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Εισαγωγή 
Ο συγγραφέας αυτού του µικρού βιβλίου, ο Naji Cherfan, 
επιλέγει να µετατρέψει σε εµπειρία µάθησης αυτό που 
άλλοι θα θεωρούσαν τραγωδία. Ο άνθρωπος, αντίθετα 
από το ζωικό βασίλειο, έχει τη δύναµη της επιλογής. Ο 
Naji λέει πως µέσα σε µόνο δύο δευτερόλεπτα µπορεί να 
αλλάξει όλη σου η ζωή. Θα πρέπει να ξέρει…συνέβη σε 
αυτόν. Επιλέγει να κοιτάξει µε ειλικρίνεια τα γεγονότα 
γύρω του καθώς ψάχνει βαθειά µέσα στο νόηµα της ζωής. 
Σε έναν κόσµο που έχει χάσει το δρόµο του από την επι-
θυµία για δύναµη και χρήµα, ορισµένα πράγµατα παραµέ-
νουν απλά. Ο Naji απλουστεύει το νόηµα της ζωής στον 
ελάχιστο κοινό παρονοµαστή. Σε µία εξίσωση της αγάπης 
επί της αλήθειας, το αποτέλεσµα είναι ένα. Η αλήθεια και 
η αγάπη είναι αυτό που αναζητούµε, είτε το γνωρίζουµε 
είτε όχι. Κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας από έναν 
τραυµατισµό µε εγκεφαλικές κακώσεις, ο Naji κρατούσε 
ένα ηµερολόγιο γράφοντας τις σκέψεις και τις πνευµατι-
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κές ανακαλύψεις του. Έχοντας ερευνητικό µυαλό και 
όρεξη για πληροφόρηση, φιλτράρει ότι ακούει, διαβάζει 
και αισθάνεται, µέχρις ότου έχει πάρει αυτό που θέλει για 
να σχηµατίσει τη δική του άποψη. Το “Μικρό Βιβλίο 
Σκέψεων και Κειµένων για Έµπνευση” περιέχει τον πυρή-
να των πεποιθήσεών του. Αυτή η γνώση δεν ήταν εύκολο 
να αποκτηθεί αλλά πληρώνει το τίµηµα της πίστης του 
και της διαφώτισής του αδιαµαρτύρητα. Αυτό είναι µέρος 
της γοητείας του. Ακολουθήστε τον Naji και θα βρεθείτε 
στη συντροφιά καλλιτεχνών, ωραίων γυναικών, ανθρώ-
πων µε πάθος για τη ζωή και φίλους που τον λατρεύουν 
και τον σέβονται, όχι για αυτά που κάνει, αλλά για αυτό 
που έχει γίνει. Είναι η προσωποποίηση της θετικής αντιµε-
τώπισης και ένα θαύµα εν τω γίγνεσθαι. Αυτά τα ενθαρ-
ρυντικά κοµµάτια συλλέχθηκαν µεταξύ του 1998 και του 
2003. Ορισµένα είναι πρωτότυπα. Ορισµένα έχει δανει-
στεί. Ορισµένα είναι παραποµπές. 

Πραγµατεύονται πολλά θέµατα αλλά έχουν ένα πράγµα 

κοινό: Μία αλήθεια που βρέθηκε µέσα στη µάχη µεταξύ 
του εγωισµού και του πνεύµατος. ∆ιάβασε και χαλάρωσε. 
Είναι η άποψη ενός άνδρα για το ταξίδι που το λένε ζωή. 
Ο Naji άρχισε αυτό το ταξίδι όταν ήταν 18 ετών και το 
συνεχίζει µία δεκαετία αργότερα. 
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Αισθήµατα 

∆ιάβασα ότι οι αισθήσεις καθοδηγούν τα συναισθήµατά 
µας. Οι νευροεπιστήµες ανακάλυψαν ότι τα συναισθήµα-
τα και οι σκέψεις σχετίζονται. Εάν η λογική είναι αντίθετη 
από το συναίσθηµα, πάντοτε νικά το συναίσθηµα. Αυτό, 
γίνεται επειδή παρά την επιθυµία να εµφανιζόµαστε λογι-
κοί, τα συναισθήµατά µας καθοδηγούν τις επιλογές µας. 
Ακόµη και όταν είµαστε λογικοί, δεν µπορούµε να ξεφύ-
γουµε από ό,τι αισθα νόµαστε. Τα συναισθήµατα και οι 
σκέψεις συνδέονται. Οι σκέψεις γίνονται λέξεις. Οι λέξεις 
γίνονται πράξεις. Οι πράξεις γίνονται συνήθειες. Οι συνή-
θειες γίνονται χαρακτήρας και ο χαρακτήρας διαµορφώ-
νει το πεπρωµένο. Ενώ διάβαζα τον “Προφήτη”, του 
Χαλίλ Τζιµπράν, έµαθα κάτι για την αγάπη και το γάµο. 
Από τα λόγια του κατάλαβα ότι η αγάπη δεν είναι ισχυρή 
κόλλα που συγκρατεί τους ανθρώπους ώστε να µένουν 
µαζί. 
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Οι άνθρωποι χρειάζονται τον προσωπικό χώρο τους. Για 
παράδειγµα, ένας κέδρος και µία φλαµουριά δεν µπορούν 
να µεγαλώσουν ο ένας στην σκιά της άλλης. Οι χορδές σε 
µία κιθάρα είναι χώρια, αλλά όλες µαζί δηµιουργούν υπέ-
ροχες αρµονίες. Αυτό, το µπορούν και δύο άνθρωποι. ∆ύο 
άτοµα δεν θα µπορέσουν να γίνουν ένας άνθρωπος. 
Μπορούν να γεµίσουν ο ένας το φλιτζάνι του άλλου, 
αλλά δεν χρειάζεται να πίνουν από το ίδιο φλιτζάνι. 
Μπορούν να δώσουν ένα κοµµάτι ψωµί ο ένας στον άλλο 
αλλά δεν χρειάζεται να µοιραστούν το ίδιο κοµµάτι. 
Σκεφθείτε τους κίονεςς σε έναν ναό. Οι κίονες υποστηρί-
ζουν το ναό ακόµη και όταν είναι µακριά ο ένας από τον 
άλλον. Αυτή είναι η δυνατότητα της αγάπης µεταξύ δύο 
ανθρώπων. Η αγάπη µπορεί να είναι σαν ένας ωκεανός 
µεταξύ τους, όχι απαραίτητα µία κόλλα που τους κρατά 
µαζί. Τα συναισθήµατα είναι η γλώσσα της ψυχής. 
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Λήψη Αποφάσεων 

Η καλύτερη απόφαση που µπορεί να ληφθεί είναι η σωστή 
απόφαση και η χειρότερη απόφαση είναι να παραµείνεις 
αναποφάσιστος. Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
παίρνουµε µία απόφαση, να είµαστε υπεύθυνοι, άξιοι 
εµπιστοσύνης και να αντιµετωπίζουµε τις καταστάσεις 
επιτόπου. Είναι δύσκολο να λειτουργήσεις όταν είσαι ανα-
ποφάσιστος, διστακτικός ή σε σύγχυση. Στο παρελθόν 
έµαθα «µη θυµώνεις, εκδικήσου». Η πρόσφατη εµπειρία 
µε δίδαξε, «µην εκδικείσαι, απλά προχώρα και συγχώρη-
σε» Όταν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι καλό λέω µέσα 
µου, ότι µπορώ και εγώ να το κάνω. Στην πραγµατικότητα 
δεν έχει γίνει µέχρις ότου το κάνω. Πρώτα µαθαίνω, µετά 
καταλαβαίνω, και τελικά αποµνηµονεύω. Η λήψη αποφά-
σεων απαιτεί σταθερότητα στη διαδικασία της σκέψης. 
Εάν είµαι καλός για µένα, τότε είµαι καλός και για τους 
άλλους. Είµαι υπεύθυνος για τη ζωή µου. 
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Κατευθυντήριες Γραµµές προς 
την Επιτυχία 

Αυτές είναι οι οδηγίες που χρησιµοποιώ για να πετυχαίνω 
στην καθηµερινή ζωή µου. 

1. Θέτω στόχους. 
 2. Ακολουθώ ένα πρόγραµµα 

 3. Γνωρίζω πότε να ζητήσω συµβουλές 

 4. Εργάζοµαι σκληρά 

 Πετυχαίνω «Η επιµονή δεν είναι αγώνας µεγάλος απο-
στάσεων. Είναι αγώνας πολλών µικρών αποστάσεων, η 
µία µετά την άλλη» (Walter Elliot) 
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Ζωή 

Η ζωή είναι µία καθηµερινή άσκηση του δούναι και 
λαβείν, και αυτοί που καταλαβαίνουν καλύτερα αυτήν την 
πραγµατικότητα είναι εκείνοι που τελικά είναι οι νικητές 
της ζωής. Η αντίληψη του περιβάλλοντος και η κατάκτη-
σή του είναι ένα γιγάντιο βήµα προς τη σταθερότητα. 
Αυτή η σταθερότητα οδηγεί στην πραγµατική ευτυχία. 
Υπάρχουν φορές όταν πιέζοµαι προκειµένου να προκαλέ-
σω τις πνευµατικές και τις φυσικές ικανότητές µου. Μετά, 
υπάρχουν στιγµές που κάνω ένα διάλειµµα για να σκε-
φθώ τις εµπειρίες του παρελθόντος. Ενσωµατώνοντας 
την πρόκληση και την ανάµνηση, διατηρώ µία ισορροπία 
στη ζωή µου. Άλλα σηµαντικά συστατικά για την κατά-
κτηση της επιτυχίας σε οποιοδήποτε σχέδιο είναι η επιµο-
νή και η αντοχή. Στη ζωή, δεν είναι πάντοτε οι εξυπνότε-
ροι ή οι πιο ταλαντούχοι που γίνονται διάσηµοι, πλούσιοι 
ή επιτυχηµένοι. Οι άνθρωποι που είναι οι πιο αποφα-
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σισµένοι και αυτοί που εργάζονται σκληρότερα είναι εκεί-
νοι που κατακτούν τις υψηλότερες θέσεις επιτυχίας. Ο 
Έντισον είπε, «επιτυχία είναι 10% έµπνευση και 90% 
ιδρώτας». Η επικοινωνία είναι το µεγαλύτερο αγαθό που 
έχουµε ως άνθρωποι. Χρησιµοποίησε αυτό που έχεις µέσα 
σου για να µάθουν οι άνθρωποι ποιος είσαι. Τίποτε δεν 
γίνεται από σύµπτωση. Εάν κάτι είναι γραφτό να γίνει, 
τότε θα γίνει. Να έχεις θετική άποψη γιατί τίποτε δεν 
είναι καλύτερο. Εάν δεν µπορώ να αποφασίσω τι να πω σε 
κάποια περίσταση, τότε απλά σιωπώ και δεν λέω τίποτε. 
Με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν µου κάνει κριτική ή σχό-
λια. Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων δείχνει ότι 
υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που θέλουν να µοιραστούν. Ο 
σχολιασµός τρίτων ανθρώπων δηµιουργεί αρνητική ενέρ-
γεια τόσο για σένα όσο και για αυτούς που σχολιάζεις. 

Υπάρχει µεγάλη παρηγοριά και ηρεµία στο να ακούς 
άλλους ανθρώπους. Η ακρόαση είναι µεγάλη, αν όχι 
µεγαλύτερη τέχνη από την οµιλία. Όσο πιο πολύ ακούς, 
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τόσο πιο πολλά απορροφάς. Όσο πιο πολλά απορροφάς, 
τόσα πιο πολλά καταλαβαίνεις. Όσο πιο πολλά καταλα-
βαίνεις, τόσο πιο πολύ αγαπάς. Φιλτράρισε τις συµβουλές 
που σου δίνουν οι άνθρωποι και ανάπτυξε την ικανότητα 
να µιλάς για διάφορες ιδέες. Γεννηθήκαµε µε δύο µάτια, 
δύο αυτιά αλλά ένα µόνο στόµα, που σηµαίνει ότι έχουµε 
την ικανότητα να βλέπουµε και να ακούµε δύο φορές 
περισσότερο από ό,τι µιλάµε. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη 
να πείσεις κάποιον για κάτι. Θυµήσου, οι πράξεις µιλάνε 
πιο µεγαλόφωνα από ό,τι τα λόγια. Κάνω ό,τι χρειάζεται 
για να βρω τον εαυτό µου και να αναπτύξω την εσωτερική 
ηρεµία µου. Εστιάζω στον πόνο περισσότερο από ό,τι στα 
δρώµενα και καµιά φορά είναι µόνο στο µυαλό µου. 
Αποδέξου τα πράγµατα όπως είναι και άλλαξε αυτά που 
µπορείς. Εάν επιθυµείς να αλλάξεις τον κόσµο, άρχισε 
από το δικό σου µικρόκοσµο. Όταν αλλάξεις την προσω-
πική σου ενέργεια τότε έχεις την πιθανότητα να αλλάξεις 
την ενέργεια όλων γύρω σου. Ανέλαβε πλήρη ευθύνη για 
τις πράξεις σου και προχώρα. Μπορούµε να βρούµε ικα-



8

νοποίηση και ειρήνη µέσα µας, άσχετα από τους περιο-
ρισµούς των πόρων που έχουµε στη διάθεσή µας. Έχουµε 
µία ζωή, έναν κόσµο, τη ζωή µας και τον κόσµο µας. 
Εστιάσου σε αυτά και βελτίωσέ τα. Η ζωή σε αυτή τη γη 
είναι µία δοκιµασία και ένα ταξίδι για όλους µας. Απλά 
πρέπει να ξέρεις πώς να τη ζήσεις! Βάλε τα δυνατά σου να 
επενδύσεις τώρα για την αιώνια ζωή. 
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Χρόνος 

∆εν είµαστε µέρος του χρόνου. Ο χρόνος είναι µια ιδέα, 
ένα εργαλείο για να πας από το σηµείο Α στο σηµείο Β! 
Είναι σαν να λέµε «Η ηµέρα µου είναι πολύ µεγάλη!» 
Όταν περνάµε πολύ καλά λέµε ότι «ο χρόνος τρέχει, 
πετάει». Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε εστιαστεί στο παρόν. 
Όταν έχουµε απορροφηθεί από ότι κάνουµε, τότε απο-
στασιοποιούµαστε από το επίπεδο σκέψης που λαµβάνει 
υπόψη το χρόνο. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Είναι µόνο ένα 
υποκειµενικό µέτρο, υπό την έννοια ότι σχετίζεται µε το 
τι σκεφτόµαστε. Κάπου διάβασα ότι ένας ήρεµος άνθρω-
πος παίρνει πέντε έως οκτώ εισπνοές το λεπτό. ∆ε σκε-
φτόµαστε την αναπνοή µας. Απλά αναπνέουµε. 
Προσπάθησε να πιάσεις το «χώρο» µεταξύ δύο σκέψεων. 
Όταν το καταφέρεις αυτό, θα αισθανθείς ένα «λεπτό» 
απλής ευτυχίας! Καµία σκέψη, καµία έγνοια. Ο χρόνος 
είναι µία αντίληψη του εγκεφάλου. Για παράδειγµα, όταν 
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γράφουµε διαγώνισµα, κάθε λεπτό είναι βασανιστικό. Ο 
χρόνος είναι όταν σταµατάµε να ενθουσιαζόµαστε µε τη 
ζωή!!! Η λέξη ενθουσιασµός προέρχεται από τα αρχαία 
Ελληνικά «εν-Θεώ» που σηµαίνει ο Θεός µέσα µας! Όταν 
είµαστε ενθουσιασµένοι επιτρέπουµε στο Θεό να εκφρα-
στεί µέσα από εµάς. Όταν πάψουµε να σκεφτόµαστε, επι-
τρέπουµε στο Θεό να εκδηλωθεί µέσα από πράξεις γεν-
ναιοδωρίας, γέλωτα και άνευ όρων αγάπης, απλά αγάπης 
προς χάριν της αγάπης! Λαµπερή, απόλυτη ειρήνη! Η 
∆ιαχείριση του Χρόνου είναι να χρησιµοποιείς το χρόνο 
σου προκειµένου να κάνεις κάτι αποτελεσµατικά. Υπάρχει 
τόση συζήτηση σχετικά µε το χρόνο, ενώ το δώρο του 
Θεού είναι η Αιώνια Ζωή µέσα από τον Ιησού Χριστό τον 
Κύριό µας. Προσπάθησε να ζήσεις στο παρόν. Τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα έχουν να κάνουν 
µε την ανασφάλεια και το άγχος, που οδηγούν σε χαµηλή 
αυτοεκτίµηση. Ο φόβος της καθυστέρησης οδηγεί σε 
καθυστέρηση. Εστιάζοµαι στο να είµαι στο σωστό µέρος 
το σωστό χρόνο και να αφήσω το χρόνο να διαχειριστεί 
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ήρεµα χωρίς να πιέζοµαι. «Μη φοβάσαι, υπάρχει χρόνος 
για όλα και η υποµονή είναι αρετή». Αυτά είναι τα λόγια 
που µου είπε ο πατέρας µου στην αρχή της αποθεραπείας 
µου. Με καθοδηγούν σε κάθε βήµα που κάνω και µου 
έχουν µάθει να εκτιµώ και να µην παίρνω τίποτα ως 
δεδοµένο. Επιπλέον του να διαχειρίζοµαι τον χρόνο µου, 
συνειδητοποίησα ότι πρέπει επίσης να διαχειρίζοµαι την 
ενέργειά µου. Όταν χρειάζεται να γίνει κάτι, ακόµη και 
όταν υποσυνείδητα αφιερώνεις την ενέργειά σου σε αυτό, 
ούτως ή άλλως θα το κάνεις. Ένας τρόπος διαχείρισης της 
ενέργειας σου είναι οι βαθιές εισπνοές. Αυτό, έχει τη 
δράση ενός κουµπιού επανέναρξης για το µυαλό και το 
σώµα επειδή µας βοηθά να εστιάσουµε και να µείνουµε 
στο παρόν. Ο σύντοµος ύπνος ενεργητικότητας αυξάνει 
την ενέργειά µας δίνοντας ανάπαυση και χαλάρωση 
οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και αν γίνεται. Η κόπωση 
είναι µία υπενθύµιση ότι είµαστε αδύναµοι και δεν µπο-
ρούµε να τα κάνουµε όλα όλη την ώρα. Mε το να 
κοιµόµαστε οκτώ ώρες, να εργαζόµαστε οκτώ ώρες και 
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να κάνουµε ότι θέλουµε τις υπόλοιπες οκτώ ώρες, µοιρά-
ζουµε και ισορροπούµε την ενέργεια του πνεύµατος και 
του σώµατος. Στο τέλος της ηµέρας, ο χρόνος είναι απλά 
ότι εσύ κάνεις µε αυτόν. 
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Το Σώµα, το Μυαλό και η Ψυχή 

Το σώµα, το µυαλό και η ψυχή είναι ένα από τη φύση. Το 
σώµα και το µυαλό είναι απτές προσφορές στο Θεό. Το 
πνεύµα είναι ένας σύνδεσµος µε το Θεό και η ψυχή είναι 
µία επιθυµία για το Θεό. Ο συνδυασµός αυτών των στοι-
χείων σε έναν άνθρωπο οδηγεί σε µία φυσική κατάσταση 
αρµονίας και υγείας. Όταν δεν υπάρχει αρµονία, τα 
συµπτώµατα είναι ασθένειες, νοσήµατα και απώλεια ισορ-
ροπίας. Τότε η ιατρική µπαίνει στην εξίσωση. Καµιά φορά 
ανακουφίζει το σώµα και το µυαλό από τον πόνο, αντιµε-
τωπίζει την ασθένεια και θεραπεύει τον άρρωστο. Όµως, 
υπάρχουν πολλές υποτροπιάζουσες ασθένειες που απο-
δεικνύουν ότι ορισµένες θεραπείες είναι µόνο επιφανεια-
κές και ανεπιτυχείς στο να φέρουν τα διάφορα στοιχεία 
ξανά σε ισορροπία. Καθώς κάθε περίπτωση είναι µοναδι-
κή, η απάντηση στην ερώτηση «φάρµακα ή όχι φάρµακα» 
δεν µπορεί να απαντηθεί χωρίς να γνωρίζουµε το περι-
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στατικό. Η αρχή είναι απλή. Να γνωρίζουµε τα αίτια για 
την απώλεια της ισορροπίας στο άτοµο (κάποια είναι 
συναισθηµατικά, ορισµένα ενεργειακά, άλλα οφείλονται 
σε µη ισορροπηµένη διατροφή, άλλα είναι εκ γενετής, 
κλπ). Ξύπνησε τις θεραπευτικές ενέργειες του σώµατος 
και χρησιµοποίησε τη δύναµη του µυαλού να αποκατα-
στήσει καθαρή ενέργεια σε όλα τα ελαττωµατικά µέρη 
του σώµατος µέσα από την ένωση του µυαλού µε την 
ψυχή. Οι τεχνικές για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση µετα-
ξύ σώµατος, µυαλού και ψυχής είναι πολλές και απεριόρι-
στες. Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι: αυτοσυγκέ-
ντρωση, προσευχή, ταϊ τσι, σιάτσου, βελονισµός, ρεφλεξι-
ολογία, µασάζ, µαγνητικά µέταλλα, κλπ. Υπάρχει µία 
γνωσιακή καµπύλη για κάθε άτοµο να εξασκήσει οποια-
δήποτε από αυτές τις τεχνικές και για τη θεραπεία να 
δράσει (εκτός εάν την δίνει κάποιος ειδικός γνώστης. 
Τότε, θα µπορούσε να είναι άµεση εάν οι συνθήκες του 
ατόµου το επιτρέπουν). Η σύγχρονη ιατρική είναι µία 
λύση για όλους µας. Όταν ταυτόχρονα ακολουθείται και 
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µία εναλλακτική τεχνική, τα αποτελέσµατα των συνδυ-
ασµένων θεραπειών µπορεί να είναι πολύ θετικά. Ο για-
τρός θα πρέπει να είναι ενήµερος για την εναλλακτική 
θεραπεία και να ληφθεί η συµβουλή του σε περίπτωση 
που εµφανιστούν ανεπιθύµητες ενέργειες. Σε κάποιο 
σηµείο, το άτοµο µπορεί να έχει συγκεντρώσει αρκετές 
γνώσεις και πνευµατική (συγκέντρωση) δύναµη ώστε να 
µπορεί και χωρίς φάρµακα. Μέχρι τότε, ο καθένας από 
εµάς πρέπει να χρησιµοποιεί κάθε πλευρά της σύγχρονης 
ιατρικής για να βελτιώσει την υγεία του. ∆εν πιστεύω ότι 
τα φάρµακα είναι η λύση για όλα τα προβλήµατα, αλλά σε 
κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη χηµικής ισορροπίας 
που µπορεί να θεραπευτεί µόνο µε τη βοήθεια της ιατρι-
κής. Όµως, πιστεύω ότι τα φάρµακα σε συνδυασµό µε τη 
θεραπεία µπορούν να είναι πολύ χρήσιµα. 
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Η σχέση µε το Θεό 

Ο Θεός µας υπενθυµίζει την αξία µας, την τεράστια αξία 
που έχουµε στα µάτια του. Μας στέλνει προκλήσεις για 
να τραβήξει την προσοχή µας µακριά από τις γήινες ανη-
συχίες και επιθυµίες µας και να µας καθοδηγήσει στο 
«αφανές», το βασίλειο των ουρανών µέσα µας, αυτό το 
µέρος της ψυχής µας όπου όλα είναι τόσο βέβαια. Ο χρό-
νος υπάρχει στο χώρο και ο χώρος υπάρχει στο χρόνο. 
Και τα δύο υπάρχουν στους ανθρώπους. Όταν βάλουµε 
το Χριστό στην καρδιά µας τότε δεν υπάρχουµε πλέον ως 
άνθρωποι αλλά ως αντανακλάσεις του Θεού που δηµι-
ούργησε τον άνθρωπο. Ο χρόνος είναι η µέτρηση του 
χώρου προς ένα τελικό σηµείο. Εµείς δεν έχουµε τέλος. 
Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει χρόνος. Όταν φθάνεις στον 
Παράδεισο δεν έχεις καµία αµφιβολία, καµία ανησυχία 
και κανένα πρόβληµα. Είσαι τόσο ευτυχής, τόσο ήσυχος 
και τόσο εκστατικός, που όλα τα υπόλοιπα µοιάζουν τιπο-
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τένια. Μηδενικά, σκόνη, ανοησίες… Εµείς οι άνθρωποι 
που ζούµε στη γη κάνουµε τόσο µεγάλη φασαρία για το 
τίποτε. Είµαστε όλοι µας τρελοί... πολυάσχολοι κυνηγώ-
ντας το χρόνο που δεν υπάρχει. Όταν φθάσεις σε αυτό το 
ξεχωριστό µέρος µέσα σου, πραγµατικά όλοι µοιάζουν 
σαν να έχουν πάρει ναρκωτικά φίλε µου. Το καλύτερο 
είναι ότι παίρνουν τα πράγµατα στα σοβαρά. Είτε επιλέ-
ξεις να κάνει το σωστή είτε επιλέξεις το λάθος, δεν τους 
νοιάζει. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι λάθος. Έτσι πρέπει 
να το κάνεις. Λένε, δεν έχω χρόνο, πιέζοµαι από το χρόνο, 
θα έρθει ο καιρός. Υποτίθεται ότι πρέπει να ακούµε όλες 
αυτές τις ανοησίες; Νοµίζω ότι φθάνει…εάν υπάρχει και-
ρός είναι ο καιρός που πρέπει να ξυπνήσουµε. 
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Το Φως 

Όταν ανακάλυψα το φως µέσα µου, το άφησα να µεγαλώ-
σει. Τώρα, καταλαβαίνω τι είπε ο Χριστός. «Πιστέψτε στο 
φως», εννοώντας ότι όλο αυτόν τον καιρό, το πραγµατικό 
φως ήταν, είναι και θα είναι ο Χριστός. Χρειαζόµαστε µία 
ισορροπία… την ικανότητα να βλέπουµε την πραγµατι-
κότητα χωρίς να κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας. Είµαστε 
φτιαγµένοι από το σώµα, το µυαλό και την ψυχή. Η ψυχή 
είναι το ωραιότερο από τα τρία αν και δεν είναι ορατή. Το 
µυαλό χρειάζεται να αναπτυχθεί προκειµένου να στείλει 
µηνύµατα που γίνονται δράσεις και συµπεριφορές. Το 
αποτέλεσµα είναι ο σχηµατισµός του χαρακτήρα σου. 
Γνωρίζοντας το Θεό, βρίσκεις τον εαυτό σου. Αν και το 
σώµα είναι προσωρινό, παρέχει µία φυσική εκδήλωση της 
ζωής µας. «Γιατί ο Θεός είναι στην πραγµατικότητα εκεί-
νος που ενεργεί µέσα σας και σας δίνει τη θέληση και την 
κινητήρια δύναµη για την εκτέλεση του θελήµατός του.» 
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Επιδεικνύω τη Χριστιανική µου πίστη µε το παράδειγµα 
της ζωής µου, όχι µε την ταυτότητά µου. Το να µετρώ τις 
ευλογίες µου, όχι µόνο τις αποτυχίες µου, µε βοηθά να 
προχωρώ αντί να πρέπει πάντοτε να εκλογικεύω τα 
πράγµατα. Το να έχω κάτι που θέλω να πετύχω µε ενθαρ-
ρύνει να είµαι οργανωµένος και να παίρνω καλές αποφά-
σεις. «Το χθες είναι ήδη ιστορία, το αύριο µυστήριο, αλλά 
το σήµερα είναι δώρο». (Πηγή, άγνωστη) 
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Ο Θεός στη Ζωή µας 

Όταν µαθαίνουµε το Θεό, γινόµαστε ένα από τα όργανά 
του. Εάν εσύ και εγώ µπορούσαµε να πετύχουµε τη σωτη-
ρία µας µόνοι µας, δεν υπήρχε κανένας λογος για το 
Χριστό να πεθάνει για εµάς. Η Χάρη του Θεού µας 
δυναµώνει και µας σώζει όταν επιλέγουµε να τον αγα-
πάµε. Η πίστη είναι όταν γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι αλη-
θινός αλλά αόρατος. Προσπαθώ να κάνω αυτό που ο 
Θεός βάζει µέσα στην καρδιά µου και όχι αυτό που οι 
άνθρωποι βάζουν µέσα στο κεφάλι µου. Η πίστη ακόµη 
µου λέει ότι ο Χριστός είναι ο µοναδικός αληθινός φίλος 
µου, που µπορώ πάντοτε να εµπιστεύοµαι. Το να ζεις την 
πίστη σου µέσα από το βουβό παραδειγµατισµό εµπλου-
τίζει τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων. Χρησιµοποιούµε 
το µυαλό µας να σκέφτεται, το σώµα µας να δουλεύει και 
την καρδιά να αγαπάει. Το να είσαι παραγωγικός κάθε 
µέρα είναι πράγµα καλό. ∆εν έχει σηµασία σε ποιόν τοµέα 
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της ζωής σου είναι αυτό. ∆εν είναι σηµαντικό τι κάνουν οι 
άλλοι. Είναι το δικό σου προσωπικό αποτέλεσµα. Όταν 
επιτρέπουµε σε µικρά αρνητικά πράγµατα να µεγαλώ-
νουν µέσα µας, αυτά αυξάνονται σαν µεγάλο βάρος 
στους ώµους µας. ∆εν µπορείς να κουβαλάς το καλό στο 
ένα χέρι και το κακό στο άλλο. Μερικές φορές πρέπει να 
δεχόµαστε τα πράγµατα που δεν θέλουµε να δεχτούµε. 
Στη ζωή δεν µπορούµε να εξηγήσουµε τα πάντα. Οι πρά-
ξεις δηµιουργούν τη δική µας προσωπική αλήθεια. Αγάπα, 
εργάσου και παίξε. Κράτα την προσωπική σου αλήθεια 
ακόµη και εάν µοιάζει οι άλλοι να µην την βλέπουν. Όταν 
αναλαµβάνουµε την ευθύνη των πράξεών µας, δεν είναι 
πια απαραίτητο να απολογούµαστε για ότι συµβαίνει. 
Μπορούµε να φιλτράρουµε τις σκέψεις µας προτού µιλή-
σουµε. 
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Ο Κατάλογος των Πρακτικών 
Συµβουλών του Naji  

(κράτα τον ή πέταξέ τον) 

1. Γνώριζε τα όριά σου. 

2.  Να χρησιµοποιείς τα χρήµατα για να αποκτάς ότι χρει-
άζεσαι, αλλά µην συγχέεις την ανάγκη µε την απλη-
στία. 

3.  Να παίρνεις το χρόνο σου όταν κάνεις κάτι έτσι ώστε 
να γίνει αργά αλλά σωστά. Να θυµάσαι ό,τι έρχεται 
εύκολα, χάνεται και εύκολα. 

4.  Αντί να είσαι κουρασµένος και αγχωµένος στη δουλειά 
σου, απλά συγκεντρώσου σε αυτά που πρέπει να γίνουν. 
Το να διατηρείς τον εαυτό σου παραγωγικό θα ανανε-
ώσει την ενεργητικότητά σου και θα δηµιουργήσει 
καλή διάθεση. 



23

5.  Να είσαι ευγνώµων για ό,τι έχεις. 

6.  Να τρως για να ζεις. Μη ζεις για να τρως. Έχει να κάνει 
µε την ποιότητα έναντι της ποσότητας. 

7.  Να έχεις κατανόηση στα συναισθήµατα των άλλων. 

8.  Να είσαι ο εαυτός σου όπου και να είσαι, και να αποδέ-
χεσαι τους άλλους όπως είναι. 

9.  Να έχεις αίσθηση του χιούµορ. 

10.  Να µαθαίνεις από τα λάθη σου προκειµένου να γίνεις 
σοφότερος. 
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Σηµείωµα του συγγραφέα 

Αποδεχόµενος τις πραγµατικότητες της ζωής, µην χρη-
σιµοποιώντας πλέον δικαιολογίες και ξεχνώντας το 
παρελθόν, ζω στο παρόν, το «ΤΩΡΑ». Όταν λέµε «Θα 
µπορούσα να... ή θα έπρεπε να είχα…» θυµάµαι να... σκε-
φθώ, «αλλά το έκανα;» Καµιά φορά είναι απαραίτητο να 
ζήσουµε ακραίες δυσκολίες προκειµένου να εκτιµήσουµε 
τις ευλογίες της ζωής! Με το να µην παίρνουµε τα 
πράγµατα προσωπικά, αποφεύγω να γίνοµαι υπερσυναι-
σθηµατικός. Με το να είµαι παραγωγικός, δεν πληγώ-
νοµαι και ούτε πληγώνω κανέναν γύρω µου. Κάποιος µου 
είπε κάποτε ότι κάθε ηµέρα είναι και ένα θαύµα. Μπορεί 
και κάθε αναπνοή να είναι ένα θαύµα και να εξυµνούµε το 
Θεό καθώς αναπνέουµε. Προσεύχοµαι να είµαι και όχι 
µόνο για να έχω. Η παρουσία του Θεού στη ζωή µου δεί-
χνει τί και πώς να πράξω. ∆εν έχουµε προσκληθεί να 
εργαστούµε για το Θεό αλλά για να επιτρέψουµε στο Θεό 
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να δράσει µέσα από µας. Στην επιστολή του Αποστόλου 
Παύλου προς τους Φιλιππησίους, είπε ότι όλοι οι άνθρω-
ποι θα πρέπει να καλλιεργούν τη σωτηρία τους µε φόβο 
και τρόµο Κυρίου. Πιστεύω ότι εννοεί ότι είµαστε υπεύ-
θυνοι για τη διατήρηση της προσωπικής σχέσης µας µε το 
Θεό. «Ο Θεός τιµωρεί αυτούς που αγαπά» (Προς Εβραίους 
6:12) 
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Όλοι γεννηθήκαµε για να 
λάµψουµε… 

Όλοι γεννηθήκαµε για να λάµψουµε… Με αυτή τη 
δήλωση, ο συγγραφέας κλείνει το βιβλίο του µε σκέ-
ψεις και κείµενα που τον ενέπνευσαν καθώς ανάρρωνε 
από τραυµατικές εγκεφαλικές κακώσεις. Το κουράγιο, η 
πίστη και η αποφασιστικότητα του έδωσαν κίνητρο να 
φιλτράρει τις πληροφορίες που συγκέντρωσε µέσα από 
την εµπειρία του προκειµένου να µοιραστεί αυτά που 
έµαθε µε άλλους. Αυτό είναι το µήνυµα ελπίδας και 
ενθάρρυνσης ενός ανθρώπου προς οποιονδήποτε που 
περνά µέσα από δύσκολους καιρούς που αλλάζουν 
τη ζωή µας.
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