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Οδηγός αυτοβοήθειας,
γιατί δεύτερη ζωή δεν έχει...
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
του Δημήτρη

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΑ
Μπουραντά

Εκδόοεις: Πατάκη

ρίας,της οποίαςτα όρια μελετά σε σχέσημε τους περιορισμούςπου
θέτει n κοινωνία και τους ψευδο-περιορισμούςπου θέτει ο άνθρωπος
στον εαυτό του, λόγω του φόβου που προκαλείαυτή και των
ευθυνών πουσυνεπάγονταιοι επιλογές του.

Ο συγγραφέας εντοπίζει και αναλύει εκτενώς τέσσερα διαφορετικά
Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς,μετά το υπερ-επιτυχημένο
είδη ανθρώπινηςνοημοσύνης:την υπαρξιακή,που αφορά
«Όλα σου τα 'μαθά, μα ξέχασα μια λέξη»,επιστρέφει με ένα βιβλίο
που φιλοδοξεί να βοηθήσει στη βελτίωσητου επιπέδουζωής του την αυτογνωσίακαι τους προσωπικούςστόχους,την κοινωνική,που
σύγχρονουΈλληνα σε προσωπικό,επαγγελματικόαλλά και εθνικό σχετίζεταιμε την ορθή διαχείρισηπροσωπικώνκαι επαγγελματικών
σχέσεων,την πολιτική,που έγκειται στην ανάπτυξη της πολιτικής
επίπεδο,διερευνώντας τη βαθύτερη ουσία της «καλήςζωής».Επισημαίνει
σκέψηςκαι δράσης,και τέλος τη λογική νοημοσύνηπουαφορά την
έννοιες πουπαλαιότεραθεωρούνταναυτονόητες,αλλά σήμερα
έχουν παραγκωνιστεί,όπωςοι καλές σχέσειςμε τους γύρω, n κρίση,την αναγνώρισητων σωστών επιλογών,τη λήψη αποφάσεων
ελευθερία, n προσωπικήκαλλιέργεια και n ικανοποίησητων βασικών και την επίλυσηπροβλημάτων.
Ο ΔημήτρηςΜπουραντάςόμως δεν αναλώνεται σε απλέςσυμβουλές
αναγκών,θα έπρεπενα αρκούν για την ευτυχίατου ανθρώπου,
προσωπικής
δράσης.Αρθρώνεισαφή και περιεκτικήπολιτική
αντί να επικρατείο ψυχαναγκασμόςτου ατέρμονου αγώνα απόκτησης
και κοινωνιολογικήσκέψη,ενώ αναλύει και την παρούσακατάσταση
και κατανάλωσηςυλικών αγαθών πουκαταλήγει στην καταδυνάστευση
της κρίσηςκαι τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.
της ζωής από τα αποκτήματα.Απότις παραγκωνισμένες
Ο λόγος του, στρωτόςκαι απλός,αλλά όχι απλοϊκός,αντλεί εξίσου
έννοιες, ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν της ελευθε¬
από προσωπικέςιστορίες και από τα βιώματα των δικών του
και των γνωστών του προσώπων,όσο και από άλλα συγγράμματα,
στα οποίααναφέρεται επανειλημμένα,ακόμα και από ανέκδοτα
και από χιουμοριστικέςαφηγήσεις που προσδίδουνζωντάνια
και αμεσότητα στο κείμενό του.
«Καθημερινάστη ζωή μας, βρισκόμαστε"επί σκηνής χωρίς
πρόβα"και παίζουμελιγότερο ή περισσότεροσημαντικές,αλλά
κάθε φορά μοναδικές και διαφορετικές, πράξεις,κάνοντας τις
δικές μας επιλογέςσχετικά με το σενάριο και τους ρόλους μας.
Και, δυστυχώς,εμείς δεν έχουμε την «πολυτέλεια»των προκαθορισμένων
ρόλων και της πρόβαςπου έχουν οι ηθοποιοί.
Συνεπώς,n μόνη προετοιμασίαπουμπορούμενα έχουμε είναι
να εφοδιαστούμεμε έννοιες, με αρχές,με μεθόδους,με ικανότητες
και με αξίες, ώστε να κάνουμε σωστές επιλογές για να
παίξουμε,όσο γίνεται καλύτερα για εμάς και γι' αυτούς που
αγαπάμε,επίσκηνήςχωρίς πρόβα.Άλλωστε,n ανάπτυξηενός
τέτοιου υποβάθρουσυμβάλλειστο μαθησιακόμαςταξίδι, στην
ολοκλήρωσηκαι στην ωριμότητά μας, πουαποτελούνπροϋποθέσεις
για να καθορίσουμεεμείς το πεπρωμένο
μας, να μην αφεθούμε στο μοιραίο, να
πραγματώσουμετις δυνατότητές μας και να
ζήσουμε,όσο γίνεται, τη ζωή που εμείς θέλουμε,
σε έναν κόσμογεμάτο αβεβαιότητες,
περιορισμούςκαι επιβολές».
To βιβλίο του Δημήτρη Μπουραντά, ο
οποίοςπαραδέχεταιότι δεν υπάρχουναπόλυτες
συνταγές ή ηανάκειες, αλλά δεν φοβάται
να προτείνειλύσεις,λειτουργείκαι σαν
ένας οδηγόςαυτοβοήθειαςγια τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης -επαγγελματικά
και προσωπικά-του καθενός από εμάς, αλλά
και σαν μια επίκαιρηκαι οξυδερκής καταγραφή
της σημερινήςκατάστασηςκαι της
ψυχολογίαςτου Έλληνα. ©
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