
ΠιστΕυΕτΕ στη μαγΕια;

«Όσοι δεν πιστεύουν στη μαγεία δεν θα τη βρουν ποτέ».
ρΟαΛνΤ νΤαΛ (1916-1990)

ΣΥγγραΦΕαΣ

Θυμάστε τότε που ήσασταν παιδιά και βλέπατε τον κόσμο σαν ένα 
μεγάλο υπέροχο θαύμα; Η ζωή ήταν μαγική και εκστατική, και το πιο 
ασήμαντο πράγμα ήταν ικανό να σας συναρπάσει. Σας ενθουσίαζε η 
πάχνη πάνω στα φύλλα, μια πεταλούδα που χόρευε στον αέρα, ένα 
κουκουνάρι πεσμένο στο χώμα, μια πέτρα με παράξενο σχήμα.

Ενθουσιαζόσασταν όταν χάνατε ένα δόντι, γιατί αυτό σήμαινε ότι η 
νεράιδα των δοντιών θα ερχόταν εκείνο το βράδυ, κι εσείς θα αρχί-
ζατε να μετράτε τις μέρες μέχρι το μαγικό πρωινό των Χριστουγέν-
νων! Μπορεί να μην είχατε λύσει την απορία σας πώς ο Άγιος Βασί-
λης καταφέρνει να επισκεφθεί όλα τα παιδιά του κόσμου μέσα σε μία 
μόνο νύχτα, όμως με κάποιον τρόπο το έκανε – και η απόδειξη ήταν 
ότι δεν σας ξεχνούσε ποτέ.

Οι τάρανδοι μπορούσαν να πετάξουν, έξω κυκλοφορούσαν νεράιδες, 
τα κατοικίδια δεν διέφεραν από τους ανθρώπους, τα παιχνίδια ήταν 
προσωποποιημένα, τα όνειρα γίνονταν πραγματικότητα, κι εσείς μπο-
ρούσατε να αγγίξετε τ’ αστέρια. Η καρδιά σας πλημμύριζε από χαρά, 
η φαντασία σας δεν είχε όρια, η ζωή ήταν πέρα για πέρα μαγική!

Πολλοί από εμάς είχαμε αυτή την υπέροχη αίσθηση όταν ήμασταν 
παιδιά – πιστεύαμε ότι το καλό βρίσκεται παντού, ότι κάθε μέρα φέρ-
νει περισσότερες συναρπαστικές περιπέτειες από την προηγούμενη 
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και ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να χαλάσει τον ενθουσιασμό μας για 
όλη αυτή τη μαγεία. Όμως καθώς μεγαλώναμε, οι ευθύνες, τα προ-
βλήματα και οι δυσκολίες άρχισαν να αφήνουν το σημάδι τους πάνω 
μας, προσγειώνοντάς μας στην πραγματικότητα: Η μαγεία στην οποία 
τόσο πολύ πιστεύαμε όταν ήμασταν παιδιά ξεθώριασε και εξαφανί-
στηκε. αυτός είναι και ένας λόγος που ως ενήλικες απολαμβάνουμε 
τη συντροφιά των παιδιών· γιατί δίπλα τους μπορούμε να ξανανιώ-
σουμε αυτό το χαμένο συναίσθημα έστω και για λίγο.

Σας γράφω εδώ για να σας πω ότι η μαγεία στην οποία πιστεύατε 
κάποτε είναι αληθινή και ότι η «προσγειωμένη» ενήλικη αντίληψη 
για τη ζωή είναι ψεύτικη. Η μαγεία της ζωής είναι αληθινή – τόσο 
αληθινή όσο κι εσείς οι ίδιοι. για την ακρίβεια, η ζωή μπορεί να είναι 
πολύ πιο θαυμαστή από όσο πιστεύατε όταν ήσασταν παδιά, και πολύ 
πιο συναρπαστική, συγκλονιστική και μαγευτική από οτιδήποτε έχετε 
δει και βιώσει μέχρι τώρα. Μόλις μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να 
φέρετε τη μαγεία στη ζωή σας, θα αρχίσετε να ζείτε τη ζωή των ονεί-
ρων σας. και τότε θα αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν να πάψετε 
ποτέ να πιστεύετε στη μαγεία της ζωής!

Μπορεί να μη δείτε ταράνδους να πετάνε, θα δείτε όμως όλα όσα 
ανέκαθεν επιθυμούσατε να εμφανίζονται μπροστά σας, και θα δείτε 
επίσης να συμβαίνουν ξαφνικά όλα όσα ονειρευόσασταν τόσα χρόνια. 
Ποτέ δεν θα μάθετε ακριβώς πώς όλα συνυφάνθηκαν έτσι ώστε τα 
όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα, κι αυτό γιατί η μαγεία λειτουρ-
γεί στη σφαίρα του αοράτου – πράγμα που είναι και το πιο συναρπα-
στικό απ’ όλα! 

Είστε έτοιμοι να βάλετε ξανά τη μαγεία στη ζωή σας; Είστε έτοιμοι να 
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ξαναζήσετε την κάθε μέρα με δέος και θαυμασμό, όπως τότε που ήσα-
σταν παιδιά; Ετοιμαστείτε λοιπόν για τη μαγεία!

Η περιπέτειά μας ξεκινά δύο χιλιάδες χρόνια πριν, τότε που μια πο-
λύτιμη, μεταμορφωτική για τον άνθρωπο γνώση κρύφτηκε μέσα σε 
ένα ιερό κείμενο...
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