
Οι νόμοι της φύσης είναι οι πιο ισχυροί νόμοι του σύμπαντος και ουσιαστικά είναι 
και οι νόμοι της ζωής. Ένας από τους σημαντικότερους νόμους της φύσης είναι η 
αλλαγή. Αν κοιτάξει κανείς γύρω του βλέπει τη διαρκή αλλαγή στη φύση. Οι εποχές 
αλλάζουν κάθε τρεις μήνες, τα φύλλα των δένδρων πέφτουν το φθινόπωρο και 
εμφανίζονται πάλι την άνοιξη, οι κότες κλωσσούν τα αυγά τους και γεννιούνται τα 
κλωσσόπουλα που έχουν και αυτά το δικό τους κύκλο ζωής, οι κάμπιες 
μεταμορφώνονται σε πεταλούδες. Ο στωικός φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος έγραψε: 
«να παρατηρείς πάντα ότι τα πάντα είναι αποτέλεσμα της αλλαγής και να συνηθίσεις 
στη σκέψη ότι η φύση δεν αγαπά τίποτα τόσο πολύ όσο το να αλλάζει υπάρχουσες 
δομές και να δημιουργεί νέες παρόμοιες δομές». 

Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι φαίνεται ότι είναι γενετικά προγραμματισμένοι να 
αντιστέκονται σε κάθε μορφή αλλαγής. Αισθάνονται φόβο, άγχος και αβεβαιότητα 
και αποφεύγουν τη μετάβαση σε νέα μονοπάτια σκέψης και δράσης. Βρίσκουν 
δύσκολο να υιοθετήσουν νέες συνήθειες, να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν μια 
νέα δεξιότητα ή μία νέα στάση ζωής. Όμως, στο σημερινό κόσμο, με ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά την ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας και της γνώσης, 
αναφύονται καθημερινά νέα σημαντικά προβλήματα που ζητούν λύσεις. Αν ο 
άνθρωπος κάνει κάθε ημέρα τα ίδια πράγματα δεν μπορεί να περιμένει διαφορετικά 
αποτελέσματα. Ο Αϊνστάιν είχε επισημάνει ότι: «τα σημαντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να λυθούν στο ίδιο επίπεδο σκέψης στο οποίο 
βρισκόμασταν όταν τα δημιουργήσαμε».  

Η πληροφορία και η γνώση αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν μετουσιωθούν σε δράση. 
Ωστόσο, η ανάληψη δράσης απαιτεί την είσοδο του ανθρώπου σε νέες ατραπούς, που 
συνήθως φοβίζουν και δημιουργούν αναβλητικότητα και τελικά οδηγούν σε 
αδράνεια. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος που να ευνοεί αρχικά την απελευθέρωση δυνάμεων και ταλέντων που 
κρύβουν μέσα τους πολλοί άνθρωποι χωρίς να το γνωρίζουν. Ένας σπόρος γίνεται 
φυτό μόνο όταν το έδαφος, η θερμοκρασία και η υγρασία είναι ιδανικά. Ο 
καθορισμός ενός οράματος συντελεί στην απελευθέρωση ικανοτήτων που 
μισοκοιμούνται στο μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων. Η έλλειψη ενέργειας για 
την οποία διαμαρτύρονται πολλοί άνθρωποι έχει άμεση σχέση με την απουσία ενός 
οράματος, ενός σκοπού που σπρώχνει με δύναμη τον άνθρωπο προς τα εμπρός και 
τον κρατάει σε συνεχή και συναρπαστική εγρήγορση. Το όραμα είναι το πιο ισχυρό 
κίνητρο στον κόσμο.  

Η σωστή διατύπωση νέων ερωτημάτων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων 
είναι πολύ πιο ουσιαστική και από την εύρεση της απάντησης. Η αναζήτηση της 
αλήθειας απαιτεί την αποδοχή της διαδικασίας της αλλαγής. Χωρίς την αλλαγή δεν 
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος. Η πλεύση, όμως, σε αχαρτογράφητα ύδατα 
δεν εγγυάται με σιγουριά την επιτυχία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος και για την αποτυχία, η οποία δεν πρέπει να φοβίζει ούτε να 
επισύρει την επίπληξη και τις επικρίσεις. Η αποτυχία είναι μεγάλος δάσκαλος, 
διδάσκει το δρόμο για την επιτυχία. Όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα ρίσκο σε μια 
προσπάθεια δημιουργικότητας και καινοτομίας και τελικά αποτύχει, αλλά δεν 
αποθαρρυνθεί από το περιβάλλον του για αυτή την αποτυχία του, είναι σίγουρο ότι οι 
επόμενες ενέργειές του θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία και την ευημερία. Αν ο 
άνθρωπος δεν ριψοκινδυνεύσει ποτέ, τότε θα κάνει κάθε ημέρα τα ίδια πράγματα, 
ζώντας βέβαια στην άνεση που έχει συνηθίσει, όμως δεν θα έχει προσφορά σε καμία 



πρόοδο του εργασιακού του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας. Η αποτυχία και 
η δυσκολία ακολουθούνται πάντα από την ευκαιρία και την επιτυχία, ακριβώς όπως 
το σκοτάδι της νύχτας ακολουθείται πάντα από το φως της ημέρας.  

Στο καινούριο περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα, η αλλαγή είναι η κυρίαρχη 
δύναμη. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί τεράστιες αλλαγές στην κοινωνία, 
αλλαγές που οφείλονται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, 
συμβαίνουν αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και στις μορφές εργασίας, όπως 
επίσης και στο πολιτικό πεδίο. Παράλληλα, με την πρόοδο της Ιατρικής επιστήμης οι 
άνθρωποι ζούνε περισσότερα χρόνια και ολοένα και περισσότερο μετακινούνται σε 
αστικά κέντρα. Δεν θα πρέπει βέβαια να αγνοείται και η κλιματική αλλαγή.  

Η επιτυχής αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων απαιτεί την απόκτηση και 
καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, με βασικότερη την ικανότητα της διαχείρισης του 
απροσδόκητου. Ο άνθρωπος θα πρέπει να γίνει ευπροσάρμοστος και να αντιδρά στις 
δυσκολίες με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ο άνθρωπος της 
συνήθειας και ότι σύντομα θα κληθεί να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
Νέες, ανώτερες, πιο εξελιγμένες και πιο τολμηρές σκέψεις είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθούν, για να καταστεί διαχειρίσιμη η αλλαγή που βομβαρδίζει την ταραγμένη 
εποχή μας. Η αβεβαιότητα και η αμφιβολία θα είναι καθημερινά φαινόμενα και η 
συστηματική αντιμετώπισή τους θα οδηγήσει τελικά στην καινοτομία και την 
πρόοδο. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να πηγαίνει κόντρα στην αλλαγή, θα πρέπει να 
την αγκαλιάσει και να προχωρήσει μαζί της. 
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