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1ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Υπάρχει μέσα σου μια φωνή που σου λέει: Είσαι προορισμένος για 

κάτι μεγάλο; 

Και υπάρχει ταυτόχρονα μια άλλη φωνή που σου λέει διαρκώς 

ότι είσαι ανεπαρκής, ότι σου λείπει το «αρκετά»: ότι δεν είσαι αρ-

κετά έξυπνος, αρκετά πειθαρχημένος, αρκετά ταλαντούχος, αρκε-

τά έμπειρος, αρκετά καλός;… 

Η καθοριστική ερώτηση είναι η εξής: Ποια φωνή ακούς; 

Το έχουμε ζήσει όλοι. Τα λόγια που λένε οι άλλοι μπορούν να 

μας κάνουν να βγάλουμε φτερά ή να μας πληγώσουν τρομερά. Άλ-

λα μπορούν να μας ενθαρρύνουν ή να μας πειράξουν… Τι γίνεται 

όμως με τα λόγια που λέμε εμείς στον εαυτό μας; 

Αυτά που λέμε εμείς στον εαυτό μας μας επηρεάζουν πολύ πε-

ρισσότερο από κάθε φωνή που έρχεται απέξω. 

Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να λέμε στους άλλους: «Είσαι 

αποτυχημένος. Είσαι χοντρός και άσχημος. Είσαι φοβερά τεμπέλης. 

Δεν μπορείς. Δεν είσαι αρκετός. Είσαι στον μέσο όρο στην καλύτε-

ρη περίπτωση.» –Επιτρέπεται όμως να λέμε τέτοια πράγματα στον 

ίδιο μας τον εαυτό; 

Πώς θα ήταν τα πράγματα αν αντιθέτως ψιθύριζες στον εαυτό 

σου: «Μπορείς. Είσαι αξιαγάπητος. Είσαι πανέμορφος. Είσαι κάτι 

πολύ ιδιαίτερο. Είσαι τέλειος ακριβώς όπως είσαι.» 

Ίσως διαισθάνεσαι ότι αν έλεγες κάτι τέτοιο στον εαυτό σου 

και το πίστευες μάλιστα… Τότε θα ήξερες ότι: Μπορώ να πετύχω 

σε οτιδήποτε κι αν κάνω. 
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Πώς θα ένιωθες αν ήξερες με απόλυτη βεβαιότητα ότι: Θα πε-

τύχω. Δεν με σταματάει τίποτα. Θα εξασφαλίσω μια πραγματικά 

καλή και γεμάτη ζωή στην οικογένειά μου και στον εαυτό μου. 

Κι αν ταυτόχρονα ένιωθες αυτή τη μεγάλη εσωτερική γαλήνη, 

αυτή τη γνώση: Κάνω το σωστό. Όχι πάντα. Πολύ συχνά όμως, 

ώστε να αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου.  

Όλοι μας ονειρευόμαστε να νιώσουμε αυτή τη μεγάλη εσωτε-

ρική βεβαιότητα. Αυτή τη σίγουρη αίσθηση: Μπορώ. Κάλλιστα 

μπορώ. Ονειρευόμαστε να αποκτήσουμε ακλόνητη αυτοπεποίθηση. 

Έπειτα από τριάντα χρόνια υποστήριξης και καθοδήγησης ξέ-

ρω πλέον ότι η αυτοπεποίθηση είναι για όλους μας απερίγραπτα 

σημαντική. Και αντιστρόφως ότι χωρίς αυτοπεποίθηση δεν είναι 

δυνατόν να έχουμε μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή. 

 

 

Τι διαφοροποιεί τους επιτυχημένους ανθρώπους  

από τους υπόλοιπους; 

 

Ακόμα και για τους επιτυχημένους ανθρώπους η ζωή δεν κυλάει 

πάντα ομαλά. Ούτε και για εκείνους είναι κάθε μέρα γιορτή. Ούτε 

είναι και πιο τυχεροί από τους άλλους. 

Έμαθαν όμως το πιο σημαντικό απ’ όλα. Πώς μπορούν να ενι-

σχύουν όλο και περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. 

Εκεί όπου δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους άλλα συναισθήματα. Ανησυχίες. Ανασφάλεια. Αμ-

φιβολία. Φόβος. Ακόμα κι ένα μικρό πρόβλημα γίνεται τότε μοι-

ραίο. Νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σκεφτό-

μαστε: «Δεν μπορώ…» 

Όταν όμως έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να νικήσεις τον φό-

βο σου. Μπορείς να ζήσεις τα όνειρά σου. 
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Το ζητούμενο αυτού του βιβλίου: 

 

Πώς μπορείς να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου. Εδώ θα 

βρεις ένα μοντέλο που λειτουργεί. Το ξέρω, διότι πολλές χιλιά-

δες άνθρωποι ζουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι με το μοντέλο 

αυτό. 

 

 

Με το μοντέλο αυτό θα μάθεις να μιλάς διαφορετικά  

με τον εαυτό σου 

 

Θα καταλάβεις πώς μπορείς να γράψεις αλλιώς την ιστορία σου. 

Την ιστορία για το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. 

Η ιστορία του εαυτού σου καθορίζει την απάντηση που θα 

δώσεις στον εαυτό σου στα εξής τρία ερωτήματα: Μπορώ; Είμαι 

αξιαγάπητος; Ποιος είμαι; 

Οι απαντήσεις σου στα τρία αυτά ερωτήματα καθορίζουν τα 

πάντα στη ζωή σου: Πώς αισθάνεσαι, τι πιστεύεις για τον εαυτό 

σου, ποιες αποφάσεις παίρνεις και τι κάνεις. Κάθε μέρα, κάθε στιγ-

μή της ζωής σου. 

Αυτό το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του Καρλ, ενός νέου 

άντρα με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρει καλά καλά τι σημαίνει 

αυτοπεποίθηση. Και γιατί είναι σημαντικό να έχει κανείς αυτοπε-

ποίθηση. 

Ο Καρλ μαθαίνει πώς να αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

αυτοπεποίθησή του και έτσι να ζήσει το όνειρό του. Πιστεύω ότι 

η ιστορία του Καρλ κρύβει την ιστορία κάθε επιτυχημένου και 

ευτυχισμένου ανθρώπου. Είναι ο δρόμος που σε παίρνει μακριά 

από τον φόβο και σε οδηγεί σε μια ζωή γεμάτη και με αυτοπε-

ποίθηση. 
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Σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά: Μακάρι να γίνει αυτή και 

η δική σου ιστορία! Μακάρι να καταλάβεις ότι μπορείς! 

Εγκάρδιους χαιρετισμούς 

 

Bodo Schäfer 





 

 

 



 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 





 

1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Ώστε έτσι είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, 

σκέφτηκε ο Καρλ. Το πρωί, την ώρα που 

έπαιρνε το πρωινό του, διάβασε την εξής 

πρόβλεψη: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή 

μέρα για σένα.» Και τώρα αυτό. Πριν από 

μερικά δευτερόλεπτα προκάλεσε ένα ατύ-

χημα. Δεν πρόσεξε για μια στιγμή –κι έπεσε πάνω στο μπροστινό 

αυτοκίνητο. 

Ίσως πρέπει να σταματήσω να διαβάζω αυτές τις προβλέψεις, 

σκέφτηκε ο Καρλ, τρομερά ξεχωριστή μέρα. Μια πολύ ξεχωριστή 

αναποδιά, αυτό είναι. Το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά του φαι-

νόταν πολύ ακριβό. Ο Καρλ έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. 

Μόνο αυτό του έλειπε τώρα. Ήταν σαν να είχε παραλύσει ολό-

κληρος. 

Τότε άνοιξε η πόρτα του πολυτελούς αυτοκινήτου. Από μέσα 

βγήκε ένας άντρας. Αντί να κοιτάξει τη ζημιά που είχε πάθει, πήγε 

κατευθείαν στον Καρλ και έσκυψε προς το μέρος του: «Είστε κα-

λά;» ρώτησε τόσο δυνατά, που ο Καρλ τον άκουσε παρόλο που  

το παράθυρο ήταν κλειστό. 

Ο Καρλ άνοιξε το τζάμι: «Ναι, δεν έπαθα τίποτα. Λυπάμαι. 

Ονειρευόμουν.» 

Ο άντρας δεν έδειχνε καθόλου θυμωμένος. Κοίταξε τον Καρλ 

χαμογελώντας και είπε: «Κι εμένα μου αρέσει να ονειρεύομαι. Και 

ευτυχώς δεν πάθατε τίποτα. Χαίρομαι που σας γνώρισα, αν και θα 

προτιμούσα να γινόταν υπό άλλες συνθήκες. Πιστεύω πως κάθε 

νέα γνωριμία είναι και μια νέα ευκαιρία.» 



18 ΜΠΟΡΩ 

 

Δεν πάει καλά ο τύπος, σκέφτηκε ο Καρλ. Συγχρόνως όμως 

ένιωθε ανακούφιση που ο άντρας δεν ήταν εξοργισμένος. Κοίταξε 

τον άγνωστο εξεταστικά. Μπας και τα ’χε κοπανήσει; Έδειχνε 

όμως όχι μόνο πολύ φιλικός αλλά και έξυπνος. Και φαινόταν να 

εννοεί πραγματικά αυτά που έλεγε. Δεν υπήρχε ίχνος θυμού στα 

λόγια του. 

Ο Καρλ βγήκε προσεκτικά από το αυτοκίνητό του. Ο άντρας 

του άπλωσε το χέρι: «Είμαι ο Μαρκ.» Ο Καρλ του έσφιξε το χέρι 

και συστήθηκε κι εκείνος: «Εγώ είμαι ο Καρλ.» 

«Ωραία», είπε ο άντρας, «ας δούμε τώρα τη ζημιά». Μόλις τό-

τε παρατήρησε ο Καρλ ότι ο άντρας είχε έρθει πρώτα σ’ εκείνον, 

χωρίς προηγουμένως να νοιαστεί για το αυτοκίνητό του. 

Δεν είναι φυσιολογικό, σκέφτηκε ο Καρλ. Αν είχα εγώ ένα τέ-

τοιο αυτοκίνητο, θα ήθελα να μάθω αμέσως τι ζημιά έχει πάθει. Και 

σίγουρα δεν θα χαμογελούσα φιλικά. Αλλά αυτή η αντίδραση τον 

εντυπωσίασε με κάποιον τρόπο. Κοίταξε μαζί με τον άγνωστο  

άντρα τη ζημιά που είχε γίνει. 

Τα πράγματα δεν φαίνονταν καλά. Τουλάχιστον για το αυτο-

κίνητο του Καρλ. Το μπροστινό μέρος είχε στραβώσει τελείως. 

Προφανώς η ζημιά ήταν ολοκληρωτική, αφού το αυτοκίνητο του 

Καρλ δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Τελείως διαφορετική εικόνα πα-

ρουσίαζε το μπροστινό αυτοκίνητο· μερικά ασήμαντα βαθουλώμα-

τα στον προφυλακτήρα, κατά τα άλλα ήταν σαν να μην είχε συμβεί 

ποτέ το ατύχημα. 

Ο άντρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και το ατύχημα κατα-

γράφηκε. Το αυτοκίνητο του Καρλ έπρεπε να έρθει να το πάρει γε-

ρανός, διότι δεν γινόταν να κυκλοφορήσει. Ο Καρλ ένιωθε όλο και 

περισσότερο να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Είχε μαζέψει με 

κόπο τα χρήματα για το αυτοκίνητο αυτό. Και φυσικά η ασφάλισή 

του δεν κάλυπτε τα πάντα. Ήταν πραγματική καταστροφή. 

Ενώ ο άντρας κανόνιζε όλα τα ζητήματα, ο Καρλ παρέμενε 

σιωπηλός. Τα είχε βάλει με τη μοίρα του. Δεν μπορούσε να ήταν 

πιο προσεκτικός; Γιατί ειδικά τώρα, στη μέση της εξεταστικής;  
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Τότε πρόσεξε ότι ο άντρας τον παρατηρούσε με προσοχή.  

Ο Καρλ ένιωσε αμέσως να κλονίζεται: «Αφού σας είπα ότι λυπάμαι. 

Δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω.» 

Ο άντρας απάντησε κάπως ξαφνιασμένος: «Όλα καλά! Δεν εί-

ναι δυνατόν να σε αποσυντονίσει τελείως κάτι τέτοιο!» 

Ο Καρλ προσπάθησε να συγκρατηθεί: «Μιλάμε στον ενικό;» 

ρώτησε σφιγμένος. Ένιωθε την ανάγκη να δικαιολογηθεί. Είπε λοι-

πόν μέσα απ’ τα δόντια του: «Αγόρασα αυτό το σαράβαλο μόλις 

πριν από τρεις εβδομάδες. Δούλευα καιρό για να τα καταφέρω. 

Κάνω μια άθλια δουλειά. Δεν είναι αστείο. Είναι απαίσια. Χρειάζο-

μαι τα χρήματα όμως. Κι εσείς μου λέτε ότι δεν έγινε τίποτα;» 

«Δεν είπα ότι δεν έγινε τίποτα», απάντησε ο άντρας. «Και ναι, 

θα χαιρόμουν αν μιλούσαμε στον ενικό.» 

«Ναι, μια χαρά είναι να μιλάμε στον ενικό. Απλώς είμαι θυμω-

μένος με τον εαυτό μου.» 

«Μάλιστα, ας μείνουμε λίγο σ’ αυτό, Καρλ.» Ο Μαρκ τον κοί-

ταξε εξεταστικά και ταυτόχρονα με ενδιαφέρον. Έτσι όπως τον είχε 

κοιτάξει και μέσα από το τζάμι. Σαν να ανησυχούσε για το καλό 

του Καρλ. Έπειτα ρώτησε: «Δεν σου αρέσει ιδιαίτερα ο εαυτός σου, 

έτσι δεν είναι;» 

«Μα τι λες», απάντησε εκνευρισμένος ο Καρλ. «Άλλωστε τι 

σχέση έχει αυτό εδώ με το αν μου αρέσει ο εαυτός μου;» 

«Η στάση που κρατάμε απέναντι σε όσα μας συμβαίνουν και ο 

τρόπος που τα διαχειριζόμαστε λέει πάρα πολλά για το αν μας αρέ-

σει ο εαυτός μας», εξήγησε υπομονετικά ο Μαρκ. 

Ο Καρλ δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήθελε να του πει ο Μαρκ. 

Αλλά εντυπωσιάστηκε από την ηρεμία του. Δεν φαινόταν να ενο-

χλείται καθόλου· στο κάτω κάτω ο Καρλ δεν είχε αντιδράσει με 

ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Ο Μαρκ διέκοψε τις σκέψεις του Καρλ λέ-

γοντας: «Τι θα έλεγες να τρώγαμε μαζί;» 

«Μα μόλις τράκαρα το αυτοκίνητό σου», απάντησε έκπληκτος 

ο Καρλ. «Παρόλο που το αμάξι σου δεν έπαθε και σπουδαία πράγ-

ματα… Έχασες πολύ χρόνο όμως.» 
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«Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις», του εξήγησε ο Μαρκ.  

«Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που συναντηθήκαμε σήμερα. 

Και θέλω να τον ανακαλύψω. Άλλωστε πεινάω και δεν μου αρέ-

σει να τρώω μόνος μου.» Έπειτα πρόσθεσε χαμογελώντας:  

«Το αυτοκίνητό μου δεν έχει πάθει τίποτα, μπορούμε να πάμε με 

αυτό λοιπόν. Ξέρω ένα πολύ καλό εστιατόριο εδώ κοντά  

–σύμφωνοι;» 

Ο Καρλ έπαψε ξαφνικά να είναι θυμωμένος, ήταν απλώς ξαφ-

νιασμένος. Κοίταξε προσεκτικά τον Μαρκ. Έχει μια ανεξήγητη  

ακτινοβολία, σκέφτηκε. Κι έπειτα του γεννήθηκε άλλη μια σκέψη: 

Θέλω κι εγώ να είμαι έτσι! Ο Μαρκ εξέπεμπε μια δύναμη που του 

ήταν τελείως άγνωστη. Επιπλέον πεινούσε κι αυτός πολύ, όπως 

μόλις διαπίστωσε. «Σύμφωνοι», είπε. 

 

* * * 

 

Πήγαν σε ένα πολύ απλό εστιατόριο. Δεν μπορούσες να διαλέξεις 

πιάτο· υπήρχε μόνο ένα. Αλλά ο Καρλ ελάχιστες φορές είχε φάει 

τόσο καλά. Μίλησαν ελάχιστα. 

Αφού ήπιαν έναν εσπρέσο, ο Μαρκ κοίταξε τον Καρλ στα μά-

τια και είπε: «Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτησή μου: Σου αρέ-

σει ο εαυτός σου; Κι έπειτα έχω άλλη μια ερώτηση: Είσαι περήφανος 

για σένα;» 

Με γεμάτο στομάχι ο Καρλ δεν εκνευριζόταν τόσο εύκολα. 

Αυτές οι ερωτήσεις όμως ήταν άβολες. Γι’ αυτό απάντησε: «Γιατί 

να σου το αποκαλύψω;» 

«Η διαίσθησή μου μου λέει», άρχισε να εξηγεί ο Μαρκ, «ότι 

αυτές οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις σου ίσως είναι ο λό-

γος για τον οποίο η μοίρα θέλησε σήμερα να συναντηθούμε. Αν 

έχεις διάθεση, πες μου κάτι για σένα.» 

Ο Καρλ έγνεψε καταφατικά και είπε ότι σπουδάζει νομικά. 

Ήταν επιθυμία των γονιών του, που είναι και οι δύο νομικοί. Ήθε-

λαν να γίνει κι εκείνος δικηγόρος. Στην πραγματικότητα ούτε οι 
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σπουδές του του άρεσαν ούτε μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό 

του να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Αλλά δεν ήθελε να  

απογοητεύσει τους γονείς του. 

Δεν ήξερε ούτε ο ίδιος γιατί τα είπε ξαφνικά όλα αυτά. Δεν 

μπορούσε όμως να σταματήσει. Είπε στον Μαρκ ότι θα προτιμούσε 

να γίνει ηθοποιός. Οι ταινίες ήταν η μεγάλη του αγάπη. Γι’ αυτό 

και χάρηκε τόσο πολύ όταν βρήκε δουλειά σε αυτόν τον τομέα. 

Στην αρχή δούλευε σαν βοηθός φωτιστή σε ένα μεγάλο κινηματο-

γραφικό στούντιο και ύστερα τον έβαλαν σε μια καλύτερη θέση. 

Σαν αντικαταστάτη. 

«Σαν τι;» ρώτησε ο Μαρκ. 

«Δουλεύω σαν αντικαταστάτης στα δοκιμαστικά γυρίσματα», 

ξανάπε ο Καρλ. 

«Και τι κάνει ο αντικαταστάτης;» θέλησε να μάθει ο Μαρκ. 

«Ο αντικαταστάτης στέκεται στη θέση που θα πρέπει να στα-

θεί μετά ο ηθοποιός. Γιατί παίρνει πολλή ώρα μέχρι να ρυθμιστεί 

όλος ο φωτισμός. Ο ηθοποιός δεν θέλει φυσικά να το κάνει ο ίδιος. 

Εκμεταλλεύεται αυτόν τον χρόνο για να ξεκουραστεί. Το αναλαμ-

βάνω εγώ λοιπόν. Έχω σχεδόν το ίδιο ύψος με τον πρωταγωνιστή 

κι έτσι φωτίζουν εμένα.» 

«Σε ευχαριστεί αυτό;» ρώτησε ο Μαρκ. 

Ο Καρλ ένιωσε πάλι άσχημα. Μήπως ήθελε να τον κοροϊδέψει 

ο Μαρκ; Τον κοίταξε προσεκτικά, αλλά δεν διέκρινε κανένα ίχνος 

κοροϊδίας στην έκφρασή του. Έδειχνε να ενδιαφέρεται ειλικρινά. 

Του απάντησε λοιπόν:  

«Πολλές φορές είναι απίστευτα βαρετά. Και συχνά πρέπει να 

στέκομαι εντελώς ακίνητος για δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά. Είναι 

κουραστικό.» 

«Την ξέρω αυτή την αίσθηση», είπε σοβαρά ο Μαρκ. «Η ζωή 

σου μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι όπως πρέπει. Κάτι πάει 

στραβά, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς, έτσι δεν είναι;» 

«Δεν γίνεται διαφορετικά», απάντησε ο Καρλ. «Φοβάμαι μή-

πως απογοητεύσω τους γονείς μου.» 
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«Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι δεν  

υπάρχει κανένα πρόβλημα να ζω μια ζωή που οι άλλοι δεν καταλα-

βαίνουν», είπε ο Μαρκ. 

«Μα οι γονείς μου έστησαν με κόπο το δικηγορικό γραφείο 

που έχουν. Θέλουν πολύ να το αναλάβω εγώ κάποια στιγμή.» 

«Το σημαντικό είναι πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις μου: 

Σου αρέσει ο εαυτός σου; Είσαι περήφανος για σένα;» επέμεινε  

ο Μαρκ. 

Ο Καρλ είχε την ελπίδα ότι ο Μαρκ θα ξεχνούσε αυτές τις  

ερωτήσεις. Αλλά όχι μόνο δεν τις ξέχασε, τις επανέλαβε μάλιστα. 

Προσπάθησε να αφουγκραστεί τον εαυτό του: «Μου αρέσει ο εαυ-

τός μου;» Του ήρθαν στον νου διάφορες απαντήσεις. Τίποτα ξεκά-

θαρο όμως. Είμαι περήφανος για μένα; Μάλλον όχι… σκέφτηκε. 

«Έτσι κι έτσι», είπε λοιπόν –κι έμεινε να σκέφτεται για λίγο. 

Τελικά πρόσθεσε: «Ποιος μπορεί να το πει αυτό για τον εαυτό του; 

Θα ακουγόταν κάπως υπεροπτικό άλλωστε.» 

«Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ κάποτε», απάντησε ο Μαρκ. «Αλλά 

εδώ και πολλά χρόνια ξέρω πως η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ κα-

λή, αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά στις ερωτήσεις 

αυτές.» 

Χαμογέλασε κι έπειτα συνέχισε: «Στην αρχή δεν μπορούσα 

ούτε εγώ να το κάνω. Και σκεφτόμουν, ακριβώς όπως εσύ, ότι δεν 

είναι καλό να λες Μου αρέσει ο εαυτός μου! και Είμαι περήφανος 

για μένα!. Αλλά μετά έμαθα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό 

στη ζωή από το να μπορείς να το πεις.» 

Ο Καρλ τον κοίταξε με ύφος επιφυλακτικό: «Το πιο σημαντικό 

στη ζωή; Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό;» 

Ο Μαρκ συνέχισε απτόητος. «Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν στοι-

χεία για πώς σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Αλλά δεν είναι μόνο 

αυτό. Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν πληροφορίες για τρία πολύ σημα-

ντικά χαρακτηριστικά: 1. αν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι· 2. αν 

σέβεσαι τον εαυτό σου και κι αν τον εκτιμάς· και 3. αν εμπιστεύεσαι 

τον εαυτό σου.» 
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«Όλα αυτά δεν είναι λίγο πολύ τα ίδια;» ρώτησε ο Καρλ. 

«Και ναι και όχι», απάντησε ο Μαρκ. «Από τη μία πλευρά είναι 

τρία εντελώς διαφορετικά σημεία. Από την άλλη πλευρά όμως κα-

ταλήγουν και τα τρία στο σημαντικότερο χαρακτηριστικό που 

μπορεί να έχει ένας άνθρωπος: την αυτοπεποίθησή του.» 

«Μα δεν υπάρχει άνθρωπος που να το αντιλαμβάνεται αυτό», 

απάντησε ο Καρλ, «εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, και δεν μπορώ ού-

τε και να τα θυμάμαι. Θολώνουν όλα μέσα στο μυαλό μου. Πρέπει 

να τα γράψω. Και επιπλέον… δεν με πείθουν ότι η αυτοπεποίθηση 

είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου.» 

Ο Μαρκ έγνεψε καταφατικά: «Μου αρέσει που προσπαθείς να 

τα καταλάβεις. Και το να τα γράψεις είναι καλή ιδέα. Αν είχα κατα-

λάβει τότε τόσο γρήγορα όσο εσύ ότι το γράψιμο βοηθάει απίστευ-

τα, σίγουρα θα είχα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά χρειάστη-

κε να κάνω έναν μεγάλο κύκλο. Ολοκλήρωσα κάποια απαιτητικά 

προγράμματα σπουδών προκειμένου να τα καταλάβω καλύτερα όλα 

αυτά. Και διάβασα πολύ. Παρέλειψα όμως να γράψω τις σημαντικό-

τερες ερωτήσεις και τις σημαντικότερες απαντήσεις.» 

Ο Καρλ συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι δεν ήξερε απολύτως 

τίποτα για τον Μαρκ και ότι είχε μιλήσει μόνο για τον εαυτό του. 

Eίπε λοιπόν κάπως αμήχανα: «Δεν ξέρω καν τι δουλειά κάνεις.» 

«Μπορώ πολύ εύκολα να σου το εξηγήσω», απάντησε  

ο Μαρκ. «Είμαι παγκόσμια αυθεντία στο θέμα της αυτοπεποίθη-

σης. Οι καλύτερες εταιρείες του κόσμου ζητούν τις υπηρεσίες μου 

για να βοηθήσω τα ανώτερα στελέχη τους να αποκτήσουν αυτο-

πεποίθηση.» 

Ο Καρλ τον κοίταξε τρομαγμένος και ο Μαρκ δεν μπόρεσε 

να μη χαμογελάσει: «Δεν φαίνομαι και τόσο μετριόφρων, έτσι 

δεν είναι;» 

«Όχι, δεν ακούγεσαι μετριόφρων», είπε ο Καρλ. «Ακούγεσαι 

μάλλον…» 

«…σαν ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση;!» τον βοήθησε  

ο Μαρκ. 




