Ι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

Αν θέλαµε να καταµετρήσουµε τους οικογενειακούς ρόλους, όπως αυτοί είναι
γενικά αποδεκτοί και καθορισµένοι, θα καταλήγαµε σε έναν αξιόλογο αριθµό. Υπάρχει
ο ρόλος του πατέρα, της µητέρας, των παιδιών, των αδελφών, υπάρχει και σε ένα
ευρύτερο επίπεδο ο ρόλος του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, των
εξαδέλφων και πιθανόν κάποιων άλλων συγγενών. Όλοι αυτοί, οι ρόλοι βασίζονται
στους συγγενικούς δεσµούς µεταξύ των ατόµων, γι’ αυτό και ο προσδιορισµός τους
είναι απλός και ξεκάθαρος.
Εκτός από τους συγγενικούς δεσµούς, υπάρχει και µια άλλη σχέση µεταξύ των
µελών µιας οικογένειας, µια σχέση συνειδησιακή. Αν θέλαµε να ορίσουµε τους
οικογενειακούς ρόλους µε βάση τη σχέση αυτή, θα διαπιστώναµε ότι στην
πραγµατικότητα δεν είναι παρά µόνο δύο. Ο ένας είναι ο ρόλος της ωριµότητας και ο
άλλος της ανωριµότητας, οι οποίες δεν εκφράζονται στον ίδιο βαθµό από όλους και δεν
ταυτίζονται απαραίτητα µε τους ρόλους που προσδιορίζονται από την ηλικία των
ατόµων και από τη συγγενική τους σχέση. Μπορεί σε µια οικογένεια πιο ώριµος να
είναι ο πατέρας, σε µια άλλη η µητέρα και σε µια τρίτη ένα από τα παιδιά τους. Το
γεγονός αυτό συχνά δηµιουργεί προβλήµατα, καθώς ο ωριµότερος απ’ όλους
επωµίζεται τις περισσότερες ευθύνες και καλείται να έχει µια σταθερή θέση, την οποία
µπορεί οι άλλοι να µην του αναγνωρίζουν ή και ο ίδιος να µην αντέχει πάντα να την
εκφράζει.
Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην πραγµάτωση των οικογενειακών ρόλων
οφείλονται όλα στο γεγονός ότι οι άνθρωποι του παρόντος, µε την εξαίρεση ελάχιστων
περιπτώσεων, δεν έχουµε ακόµα κατακτήσει την απόλυτη ωριµότητα. ∆εν έχουµε,
δηλαδή, τη βαθιά εσωτερική γνώση, που δίνει πληρότητα, αυτονοµία, δύναµη και
αγάπη. Σε µια µελλοντική κοινωνία, όµως, όπου ευχή όλων πρέπει να είναι η
ανθρωπότητα να έχει κατακτήσει πια το επίπεδο αυτό, η πραγµάτωση των ρόλων θα
είναι πολύ απλή. Η συνειδησιακή ανάπτυξη θα συµβαδίζει µε τη βιολογική, η
προσωποποίηση της ωριµότητας θα είναι οι γονείς και οι άλλοι ενήλικοι συγγενείς και
της ανωριµότητας το παιδί ή τα παιδιά και οι µεταξύ τους σχέσεις.
Για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση µεταξύ ωριµότητας και ανωριµότητας,
µπορούµε να την παραστήσουµε και συµβολικά µε µια κάθετη γραµµή, στην κορυφή
της οποίας είναι οι γονείς και στη βάση της το παιδί. Η συνειδησιακή απόσταση µεταξύ
τους είναι µεγάλη, όπως µεγάλη είναι και η διαφορά της σωµατικής ανάπτυξης ενός
ενηλίκου και ενός παιδιού. Από την κορυφή οι γονείς εκχέουν προς το παιδί την ψυχική
τους δύναµη και εκείνο τροφοδοτείται συνεχώς από όσα λαµβάνει. Έτσι, η µεταξύ τους
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διαφορά µειώνεται και, όπως µεγαλώνει το σώµα του παιδιού, παράλληλα
αναπτύσσεται και η ωριµότητα του και πλησιάζει όλο και περισσότερο των γονιών του,
ώσπου να φτάσει την ολοκλήρωση της.
Η παράσταση αυτή δεν αφορά µόνο µια µελλοντική ιδανική κατάσταση, αφορά και
την παρούσα πραγµατικότητα. Οι σηµερινοί γονείς, παρόλο που δεν έχουν φτάσει στην
κορυφή της εξέλιξης τους, βρίσκονται πάντα σε ένα επίπεδο πάνω από το παιδί,
τουλάχιστον όσο αυτό διανύει την παιδική ηλικία. Από το επίπεδο που έχουν
κατακτήσει του προσφέρουν ό,τι µπορούν, τις γνώσεις τους, την αγάπη, τη φροντίδα, το
ενδιαφέρον. Του δίνουν, όµως, και όλα όσα εµπεριέχει το πεδίο κατάκτησης τους, όλες
τις ανασφάλειες, τις αδυναµίες και τα προβλήµατα, που οι ίδιοι δεν έχουν ακόµα
ξεπεράσει. Του δίνουν, δηλαδή, τόσο τα ώριµα όσο και τα ανώριµα στοιχεία του
εαυτού τους. Το παιδί µε τη σειρά του δεν είναι πάντα εύκολο να ξεπεράσει την
ανωριµότητα των γονιών του, γι’ αυτό και συχνά παρεµποδίζεται να ανέβει τη δική του
συνειδησιακή κλίµακα, µε αποτέλεσµα να φτάνει στην ενηλικίωση κουβαλώντας µαζί
του πολλές παιδικές ανάγκες. Φυσική αυτή η διαδικασία, εφόσον όλοι βρισκόµαστε σε
κάποια υποπεδία της εξέλιξης µας. Φυσική, αλλά και απαραίτητο να συνειδητοποιηθεί,
ώστε να επιταχύνουµε το ρυθµό της για να βοηθήσουµε τόσο τον εαυτό µας, όσο και τα
παιδιά µας.
Πριν δώσουµε συγκεκριµένα παραδείγµατα ανωριµότητας και τρόπων
αντιµετώπισης τους, θα µελετήσουµε ένα ακόµα θέµα, τις σχέσεις του πατέρα και της
µητέρας. Το θέµα αυτό θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στα κεφάλαια που θα
πραγµατεύονται τη λειτουργία του ανθρώπου µε το σύντροφο του, επειδή, όµως, αφορά
άµεσα την ανωριµότητα που αναλύεται εδώ, είναι απαραίτητο να δοθούν ορισµένα
σχετικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά θα αναφανεί ότι ένα από τα βασικά εµπόδια
στην έκφραση της ωριµότητας είναι η δυσκολία ένωσης του αντρόγυνου.
Σύµφωνα µε τη συµβολική παράσταση που κάναµε, ο πατέρας και η µητέρα είναι
τοποθετηµένοι σε ένα σηµείο πάνω στην κάθετη ευθεία, από το οποίο, συµβολικά
πάντα, εκχέουν τη δύναµη τους προς το παιδί. Στην πραγµατικότητα, όµως, σπάνια
βρίσκονται και οι δύο µαζί στο κοινό αυτό σηµείο. Αν και µπορεί να έχουν µια
παράλληλη πορεία και να έχουν κατακτήσει όµοια επίπεδα συνείδησης, αυτό δε
σηµαίνει ότι έχουν γίνει «ψυχή τε και σώµατι» ένα. Εφόσον η ένωση δεν
ολοκληρώνεται, είναι φυσικό να υπάρχει µια απόσταση µεταξύ τους και, εποµένως, να
µην εκχέουν στα παιδιά τους την ενωµένη δύναµη τους. Ο καθένας δίνει ό,τι µπορεί
από τη δική του θέση, την οποία διασταυρώνει άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο και άλλοτε δε
διασταυρώνει καθόλου µε του συντρόφου του. Αποτέλεσµα αυτής της λειτουργίας είναι
ότι η κάθετη έκχυση παύει να υφίσταται και τη θέση της λαµβάνουν δύο πλάγιες. Στην
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κορυφή της µίας είναι ο πατέρας, στην άλλη βρίσκεται η µητέρα και στη βάση των δύο
παραµένει πάντα το παιδί, το κοινό σηµείο κατάληξης τους.
Παρόλο που ο ανήλικος έχει µεγάλη ανάγκη να λάβει και τις δύο δυνάµεις που του
δίνουν ο πατέρας και η µητέρα, αυτές δεν µπορούν να τον καλύψουν ουσιαστικά, αν
δεν υπάρχει η µεταξύ τους ένωση. Γιατί µη ένωση σηµαίνει µη πληρότητα, η οποία δεν
είναι ωριµότητα και, εποµένως, δε βοηθά το παιδί στην ανάπτυξη του. Επειδή, όπως
είπαµε, η πληρότητα είναι ένα στάδιο εξέλιξης από το οποίο απέχουµε πολύ, αυτό που
πρέπει να γίνει προς το παρόν είναι οι γονείς να εργάζονται σταθερά για την ένωση
τους. Να φροντίζουν ώστε ο ένας να συµπληρώνει τις ελλείψεις του άλλου, να
καλύπτουν όσο µπορούν τις ανάγκες τους και να µεταφέρουν στο παιδί το επίπεδο
εκείνο που κατακτούν κάθε φορά, για να το βοηθούν όλο και πιο ουσιαστικά στη δική
του πορεία. Όταν αυτό συµβαίνει, η συµβολική παράσταση διαφοροποιείται. Οι δύο
πλάγιες, από την κορυφή των οποίων θεωρήσαµε ότι εκχέονται οι δυνάµεις του πατέρα
και της µητέρας, εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά τώρα ενώνονται µεταξύ τους µε µια
οριζόντια, που παριστάνει την ανακύκλιση των δυνάµεων αυτών. Έτσι δοµείται ένα
τρίγωνο και το παιδί, που βρίσκεται στην κάτω γωνία, λαµβάνει µια πιο άρτια δύναµη
και από τους δύο. Αυτή αυξάνει συνεχώς, εφόσον η τριγωνική διάταξη
σταθεροποιείται, οι γονείς διατηρούν τη µεταξύ τους σύνδεση και µεταφέρουν στο
παιδί την όλο και µεγαλύτερη πληρότητα που βιώνουν.
Τα αίτια της ανωριµότητας είναι πολλά και θα αναφερόµαστε σ’ αυτά ανάλογα µε
το θέµα που πραγµατευόµαστε, θέλουµε, όµως, να επισηµάνουµε κάτι, ότι η γνώση των
αιτίων από ένα σηµείο και πέρα δεν είναι αρκετή. Βοηθά στην κατανόηση του
προβλήµατος, αλλά δεν το λύνει, αν δεν κάνει και ο άνθρωπος κάτι για να φέρει τη
λύση του. Κι αυτό το κάτι είναι να αλλάξει ο ίδιος, να πάρει την απόφαση να
µεγαλώσει και να βγει από τις δεσµεύσεις που του έχουν δηµιουργήσει παρελθοντικές
καταστάσεις. Αν δεν αλλάξει, µπορεί να φτάσει ακόµα και στη γεροντική ηλικία,
διατηρώντας µια πίκρα για όσα δεν έλαβε όταν ήταν παιδί, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να προσφέρει τίποτα στους άλλους. Έλεγε ένας ψυχίατρος σε όσους ασθενείς
είχαν τύψεις γιατί δε βοηθούσαν τους συγγενείς τους και ρωτούσαν τι έπρεπε να
κάνουν: «Να µην κάνεις τίποτα γι’ αυτούς προς το παρόν, το µόνο που πρέπει να κάνεις
τώρα είναι να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Όταν εσύ βρεις τη δύναµη σου, τότε κι εκείνοι
θα λάβουν από εσένα όσα χρειάζονται».
Θέµα του καθενός είναι να εργαστεί για την εξέλιξη του και να αναζητήσει την
πληρότητα µέσα του και όχι στους άλλους. Αυτό, όµως, δε γνωρίζουν όλοι πώς να το
κάνουν ή, κι αν ακόµα το γνωρίζουν, προτιµούν να περιµένουν να το κάνουν οι άλλοι
για λογαριασµό τους. Γι’ αυτό και ορισµένοι ενήλικες παραµένουν σε µια κατάσταση
στέρησης και εξακολουθούν να απαιτούν από τους γονείς τους να τους καλύψουν τις
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ανικανοποίητες ανάγκες τους, για τις οποίες τους θεωρούν υπαίτιους. Παρόλο που
µπορεί να αναγνωρίζουν τη µαταιότητα των απαιτήσεων τους, να έχουν πεισθεί ότι οι
γονείς τους δεν είναι σε θέση να τους προσφέρουν κάτι που και οι ίδιοι δεν έχουν, δεν
παύουν να τους το ζητούν και να απογοητεύονται, όταν δεν το λαµβάνουν. Πολλές
φορές η ανάγκη τους είναι τόση, ώστε µεταθέτουν το πρόβληµα από τους γονείς τους
σε οποιονδήποτε συµβολίζει γι’ αυτούς µια θέση δύναµης και αγάπης, σ’ έναν
εργοδότη, σ’ ένα σύντροφο ή σ’ ένα φιλικό πρόσωπο, που θεωρούν ικανό να τους
προσφέρει όσα επιθυµούν. Λόγω αυτής της εµµονής τα οικογενειακά τους προβλήµατα
επεκτείνονται και στις άλλες σχέσεις τους, όπου έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις.
Η διδασκαλία που δίνεται στον Όµιλο συµπεριλαµβάνει, στα αρχικά στάδια κυρίως,
την εργασία που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γνωρίσει τον εαυτό του, τις
αδυναµίες του και τις δυνατότητες του. Καθώς οι πρώτες αυτές γνώσεις αποκτώνται,
αρχίζει η εκπαίδευση για τον τρόπο, µε τον οποίο µπορεί να προσφέρει υπηρεσία στους
άλλους. Το αποτέλεσµα της προσφοράς δεν είναι θετικό µόνο για εκείνον που τη
λαµβάνει, αλλά και για εκείνον που τη δίνει, γιατί του αποκαλύπτει τις κρυµµένες του
ικανότητες και τον βοηθά να πιστέψει στον εαυτό του. Όσο η πίστη αυτή µεγαλώνει, η
εξάρτηση µειώνεται, η ωριµότητα αυξάνει και προετοιµάζει τον άνθρωπο για τα
επόµενα βήµατα της πνευµατικής του πορείας.
Στην πρώτη συνάντηση της οµάδας, που είχε εκφράσει την επιθυµία να µελετήσει
το θέµα «οικογένεια», υπενθύµισα στους παρόντες τα λόγια του ∆ασκάλου, ότι η
οικογένεια είναι ο πρώτος χώρος προσφοράς και υπηρεσίας για εκείνον που θέλει να
ακολουθήσει έναν πνευµατικό δρόµο. Αυτό το γνώριζαν ήδη όλοι, καθώς το είχαν
διδαχθεί στις οµάδες µελέτης εαυτού που παρακολουθούσαν. Ορισµένοι, που είχαν
γνωρίσει τον ∆άσκαλο προσωπικά, είχαν ακούσει από τον ίδιο τη διδασκαλία αυτή και
πολλοί είχαν αρχίσει να την εφαρµόζουν και ήταν έτοιµοι να δώσουν συγκεκριµένα
παραδείγµατα των θετικών ή και αρνητικών αποτελεσµάτων της εργασίας τους.
Στην αρχή µίλησε ένας άντρας σαράντα περίπου ετών, που είχε µεγαλώσει σε µια
οικογένεια µε πολλά παιδιά. Από πολύ µικρός είχε την εντύπωση ότι ο πατέρας του
προτιµούσε τα αδέλφια του από τον ίδιο, ότι δεν τον φρόντιζε όσο εκείνα, σαν να µην
τον αγαπούσε αρκετά. Αυτό του είχε δηµιουργήσει την αίσθηση του αδικηµένου, που
τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή και τον βασάνιζε. Πίστευε ότι όλοι τον αδικούν
και ιδιαίτερα όσοι είχαν µια θέση δύναµης απέναντί του. Το πρόβληµα ήταν πολύ
εµφανές στον επαγγελµατικό του χώρο, όπου έβλεπε τους συναδέλφους του σαν
αδέλφια του και τον εργοδότη του σαν έναν πατέρα. Όποτε θεωρούσε ότι δε λάµβανε
ό,τι και οι άλλοι, η αίσθηση της αδικίας αναζωπυρωνόταν και εκείνος ένιωθε
παραπονεµένος κι αδύναµος σαν κακοµοίρης.

ΚΛΑΙΡΗ ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Η λύση του προβλήµατος άρχισε, όπως διηγήθηκε ο ίδιος, µε την εργασία της
αυτοπαρατήρησης. Πρώτα παρατήρησε τον εαυτό του, για να δει πώς ήταν όταν τον
έπιανε το παράπονο, και αυτό που είδε δεν του άρεσε καθόλου, γιατί έµοιαζε σαν ένα
κλαψιάρικο παιδί µε αντρικό σώµα. Προχώρησε την παρατήρηση σε µεγαλύτερο βάθος
και διαπίστωσε ότι γινόταν ασυνείδητα «κακοµοίρης», για να προσελκύσει την
προσοχή και την εύνοια των άλλων. Αυτό συχνά έφερνε το αντίθετο αποτέλεσµα,
καθώς εκείνοι τον απέρριπταν ακόµα περισσότερο και δεν του είχαν πια καµιά
εµπιστοσύνη. Στο σηµείο αυτό άρχισε να παρατηρεί και τους άλλους και τότε
συνειδητοποίησε ότι πίσω από κάθε λανθασµένη τους συµπεριφορά κρυβόταν ένα δικό
τους πρόβληµα, µια δική τους αδυναµία και ότι δεν ήξεραν πάντα να φερθούν σωστά.
Κατάληξη αυτής της εργασίας ήταν να µειωθούν οι απαιτήσεις του και παράλληλα
να αρχίσει να µειώνεται η αίσθηση του αδικηµένου. Στη θέση της ερχόταν σταδιακά
ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους άλλους και µια ανάγκη να τους προσφέρει εκείνος
ό,τι µπορούσε. Αναθεώρησε τη στάση του προς τον πατέρα του και έπαψε να του
γυρεύει κάτι κάθε φορά που τον συναντούσε, προσπαθώντας, αντίθετα, να του δίνει
εκείνος την αγάπη του και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στο βαθµό που αυτό γινόταν, βίωνε
την ευχαρίστηση της προσφοράς, ένιωθε πιο ώριµος και ο πατέρας του ηρεµούσε και
ήταν πιο άνετος και εκδηλωτικός µαζί του. Ορισµένες φορές, βέβαια, κάποια «αδικία»
τον έριχνε πάλι σε αποδυνάµωση και ξαναγινόταν το παραπονεµένο παιδί του
παρελθόντος. Αυτό, όµως, δεν τον τρόµαζε πια, γιατί γνώριζε ότι η εδραίωση στη θέση
της ωριµότητας δεν κατακτιέται εύκολα και ότι εκείνο που είχε σηµασία ήταν να
πορεύεται σταθερά το δρόµο προς αυτήν, όσο µακρύς κι αν ήταν.
Μετά το τέλος της αφήγησης του πήρε το λόγο µια γυναίκα, που η µητέρα της ήταν
αρκετά ηλικιωµένη, και είπε τα εξής: «Όλη τη διδασκαλία για την αυτοπαρατήρηση και
τη σηµασία της προσφοράς την έχω πάρει κι εγώ, γιατί είµαι πολύ καιρό µέλος του
Οµίλου. Την έχω κατανοήσει και την έχω εφαρµόσει µε αρκετή επιτυχία σε πολλές
περιπτώσεις, ακόµα και µε τη µητέρα µου, µε την οποία είχα πάντα τα περισσότερα
προβλήµατα λόγω του χαρακτήρα της. Έχω, επίσης, καταλάβει ότι συχνά η σχέση µας
αντιστρέφεται, καθώς εκείνη είναι πολύ ανώριµη και εγώ καλούµαι να γίνω πιο ώριµη,
να γίνω κατά κάποιο τρόπο η µητέρα της. Πίστευα ότι όλα πήγαιναν πολύ καλά, τον
τελευταίο, όµως, χρόνο κάτι συµβαίνει πάλι και µε κάνει να νιώθω πολύ
απογοητευµένη, να αµφιβάλλω αν έχω καταφέρει να βελτιώσω τις σχέσεις µας.
Μετά το θάνατο του πατέρα µου, η µητέρα µου αποφάσισε να ζήσει µόνη της σ’ ένα
εξοχικό σπίτι. Το καλοκαίρι είναι αρκετά καλά, γιατί έχει κόσµο και φίλους κοντά της.
Το χειµώνα, όµως, είναι πολύ µόνη και πρέπει να πηγαίνω να τη βλέπω κάθε
Σαββατοκύριακο που δεν εργάζοµαι. Επειδή πλήττει, δηµιουργεί συνεχώς δουλειές µε
µαστόρους, που δεν τελειώνουν ποτέ, έχουµε µόνιµα ένα σπίτι γιαπί, και τις συνέπειες
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τις πληρώνω εγώ, που περνώ δυο µέρες καθαρίζοντας. Εκείνη µε εγκαταλείπει µόνη,
για να πάει στην εκκλησία ή σε κοντινά σπίτια να βοηθήσει κάποιους που έχουν
ανάγκη. Γυρίζω σπίτι µου κατάκοπη, εκνευρισµένη και µε πολλές αντιδράσεις για τη
στάση της. ∆εν ξέρω πια αν η καθαριότητα που κάνω είναι υπηρεσία ή µήπως την
κακοµαθαίνω µε τη συµπεριφορά µου».
Τα µέλη της οµάδας, που άκουσαν όλη αυτή την ιστορία, έδειξαν µεγάλη
αυστηρότητα προς τη γυναίκα. Ένας της είπε ότι υπηρεσία που γίνεται µε αντίδραση
δεν είναι πραγµατική υπηρεσία. Ένας άλλος επισήµανε ότι είναι πολύ θετικό που η
µητέρα της πηγαίνει στην εκκλησία και σε φτωχούς κι ότι δε θα έπρεπε να ενοχλείται
που την αφήνει µόνη. Ένας τρίτος θεώρησε πολύ θετικό και το ότι έχει βρει σαν λύση
για την πλήξη της όλες αυτές τις πρακτικές δουλειές, γιατί διαφορετικά µπορεί να
πάθαινε µελαγχολία. Ακόµα και µια φίλη της, που γνώριζε τις δυσκολίες που είχε
περάσει σαν παιδί, λόγω της εγωκεντρικής στάσης της µητέρας της, της τόνισε ότι ένας
πνευµατικός άνθρωπος καλείται να πάει πάνω από όλα αυτά και να εκφράσει αγάπη και
κατανόηση.
Οι απόψεις αυτές δε βοήθησαν τη γυναίκα, γιατί τις είχε ήδη σκεφτεί και
επεξεργαστεί χωρίς αποτέλεσµα. Κάποιο άλλο στοιχείο έλειπε, κάποια ακόµα γνώση
χρειαζόταν, για να κατανοήσει ποιο ήταν το λάθος της και πώς να το διορθώσει. Η
συζήτηση, που συνεχίστηκε για αρκετή ώρα και αναζητήθηκε το βαθύτερο αίτιο του
προβλήµατος, κατέληξε στην εξής ανάλυση:
Τι στην πραγµατικότητα ήθελε η µητέρα από την κόρη της, χωρίς φυσικά να το
συνειδητοποιεί, δηµιουργώντας τόση ακαταστασία στο σπίτι και ζητώντας της να το
καθαρίσει χωρίς τη βοήθεια της; Μια άλλη κάθαρση ζητούσε στην ουσία, µια κάθαρση
στις σχέσεις τους, µια ολοκληρωτική διάλυση των αρνητικών καταλοίπων του
παρελθόντος. Φεύγοντας από κοντά της την ώρα που εκείνη εργαζόταν, ήταν σαν να
της έλεγε: «Ανάλαβε εσύ την ευθύνη, εγώ δεν µπορώ να βοηθήσω, έχω άλλες ασχολίες,
δεν είµαι ώριµη ν’ ασχοληθώ µε ένα τέτοιο θέµα. Καθάρισε εσύ την καρδιά σου από
όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ηρέµησε, γιατί έτσι θα ηρεµήσω κι εγώ. Θα
λυτρωθώ από τις τύψεις µου, µόνο όταν καταλάβω ότι µ’ αγαπάς αληθινά». Και όσο η
κόρη δεν ολοκλήρωνε αυτή τη βαθιά εργασία, όσο δεν έκανε την ουσιαστική αλλαγή, η
µητέρα συνέχιζε να κτίζει και να γκρεµίζει, απαιτώντας της να καθαρίζει συνεχώς ένα
ακατάστατο σπίτι, αντί να ξεκουράζεται ήσυχη κοντά της.
Η ανάλυση αυτή έφερε µια ικανοποίηση στην οµάδα, αλλά δηµιούργησε και έναν
προβληµατισµό. Μπορεί ένας άνθρωπος στερηµένος ή αδικηµένος να κατακτήσει µια
τέτοια ωριµότητα; Μπορεί να αναδύσει από µέσα του την αγάπη µιας µητέρας ή τη
δύναµη ενός πατέρα, όταν είναι ακόµα συνειδησιακά παιδί, ώστε να βοηθήσει όχι µόνο
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τον εαυτό του, αλλά και τους γονείς του; Καθώς το θέµα ήταν δύσκολο για να
αναπτυχθεί, χωρίς να έχει µελετηθεί, η οµάδα αποφάσισε να το αναβάλει για την
επόµενη συνάντηση, αφού προηγουµένως θα είχε γίνει από όλους µια συγκεκριµένη
εργασία. Η εργασία ήταν η εξής: Να θεωρεί ο καθένας ότι αναλαµβάνει σαν πατέρας
και σαν µητέρα τον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος εαυτός του είναι ταυτόχρονα και παιδί.
Να ερευνήσει αν µια τέτοια θεώρηση οδηγεί και στην αντίστοιχη πραγµάτωση, αν
δηλαδή αναπτύσσει την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στον εαυτό του. Να δει, τέλος,
κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία τον βοηθά να αναλάβει τις ευθύνες του και απέναντι
στους άλλους.
Τα µέλη της οµάδας έφυγαν εκείνη τη µέρα από τον Όµιλο µε πολλές σκέψεις και
συναισθήµατα. ∆ιαισθάνονταν ότι η άσκηση που θα έκαναν θα οδηγούσε σε διάφορες
αποκαλύψεις, όχι πάντα ευχάριστες. ∆ιαισθάνονταν, επίσης, ότι θα τους οδηγούσε σε
νέες συνειδητοποιήσεις, αρκετά σηµαντικές. Ορισµένοι θεωρούσαν την εργασία αυτή
σαν παιχνίδι, καθώς θα υποδύονταν τους ρόλους του πατέρα, της µητέρας και του
παιδιού. Όλοι. τέλος, είχαν µια περιέργεια να ξεκινήσουν την εργασία, και πράγµατι
έτσι έκαναν, όπως αποδείχτηκε από τα πολλά παραδείγµατα που έφεραν στην επόµενη
συνάντηση. Παραδείγµατα που αποκάλυπταν τόσο τις αδυναµίες του ανθρώπου, όσο
και τις κρυµµένες δυνάµεις του και δυνατότητες του.

