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Aπό τις διάφορες περιστάσεις της ζωής, τις συνθÉκες της καθηµερινό-

τητας, ακόµα και από την πολιτικοοικονοµική κατάστασή µας γεννώνται

συναισθήµατα µίσους ή θυµού.

Tις περισσότερες φορές -όχι πάντα- δικαιολογηµένα. Kάτι συµβαίνει

(ή δεν συµβαίνει) και µας... βγάζει από τα ρούχα µας. Tο ερώτηµα είναι

καλό να γίνει, όχι στο αν έχουµε δίκαιο που εκνευριζόµαστε ή µισούµε

µια κατάσταση ή κάποιον, αλλά στο αν µας συµφέρει.

Έρευνες έχουν δείξει ότι, όσοι εκνευρίζονται πολύ και το εκδηλώ-

νουν έντονα, ο οργανισµός τους συνηθίζει σ’ αυτό και, προοδευτικά,

εκνευρίζονται όλο και περισσότερο, όλο και πιο γρήγορα και για µικρό-

τερης σηµασίας ερεθίσµατα. Eπιπλέον, όπως έχουν αποδείξει ιατρικές

έρευνες, το µίσος βλάπτει στην υγεία. Aντιθέτως, το να συγχωρούµε
και να αγαπάµε είναι εξαιρετικά ευεργετικό για την υγεία
και την ψυχολογία µας.

Nα κρατάµε στο µυαλό µας -όταν είµαστε ήρεµοι- ότι όσο επικεντρω-

νόµαστε σ’ αυτά που δεν µας αρέσουν τόσο τα προσελκύουµε και τα

πολλαπλασιάζουµε. Mας συµφέρει;

Kάθε φορά που παρουσιάζεται µια “ευκαιρία” για να εκνευριστούµε ή

να αισθανθούµε έχθρα προς κάποιον, να σταµατάµε για λίγο και να σκε-

πτόµαστε ότι είναι µια εκπληκτική ευκαιρία για να εξασκηθούµε: Mπο-

ρούµε να συγχωρήσουµε τον άνθρωπο ή την κατάσταση -ανεξάρτητα

από το δίκαιο ή όχι- και να ελέγξουµε τα συναισθήµατά µας; Nα τα

ελέγξουµε και όχι να τα καταπιέσουµε! ∆ηλαδή, αν βάλουµε µε την
σκέψη µας ότι

αυτό που συµβαίνει τώρα συµβαίνει αποκλειστικά και

µόνο για να µε εξασκήσει στην ηρεµία, την υποµονή

την... ο,τιδήποτε. Aν τα καταφέρω τώρα, θα είµαι πιο κοντά

στο να είµαι πιο ευτυχισµένος, στο να καταφέρνω µεγάλα

πράγµατα στην ζωή µου. Aν χάσω αυτή την ευκαιρία τώρα,

θα χρειαστεί απλώς να περιµένω την επόµενη και θα καθυ-

στερήσω λίγο (οπότε δεν έχουµε ενοχές, ε;)

Στην αρχή δεν θα είναι εύκολο και θα νοµίζουµε ότι καταπιεζόµαστε.

Έχοντας όµως σαν στόχο και σκοπό να είµαστε κυρίαρχοι στα συναι-

σθήµατα και τις περιστάσεις, η καταπίεση µετατρέπεται σε εξάσκηση

(όπως στην γυµναστική) και, προοδευτικά, οι επιτυχίες µας θα αυξάνον-

ται.

Kαλή επιτυχία!
O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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Όταν νόµιζες ότι δεν κοίταγα...
Σε είδα να κρεµάς την πρώτη µου

ζωγραφιά στο ψυγείο µ’ ένα µαγνη-
τάκι κι ήθελα να φτιάξω άλλη µια.

Σε είδα να ταΐζεις µια αδέσποτη
γάτα κι έµαθα ότι ήταν καλό να είµα-
στε ευγενικοί µε τα ζώα.

Σε είδα να προσφέρεις χρόνο και
χρήµατα για να βοηθήσεις ανθρώ-
πους  που δεν είχαν τίποτε κι έµαθα
πως όσοι έχουν πρέπει να δίνουν σε
όσους δεν έχουν.

Σε είδα να φτιάχνεις το αγαπη-
µένο µου κέικ, ειδικά για µένα, κι
έµαθα ότι τα µικρά πράγµατα µπορεί
να είναι ξεχωριστά.

Σε άκουσα να λες µια προσευχή
και ήξερα ότι υπάρχει ένας Θεός
που θα µπορούσα πάντα να Tου µι-
λάω και να Tον εµπιστεύοµαι.

Σε είδα να µαγειρεύεις για να πας
φαγητό σ’ έναν άρρωστο γείτονα κι
έµαθα ότι πρέπει να βοηθάµε και να
φροντίζουµε ο ένας τον άλλον.

Σε είδα να φροντίζεις το σπίτι µας
και όλους εµάς και έµαθα ότι πρέπει
να προσέχουµε αυτό που µας δίνεται.

Σε είδα να δακρύζεις κι έµαθα ότι
υπάρχουν πράγµατα που πονάνε,
αλλά δεν είναι κακό να κλαις.

Eίδα πως χειρίστηκες τις ευθύνες
σου, ακόµα κι όταν δεν ήσουν καλά,
κι έµαθα ότι θα έπρεπε να είµαι
υπεύθυνη όταν µεγαλώσω.

Σε κοίταξα και ήθελα να σου πω:

Σ’ EYXAPIΣTΩ ΓIA OΛA OΣA EI∆A!!!
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∆ιάφορα... 
� E¿Ó Â›ÛÙÂ ·ÏÏÂÚÁÈÎÔ› ÛÂ
Î¿ÔÈÔ ÙÚfiÊÈÌÔ, ÌË ÛÙÂÓÔ¯ˆ-
ÚÈ¤ÛÙÂ. ¢ÂÓ Â›ÛÙÂ ÔÈ ÌfiÓÔÈ.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂ-
Ï¤ÙË AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ ÙÔ 18% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘
ÙÚÔÊÈÎ‹ ·ÏÏÂÚÁ›·. 
� H ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÒÓ
ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È Ù¿ÌÏÂÙ ·˘Í¿-
ÓÂÈ ÙÔ ÛÙÚÂ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·ÌÂÚÈ-
Î·ÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·,  ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ
Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ e-mail Î·È
ÂÎÙfi˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ¿Á¯Ô˘˜, ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ fiÛÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó
ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó. TÔ
ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó
fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó·
ÌËÓ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.
� OÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› Ê›ÏÔÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ TÛ¤ÛÙÂÚ. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿
50% ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi
ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó
ÌËÓ‡Ì·Ù· Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
‰·˜.
� ™ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ
·fi ÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÛ-
ÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈ‰ËÌ›· ·¯˘-
Û·ÚÎ›·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÕÁ-
ÁÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜. OÈ ÂÈ‰ÈÎÔ›
·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ, Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¤„Ë˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÈÓÒÓ, ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÙ·È
ÌÈ· ¯ËÌÈÎ‹ ¤ÓˆÛË Ô˘ Îfi‚ÂÈ
ÙËÓ fiÚÂÍË!  ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ ¤-
ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô
Ì¤ÛÔ˜ E˘Úˆ·›Ô˜ Î·Ù·Ó·ÏÒ-
ÓÂÈ ÌfiÏÈ˜ 28,3 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ê˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÈÓÒÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú·, ÂÚ›Ô˘
ÙÔ 1/6  ·˘ÙÒÓ Ô˘ Î·Ù·Ó¿Ïˆ-
Ó·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ì·˜ ÚfiÁÔÓÔÈ.
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K αλοκαίρι... Zέστη... Γυρίζουµε
κουρασµένοι στο σπίτι και

συνειδητοποιούµε ότι έχουµε
ξεχάσει την τέντα µαζεµένη και τα
παντζούρια ανοιχτά. H ζέστη έχει
εγκλωβιστεί µέσα στο σπίτι. H
πρώτη µας σκέψη είναι ν’ ανοί-
ξουµε το κλιµατιστικό στους 180 C.
Kάπως έτσι συντελούµε στο τέλειο
“έγκληµα” εις βάρος της τσέπης
µας, αλλά και του περιβάλλοντος.
Γιατί, στην προκειµένη περίπτωση,
οικονοµία και προστασία του περι-
βάλλοντος πάνε µαζί: οικονοµία
σηµαίνει λιγώτερη κατανάλωση
ενέργειας (άρα µικρότερο λογαρια-
σµό στην ∆EH) και λιγώτερη κατα-
νάλωση ενέργειας σηµαίνει µικρό-
τερες εκποµπές ρύπων. 

A ς  δούµε όµως µαζί τί µπο-
ρούµε να κάνουµε για να δρο-

σιστούµε, σεβόµενοι πάντα το
περιβάλλον και την... τσέπη µας,
καθώς και ποιά λάθη πρέπει ν’ απο-
φύγουµε.

H ενεργειακή αναβάθµιση του
σπιτιού µας είναι η πιο απο-

δοτική κίνηση. Tοποθετώντας σκία-
στρα και µονώνοντας σωστά το
σπίτι, περιορίζουµε πάνω από 40%
τις ανάγκες σε ενέργεια.

Ό σον αφορά στα κλιµατιστικά,
πρέπει να ξέρετε ότι οι

συσκευές τύπου A παράγουν του-
λάχιστον 3,6 φορές περισσότερη
ψύξη (ή θέρµανση) από το ρεύµα
που καταναλώνουν. ∆εν είναι όµως
όλες οι συσκευές τύπου A ίδιες. Γι’
αυτό ελέγξτε τον δείκτη “cop”

(αποτυπώνει την θερµική από-
δοση), που κυµαίνεται από 3,6 και
φτάνει πάνω από πέντε. Άρα υπάρ-
χουν συσκευές µε την ίδια βαθµο-
λογία που αποδίδουν και 25%
περισσότερο, καταναλώνοντας το
ίδιο ρεύµα. 

XPHΣIMEΣ ΣYMBOYΛEΣ

Ό ταν ο χώρος κλιµατίζεται,
κρατάµε τα παράθυρα κλει-

στά. ∆εν κατεβάζουµε την θερµο-
κρασία του θερµοστάτη κάτω από
τους 210 C. Eνεργοποιούµε -αν δεν
έχουµε- το “νυχτερινό” της ∆EH
για να εξοικονοµήσουµε χρήµατα
κατά τις ώρες ισχύος του φθηνού
τιµολογίου.

P υθµίζουµε τον ανεµιστήρα του
κλιµατιστικού σε χαµηλές τα-

χύτητες, όταν υπάρχει αυξηµένη
υγρασία

P υθµίζουµε τα πτερύγια του κλι-
µατιστικού προς τα πάνω,

καθώς ο κρύος αέρας είναι βαρύ-
τερος και κινείται  προς τα κάτω.

Ό ταν η εξωτερική θερµοκρα-
σία αγγίζει τους 300 C, οι

ανεµιστήρες οροφής µπορούν να
καλύψουν 100% τις ανάγκες µας.
Tο κόστος αγοράς δεν είναι υψηλό
(40 - 50 ευρώ για µια συσκευή που
θα καλύψει ένα δωµάτιο 13 τετρα-
γωνικών µέτρων) και η απόσβεση
γίνεται ταχύτατα. Nα ξέρετε ότι η
ταυτόχρονη λειτουργία κλιµατιστι-
κού και ανεµιστήρα µπορεί να επι-
τύχει ταχύτερη και οικονοµικότερη
ψύξη του χώρου στα επιθυµητά
επίπεδα.

EI¶AN...

OIKONOMIKH ∆POΣIAOIKONOMIKH ∆POΣIA

�Eίπε ο Σαουδάραβας:
- O παππούς µου πήγαινε
µε τα πόδια, ο πατέρας µου µε κα-
µήλα, εγώ µε αυτοκίνητο, ο γιός µου
µε αεροπλάνο, αλλά ο εγγονός µου
θα πηγαίνει ξανά µε καµήλα (υπονο-
ώντας το τέλος του πετρελαίου). 
Eίπε και ο Έλληνας:
- O παππούς µου πήγαινε µε τα πόδια,
ο πατέρας µου µε γάϊδαρο, εγώ µε
µηχανάκι, ο γιός µου µε αυτοκίνητο
και άµα συνεχίσει λίγο ακόµη η “καλύ-
τερη κυβέρνηση όλων των εποχών”
όλη η οικογένεια µαζί θα ξαναπηγαί-
νουµε µε γάϊδαρο. 

�Έχε γεµάτη την καρ-
διά σου µε χαρά και

αισιοδοξία. Mη λυπάσαι για τίποτε.
Γιατί το κάθε τι που συµβαίνει, πάντα
συµβαίνει για κάποιο λόγο.

Γκαµπριέλ Γκαρσία Mαρκές
�Aκόµη και τα πιο απλά πράγµατα
µπορεί να κρύβουν εκπληκτική οµορ-
φιά, αλλά µόνο άνθρωποι σοφοί µπο-
ρούν να την διακρίνουν.

Πάολο Kοέλιο
�∆εν λιγόστεψαν οι άνθρωποι που
λένε “σ’ αγαπώ”. Λιγόστεψαν οι άν-
θρωποι που, όταν το λένε, το εννοούν
πραγµατικά.



O Γκάντι (1869-1948), ο σπουδαίος αυτός Iνδός
φιλόσοφος και πατριώτης, έγινε η ψυχή της επα-

νάστασης των συµπατριωτών του για την ανεξαρτησία
των Iνδιών. Aξίωµα του αγώνα του ήταν η αντίσταση
χωρίς χρήση βίας. Oι Iνδοί τον αποκαλούν Mαχάτµα,
που σηµαίνει “µεγάλη ψυχή”.

Π ρος όσους επιθυµούσαν να αποκτήσουν την
ελευθερία τους και συγχρόνως να γίνουν καλύ-

τεροι άνθρωποι ο Γκάντι έδινε τις ακόλουθες συµβου-
λές:

1.
Nα είσαι εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον
κόσµο.

Eάν αλλάξεις τον εαυτό σου, θα αλλάξεις τον κόσµο
σου. Eάν αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου, τότε θ’
αλλάξουν οι δράσεις σου, όπως και το πώς αισθάνε-
σαι. M’ αυτόν τον τρόπο ο κόσµος γύρω σου θ’ αλλά-
ξει. Tότε θα βλέπεις το περιβάλλον σου µέσα από νέα
µονοπάτια σκέψης και νέα συναισθήµατα, και η
αλλαγή µέσα σου θα σου επιτρέψει να δράσεις µε
τρόπους που  δεν είχες φανταστεί ποτέ µέχρι τώρα.

2.
Kανείς δεν µπορεί να µε πειράξει, να µε κάνει
να λυπηθώ ή να χαρώ, χωρίς την άδειά µου.

Tο τί νοιώθεις και το πώς αντιδράς σε κάτι είναι πάντα
δική σου επιλογή. Mπορεί να υπάρχει ένας συνηθισµέ-
νος ή ένας εντελώς απρόσµενος, δικός σου τρόπος
αντίδρασης σε κάθε πράγµα. Σαν ελεύθερος άνθρω-
πος, έχεις δικαίωµα εσύ να ορίζεις το πώς θα σκε-
φθείς, το αν θα επιτεθείς ή θα συγχωρήσεις, το αν θα
καταπιέσεις τον εαυτό σου ή θα τον απελευθερώσεις
από διανοητικούς φραγµούς, κλισέ και καλούπια,
φθαρµένες ιδέες και τραυµατικές καταστάσεις, το αν
θα βαδίζεις στραµµένος στο παρελθόν σου ή θα κοιτά-
ξεις µε φρέσκο βλέµµα τον ήλιο που ανατέλλει κάθε
ηµέρα. ∆ική σου η επιλογή, δικό σου και το αποτέλε-
σµα.

3.
O αδύναµος και περιωρισµένος συνειδησιακά
άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να συγχωρήσει. H

συγχώρηση είναι χαρακτηριστικό του γενναιόδωρου
και ισχυρού ανθρώπου.
Tο “οφθαλµόν αντί οφθαλµού” είναι ο σίγουρος τρό-
πος για να τυφλωθεί ο κόσµος όλος. Tο να καταπολε-
µάς το κακό µε κακό δέν πρόκειται να σε βοηθήσει.
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι µε το να συγχωρείς και να
ξεχνάς το παρελθόν προσφέρεις σ’ εσένα και τους
γύρω σου µία θαυµάσια υπηρεσία;

4.
∆εν θέλω να προβλέπω το µέλλον. Eίµαι αφο-
σιωµένος στην παρούσα στιγµή. O Θεός δεν

µου έδωσε τον έλεγχο της επόµενης στιγµής, αλλά
αυτής που ζω τώρα.
O καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις την εσωτερική
αντίσταση, που συχνά σε σταµατά από το να είσαι
δραστήριος και δηµιουργικός, είναι να ζεις συνειδητά
το παρόν όσο περισσότερο µπορείς, και να διατηρείς
την καρδιά σου ανοικτή στους ανθρώπους. Γιατί;
Eπειδή όταν ζεις στο παρόν δεν ανησυχείς για την

εποµένη στιγµή, που ούτως ή άλλως δεν µπορείς να
ελέγξεις.

5.
Eίναι ανόητο να είσαι πολύ σίγουρος για την
σοφία σου. Eίναι υγιές να υπενθυµίζεις στον

εαυτό σου ότι και οι ισχυρότεροι µπορεί να αποδυνα-
µωθούν και οι σοφώτεροι µπορεί να σφάλλουν.
Όταν θεοποιείς ανθρώπους, ακόµη κι αν έχουν κατα-
φέρει εκπληκτικά πράγµατα, κινδυνεύεις ν’ αποστα-
σιοποιηθείς από αυτούς. Aρχίζεις να αισθάνεσαι ότι
εσύ δέν θα µπορούσες ποτέ να πετύχεις παρόµοια
κατορθώµατα. Eίναι σηµαντικό να θυµάσαι ότι κι αυτοί
είναι άνθρωποι όπως εσύ, ότι υπόκεινται στους ίδιους
φυσικούς νόµους, όπως εσύ, άσχετα µε το τί έχουν
καταφέρει. Nα θυµάσαι ότι οι ευκαιρίες στην ζωή
έρχονται σ’ αυτούς που είναι πάντα πρόθυµοι να τις
καλωσορίσουν.

6.
Πρώτα θα σε αγνοήσουν, µετά θα γελάσουν µ’
εσένα, µετά θα σε πολεµήσουν, στο τέλος θα

νικήσεις.
Nα είσαι ανθεκτικός στις παγίδες που σου στήνει ο
ίδιος σου ο εαυτός. Mόνο τότε η εσωτερική σου αντί-
σταση θα εξασθενήσει και θα σε επισκέπτεται όλο και
λιγώτερο. Bρες αυτό που πραγµατικά θέλεις να κάνεις
και τότε θα βρεις και το κίνητρο µέσα σου για να συνε-
χίσεις.

7.
Bλέπω µόνο τις αρετές των ανθρώπων. Aφού
δεν είµαι αλάθητος, δεν θα αναλύσω τα λάθη

των άλλων.
Όλοι έχουµε κάτι καλό µέσα µας. Aν στοχεύεις στην
αυτοβελτίωση, τότε είναι χρήσιµο να επικεντρώνεσαι
στις καλές πλευρές των ανθρώπων. Όταν εστιάζεις
στα θετικά στοιχεία των άλλων, έχεις ένα ακόµα κίνη-
τρο για να τους βοηθήσεις. Mε το να βοηθάς τους
άλλους δεν κάνεις µόνο την δική τους ζωή καλύτερη.
Mε τον καιρό παίρνεις πίσω ό,τι έδωσες, ενώ εκείνοι
που βοήθησες τείνουν όλο και περισσότερο να βοηθή-
σουν άλλα άτοµα. Έτσι όλοι µαζί δηµιουργούµε την
αλλαγή που δυναµώνει τούς φίλους µας, τους συνερ-
γάτες µας, τον κάθε χώρο όπου ζούµε και κινούµαστε.

8.
Eυτυχία είναι όταν αυτά που σκέπτεσαι, αυτά
που λες και αυτά που κάνεις, βρίσκονται σε

αρµονία µεταξύ τους.
Πάντα να στοχεύεις στην πλήρη αρµονία της σκέψης,
των λόγων και των πράξεων. Πάντα να στοχεύεις στο
να εξαγνίζεις τις σκέψεις σου, και τότε όλα θα είναι
καλά. Mία από τις καλύτερες συµβουλές για την βελ-
τίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να συµπεριφέ-
ρεσαι µε συνέπεια και να επικοινωνείς µε αυθεντικό
τρόπο. Στους ανθρώπους αρέσει αυτό. Kαι ο νους
γαληνεύει όταν οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις
είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένες. Όταν είσαι αυθεντι-
κός δεν χρειάζεται ν’ αποδείξεις τίποτε, γιατί η
γλώσσα του σώµατός σου και ο τόνος της φωνής σου -
τα οποία κάποιοι λένε ότι είναι το 90% της επικοινω-
νίας- είναι συντονισµένα µε τις σκέψεις σου.           �
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Oι συµβουλές που ακολουθούν προκύπτουν από έρευνα του αµερι-
κανικού περιοδικού Whole living, που προτείνει απλές, φυσικές θερα-
πείες. Aνοίξτε λοιπόν τα ντουλάπια της κουζίνας σας και ανακα-
λύψτε την δύναµη των θεραπευτικών τροφών. Eµείς θα συνεχί-
σουµε, όπως σας υποσχεθήκαµε στο προηγούµενο τεύχος µας, να
σας δίνουµε σχετικές συµβουλές.

ΓIAOYPTI ΓIA THN ∆YΣAPEΣTH ANAΠNOH
H άσχηµη αναπνοή είναι από τα πιο δυσάρεστα και δυσεπίλυτα προ-
βλήµατα. H κακοσµία του στόµατος οφείλεται συχνά στην παρουσία
βακτηριδίων, που προκαλούν την αποσύνθεση των µη χωνευµένων
τροφών στο στοµάχι. Aποτέλεσµα είναι διάφορα δύσοσµα αέρια να
διαφεύγουν απο το στόµα. Για να καταπολεµήσετε αυτό το δυσάρεστο
πρόβληµα αρκεί να φάτε γιαούρτι. Oι λακτοβάκιλλοι που περιέχει
καταστρέφουν τα βακτήρια που δηµιουργούν το πρόβληµα, λύνοντάς
το άµεσα.

ΛA∆I KAI KPOKOΣ AYΓOY ΓIA ΘAMΠA MAΛΛIA
O ήλιος και η θάλασσα ταλαιπώρησαν τα µαλλιά σας κι έχουν χάσει
την ελαστικότητα και την λάµψη τους; Φτιάχνοντας ένα τονωτικό
µείγµα από τρία υλικά που βρίσκονται την κουζίνα σας, θα δείτε αµέ-
σως την κατάσταση  των µαλλιών σας να βελτιώνεται. Xτυπήστε τον
κρόκο ενός αυγού µε µια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και µια κου-
ταλιά άσπρο οινόπνευµα 70 ή 80 βαθµών, ώσπου να δηµιουργηθεί ένα
οµοιογενές µείγµα. Kάντε απαλό µασσάζ για αρκετή ώρα στο τριχωτό
της κεφαλής σας, έτσι ώστε το µείγµα να πάει παντού και ν’ απορρο-
φηθεί. Στη συνέχεια ξεβγάλτε τα µαλλά σας µε άφθονο νερό.

KANEΛΛA ΓIA THN NAYTIA
Kαλοκαιράκι φίλοι µας και όλο και κάποιο ταξιδάκι θα έχετε προγραµ-
µατίσει. Aν υποφέρετε από ναυτία, υπάρχει ένα σχετικά εύγευστο
γιατροσόφι, που µπορείτε να δοκιµάσετε. Mία ηµέρα πριν ξεκινήσετε
για το ταξίδι, φτιάξτε ένα µείγµα µε ίσα µέρη κανέλλα, γαρύφαλλο και
ξερή µέντα. Bράστε 3 φλιτζάνια νερό, κατεβάστε το από την φωτιά
και ρίξτε µέσα τρεις πρέζες από το µείγµα των µπαχαρικών που έχετε
ετοιµάσει. Aφήστε να µείνουν στο νερό 10-15 λεπτά. Aπ’ αυτό το
“αφέψηµα” θα πίνετε σ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας µερικές γουλιές.
Tην εποµένη, στο ταξίδι, θα διαπιστώσετε ότι η ναυτία είναι... παρελ-
θόν.
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™¶AZOKEºA§IA
T¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó
·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÈÎfi-
Â‰Ô ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ï¤ÂÙÂ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ¯ˆÚ›-
ÛÔ˘Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Î·È

Ù· 4 Ó¤· ÔÈÎfiÂ‰· Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È
fiÌÔÈ· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ ÂÌ‚·‰fiÓ.
MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÌÂ ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó;

∆ εν µπορείτε να φέρετε την
ευηµερία, αποθαρρύνοντας

την οικονοµία.

∆ εν µπορείτεν ν’ ανυψώσετε
τον µισθωτό, κατεβάζοντας

τον εργοδότη.

∆ εν µπορείτε να προαγάγετε
την αδελφοσύνη των αν-

θρώπων, ενθαρρύνοντας το τα-
ξικό µίσος.

∆ εν µπορείτε να αποφύγετε
τις δυσκολίες, ξοδεύοντας

περισσότερα απ’ όσα κερδίζετε.

∆ εν µπορείτε να διαµορφώ-
νετε χαρακτήρα και να α-

ποκτάτε θάρρος, παραµερίζον-
τας τις πρωτοβουλίες των άλλων
ανθρώπων.

∆ ε ν µπορείτε να µη λέτε την
αλήθεια στους άλλους,

µόνο και µόνο για να µην τους
δυσαρεστήσετε. Aν δεν την πεί-
τε, τους κάνετε µεγαλύτερο κα-
κό.

∆ εν µπορείτε θα βοηθάτε
τους ανθρώπους µόνιµα,

κάνοντας γι’ αυτούς ό,τι θα µπο-
ρούσαν και ΘA EΠPEΠE να
κάνουν εκείνοι για τον εαυτό
τους.

Aβραάµ Λίνκολν 1865

∆EN MΠOPEITE∆EN MΠOPEITE. . .. . .

1) O ¯ˆÚÈÎfi˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı·
Á˘Ú›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ï‡ÎÔ. £· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË,
ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Î·È ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ fi¯ıË.
ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ı· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ÂÌ¿ÙÈ ÌÂ Ù· ¯fiÚÙ· Î·È ı· ÂÈ-
ÛÙÚ¤„ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ.
2) AÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎfiÙË, ™Â Ï›ÁË ÒÚ·
ÙÔÓ ÎÏÂ›ÓÔ˘ÌÂ. AÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È Ì·›-
ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÂ ÙÈ˜ Ï¿ÌÂ˜. H Ï¿Ì· Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ÎfiÙË. H Ï¿Ì· Ô˘ Â›Ó·È ˙ÂÛÙ‹
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ‰È·ÎfiÙË. EÔÌ¤Óˆ˜ Ë Ï¿Ì· Ô˘
·ÔÌ¤ÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
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