
Ένα συστατικό των επιτυχηµένων είναι το ότι αγαπούν αυτό που

κάνουν. Oι περισσότεροι νικητές της ζωής είναι άνθρωποι, που

ασχολήθηκαν µε κάτι που αγαπούν. Aφοσιώθηκαν σε αυτό ακριβώς

λόγω του ότι απολαµβάνουν την δραστηριότητα. ∆εν περιµένουν τις

διακοπές για να περάσουν καλά... δεν σκαρφίζονται δικαιολογίες

για να ξεφύγουν... Kάθε µέρα περνοÜν καλά µε τις ασχολίες τους.

Tί γίνεται αν διαπιστώσετε ότι αυτό που κάνετε δεν το αγαπάτε;

Yπάρχουν δύο επιλογές:

∆ιερευνήστε τί σας ευχαριστεÖ, τί σας ενθουσιάζει. ∆ιαλέξτε

κάτι, που φαντάζεστε ότι µπορεί να εξυπηρετεÖ και άλλους

ανθρώπους και ασχοληθεÖτε µε αυτό.

Aν η αλλαγή ασχολίας δεν είναι εφικτή επιλογή τότε...

Bρείτε τα θετικά του σηµεία, θυµηθείτε τί σας έκανε να το

επιλέξετε αρχικά. ∆οκιµάστε να επιλέξτε τµήµατα της εργα-

σίας, που µπορείτε να αναθέσετε σε άλλους, ώστε εσείς να

ασχολείστε περισσότερο µε τα σηµεία που σας ενδιαφέρουν.

Aναρωτηθείτε µήπως αυτή η ασχολία συνδέεται µε κάποιο

τµήµα του εαυτού σας ή του χαρακτήρα σας, που δεν αποδέ-

χεστε. Aν είναι αυτή η περίπτωση, αποδεχτείτε και αγαπήστε

τον εαυτό σας, έστω και µε ελαττώµατα. Στην “Tέχνη των

Nικητών” προσφέρουµε µια τεχνική για το πώς µπορεί κά-

ποιος να το κατορθώσει πρακτικά αυτό.

H δεύτερη επιλογή, πράγµατι, δεν είναι εύκολη. Xρειάζεται µεθο-

δικότητα, χρόνο, υποµονή και ενδοσκόπηση. Στην ενδοσκόπηση,

συχνά, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διαπιστώσεις για τον εαυτό µας,

που “πληγώνουν” τον εγωϊσµό µας. Όσοι καταφέρετε να υποµεί-

νετε αυτά τα “µαθήµατα”, το όφελος θα είναι πολλαπλό και ανεξάρ-

τητο από οικονοµική κρίση.

O εκδότης   

∆ηµήτριος Mπούκας
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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

AΓAΠAME AYTO ΠOY KANOYME;

✔  “ΠAPAΠONO”

✔ ∆IAΦOPA

✔ H TEXNH TΩN NIKHTΩN

✔ ΠOΣO KAΛOI ΓEITONEΣ EIΣTE;  

✔ OTAN TPΩME ∆EN MIΛAME...

✔ MIKPEΣ AΛΛA XPHΣIMEΣ

✔ TEΣT

¶EPIEXOMENA
✍™ËÌÂ›ˆÌ· àfi ÙfiÓ \EÎ‰fiÙË

www.1stepsuccess.com

A Γ A Π A M E ααααυυυυττττόόόό    πππποοοουυυυ

K A N O Y M E ;

¶¶AAPPAA¶¶OONNOO
ναρωτιέµαι µερικές φορές:
Eίµαι εγώ που σκέφτοµαι καθη-

µερινά πως η ζωή µου είναι µία;
Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν; Ή πι-
στεύουν πως θα έχουν κι άλλες,
πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον
χρόνο που σπαταλούν;
Mούτρα. N’ αντικρύζεις την ζωή µε
µούτρα. Tην µέρα, την κάθε σου µέ-
ρα. Nα περιµένεις την Παρασκευή
που θα φέρει το Σάββατο και την Kυ-
ριακή για να ζήσεις. 
Kι ύστερα να µη φτάνει ούτε κι αυτό,
να χρειάζεται να περιµένεις τις δια-
κοπές. Kαι µετά ούτε κι αυτές να
είναι αρκετές.
Nα περιµένεις µεγάλες στιγµές. Nα
µην τις επιδιώκεις, να τις περιµένεις.
Kι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος
και πως η ζωή ήταν άδικη µαζί σου. 
Kαι να µη βλέπεις πως ακριβώς δί-
πλα σου συµβαίνουν αληθινές δυσ-
τυχίες, που η ζωή κλήρωσε σε άλ-
λους ανθρώπους. Σ’ εκείνους που
δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.
Kαι να µη µαθαίνεις από το µάθηµά
τους. 
Kαι να µη νοιώθεις καµµία φορά ευ-
λογηµένος, που µπορείς να χαίρε-
σαι τρία πράγµατα στη ζωή σου:
Tην καλή υγεία, δυο φίλους, µια
αγάπη, µια δουλειά, µια δραστηριό-
τητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι
δηµιουργείς, ότι έχει λόγο η ύπαρξή
σου.
Nα κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά.

συνέχεια στην σελ. 2
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1 Aλλάζετε την ασχολία σας

Aγαπήστε αυτό που κάνετε



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�H ατµοσφαιρική ρύπανση είναι

υπεύθυνη για επιπλοκές στην

υγεία των βρεφών, οι οποίες

µπορεί να εξελιχθούν ακόµα και

σε χρόνια νοσήµατα. Άσθµα,

χρόνιες βρογχίτιδες, κρίσεις βή-

χα, ακόµα και καρδιακά νοσή-

µατα είναι παθήσεις, που εν-

δέχεται να προκαλούνται από

νωρίς στην ζωή του ανθρώπου.

Σ’ αυτό το συµπέρασµα κατέλη-

ξαν ερευνητές του Πανεπιστη-

µίου του Σιάτλ, µετά από µελέτη

ιατρικών φακέλλων χιλιάδων

βρεφών και τόνισαν την σηµασία

που έχει η επιλογή κατοικίας και

νηπιακών σταθµών σε περιοχές

µε χαµηλά επίπεδα ρύπανσης.

�Aν νοµίζετε ότι ο µεσηµερια-

νός ύπνος καταστρέφει τον

νυχτερινό, κάνετε λάθος. Πρόσ-

φατα, ερευνητές παρακολούθη-

σαν 32 υγιή άτοµα 55-85 ετών,

για δύο διαφορετικές περιόδους,

που διαρκούσαν τρεις ηµέρες και

τρεις νύχτες η καθεµιά. Στην

πρώτη περίοδο οι µετέχοντες

στην έρευνα εκοιµούντο έστω και

λίγο το µεσηµέρι, ενώ στην δεύ-

τερη περίοδο ο µεσηµεριανός

ύπνος απαγορευόταν. Συµπέρα-

σµα: τις ηµέρες που επιτρεπόταν

ο µεσηµεριανός ύπνος οι µετέ-

χοντες που εκοιµούντο περισσό-

τερο την ηµέρα, εκοιµούντο και

περισσότερο την νύχτα. Kαι το

κυριώτερο: την εποµένη ηµέρα

σηµείωναν υψηλότερες βαθµολο-

γίες σε δοκιµασίες που έλεγχαν

την ικανότητά τους να κάνουν

υπολογισµούς, τον χρόνο αντί-

δρασης και  την αντίληψή τους!

�Oι αξονικές τοµογραφίες απο-

δεικνύονται επικίνδυνες για την

ανθρώπινη υγεία καθώς εκπέµ-

πουν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά

ραδιενέργειας απ’ ό,τι θεωρούσαν

στο παρελθόν οι επιστήµονες.

Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπι-

στηµίου της Kαλιφόρνια, για έναν

στους 80 ασθενείς, που χρειάζε-

ται να κάνει αξονική τοµογραφία,

η ραδιενέργεια που λαµβάνει

µπορεί να είναι η αιτία για την

εµφάνιση κάποιας µορφής καρκί-

νου αργότερα στην ζωή του.
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συνέχεια από την 1η σελ.
Που κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα.
Nα πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να µην ακούς. Nα µαζεύεις λύπες και
απελπισίες,
Nα ξυπνάς κάθε µέρα ακόµα πιο βαρύς. Λες και ο χρόνος σου είναι απε-
ριόριστος.
Kάθε µέρα προσπαθώ να µπω στην θέση σου. Kάθε µέρα αποτυγχάνω.
Γιατί αγαπώ εκείνους που αγαπούν την ζωή. Kαι που η λύπη τους είναι η
δύναµή τους, που κοιτάζουν µε µάτια άδολα και αθώα, ακόµα κι αν πέρασε
ο χρόνος αδυσώπητος από πάνω τους. Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν
όλα, γιατί δεν µαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ. Για τους εαυτούς τους και για
όσους αγαπούν. 
Kαι δεν κουράζονται να αναζητούν την οµορφιά στην κάθε µέρα, στα
χαµόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων,
Σε µια ασπρόµαυρη φωτογραφία, σε µια πολύχρωµη µπουγάδα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά πάντα, πάντα θα ’ναι αργά.
∆εύτερη Zωή δεν έχει...   

Oδυσσέας Eλύτης

Mέσα στην κρίση υπάρχει λύση!
µε τη µέθοδο που λίγοι ξέρουν να χρησιµοποιούν:

την

TEXNH TΩN NIKHTΩN
ΓNΩPIΣTE την και BIΩΣTE την τώρα, στο σεµινάριο

H Tέχνη των Nικητών 
στα Oικονοµικά, στην Eργασία και στις Σχέσεις

� Θεσσαλονίκη: Σάββατο 9/11, 2-8µµ. & ∆ευτέρα 11/11, 5-9µµ. 

� Aθήνα: Σάββατο 16/11, 2-8µµ. & ∆ευτέρα 18/11, 5-9µ.µ.

� Hράκλειο Kρήτης: Σάββατο 23/11, 2-8µµ. & ∆ευτέρα 25/11, 5-9µµ.

Tί κερδίζετε απο το σεµινάριο:
� Φεύγει το άγχος και η αγωνία για τα οικονοµικά σας
� Eξουδετερώνετε τα εµπόδια στην εργασία και τις σχέσεις σας
� Bρίσκετε λύσεις στα αδιέξοδά σας
� Γίνεστε θετικοί και άνετοι στις  παρέες
� Σταµατάτε κάποιον απο το να κάνει µία συµπεριφορά που σας 

ενοχλεί, χωρίς να του πείτε ούτε µία λέξη
� Bρίσκετε λύσεις στις κρίσεις (προσωπικές ή/και επαγγελµατικές)

Περισσότερες πληροφορίες: 
Tηλέφωνο:  210-6422002 (10 π.µ. - 5 µ.µ.)

www.texni-nikiton.gr
EI∆IKH ΠPOΣΦOPA

για όσους ξαναπαρακολούθησαν TEXNH TΩN NIKHTΩN



O ι σχέσεις καλής γειτονίας περνούν κι αυτές την
δική τους... κρίση. Mια έρευνα, που έγινε στην

Bρεταννία, κατέδειξε ότι τουλάχιστον έξι στους δέ-
κα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της διπλανής
πόρτας ως “κακούς γείτονες” και αποφεύγουν συ-
στηµατικά οποιαδήποτε σχέση µε αυτούς, µε τα
αισθήµατα, όπως φαίνεται από τα ευρήµατα της
έρευνας, να είναι... αµοιβαία.

O ι κακές σχέσεις µε τους γείτονες επιβαρύνουν
δραµατικά την καθηµερινότητα εκατοµµυρίων

ανθρώπων σε όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε τον ψυχο-
λόγο του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης Kλιντ
Tόµπσον. “Eκτός από τις προφανείς αρνητικές επι-
πτώσεις στην ψυχολογία µας, που προκαλεί η διαρ-
κής διαµάχη µε τους γείτονες, υπάρχει και µια σειρά
άλλων, πιο σηµαντικών παραµέτρων, που πρέπει να
λαµβάνουµε υπ’ όψη µας, όπως π.χ. το ότι οι καλές
σχέσεις δηµιουργούν ένα αίσθηµα κοινότητας και
ασφάλειας”, λέει ο ίδιος.

H έρευνα, που αναφέρουµε πιο πάνω, πραγµατο-
ποιήθηκε σε δείγµα 2.000 ανθρώπων κάθε κοι-

νωνικού και οικονοµικού υποβάθρου, για λογιαρια-
σµό µεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας. “Θέλαµε νά
αποκρυπτογραφήσουµε τις ανθρώπινες σχέσεις,
που αναπτύσσονται σε επίπεδο γειτονιάς, γιατί πολ-
λές από τις υποθέσεις, που καλούµεθα να χειρι-
στούµε, αφορούν σε περιπτώσεις φθοράς ιδιοκτη-
σιών, οι οποίες, στο συντριπτικό τους ποσοστό,
οφείλονται σε ...  χέρι γείτονα του παθόντος”, εξή-
γησε ο Φιλ Oυόρτον, υπεύθυνος της εταιρείας. Για
τον λόγο αυτό η εταιρεία κατάρτισε και έναν κατά-
λογο µε τους κύριους λόγους, που προκαλούν
“ψυχροπολεµικό” κλίµα µεταξύ γειτόνων.

� Παρκάρουν µπροστά από το σπίτι σας.
� O σκύλος τους γαυγίζει συνέχεια.
� O κήπος/βεράντα/αυλή τους είναι εστία ρύπανσης.
� ∆ιαπληκτίζονται µεγαλόφωνα συνεχώς.
� Kάνουν πάρτυ πιο συχνά από εσάς.
� Tα κατοικίδιά τους κάνουν την ανάγκη τους στον
κήπο σας.
� Tα παιδιά τους κάνουν φασαρία.
� ∆εν σας αρέσει η... φυσιογνωµία τους.

� ∆εν φροντίζουν το σπίτι τους.
� Ψήνουν συχνά κοψίδια στον κήπο ή στην βεράντα
τους.
� Πετούν σκουπίδια όπου βρουν.
� Tα δέντρα-φυτά στον κήπο/αυλή/βεράντα τους κό-
βουν την θέα σας.
� Tα παιδιά τους πετούν την µπάλα στον κήπο/
αυλή/βεράντα σας.
� Eπιδεικνύουν τον πλούτο τους.
� Kρυφοκοιτάζουν στον κήπο/αυλή/βεράντα σας ή
ακόµα και στο σπίτι σας.
� Kλέβουν την αλληλογραφία σας.
� Eίναι αδιάκριτοι µε τους επισκέπτες σας.
� ∆εν σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας.
� Έχουν την τηλεόραση συνεχώς αναµµένη στη δια-
πασών.
� Έχουν αντίθετες µε τις δικές σας πολιτικές πεποι-
θήσεις.

O ι ειδικοί πάντως τονίζουν ότι, σε κάθε περί-
πτωση, οι γείτονες που βρίσκονται στα... µαχαί-

ρια πρέπει να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους µε
αµοιβαίες υποχωρήσεις, έστω και αν απαιτείται η
παρέµβαση άλλων γειτόνων, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση βέβαια να µην είναι κι εκείνοι... µαλω-
µένοι. 

T έλος, η ασφαλιστική εταιρεία, η οποία πραγµα-
τοποίησε την έρευνα, θέλοντας κατά κάποιον

τρόπο να µετριάσει τα δυσάρεστα συµπεράσµατα
της έρευνας, έδωσε στην δηµοσιότητα και το “εγχει-
ρίδιο καλής γειτονίας”, µια σειρά συµβουλών, που
αποσκοπούν στο να αµβλύνουν τις διαφορές ανά-
µεσα στους γείτονες. 

� Συστηθείτε στους γείτονες. Aν µάλιστα πρόκειται για
καινούργιους, καλωσορίστε τους µ’ ένα γλύκισµα που
θα έχετε φτιάξει µόνοι σας.
� Σεβαστείτε τον τρόπο ζωής τους.
� Προσοχή στις µεσοτοιχίες και τους θορύβους.
� Mην αφήνετε τα κατοικίδιά σας να ενοχλούν.
� Σεβαστείτε τους χώρους στάθµευσης.
� Eνηµερώστε εκ των προτέρων την γειτονιά αν σκο-
πεύετε να κάνετε πάρτυ.
� Nα είστε ευγενικοί.
� Mην επεµβαίνετε στα προσωπικά τους.  

™ÂÏ. 3
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. . . και το πιάτο µας κοιτάµε! Έτσι µας έλεγαν όταν ήµαστε
µικρά. Mάλλον για λόγους ευγενείας. Σήµερα όµως θα

σας πληροφορήσουµε πως αυτό δεν είναι και τόσο καλό.
Ύστερα από έρευνα, οι ειδικοί από το Bρεταννικό Ίδρυµα κατά
του Aναλφαβητισµού διαπίστωσαν ότι το 62% των παιδιών, που
κάθονται στο τραπέζι µε όλη την οικογένεια και συζητούν, έχουν
µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τα παιδιά που τρώνε
µόνα τους. Tο 75% µάλιστα των παιδιών και εφήβων, που επικοι-
νωνούν µε τους γονείς και τ’ αδέλφια τους κατά την διάρκεια
των γευµάτων, εµφανίζει µεγαλύτερη ευκολία συµµετοχής σε
συζητήσεις µέσα στην σχολική τάξη και πιο ανεπτυγµένες επι-
κοινωνιακές δεξιότητες.

A ντίθετα, τα παιδιά, που έχουν συνηθίσει να κάθονται
σιωπηλά στο τραπέζι, δεν αισθάνονται την ίδια άνεση

και µόλις το 57% απάντησε ότι αισθάνεται πως µπορεί να συµ-
µετάσχει σε τέτοιου είδους κουβέντες στο σχολείο. Παρ’ όλα
αυτά, το 67 % των µαθητών, που δεν καταναλώνουν τα γεύµατά
τους στο τραπέζι µε άλλα µέλη της οικογένειας, αλλά µόνοι
τους ή µπροστά στην τηλεόραση, φαίνεται ότι αναζητά την επι-
κοινωνία στο σχολικό περιβάλλον και προσπαθεί να ανταλλάσ-
σει απόψεις µε συµµαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Γ ια την µελέτη τους αυτή οι ειδικοί παρακολούθησαν
στενά τις συνήθειες 35.000 παιδιών ηλικίας 6 - 18 ετών. H

έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ένα στα τέσσερα παιδιά δεν κατα-
ναλώνει τα γεύµατά του µε την συντροφιά της οικογενείας του. 

“H έρευνά µας δείχνει ότι η συζήτηση στο σπίτι είναι απα-
ραίτητη για την µελλοντική επιτυχία των παιδιών, αλλά

και των εφήβων. H επικοινωνία στο σπίτι, όπως π.χ. κατά την
διάρκεια των γευµάτων, δίνει στα παιδιά τα εφόδια που χρειά-
ζονται για να έχουν µια επιτυχηµένη και ευτυχισµένη ζωή στο
µέλλον”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Iδρύµατος
κατά του Aναλφαβητισµού Tζόναθαν Nτάγκλας. 

ΣΩΣT0 - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των λέξεων ή εκφράσεων, που ακολουθούν,

βρείτε ποια από τις δύο είναι η σωστή:

1) Aηδόνι - αϊδόνι. 2) Aλαζονία - αλαζονεία. 3) Aνεύρισµα -
ανεύρυσµα. 4) ∆ίστυλος - δίστηλος. 5) Γάβρος - γαύρος. 6)

Bρόµη - βρώµη. 7) Mετά τον βοµβαρδισµό δεν έµεινε λίθος επί
λίθου - Mετά τον βοµβαρδισµό δεν έµεινε λίθος επί λίθον. 8)
∆εν έχει πού την κεφαλήν κλίνη - ∆εν έχει πού την κεφαλήν
κλίναι. 9) Mε το όπλο παρά πόδα - Mε το όπλο παρά πόδας.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Eπί δικαίους και αδίκους. 2) Πηλάλα.
3) Στυφάδο. 4) Tσυρίζω (από το συ-
ρίζω). 5) Φιλαινάδα (φίλος-φίλαινα). 6)
H υπ’ αριθµόν µία.  9) Oι µύες, τους
µυς. 7) Πανωλεθρία. 8) Έκανα  λανθα-
σµένη εκτίµηση. 10) Oρθοπαιδικός (α-
πό τον τίτλο του έργου “Πραγµατεία
για την ορθοπαιδία” του Γάλλου για-
τρού N. Andry-1741).
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�� Προσέξτε την καρδιά σας:
Πολλοί άνθρωποι θα σώζονταν κά-
θε χρόνο από την στεφανιαία νόσο
αν έτρωγαν µόνο ένα γραµµάριο
λιγώτερο αλάτι την ηµέρα, πρόσθε-
ταν ένα φρούτο στην καθηµερινή
διατροφή τους και αντικαθιστούσαν
το 1% της προσλαµβανόµενης εν-
έργειας από κορεσµένα λίπη (ζω-
ϊκά) µε ακόρεστα (φυτικά).
�� Για ν’ αφοµοιώνεται ο σίδηρος: 
Όταν µαγειρεύουµε µοσχάρι, φα-
κές ή σπανάκι ρίχνουµε σταγόνες
πορτοκάλι.
�� Για τους µύκητες των ποδιών:
Για εκείνους του δέρµατος κάνουµε
κάθε βράδυ ποδόλουτρο για 20-30
ηµέρες µε µαύρο τσάϊ.  Για εκείνους
των νυχιών κάνουµε κάθε βράδυ
ποδόλουτρο µε 1 κουταλιά σόδα, 1
κουταλιά αλάτι χονδρό και 1 κουτα-
λιά πράσινο σαπούνι.
�� Για πιο λευκά... λευκά:
Για να διατηρείτε τα λευκά σας
ρούχα όσο πιο λευκά γίνεται βάλτε
τα να µουλιάσουν σε ζεστό νερό µε
µια φέτα λεµόνι για 10 λεπτά.
�� Γλυκύτατο φάρµακο: 
Tρώγοντας 2 µε 4 πορτοκάλια την
ηµέρα µπορείτε να κρατήσετε µα-
κριά τα κρυολογήµατα, πιο χαµηλά
την χοληστερόλη σας, να βοηθή-
σετε την πρόληψη και διάλυση µιας
πέτρας στα νεφρά.
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