
Εισαγωγή
Ο Δάσκαλος

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, ένας πνευματικός Δάσκαλος 
μιλούσε σε ένα πλήθος και το μήνυμά του ήταν τόσο θαυμά-
σιο που όλοι συγκινήθηκαν με τα λόγια αγάπης του. Μέσα στο 
πλήθος ήταν κι ένας άντρας που άκουσε προσεκτικά κάθε του 
λέξη. Ήταν πολύ ταπεινός και με μεγάλη καρδιά, και συγκινή-
θηκε τόσο με τα λόγια του Δασκάλου που αισθάνθηκε την ανά-
γκη να τον καλέσει σπίτι του.

Όταν ο Δάσκαλος ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο άντρας δι-
έσχισε το πλήθος, τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Ξέρω 
ότι είσαι πολυάσχολος και όλοι αποζητούν την προσοχή σου. 
Ξέρω ότι ίσα που έχεις χρόνο να μ’ ακούσεις. Όμως, η καρδιά 
μου είναι τόσο ανοιχτή και αισθάνομαι τόση αγάπη για σένα 
που θέλω να σε καλέσω στο σπίτι μου. Θέλω να σου ετοιμά-
σω το καλύτερο γεύμα. Δεν περιμένω να δεχτείς, αλλά ήθελα 
απλώς να σου το πω».
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Ο Δάσκαλος τον κοίταξε στα μάτια και με το πιο όμορφο 
χαμόγελο είπε: «Ετοίμασε τα πάντα. Θα έρθω». Κι έπειτα έφυγε.

Όταν ο άντρας άκουσε αυτά τα λόγια, η καρδιά του γέμισε 
χαρά. Ανυπομονούσε να κάνει το τραπέζι στον Δάσκαλο και να 
εκφράσει την αγάπη του για κείνον. Αυτή θα ήταν η σημαντικό-
τερη μέρα της ζωής του: ο Δάσκαλος θα περνούσε χρόνο μαζί 
του. Αγόρασε τα καλύτερα φαγητά και το καλύτερο κρασί, και 
βρήκε τα ομορφότερα ρούχα για να του τα προσφέρει ως δώρο. 
Έπειτα, γύρισε βιαστικά στο σπίτι για να κάνει όλες τις ετοιμα-
σίες και να τον υποδεχτεί. Καθάρισε όλο το σπίτι, ετοίμασε το 
πιο υπέροχο γεύμα και στόλισε το τραπέζι. Η καρδιά του ήταν 
γεμάτη χαρά, γιατί σε λίγο θα ερχόταν ο Δάσκαλος.

Ο άντρας περίμενε με ανυπομονησία, όταν ξαφνικά χτύπη-
σε η πόρτα. Άνοιξε με λαχτάρα, αλλά, αντί για τον Δάσκαλο, 
είδε μια γριούλα. Τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Πεθαίνω 
της πείνας. Μπορείς να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί;»

Απογοητεύτηκε λίγο που δεν ήταν ο Δάσκαλος, αλλά, παρ’ 
όλα αυτά, κοίταξε τη γριούλα και είπε: «Παρακαλώ, πέρνα στο 
σπιτικό μου». Την έβαλε να καθίσει στη θέση που είχε ετοιμάσει 
για τον Δάσκαλο και της έδωσε το φαγητό που είχε μαγειρέψει 
για κείνον, παρότι ένιωθε αγωνία και ανυπομονούσε πότε θα 
τελείωνε το φαγητό της. Η γριούλα συγκινήθηκε με τη γενναιο-
δωρία του. Τον αποχαιρέτησε και έφυγε.

Με το που ξαναετοίμασε το τραπέζι για τον Δάσκαλο, η 
πόρτα ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά ήταν ένας ξένος που είχε 
διασχίσει την έρημο. Τον κοίταξε κατάματα και είπε: «Διψάω. 
Μπορείς να μου δώσεις κάτι να πιω;»

Ένιωσε πάλι απογοήτευση που δεν ήταν ο Δάσκαλος, αλλά, 
παρ’ όλα αυτά, τον προσκάλεσε στο σπίτι του, τον κάθισε στη 
θέση του Δασκάλου και του έβαλε να πιει το κρασί που είχε 
αγοράσει για κείνον. Όταν ο ξένος έφυγε, ο άντρας ξαναετοίμα-
σε το τραπέζι για τον Δάσκαλο.
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Η πόρτα ξαναχτύπησε. Όταν την άνοιξε, στεκόταν στο κατώ-
φλι ένα παιδί που τον κοίταξε και είπε: «Έχω παγώσει. Μπορείς 
να μου δώσεις μια κουβέρτα να σκεπαστώ;»

Ο άντρας απογοητεύτηκε που δεν ήταν ο Δάσκαλος, αλλά 
κοίταξε το παιδί στα μάτια κι ένιωσε αγάπη στην καρδιά του. 
Πήρε γρήγορα τα ρούχα που σκόπευε να δώσει στον Δάσκαλο 
και τα φόρεσε στο παιδί. Εκείνο τον ευχαρίστησε κι έφυγε.

Ο άντρας ξαναετοίμασε τα πάντα κι έπειτα περίμενε μέχρι 
που η ώρα πέρασε. Όταν συνειδητοποίησε ότι ο Δάσκαλος 
δεν θα ερχόταν, απογοητεύτηκε, αλλά τον συγχώρησε αμέσως. 
Είπε στον εαυτό του: «Δεν έπρεπε να περιμένω ότι ο Δάσκαλος 
θα ερχόταν σ’ αυτό το ταπεινό σπιτικό. Παρότι μου είπε ότι θα 
ερχόταν, κάτι σημαντικότερο θα τον έβγαλε απ’ τον δρόμο του. 
Ο Δάσκαλος δεν ήρθε, αλλά τουλάχιστον μου είπε ότι θα ερχό-
ταν και αυτό είναι αρκετό για να γεμίσει η καρδιά μου χαρά». 

Σιγά σιγά μάζεψε το φαγητό και το κρασί κι έπεσε για ύπνο. 
Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκε ότι ήρθε στο σπίτι του ο Δάσκα-
λος. Ο άντρας, που δεν κατάλαβε ότι ονειρευόταν, χάρηκε που 
τον είδε. «Δάσκαλε, ήρθες! Κράτησες τον λόγο σου», του είπε.

Ο Δάσκαλος απάντησε: «Ναι, ήρθα, αλλά ήμουν και πριν 
εδώ. Πεινούσα και μου έδωσες φαγητό. Διψούσα και μου έδω-
σες κρασί. Κρύωνα και μ’ έντυσες. Ό,τι κάνεις για τους άλλους 
είναι σαν να το κάνεις για μένα».

Ο άντρας ξύπνησε και η καρδιά του ήταν γεμάτη χαρά, γιατί 
κατάλαβε τι είχε προσπαθήσει να του διδάξει ο Δάσκαλος. Τον 
αγαπούσε τόσο που έστειλε τρεις ανθρώπους για να του δώσει 
το πολυτιμότερο μάθημα: Ο Δάσκαλος ζει μέσα σε όλους τους 
ανθρώπους. Όταν δίνετε φαγητό σε κάποιον που πεινάει, όταν 
δίνετε νερό σε κάποιον που διψάει, όταν ντύνετε κάποιον που 
κρυώνει, δίνετε αγάπη στον Δάσκαλο.



1. Ο Πληγωμένος Νους

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ποτέ, αλλά από 
μια άποψη είμαστε όλοι Δάσκαλοι και δεξιοτέχνες της αγάπης, 
διότι έχουμε τη δύναμη να διαμορφώνουμε και να ελέγχουμε 
τη ζωή μας.

Όπως ακριβώς οι κοινωνίες και οι θρησκείες όλου του κό-
σμου δημιουργούν εκπληκτικές μυθολογίες, έτσι κι εμείς δημι-
ουργούμε τη δική μας. Η προσωπική μας μυθολογία είναι γε-
μάτη ήρωες και κακούς, αγγέλους και δαίμονες, βασιλιάδες και 
πληβείους. Δημιουργούμε τα είδωλα πολλών ανθρώπων στο 
μυαλό μας, καθώς και πολλαπλές εικόνες του εαυτού μας. Έπει-
τα επιλέγουμε ποια από αυτές τις εικόνες θα χρησιμοποιούμε σε 
κάθε περίπτωση. Μαθαίνουμε να προσποιούμαστε και να προ-
βάλλουμε τις εικόνες μας, και γινόμαστε δεξιοτέχνες αυτού που 
πιστεύουμε ότι είμαστε. Όταν γνωρίζουμε κάποιον, τον κατηγο-
ριοποιούμε αμέσως, και του αποδίδουμε έναν ρόλο στη ζωή μας. 
Δημιουργούμε μια εικόνα των άλλων, σύμφωνα με το ποιοι πι-
στεύουμε ότι είναι. Το ίδιο κάνουμε με όλους και όλα γύρω μας.
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Έχετε τη δύναμη της δημιουργίας. Η δύναμή σας είναι τόσο 
μεγάλη που ό,τι πιστεύετε πραγματοποιείται. Δημιουργείτε τον 
εαυτό σας, όποιοι κι αν πιστεύετε ότι είστε. Είστε αυτοί που εί-
στε, γιατί αυτό πιστεύετε για τον εαυτό σας. Όλη σας η πραγμα-
τικότητα, όλα όσα πιστεύετε, είναι δημιούργημά σας. Έχετε την 
ίδια δύναμη με όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Η κρίσιμη 
διαφορά είναι πώς τη χρησιμοποιείτε, τι δημιουργείτε με αυτή. 
Μπορεί από πολλές απόψεις να είστε ίδιοι με τους άλλους, 
όμως κανείς στον κόσμο δεν ζει ακριβώς όπως εσείς.

Έχετε εξασκηθεί όλη σας τη ζωή για να γίνετε αυτό που 
είστε και το κάνετε τόσο καλά που γίνεστε δεξιοτέχνες αυτού 
που πιστεύετε ότι είστε. Ελέγχετε με δεξιοτεχνία την προσω-
πικότητα και τις πεποιθήσεις σας, κάθε σας πράξη και κάθε 
σας αντίδραση. Εξασκείστε επί χρόνια και επιτυγχάνετε τη 
δεξιοτεχνία που απαιτείται για να γίνετε αυτό που πιστεύετε 
ότι είστε. Μόλις αντιληφθείτε ότι είμαστε όλοι δεξιοτέχνες, θα 
μπορέσετε να διακρίνετε σε τι έχουμε δεξιοτεχνία.

Όταν είμαστε παιδιά και έχουμε πρόβλημα με κάποιον, θυ-
μώνουμε. Για οποιονδήποτε λόγο, ο θυμός αυτός απωθεί το 
πρόβλημα· πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμβαίνει 
και δεύτερη φορά –αντιδρούμε με θυμό–, και τώρα ξέρουμε ότι 
όταν θυμώνουμε απωθούμε το πρόβλημα. Έπειτα εξασκούμα-
στε συνεχώς, μέχρι που γινόμαστε δεξιοτέχνες του θυμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο, γινόμαστε δεξιοτέχνες της ζήλιας, της 
λύπης, της αυτοαπόρριψης. Όλες τις δυστυχίες και τις συμφο-
ρές τις δημιουργούμε εξασκώντας κάποιες συμπεριφορές. Κά-
νουμε συμφωνία με τον εαυτό μας και τις εξασκούμε μέχρι να 
τις αναγάγουμε σε τέχνη. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, που νιώ-
θουμε και που δρούμε γίνεται τόσο αυτόματος που δεν χρειά-
ζεται πλέον να προσέχουμε συνειδητά τι κάνουμε. Συμπεριφε-
ρόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ακολουθώντας το μοτίβο 
δράσης-αντίδρασης.
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Για να γίνουμε δεξιοτέχνες της αγάπης, πρέπει να εξασκη-
θούμε στην αγάπη. Οι προσωπικές σχέσεις είναι κι αυτές μια 
τέχνη και ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε δεξιοτεχνία είναι 
με την εξάσκηση. Έτσι, η τελειοποίηση μιας σχέσης δεν εξαρτά-
ται από θεωρητικές έννοιες ή από την απόκτηση γνώσης, αλλά 
από την πράξη. Εξαρτάται από το πώς ενεργείτε. Φυσικά, για 
να ενεργήσουμε, πρέπει να έχουμε κάποια γνώση ή, τουλάχι-
στον, μια κάπως καλύτερη αντίληψη του πώς λειτουργούν οι 
άνθρωποι.

Θέλω να φανταστείτε ότι ζείτε σε έναν πλανήτη όπου όλοι πά-
σχουν από την ίδια δερματική ασθένεια εδώ και δύο ή τρεις 
χιλιάδες χρόνια. Ολόκληρο το σώμα τους είναι καλυμμένο με 
μολυσμένες πληγές που προκαλούν πόνο όταν κάποιος τις αγ-
γίζει. Φυσικά, πιστεύουν ότι αυτή είναι η κανονική φυσιολογία 
του δέρματος. Ακόμη και τα βιβλία ιατρικής αυτού του πλανήτη 
αναφέρονται στη συγκεκριμένη ασθένεια ως κάτι το φυσιολο-
γικό. Όταν οι άνθρωποι γεννιούνται, το δέρμα τους είναι υγιές, 
αλλά γύρω στα τρία με τέσσερα χρόνια αρχίζουν να εμφανί-
ζονται οι πρώτες πληγές. Όταν πια βρίσκονται στην εφηβεία, 
έχουν πληγές σε όλο τους το σώμα.

Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα συμπεριφέρονται μεταξύ 
τους αυτοί οι άνθρωποι; Όταν συναναστρέφονται ο ένας τον 
άλλο, πρέπει να προστατεύουν τις πληγές τους. Σπάνια αγγί-
ζουν το δέρμα των άλλων, γιατί προκαλεί πολύ πόνο. Αν αγγί-
ζατε το δέρμα κάποιου κατά λάθος, θα ήταν τόσο επίπονο που 
θα σας άγγιζε αμέσως κι εκείνος για να σας εκδικηθεί. Παρ’ όλα 
αυτά, το ένστικτο της αγάπης είναι τόσο ισχυρό που είστε δια-
τεθειμένοι να πληρώσετε το υψηλό αυτό τίμημα του πόνου για 
να έχετε σχέσεις με τους άλλους.
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Τώρα φανταστείτε ότι μια μέρα γίνεται ένα θαύμα. Ξυπνά-
τε και το δέρμα σας έχει θεραπευτεί εντελώς. Δεν έχει πληγές 
και δεν πονά στο άγγιγμα. Αισθάνεστε υπέροχα που το δέρμα 
σας είναι υγιές και που μπορείτε να το αγγίξετε και να έχετε την 
αίσθηση της αφής. Μπορείτε να φανταστείτε να έχετε υγιές δέρ-
μα σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άλλοι πάσχουν από μια δερματι-
κή ασθένεια; Δεν μπορείτε να τους αγγίξετε, γιατί τους πονάτε, 
και κανείς δεν σας αγγίζει, γιατί υποθέτει ότι θα σας πονέσει.

Αν μπορείτε να τα φανταστείτε όλα αυτά, ίσως αντιλαμβάνε-
στε ότι αν κάποιος έρθει από άλλον πλανήτη στη γη, θα έχει μια 
παρόμοια εμπειρία με τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι το δέρμα 
μας που είναι γεμάτο πληγές. Ο επισκέπτης μας θα διαπιστώσει 
ότι είναι ο ανθρώπινος νους που πάσχει από μια ασθένεια που 
ονομάζεται φόβος. Όπως ακριβώς και με το μολυσμένο δέρμα, 
το συναισθηματικό σώμα μας είναι γεμάτο πληγές, οι οποίες πε-
ριέχουν συναισθηματικό δηλητήριο. Οι εκδηλώσεις της ασθέ-
νειας του φόβου είναι ο θυμός, το μίσος, η λύπη, η ζήλια και η 
υποκρισία. Αποτέλεσμα της ασθένειας είναι όλα τα συναισθήμα-
τα που κάνουν τους ανθρώπους να υποφέρουν.

Όλοι πάσχουν από την ίδια ψυχική ασθένεια. Μάλιστα, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος είναι ένα τεράστιο ψυ-
χιατρείο. Όμως, αυτή η πνευματική ασθένεια υπάρχει εδώ και 
χιλιάδες χρόνια και τα βιβλία της ιατρικής, της ψυχιατρικής και 
της ψυχολογίας την περιγράφουν ως κάτι το φυσιολογικό. Τη 
θεωρούν φυσιολογική, αλλά εγώ σας λέω ότι δεν είναι.

Όταν ο φόβος γίνεται υπερβολικός, ο λογικός νους αρχίζει 
να χάνει τον έλεγχο και δεν μπορεί να αντέξει όλες τούτες τις δη-
λητηριασμένες πληγές. Στα βιβλία ψυχολογίας αυτό ονομάζεται 
ψυχασθένεια. Το αποκαλούμε σχιζοφρένεια, παράνοια, ψύχωση, 
αλλά όλες αυτές οι ασθένειες προκαλούνται όταν ο λογικός νους 
είναι τόσο τρομαγμένος και οι πληγές τόσο επίπονες που του εί-
ναι καλύτερο να διακόψει την επαφή με τον εξωτερικό κόσμο.
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Οι άνθρωποι ζουν συνεχώς με τον φόβο ότι θα πληγωθούν 
και αυτό δημιουργεί παντού δραματικές καταστάσεις. Ο τρό-
πος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας είναι τόσο επί-
πονος συναισθηματικά που θυμώνουμε, ζηλεύουμε, φθονούμε 
ή λυπόμαστε χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Ακόμη και το να 
πούμε «Σ’ αγαπώ» μπορεί να είναι τρομακτικό. Όμως, ακόμη κι 
αν οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι επίπονες και τρομα-
κτικές, συνεχίζουμε να κάνουμε σχέσεις, να παντρευόμαστε και 
να φέρνουμε στον κόσμο παιδιά.

Για να προστατέψουμε τις συναισθηματικές μας πληγές, και 
επειδή φοβόμαστε μην πληγωθούμε, δημιουργούμε στο μυα-
λό μας κάτι πολύ περίπλοκο: ένα τεράστιο σύστημα άρνησης. 
Σε αυτό το σύστημα γινόμαστε ειδικοί στα ψέματα. Λέμε τόσο 
περίτεχνα ψέματα στον εαυτό μας που τελικά τα πιστεύουμε. 
Δεν συνειδητοποιούμε καν ότι λέμε ψέματα, και μερικές φορές, 
ακόμη και όταν το καταλαβαίνουμε, δικαιολογούμε και συγχω-
ρούμε το ψέμα για να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τον 
πόνο των πληγών μας.

Η άρνηση είναι σαν ένα τείχος ομίχλης που υψώνεται μπρο-
στά από τα μάτια μας, μας τυφλώνει και δεν μας αφήνει να δούμε 
την αλήθεια. Φοράμε ένα κοινωνικό προσωπείο γιατί είναι πολύ 
επίπονο να δούμε ή να αφήσουμε τους άλλους να δουν το πραγ-
ματικό μας πρόσωπο. Και το σύστημα της άρνησης μας επιτρέπει 
να προσποιούμαστε ότι όλοι πιστεύουν αυτό που εμείς θέλουμε 
να πιστεύουν για μας. Υψώνουμε αυτά τα τείχη για να προστα-
τευτούμε, να κρατήσουμε μακριά τους άλλους. Ωστόσο, μένο-
ντας κλεισμένοι μέσα τους, περιορίζουμε την ελευθερία μας. Οι 
άνθρωποι προσπαθούν να καλυφθούν και να προστατευτούν, κι 
όταν κάποιος λέει «Με εκνευρίζεις», στην πραγματικότητα λέει 
ότι αγγίζετε μια πληγή του νου του και αντιδρά γιατί πονάει.

Όταν συνειδητοποιείτε πως όλοι γύρω σας έχουν συναι-
σθηματικές πληγές γεμάτες δηλητήριο, μπορείτε εύκολα να 
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αντιληφθείτε τι σχέσεις μπορεί να αναπτύσσουν οι άνθρωποι σε 
αυτό που οι Τολτέκοι αποκαλούν όνειρο της κόλασης. Σύμφωνα 
με τους Τολτέκους, όσα πιστεύουμε για τον εαυτό μας και όλα 
όσα γνωρίζουμε για τον κόσμο είναι ένα όνειρο. Αν ανατρέξετε σε 
οποιαδήποτε θρησκευτική περιγραφή της κόλασης, είναι ίδια με 
την ανθρώπινη κοινωνία, με τον τρόπο που ονειρευόμαστε. Η κό-
λαση είναι ένας τόπος βασάνων, φόβου, πολέμου και βίας, επίκρι-
σης και αδικίας, ένας τόπος παντοτινής τιμωρίας. Οι άνθρωποι 
συγκρούονται μεταξύ τους σαν να είναι αρπακτικά της ζούγκλας· 
άνθρωποι γεμάτοι επικρίσεις, ενοχές και συναισθηματικό δηλη-
τήριο – φθόνο, θυμό, μίσος, λύπη, πόνο. Δημιουργούμε όλους 
αυτούς τους μικρούς δαίμονες στο μυαλό μας γιατί έχουμε μάθει 
με το όνειρό μας να φέρνουμε την κόλαση στη ζωή μας.

Καθένας μας δημιουργεί ένα προσωπικό όνειρο, όμως όλοι 
μαζί δημιουργούμε ένα συλλογικό, εξωτερικό όνειρο, το όνει-
ρο της ανθρωπότητας. Το εξωτερικό Όνειρο, ή το Όνειρο του 
Πλανήτη, είναι το συλλογικό όνειρο δισεκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Το μεγάλο Όνειρο περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς 
κανόνες, τους νόμους, τις θρησκείες, τις διάφορες κουλτούρες 
και τους τρόπους ύπαρξης. Όλες αυτές οι πληροφορίες που βρί-
σκονται αποθηκευμένες στο μυαλό μας είναι σαν χιλιάδες φωνές 
που μας μιλούν ταυτόχρονα. Οι Τολτέκοι το αποκαλούν μιτότε.

Ο πραγματικός μας εαυτός είναι αγνή αγάπη· είμαστε Ζωή. 
Ο πραγματικός μας εαυτός δεν έχει καμία σχέση με το Όνειρο, 
αλλά το μιτότε δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματική μας 
φύση. Όταν δείτε το Όνειρο από αυτή την οπτική και αν έχετε 
συνείδηση της πραγματικής σας φύσης, θα καταφέρετε να δια-
κρίνετε την ανόητη συμπεριφορά των ανθρώπων, που, πλέον, 
θα σας φαίνεται αστεία. Αυτό που για άλλους είναι ένα τρομερό 
δράμα, για σας γίνεται κωμωδία. Βλέπετε τους ανθρώπους να 
υποφέρουν για κάτι ασήμαντο που δεν είναι καν πραγματικό. 
Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε 
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σε αυτή την κοινωνία, και μαθαίνουμε να είμαστε σαν όλους 
τους άλλους και συναγωνιζόμαστε στην ανοησία.

Φανταστείτε ότι επισκέπτεστε έναν πλανήτη όπου όλοι 
έχουν διαφορετικό συναισθηματικό νου. Συμπεριφέρονται πά-
ντα με χαρά, αγάπη και γαλήνη. Τώρα φανταστείτε ότι μια μέρα 
ξυπνάτε και βρίσκεστε εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη, και δεν έχετε 
πια συναισθηματικές πληγές. Δεν φοβάστε να είστε ο εαυτός 
σας. Ό,τι κι αν πει κάποιος για σας, ό,τι κι αν κάνει, δεν το παίρ-
νετε προσωπικά και δεν σας πληγώνει. Δεν χρειάζεται να προ-
στατεύετε πια τον εαυτό σας. Δεν φοβάστε να αγαπήσετε, να 
μοιραστείτε, να ανοίξετε την καρδιά σας. Όμως, κανείς άλλος 
δεν είναι σαν εσάς. Πώς μπορείτε να αλληλεπιδράτε με άτομα 
που είναι συναισθηματικά πληγωμένα και γεμάτα φόβο;

Όταν γεννιέται κανείς, ο συναισθηματικός νους –το συναισθη-
ματικό σώμα– είναι απολύτως υγιής. Περίπου γύρω στα τρία με 
τέσσερα χρόνια αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες πληγές στο 
συναισθηματικό σώμα, οι οποίες μολύνονται με συναισθηματι-
κό δηλητήριο. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε παιδιά που είναι δύο 
ή τριών ετών, αν δείτε πώς συμπεριφέρονται, θα διαπιστώσετε 
ότι παίζουν συνεχώς κι ότι πάντα γελούν. Η φαντασία τους είναι 
τόσο ζωηρή και κάθε τους όνειρο είναι μια περιπέτεια εξερεύνη-
σης. Όταν κάτι δεν πάει καλά, αντιδρούν και υπερασπίζονται τον 
εαυτό τους, αλλά έπειτα το προσπερνούν και στρέφουν την προ-
σοχή τους και πάλι στην παρούσα στιγμή, για να ξαναπαίξουν 
και να ξαναδιασκεδάσουν. Ζουν τη στιγμή. Δεν ντρέπονται για 
το παρελθόν· δεν ανησυχούν για το μέλλον. Τα μικρά παιδιά εκ-
φράζουν αυτό που νιώθουν και δεν φοβούνται να αγαπήσουν.

Οι πιο χαρούμενες στιγμές στη ζωή μας είναι όταν παίζουμε 
σαν παιδιά, όταν τραγουδάμε και χορεύουμε, όταν εξερευνούμε 
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και δημιουργούμε για να διασκεδάσουμε. Νιώθουμε υπέροχα 
όταν συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά, γιατί αυτό είναι το φυσι-
ολογικό για το ανθρώπινο μυαλό, η φυσιολογική ανθρώπινη 
τάση. Όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε αθωότητα και μας ήταν φυ-
σικό να εκφράζουμε αγάπη. Τι μας συνέβη, λοιπόν; Τι συνέβη 
σε όλο τον κόσμο;

Η απάντηση είναι ότι όταν είμαστε παιδιά, οι ενήλικοι έχουν 
ήδη την ψυχική ασθένεια, η οποία είναι πολύ μεταδοτική. Πώς 
μας τη μεταδίδουν; Μας «τραβούν την προσοχή», μας μαθαί-
νουν να είμαστε σαν εκείνους. Έτσι μεταδίδουμε την ασθένεια 
στα παιδιά μας και έτσι μας μόλυναν με αυτή οι γονείς, οι δά-
σκαλοι, τα μεγαλύτερα αδέρφια μας, ολόκληρη η κοινωνία των 
ασθενών. Μας τράβηξαν την προσοχή και μας έβαλαν πληρο-
φορίες στο μυαλό μέσω της επανάληψης. Έτσι μαθαίνουμε. 
Έτσι προγραμματίζουμε το ανθρώπινο μυαλό.

Το πρόβλημα είναι το πρόγραμμα, οι πληροφορίες που 
αποθηκεύσαμε στο μυαλό μας. Τραβώντας την προσοχή τους, 
μαθαίνουμε στα παιδιά μια γλώσσα και πώς να διαβάζουν, να 
συμπεριφέρονται και να ονειρεύονται. Τα εξημερώνουμε όπως 
ακριβώς εξημερώνουμε έναν σκύλο ή οποιοδήποτε άλλο ζώο: 
μέσω της τιμωρίας και της ανταμοιβής. Αυτό είναι απολύτως 
φυσιολογικό. Αυτό που αποκαλούμε διαπαιδαγώγηση δεν εί-
ναι τίποτα παραπάνω από εξημέρωση του ανθρώπου.

Φοβόμαστε την τιμωρία, αλλά, αργότερα, φοβόμαστε ότι 
δεν θα πάρουμε ανταμοιβή, ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί για 
τους γονείς, τα αδέρφια ή τον δάσκαλό μας. Έτσι γεννιέται η 
ανάγκη της αποδοχής. Προηγουμένως, δεν μας ενδιέφερε αν 
μας αποδέχονταν ή όχι. Οι απόψεις των άλλων δεν ήταν ση-
μαντικές, κι αυτό γιατί απλά θέλαμε να παίζουμε και να ζούμε 
τη στιγμή.

Ο φόβος ότι δεν θα ανταμειφθούμε μετατρέπεται σε φόβο της 
απόρριψης. Ο φόβος ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί μας ωθεί να 
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προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε μια εικόνα 
του εαυτού μας. Έπειτα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε αυτή 
την εικόνα τού πώς θα ήθελαν οι άλλοι να είμαστε, απλά για να 
γίνουμε αποδεκτοί, απλά για να πάρουμε την ανταμοιβή. Μαθαί-
νουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε και 
εξασκούμαστε στο να γίνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να είμαστε 
καλοί για τους γονείς, τον δάσκαλο, τη θρησκεία μας ή οποιον-
δήποτε άλλο. Εξασκούμαστε συνεχώς και γινόμαστε δεξιοτέχνες 
στο να είμαστε κάτι άλλο από τον πραγματικό μας εαυτό.

Σύντομα ξεχνάμε ποιοι είμαστε πραγματικά και αρχίζουμε 
να ζούμε ως εικόνες του εαυτού μας. Δεν δημιουργούμε μόνο 
μια εικόνα, αλλά πολλές διαφορετικές, αναλόγως με τις κατη-
γορίες ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε. Αρχικά δημιουρ-
γούμε μια εικόνα στο σπίτι και μια άλλη στο σχολείο και όταν 
μεγαλώνουμε δημιουργούμε ακόμη περισσότερες.

Το ίδιο ισχύει και για μια συνηθισμένη σχέση μεταξύ ενός 
άντρα και μιας γυναίκας. Η γυναίκα έχει μια εξωτερική ει-
κόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει στους άλλους, αλλά 
όταν είναι μόνη της έχει άλλη εικόνα για τον εαυτό της. Κι 
ο άντρας έχει μια εξωτερική και μια εσωτερική εικόνα. Όταν 
είναι πια ενήλικοι, η εσωτερική και η εξωτερική εικόνα είναι 
πλέον τόσο διαφορετικές που δεν ταιριάζουν σχεδόν καθό-
λου. Έτσι, σε μια σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας υπάρχουν 
τουλάχιστον τέσσερις εικόνες. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να 
μάθουν πραγματικά ο ένας τον άλλο; Δεν είναι. Το μόνο που 
μπορούν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να κατανοήσουν 
την εικόνα. Όμως, υπάρχουν κι άλλες εικόνες που πρέπει να 
αναφέρουμε.

Όταν ένας άντρας γνωρίζει μια γυναίκα, δημιουργεί μια εικό-
να για εκείνη από τη δική του οπτική, και το ίδιο κάνει κι η γυναί-
κα για τον άντρα. Έπειτα προσπαθούν να βάλουν τον άλλο στο 
καλούπι της εικόνας που έφτιαξαν για εκείνον. Τώρα υπάρχουν 
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ανάμεσά τους έξι εικόνες που τους χωρίζουν. Φυσικά, λένε ψέ-
ματα ο ένας στον άλλο ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιούν. Η 
σχέση τους βασίζεται στον φόβο και στο ψέμα. Δεν βασίζεται 
στην αλήθεια, επειδή δεν μπορούν να δουν μέσα από την ομίχλη.

Όταν είμαστε μικροί, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των εικό-
νων του εαυτού μας. Οι εικόνες μας δεν αμφισβητούνται, μέχρι 
που αρχίζουμε να αλληλεπιδρούμε με τον εξωτερικό κόσμο και 
δεν έχουμε πια την προστασία των γονιών μας. Γι’ αυτό η εφη-
βεία είναι τόσο δύσκολη. Ακόμη κι αν είμαστε προετοιμασμένοι 
να υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τις εικόνες μας, με 
το που προσπαθούμε να τις παρουσιάσουμε στον εξωτερικό 
κόσμο, ο κόσμος μάς πολεμά. Αρχίζει να μας αποδεικνύει, όχι 
μόνο μέσα μας αλλά και δημοσίως, ότι δεν είμαστε πραγματικά 
αυτό που προσποιούμαστε.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός έφηβου αγοριού που προ-
σποιείται ότι είναι πολύ έξυπνο. Μια μέρα στο σχολείο αρχίζει 
να συζητά με κάποιον εξυπνότερο και πιο προετοιμασμένο που 
τον γελοιοποιεί μπροστά σε όλους. Το αγόρι θα προσπαθήσει να 
εξηγήσει και να δικαιολογηθεί στους συμμαθητές του. Θα κάνει 
τον καλό σε όλους και θα προσπαθήσει να διασώσει την εικόνα 
του, αλλά μέσα του ξέρει ότι λέει ψέματα. Φυσικά, κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να μη λυγίσει μπροστά στους συμμαθητές του, αλλά με το 
που μένει μόνος του και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη 
τού έρχεται να τον σπάσει. Μισεί τον εαυτό του· νιώθει ότι είναι ο 
πιο ηλίθιος του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ της 
εσωτερικής του εικόνας και αυτής που προσπαθεί να παρουσιά-
σει στον εξωτερικό κόσμο. Όσο μεγαλύτερη η ασυμφωνία, τόσο 
δυσκολότερη η προσαρμογή στην κοινωνία του Ονείρου, και 
τόσο λιγότερη αγάπη θα αισθάνεται για τον εαυτό του.

Την εικόνα που προβάλλει και την εσωτερική του εικόνα τις 
χωρίζουν ένα σωρό ψέματα. Καμία από τις δύο δεν έχει επα-
φή με την πραγματικότητα· είναι λανθασμένες, αλλά αυτό δεν 
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μπορεί να το καταλάβει. Ίσως μπορεί να το καταλάβει κάποιος 
άλλος, αλλά το αγόρι είναι εντελώς τυφλωμένο. Με το σύστη-
μα της άρνησης προσπαθεί να προστατέψει τις πληγές, αλλά 
οι πληγές είναι πραγματικές και πονά, γιατί προσπαθεί τόσο 
σκληρά να υπερασπιστεί μια ψεύτικη εικόνα.

Όταν είμαστε παιδιά, μαθαίνουμε ότι οι απόψεις των άλ-
λων είναι σημαντικές και ζούμε σύμφωνα με αυτές. Η άποψη 
κάποιου μπορεί να μας ρίξει στην κόλαση, ακόμη κι αν δεν 
είναι αλήθεια: «Είσαι άσχημος. Κάνεις λάθος. Είσαι χαζός». Οι 
απόψεις έχουν μεγάλη επιρροή στην ασυλλόγιστη συμπεριφο-
ρά όσων ζουν στην κόλαση. Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη να ακούμε 
ότι είμαστε καλοί, ότι τα πάμε καλά, ότι είμαστε όμορφοι. «Πώς 
σου φαίνομαι; Σου άρεσε αυτό που είπα; Πώς τα πήγα;»

Έχουμε ανάγκη να ακούμε τις γνώμες των άλλων, επειδή 
έχουμε εξημερωθεί και μπορούμε να χειραγωγηθούμε από αυ-
τές. Γι’ αυτό αποζητάμε την αναγνώριση των άλλων· χρειαζό-
μαστε συναισθηματική στήριξη· έχουμε την ανάγκη να γίνουμε 
αποδεκτοί από το εξωτερικό Όνειρο μέσω των άλλων. Γι’ αυτό 
οι έφηβοι πίνουν αλκοόλ, παίρνουν ναρκωτικά και αρχίζουν το 
κάπνισμα. Απλά για να γίνουν αποδεκτοί από τους άλλους που 
έχουν αυτές τις απόψεις· απλά για να τους θεωρήσουν «κουλ».

Τόσοι άνθρωποι υποφέρουν λόγω των ψεύτικων εικόνων 
που προβάλλουμε. Όλοι προσποιούμαστε ότι είμαστε εξαιρετι-
κά σημαντικοί, αλλά, ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι είμαστε ένα 
μηδενικό. Προσπαθούμε σκληρά να γίνουμε κάποιοι σε αυτή 
την κοινωνία του Ονείρου, να μας αναγνωρίσουν και να μας 
αποδεχτούν. Προσπαθούμε να είμαστε σημαντικοί, να πετύ-
χουμε, να αποκτήσουμε ισχύ, να γίνουμε πλούσιοι και διάση-
μοι, να εκφράσουμε το προσωπικό μας όνειρο και να το επιβά-
λουμε στους γύρω μας. Γιατί; Διότι πιστεύουμε ότι το Όνειρο 
είναι πραγματικό και το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά.


