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Yπάρχει πολύς λόγος για το πόσο σπουδαίο είναι να σκεπτόµαστε

θετικά, να αισθανόµαστε ωραία, να πιστεύουµε ότι θα πάρουµε αυτό

που θέλουµε, ότι το µέλλον µας είναι λαµπρό και φωτεινό... Aν σκεπτό-

µαστε θετικά θα πλέουµε από το ένα λιµάνι της επιτυχίας και της ευτυ-

χίας στο άλλο, µέσα σε καταγάλανα, ατάραχα νερά.! Σε αυτό το άρθρο,

συνοπτικά θα αναφέρω γιατί πιστεύω ότι αυτές οι θεωρίες είναι αναπο-

τελεσµατικές και -ενδεχοµένως- επικίνδυνες για κάποιους.

Ένας σκέπτεται ότι θέλει να αυξήσει τον πλούτο του. Έτσι, σκέπτεται

θετικά ότι έχει περισσότερα χρήµατα, περισσότερους και καλύτερους

φίλους, το επάγγελµα που του αρέσει... Eρωτώ: Έχετε  δει κάποιον, που

να κάθεται στο κρεββάτι του ή µπροστά σε έναν καθρέπτη και να λέει:

“Eίµαι πλούσιος, ο πλούτος µου αυξάνεται... η ζωή µου γεµίζει µε

αφθονία...” και να έρχεται µια βαλίτσα µε χρήµατα από τον “ουρανό” ή

από το “σύµπαν” (όπως είναι το τωρινό ρεύµα της εποχής, που αρέσει

σε πολλούς);

Πολλές φορές λέµε να πιστεύεις ότι τα πράγµατα γίνονται και οι

ευκαιρίες προκύπτουν. Aυτό είναι πραγµατικό, αλλά πότε και σε ποιούς;

Σε αυτούς που έχουν µια κατεύθυνση, για το πού θέλουν να πάνε, και

µια στρατηγική, για το πώς να φθάσουν εκεί, που έχουν προγραµµα-

τίσει. Ένας, που λέει ότι “θέλω να αυξήσω τον πλούτο µου” (σε χρή-

µατα, παρέες,  σχέσεις, οικογένεια) και συνεχίζει να κάνει αυτά που

έκανε µε τον ίδιο τρόπο, που τα έκανε, θα έχει τα ίδια αποτελέσµατα. H

θετική σκέψη µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για κάποιους σε αυτό το

σηµείο, διότι δηµιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει
αυτοµάτως, ενώ οι ίδιοι “κάθονται” αµετακίνητοι (στο κρεββάτι ή στις

παλαιές τους συνήθειες).

Πότε βοηθά η θετική σκέψη; Όταν έχουµε µια στρατηγική -

ένα πλάνο δράσης - και κινούµαστε επιµελώς, σύµφωνα µε αυτή την

στρατηγική. Όταν έχουµε δεσµευθεί να δηµιουργήσουµε µια νέα

κατάσταση και χρειάζεται να µείνουµε αµετακίνητοι στην

δέσµευσή µας αυτή. H θετική σκέψη θα βοηθήσει, όταν παρουσιαστούν

δυσκολίες, αναποδιές ή γεγονότα, που θα προσπαθούν να µας πείσουν

ότι δεν θα τα καταφέρουµε. H θετική σκέψη θα βοηθήσει στο να επι-
µένουµε και να νικούµε τα εµπόδια, που παρουσιάζονται. Θα 
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ο προηγούµενο τεύχος, λόγω κάποιου λά-
υς στην εκτύπωση, το κείµενο αυτό δεν
πώθηκε σωστά. Tο επαναλαµβάνουµε εδώ,
ειδή πολλοί µας το ζητήσατε).

Σ ας  εύχοµαι, τώρα που τελειώνουν οι
πόλεµοι, να ευτυχήσετε µε την ει-

νη. Όλοι οι θνητοί, από εδώ και πέρα,
 ζήσουν σαν ένας λαός, µονιασµένοι

α την κοινή προκοπή. Θεωρήσατε την
κουµένη πατρίδα σας, µε κοινούς τους
µους, όπου να κυβερνούν οι άριστοι,
εξαρτήτως φυλής. 

∆ εν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως
κάνουν οι στενοκέφαλοι, σε Έλλη-

ς και βαρβάρους. ∆εν µε ενδιαφέρει η
ταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που
ννήθηκαν. Tους καταµερίζω µε ένα µό-
 κριτήριο: την αρετή. Για µένα, κάθε
λός ξένος είναι Έλληνας και κάθε
κός Έλληνας είναι χειρότερος από

άρβαρο. 

A ν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφο-
ρές, δεν θα καταφύγετε ποτέ στα

πλα, παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην
άγκη θα σταθώ διαιτητής σας.

T ον Θεό µην τον νοµίζετε σαν αυταρ-
χικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πα-

ρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να µοιά-
ι µε την ζωή που κάνουν τα αδέλφια
ην οικογένεια. 

A πό µέρους µου, θεωρώ όλους
ίσους, λευκούς ή µελαµψούς, και

α ήθελα να µην είστε µόνον υπήκοοι
ς Kοινοπολιτείας µου, αλλά µέτοχοι,
οι συνέταιροι. Όσο περνάει από το
ρι µου, θα προσπαθήσω να συντελε-
ούν όλα όσα υπόσχοµαι. Tον όρκο,

ου δώσαµε µε την σπονδή απόψε, κρα-
στε τον σαν όρκο αγάπης.
O όρκος αυτός δόθηκε στους προσκεκλη

O  OPKOΣ TOY M. AΛEΞAN∆POY
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∆ιάφορα... 
� Oι άνθρωποι που αγαπούν τους

σκύλους είναι πιθανώτερο να

έχουν προκαταλήψεις. Tουλάχι-

στον αυτό ισχυρίζονται ερευνητές

από το Πανεπιστήµιο της Mελ-

βούρνης. Mετά από έρευνα σε 500

εθελοντές, οι µελετητές παρατή-

ρησαν ότι όσοι συµπαθούσαν

περισσότερο τους σκύλους από

τις γάτες είχαν κυρίαρχους χαρα-

κτήρες και έκαναν συχνότερα δια-

κρίσεις. H ίδια έρευνα έδειξε ότι

οι ιδιοκτήτες σκύλων ήταν πιθα-

νώτερο να αποδεχθούν χωρίς

δεύτερη συζήτηση τις κοινωνικές

ανισότητες. Παλαιότερες έρευνες

έχουν δείξει ότι οι λάτρεις των

σκύλων έχουν συνήθως.... συντη-

ρητικές πολιτικές πεποιθήσει.ς.

�Oι µπαµπάδες, που θέλουν να

έχουν φιλόδοξες κόρες, θα πρέπει

να ασχολούνται περισσότερο µε

τις δουλειές του σπιτιού...Σ’ αυτό

το συµπέρασµα κατέληξε έρευνα

του Πανεπιστηµίου Mπρίτις Kολο-

λούµπια, η οποία βασίστηκε σε

326 παιδιά, ηλικίας επτά έως

δεκατριών ετών. Oι ειδικοί αναφέ-

ρουν ότι, σύµφωνα µε την µελέτη

τους, οι κόρες όσων ανδρών

συνεισφέρουν στο σπίτι και µοι-

ράζονται µε την γυναίκα τους το

βάρος του νοικοκυριού, είναι

λιγώτερο πιθανό να ακολουθή-

σουν “παραδοσιακά” γυναικεία

επαγγέλµατα όταν µεγαλώσουν. 

� H χρήση “έξυπνων” κινητών

τηλεφώνων για εργασιακά θέµατα

αργά το βράδυ µειώνει την αποδο-

τικότητα των εργαζοµένων την

επόµενη ηµέρα. Σύµφωνα µε τους

ερευνητές του Πανεπιστήµιου του

Mίσιγκαν, οι άνθρωποι που παρα-

κολουθούσαν e-mails ή προσπα-

θούσαν να προετοιµαστούν για

την εποµένη ηµέρα πριν από τον

ύπνο, ήταν κουρασµένοι την άλλη

ηµέρα και, όταν έφθαναν στο γρα-

φείο, δεν είχαν διάθεση για εργα-

σία. O Pάσελ Tζόνσον, επικεφα-

λής της ερευνητικής οµάδας, ανα-

φέρει χαρακτηριστικά: “Tα έξυπνα

κινητά τηλέφωνα είναι σχεδια-

σµένα µε τέτοιο τρόπο, που πρα-

γµατικά διαταράσσουν τον ύπνο”

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - ™E¶TEMBPIO™  2014 

MM ια φορά ένας πατέρας
πήγε τον γυιό του

εκδροµή στο βουνό. Ξαφνικά ο
µικρός σκοντάφτει και πέφτει.

- Aχ! φώναξε από τον πόνο.

Έκπληκτος άκουσε µια φωνή να
έρχεται από το βουνό: “Aχ”.

Γεµάτος περιέργεια φώναξε:

- Ποιός είσαι;

Όµως η µοναδική απάντηση που
πήρε ήταν: “Ποιός είσαι;”

Eξοργισµένος ο µικρός φώναξε
δυνατά:

- Eίσαι ένας δειλός!

Kαι η φωνή απάντησε: “Eίσαι
ένας δειλός”.

OO µικρός γύρισε, κοίταξε τον
πατέρα του και τον

ρώτησε:

- Tί συµβαίνει εδώ, µπαµπά;

- Γυιέ µου, του απάντησε εκείνος,
πρόσεξέ µε. Ύστερα φώναξε:

- Σε καµαρώνω!

H φωνή απάντησε: “Σε καµα-
ρώνω”.

O πατέρας φώναξε ξανά:

- Eίσαι υπέροχος και σ’ αγαπώ!

Kαι η φωνή ακούστηκε από το
βουνό: “Eίσαι υπέροχος και σ’

αγαπώ”.

TT ο αγόρι έµεινε να κοιτάζει
τον πατέρα του µε θαυµα-

σµό, αλλά δεν καταλάβαινε τί
συνέβαινε. Tότε ο πατέρας του
τού εξήγησε:

- Oι άνθρωποι το αποκαλούν ηχώ,
αλλά στην πραγµατικότητα είναι
η ζωή. H ζωή σού επιστρέφει ό,τι
της δίνεις. H ζωή είναι ένας
καθρέφτης των πράξεών σου. 

Aν θέλεις πιο πολλή αγάπη, δώσε
πιο πολλή αγάπη. Aν θέλεις πιο
πολλή καλωσύνη, δώσε πιο
πολλή καλωσύνη. 

Aν θέλεις κατανόηση και σεβα-
σµό, δώσε κατανόηση και σεβα-
σµό.

Θέλεις οι άνθρωποι να είναι υπο-
µονετικοί µαζί σου και να σε
σέβονται; Έχε υποµονή µαζί τους
και δείξε τους σεβασµό.

O νόµος αυτός της φύσης εφαρ-
µόζεται και στις ζωές µας: Όπως
η ηχώ λοιπόν, έτσι και η ζωή µάς
επιστρέφει αυτά που της δίνουµε.

H ζωή σου γυιέ µου δεν είναι µια
σύµπτωση, αλλά ένας καθρέφτης
του εαυτού σου.

Eλένη Oλυµπίου

η H X Ω και η Z Ω H

συνέχεια από την σελ. 1

βοηθήσει στο να αντιταχθούµε στις απόψεις των ανθρώπων, που

θέλουν να µας πείσουν να παραιτηθούµε από τις επιδιώξεις µας και να

γυρίσουµε πίσω, στα γνώριµα και συνηθισµένα.

Tο να έχουµε µια στρατηγική δεν µπορεί να µας οδηγήσει
να χάσουµε µια καλή ευκαιρία; Aν είµασττε προσκολληµένοι

στον στόχο µας και στην στρατηγική µας, ως σαν αυτός να είναι ο

µοναδικός τρόπος για την επιτυχία... NAI! Kινδυνεύουµε να χάσουµε

µια πολύτιµη ευκαιρία, που ενδεχοµένως παρουσιαστεί! Xρειάζεται να

είµαστε ευέλικτοι. Πώς; Aναλυτικά θα εξετάσουµε πώς χαράσσουµε

µιά στρατηγική και πώς µένουµε ευέλικτα πιστοί στους στόχους µας

στην νέα σειρά σεµιναρίων, που αρχίζουν από τον Oκτώβριο.

O εκδότης    

∆ ή M ύ

HHHH XXXX ΩΩΩΩ ZZZZ ΩΩΩΩ HHHH



� Aπολαύστε µεγαλύτερη οικονοµική ευηµερία, πετυχαίνοντας ευκολώτερα τους στόχους σας.

� Nοιώστε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην καθηµερινότητα, τηρώντας ένα οργανωµένο πλά-

νο επιτυχίας.

� Zήστε µε µεγαλύτερη ηρεµία, επειδή θα ξέρετε πώς να ξεπερνάτε τα εµπόδια προς την επιτυχία.

� Eργαστείτε µεθοδικά βήµα-βήµα για την επίτευξη του στόχου σας.

� Mείνετε εστιασµένοι µε ευκολία στα αποτελέσµατα που επιθυµείτε.

� Aντιµετωπίστε αποτελεσµατικά τους χρονοκλέπτες, που σας αποπροσανατολίζουν.

� Aποκτήστε καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στην προσωπική και επαγγελµατική σας ζωή.

ΣTPATHΓIKH EΠITYXIAΣ KAI ∆IAXEIPIΣH XPONOY

™ÂÏ. 3ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - ™E¶TEMBPIO™  2014 

Στοχεύστε µεΣτοχεύστε µε ΣTPATHΓIKHΣTPATHΓIKH
& YΠOTAΞTE

τον XPONO
Tί θα κερδίTί θα κερδίσετε επενσετε επενδδύούοντνταας στς στα σεµια σεµιννάριάριαα

H σειρά των 4 πρακτικών σεµιναρίων είναι:

� Προετοιµασία: 7 βήµατα για αποτελεσµατικούς 
στόχους 

Aθήνα: Tετ. 1 Oκτωβρίου 

� Mέρος I: Xάραξη Στρατηγικής
Θεσ/νίκη: Σαβ. 4 & ∆ευ. 6 Oκτωβρίου
Hράκλειο Kρ.: Σαβ. 11 & ∆ευ. 13 Oκτωβρίου
Aθήνα: Σαβ. 18 & ∆ευ. 20 Oκτωβρίου

� Mέρος II: ∆ιαχείριση Xρόνου
Θεσ/νίκη: Σαβ. 1 & ∆ευ. 3 Nοεµβρίου
Hράκλειο Kρ.: Σαβ. 8 & ∆ευ. 10 Nοεµβρίου
Aθήνα: Σαβ. 15 & ∆ευ. 17 Nοεµβρίου

� Mέρος III: Kρατήστε αµείωτο το ενδιαφέρον
Θεσ/νίκη: Σαβ. 29 Nοεµ. & ∆ευ. 1 ∆εκ.
Hράκλειο Kρ.: Σαβ. 6 & ∆ευ. 8 ∆εκεµβρίου
Aθήνα: Σαβ. 13 & ∆ευ. 15 ∆εκεµβρίου

Oµιλητής:

∆HMHTPIOΣ MΠOYKAΣ
Ψυχολόγος, NLP Trainer, 

Σύµβουλος Eπιχειρήσεων

Tηλ. 210 64 22 002
E-mail: events@1stepsuccess.com

Iστοσελίδα: www.1stepsuccess.com/stoxos 
MεταMόρφωση Συµβουλευτική EΠE

Kυρίλλου Λουκάρεως 6, 11471 Aθήνα

∆HΛΩΣTE ΣYMMETOXH: 

EΩΣ 25 ΣEΠTEMBPIOY
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™™ ύµφωνα µε τους επιστήµονες, ο οργανι-
σµός µας παράγει κάποιες ουσίες, τα

λεγόµενα ενδογενή οπιοειδή, που ρυθµίζουν
την αισθαντικότητά µας στον πόνο. 

ŒŒ χει αποδειχθεί ότι οι συγκεκριµένες
ουσίες εκλύονται σε µικρότερες ή

µεγαλύτερες ποσότητες, ανάλογα µε τα ερεθί-
σµατα που δέχεται ο οργανισµός µας, όπως
π.χ. την σκέψη, τον ορµονικό κύκλο, έναν
τραυµατισµό. 

Ÿ Ÿ ταν αισθανόµαστε χαρά, ενθουσιασµό,
έξαψη ή ψυχική ανάταση, τότε τα

ενδογενή οπιοειδή εκκρίνονται σε µεγάλο
βαθµό και µειώνουν την αίσθηση του πόνου. 

AA πό την άλλη, όταν είµαστε “πεσµένοι”
ψυχολογικά, νοιώθουµε στενοχώρια ή

κατάθλιψη, τότε τα επίπεδα των ενδογενών
οπιοειδών στον οργανισµό µας µειώνονται και
ο πόνος είναι πιο έντονα αισθητός.

™ ™ την περίπτωση µιας σοβαρής πάθησης,
η θετική σκέψη δεν µπορεί βέβαια να

την θεραπεύσει, αλλά µπορεί να επέµβει στο
ανοσοποιητικό µας σύστηµα, ενισχυοντάς το,
ώστε να µας κάνει πιο ανθεκτικούς απέναντι
στην σοβαρή αυτή πάθηση.

KK αταλήγοντας θα πρέπει να έχουµε κατά
νου το εξής: αφού όλα στην φύση λει-

τουργούν µε βάση την αρχή της δράσης και
της αντίδρασης και µια αρνητική σκέψη  µπο-
ρεί να επηρεάσει αρνητικά τον οργανισµό,
γιατί δεν µπορεί µια θετική σκέψη να τον επη-
ρεάσει θετικά;

ΠOΣEΣ HMEPEΣ ∆OYΛEΨE 
ΣTHN OIKO∆OMH;

Ένας εργάτης έπιασε δουλειά σε µια οικοδοµή.
Συµφώνησε, λοιπόν, µε το αφεντικό, να πληρώ-

νεται 48 ευρώ για κάθε ηµέρα εργασίας και
εκείνος να του επιστρέφει 12 ευρώ για κάθε

ηµέρα αργίας.
Mετά από 30 ηµέρες το αφεντικό είπε στον

εργάτη ότι δεν του χρωστούσε χρήµατα, ούτε
ο εργάτης έπρεπε να του επιστρέψει τίποτε.

Πόσες ηµέρες είχε δουλέψει ο εργάτης;

1) Kαι τα δύο παιδιά λένε ψέµατα, εφ’ όσον αν έλεγε
ψέµατα µόνο τα ένα θα ήταν και τα δύο του  ιδίου φύλου.
Aφού πρόκειται για ένα αγόρι και ένα κορίτσι και λένε
ψέµατα και τα δύο, αυτό σηµαίνει ότι το ξανθό παιδί είναι
το αγόρι και αυτό µε τα καστανά µαλλιά το κορίτσι.
2) Πρώτα θα γεµίσει το µικρό δοχείο µε 3 λίτρα κρασί και
µετά θα το αδειάσει στο µεγάλο δοχείο. Mε τον ίδιο τρό-
πο θα ξαναγεµίσει το µικρό δοχείο και θα αδειάσει το
κρασί στο µεγάλο δοχείο, µέχρι να το γεµίσει. Στο τέλος
θα µείνει στο µικρό δοχείο 1 λίτρο κρασί.

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™ 
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Ό λο και περισσότεροι άνθρωποι αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα ακοής εξ αιτίας της

έκθεσής τους σε µουσική υψηλής έντασης,
κυρίως λόγω της χρήσης φορητών ψηφιακών
MP3 µε ακουστικά. Eκτιµάται ότι στην Eυρώπη η
κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο,
καθώς περισσότεροι από 10 εκατοµµύρια νέοι
κινδυνεύουν να βλάψουν για πάντα την ακοή
τους από την υπερβολική ακρόαση δυνατής
µουσικής για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα.
Tα σύγχρονα walkman, όπως το δηµοφιλές iPod
ή άλλες αντίστοχες συσκευές, επιτρέπουν την
αποθήκευση αρκετών ωρών µουσικής και η
ένταση του ήχου ξεπερνά πολλές φορές τα 120
ντεσιµπέλ, το αντίστοιχο δηλαδή που προκαλεί
η απογείωση ενός αεροπλάνου. 

A ν και σήµερα οι οδηγίες χρήσης κάθε ηλεκ-
τρονικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου

τονίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν, ο κάθε
χρήστης είναι τελικά υπεύθυνος για το πόσο
δυνατά ακούει την µουσική της προτίµησής του. 

T α αυξανόµενα κρούσµατα βλάβης της ακοής
πάντως έχουν γίνει ήδη αισθητά στα συστή-

µατα υγείας αρκετών ευρωπαϊκών χω-ρών, τα
οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν µια νέα
“µάστιγα”. Yπέρµαχοι των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων πάντως υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται
επιβολή περιορισµών, αλλά καλύτερη ενηµέ-
ρωση για τους κινδύνους, δεδοµένου ότι η
τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον
καθένα ξεχωριστά.

“MAΣTIΓA”“MAΣTIΓA” η δυνατή

MOYΣIKH για τους νέους


