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο καο κε θάηη
πνπ δελ κπνξεί πάξα λα είλαη αξλεηηθό. Πηζηεύσ δειαδή πσο ε έλλνηα ηνπ όηη θάηη
αιιάδεη ζηελ δσή καο ζπλδέεηαη κε ηελ ζθέςε όηη ηα πξάγκαηα πάλε πξνο ην
ρεηξόηεξν. Άιισζηε πξηλ από είθνζη ρξόληα, όηαλ ήκαζηαλ παηδηά, θάζε αιιαγή
ηεο θαηάζηαζεο καο κάιινλ ζήκαηλε όηη θάηη θαθό, θάπνηα θαηλνύξγηα ζύκθνξα ζα
ζπλέβαηλε, πάξα θάηη θαιό. Γελ είλαη όκσο απαξαίηεηα έηζη. Ζ αιιαγή, ηδηαίηεξα ε
δίθε καο εζσηεξηθή αιιαγή, κπνξεί, λα καο νδεγήζεη ζε κηα θαιύηεξε θαηάζηαζε .
Φξεηάδεηαη όκσο λα πάξνπκε ην ξίζθν θαη λα δνθηκάζνπκε γηα λα δνύκε πσο ζα
είλαη όηαλ ζα αιιάμνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζηελ δσή καο θαη ζηνλ εαπηό καο.
Γπζηπρώο δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξόηεξσλ πνπ ζα καο νδεγήζεη ε
αιιαγή απηή. Πξέπεη όκσο λα απνθηήζνπκε κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό
καο θαη λα κελ ζθεθηόκαζηε όηη ηίπνηα θαιό δελ κπνξεί λα ζπκβεί θαη λα
ακθηβάινπκε γ’ απηό πνπ ζέινπκε λα δνθηκάζνπκε . Τώξα πνπ είκαζηε ελήιηθεο
έρνπκε πνιύ κεγαιύηεξν έιεγρν ζηε δσή καο θαη ζην ηη καο ζπκβαίλεη θαη έηζη
κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε λα δήζνπκε έηζη, όπσο ζέινπκε.
Έηζη θηάλνπκε ζην πην δύζθνιν θαη βαζηθό εξώηεκα . "Τη ζέινπκε λα θάλνπκε
κε ηελ δσή καο;" Σίγνπξα δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην γεγνλόο όηη έρνπκε
ζαιαζζαηκία. Γεδνκέλνπ όκσο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο έρνπκε θαη πάιη ηελ
δπλαηόηεηα, θαη, ηελ δπζθνιία , ηνπ λα απνθαζίζνπκε ηη λόεκα ζέινπκε λα
δώζνπκε ζηελ δσή καο. Σπκθώλα κε ηνπο ππαξμηζηέο ε δσή απηή θαζεαπηή δελ
έρεη λόεκα (απηή άιισζηε είλαη θαη ε ηεηάξηε ππαξμηαθή αλεζπρία ) Δκείο είκαζηε
ειεύζεξνη λα βξνύκε ην πξνζσπηθό λόεκα ηεο δηθηάο καο δσήο. Κάηη πνπ λα καο
γεκίδεη θαη λα καο θάλεη λα λνηώζνπκε όηη αμίδεη πνπ δνύκε θαη πνπ παιεύνπκε ηόζν
πνιύ γηα λα δήζνπκε.

Έλα κέξνο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπκε νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πόηε
θάλεηο δελ καο καζαίλεη θαη δελ καο ελζαξξύλεη ζην λα είκαζηε ν εαπηόο καο. Όιε ε
εθπαίδεπζε καο, από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο καο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ πσο
ζα είκαζηε απνδεθηνί θαη αξεζηνί ζηνπο άιινπο. Πσο ζα αλήθνπκε ζην θνηλσληθό
ζύλνιν θαη ζηνπο απνθαινπκέλνπο «θπζηνινγηθνύο» αλζξώπνπο. Μαο καζαίλνπλ
πώο πξέπεη λα είκαζηε, ηη πξέπεη λα θάλνπκε, ηη πξέπεη λα καο αξέζεη θαη λα κελ
καο αξέζεη . Απηά ηα "πξέπεη" ηα εζσηεξηθεύνπκε ζαλ δηθέο καο ηδέεο θαη επηζπκίεο.
Έηζη ράλνπκε ηελ επαθή κε απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέινπκε θαη ιεηηνπξγνύκε
ζπκθώλα κε απηό πνπ απιώο έρνπκε κάζεη όηη πξέπεη. Αθόκα θαη αλ έρνπκε
θαηαθέξεη λα θξαηήζνπκε θάπνηα επαθή κε ην ηη πξαγκαηηθά ζέινπκε θαη καο
εθθξάδεη, ηηο πεξηζζόηεξεο θόξεο δελ ηνικάκε λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε γηαηί
θνβόκαζηε (θαη όρη άδηθα) όηη νη άιινη ζα καο θξηηηθάξνπλ θαη απνξξίςνπλ . Πξέπεη
όκσο λα ζπκόκαζηε όηη έηζη δελ δνύκε ηελ δσή καο γηα καο αιιά γηα ηνπο άιινπο.
Δίλαη αιήζεηα όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο θνηλσλίεο νη
αμίεο ηεο αηνκηθόηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο είλαη ζπλώλπκεο κε θάηη πνπ είλαη
επαλαζηαηηθό, πνπ ζα θέξεη αλαηαξαρή θαη ζπκθνξά, θαη επνκέλσο είλαη κε
επηζπκεηέο.
Έηζη νη γνλείο θαη ε θνηλσλία γεληθόηεξα, θαηαβάιινπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα
λα εκπνδίζνπλ ηελ έθθξαζε ηνπο. Τα παηδηά, όπσο είλαη θπζηθό, καζαίλνπλ λα
θαηαπλίγνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο
επηζπκίεο θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ ιεηηνύξγεη ε πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Βέβαηα
ε αλάγθε ηνπ λα αλήθνπκε ζε κηα νκάδα, ζε κηα θνηλόηεηα αλζξώπσλ είλαη κηα
ζεκαληηθή θαη βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ. Έηζη πξνο ράξηλ απηήο ηεο έληαμεο
ζπζηάδνπκε ηελ αηνκηθόηεηα καο θαη ηελ ειεπζεξία καο. Σηελ πεξίπησζε ηεο
ζαιαζζαηκίαο ππάξρεη αθόκα κηα ηδηαηηεξόηεηα. Δπεηδή γηα πνιιά ρξόληα ππήξρε
έληνλα ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο
ζπρλά όιε καο ε πξνζπάζεηα θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη
απνδνρή. Θέινπκε λα απνδείμνπκε όηη είκαζηε θπζηνινγηθά άηνκα θαη αλήθνπκε
ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Γελ πξέπεη, όκσο λα μερλάκε όηη είκαζηε μερσξηζηά θαη
κνλαδηθά άηνκα. Έρνπκε ηελ δίθε καο πξνζσπηθόηεηα θαη νληόηεηα, πνπ κπνξεί
λα είλαη δηαθνξεηηθή από αύηε ηνπ κέζνπ νξνύ αιιά όρη αλαγθαζηηθά θαη θαηώηεξε.
Γελ πξέπεη λα θνβόκαζηε λα είκαζηε ν εαπηόο καο. Όκσο, όπσο θαη όινη νη
άλζξσπνη, πξέπεη λα αλαθαιύςνπκε πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθόο καο εαπηόο.
Όηαλ απνθαζίζνπκε λα αλαθαιύςνπκε πνηνο είλαη ν εαπηόο καο κπαίλνπκε ζε κηα
δηαδηθαζία απηό-εμεξεύλεζεο πνπ αλαπόθεπθηα καο νδεγεί ζην λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη είλαη πνιιά απηά πνπ δελ γλσξίδνπκε γηα µαο . Δίλαη
πνιιά ηα θνκκάηηα ηνπ εαπηνύ καο πνπ έρνπκε ζάςεη βαζεηά κέζα καο γηα λα
κπνξέζνπκε λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε από ηελ πηζαλή θξηηηθή θαη απόξξηςε θαη έηζη
λα επηβηώζνπκε κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ηξαύκαηα. Έρνπκε μεράζεη
πνιιά από απηά πνπ καο έρνπλ ζπκβεί θαη καο έρνπλ πιεγώζεη θαη ζεκαδέςεη ηα
νπνία όκσο εμαθνινπζνύλ λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ όπνην ιεηηνπξγνύκε.
Έηζη ρξεηάδεηαη λα απνθαιύςνπκε ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό όια απηά πνπ καο
ζπλέβεζαλ θαη καο ζεκάδεςαλ , όια απηά πνπ έρνπκε μεράζεη θαη ζάςεη, γηα λα
κπνξέζνπκε λα μαλά-αλαθαιύςνπκε ηνλ πξαγκαηηθό καο εαπηό.
Ζ πνξεία ηεο απνθάιπςεο θαη αλαθάιπςεο ηνπ εαπηνύ καο είλαη ηηο πην πνιιέο
θόξεο κηα νδπλεξή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη λα κελ

θξπβόκαζηε πίζσ από ςέκαηα θαη ππεθθπγέο. Πξέπεη λα έρνπκε ην θνπξάγην λα
απεπζύλνπκε ζηνλ εαπηό καο δύζθνιεο εξσηήζεηο θαη ζπρλά λα δώζνπκε ζθιεξέο
απαληήζεηο. Πξέπεη λα κπνξέζνπκε λα δνύκε ηελ αιήζεηα ηεο ύπαξμεο καο θαη ηεο
δσήο καο έηζη όπσο πξαγκαηηθά είλαη. Ζ αιήζεηα θαη ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ
ζπρλά ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη νδπλεξή. Μπνξεί όκσο λα καο νδεγήζεη ζε κηα πην
αιεζηλή θαη νπζηαζηηθή δσή.
Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα ζπλνςίζσ ιέγνληαο όηη ε πην ζεκαληηθή θαη δύζθνιε
εξώηεζε θαίλεηαη λα είλαη : "Τη ζέισ λα θάλσ κε ηε δσή κνπ; Πσο ζέισ λα δήζσ
ηελ δσή κνπ;" Γηα λα µπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ εξώηεζε απηή ρξεηάδεηαη
λα είκαζηε όζνλ ην δπλαηόλ πην ζπλεηδεηνί ηνπ εαπηνύ καο. Φξεηάδεηαη λα είκαζηε
ζε επαθή κε απηό πνπ πξαγκαηηθά είκαζηε θαη όρη κε απηό πνπ ζα ζέιακε (εκείο ή
νη άιινη) λα είκαζηε. Φξεηάδεηαη λα είκαζηε ζε επαθή κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο καο. Όζν ζθιεξή θαη αλ απηή είλαη. Φξεηάδεηαη λα
απνδερηνύκε όηη ζα πεζάλνπκε , όηη βαζηθά είκαζηε κνλνί καο, όηη είκαζηε
ππεύζπλνη γη’ απηό πνπ είκαζηε θαη ειεύζεξνη λα απνθαζίζνπκε ηη ζα θάλνπκε κε
απηό ην δηάζηεθα κεηαμύ γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ πνπ απνθαινύκε δσή.
Παξόιν πνπ ε δσή είλαη δύζθνιε θαη ε πξαγκαηηθόηεηα ζπρλά ζθιεξή θαη
απξόβιεπηε έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ θάλνπκε θαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε.
Ο άλζξσπνο έρεη κέζα ηνπ, όπσο ιέλε πνιινί θηιόζνθνη θαη επηζηήκνλεο,
ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. Φξεηάδεηαη όκσο λα ηηο αλαθαιύςεη θαη λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζεη. Τν κεγαιύηεξν εκπόδην ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε καο είλαη ηα
ςέκαηα πνπ ιέκε ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Όπσο ιέεη όκσο θαη ν Ouspensky “ν
άλζξσπνο ιέεη θαηά θύξην ιόγν ςέκαηα. Μάιηζηα δελ κπνξεί λα κηιήζεη ηελ
αιήζεηα. Γελ είλαη απιό λα πνύκε ηελ αιήζεηα. Φξεηάδεηαη λα κάζνπκε λα ιέκε ηελ
αιήζεηα”.
Αο πξνζπαζήζνπκε ινηπόλ λα μεθηλήζνπκε λα ιέκε ηελ αιήζεηα. Ζ παηδηθή καο
ειηθία έρεη ππάξμεη δύζθνιε θαη ηξαπκαηηθή. Φξεηάζηεθε λα κάζνπκε λα δνύκε κε
ηνλ πόλν, ρξεηάζηεθε λα κάζνπκε λα δνύκε κε ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ αύξην.
Φξεηάζηεθε λα κάζνπκε λα θξύβνπκε ηνλ πόλν καο θαη ηελ αδπλακία µαο.
Έπξεπε λα κάζνπκε λα είκαζηε γελλαίνη θαη λα κελ παξαπνληόκαζηε. Έπξεπε λα
επηβηώζνπκε από ηελ αδηαθνξία, ηελ θξηηηθή θαη ηελ απόξξηςε ησλ αλζξώπσλ
πνπ καο πεξηβάινπλ. Έπξεπε λα απνδείμνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα
ππεξαζπίζνπκε ην δηθαίσκά καο λα δήζνπκε θαη λα κεγαιώζνπκε. Δπηβηώζακε
από όιεο απηέο ηηο εκπεηξίεο. Φσξίο ακθηβνιία κε θάπνηα ηξαύκαηα. Έρνπκε ήδε
απνδείμεη ηνπο εαπηνύο καο από ην γεγνλόο θαη µόλν όηη έρνπκε θαηαθέξεη λα
αλαηξέςνπκε ηα πξνγλσζηηθά πνπ καο έδηλαλ νη "απζεληίεο". Κάλεηο πξηλ από 20
ρξόληα δελ πεξίκελε όηη ζήκεξα ζα δνύκε θαη ζα έρνπκε θαηαθέξεη ηόζα πνιιά.
Δίλαη ινηπόλ θαηξόο λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο γηα κηα πην νπζηαζηηθή Εώε.
Φξεηάδεηαη λα βνεζήζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα κάζνπκε ν
έλαο από ηνλ άιιν. Δίκαζηε ηθαλνί λα θαηαθηήζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξα
πξάγκαηα. Μπνξνύκε λα έρνπκε κηα αθόκα πην πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή αξθεί
λα απαληήζνπκε ζην θαίξην εξώηεκα: «Πσο ζέινπκε λα είλαη ε δσή καο. Τη
ζέινπκε λα θάλνπκε κε ηελ ύπαξμε καο;»
Ο θάζε έλαο πξέπεη λα δώζεη ηελ δίθηα ηνπ, αηνκηθή θαη κνλαδηθή απάληεζε.

