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Υπάρχει μία πνευματική αλήθεια που λέει πως οτιδήποτε έχει συμβεί και 
οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι τέλειο. Δεν γνωρίζουμε το μέλλον, μα 
όταν το μέλλον γίνει παρόν, τότε είναι και αυτό τέλειο.
Παρόλα αυτά, βλέπουμε συνεχώς τόσα λάθη, τόσες ατέλειες, τόσα πράγματα που 
δεν είναι όπως έπρεπε να είναι, τόσο στον εαυτό μας όσο και στον εξωτερικό μας 
κόσμο. Φοβόμαστε τόσο πολύ γι αυτό που γίνεται ή γι αυτό που θα γίνει και εξ 
αιτίας του φόβου δημιουργούμε άσχημα συναισθήματα μέσα μας …

Πως γεφυρώνονται αυτές οι δύο οπτικές; Η ιδέα του μη ολοκληρωμένου πίνακα 
δίνει την απάντηση. Ο ατελείωτος πίνακας δεν είναι τέλειος, είναι στη διαδικασία 
προς την τελειότητα. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι τέλειος διότι συνειδητά ή 
ασυνείδητα γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που 
είναι τώρα.

Αλλά δεν απορρίπτουμε τον πίνακα επειδή δεν είναι ακόμη όλα όσα θα γίνει. Δεν 
τον χαρακτηρίζουμε ως ‘λάθος’, ‘ανεπαρκή’ ή ‘αποτυχία’. Βρίσκεται απλά στη 
διαδικασία. Είναι τέλεια ατελής.

Όλοι μας είμαστε έργα τέχνης που διαμορφώνονται. Υπάρχουν πολλές 
αδυναμίες, λάθη, και σημεία για βελτίωση.  Χρειάζεται να περάσουμε από μια 
σειρά διαδικασιών για να ολοκληρωθούμε.  Κάθε στάδιο είναι τέλειο για το σκοπό 
του, κάθε στάδιο είναι απαραίτητο, κανένα δεν μπορεί να λείψει από τη διαδικασία 
ή να αποφευχθεί.

Οτιδήποτε κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή, μεταφέρουμε την τελειότητά του σταδίου 
που βρισκόμαστε… και προαναγγέλλουμε την τελειότητα της επερχόμενης 
ολοκλήρωσης. Οι ατέλειές μας είναι τέλειες στο στάδιο που βρισκόμαστε. 
Έτσι βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και έτσι αντιλαμβανόμαστε τα λάθη 
και τις ατέλειες στο συναρπαστικό ταξίδι της ολοκλήρωσής μας, καθώς αυτή 
υλοποιείται με το δικό της ρυθμό.
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