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Πάνω από ένα εκατομμύρια αντίτυπα έχει πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βιβλίο 

«Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας» του συμβούλου ψυχολογίας Άντονι Ρόμπινς, που 

κυκλοφορεί τώρα και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο συγγραφέας θεωρείται 

ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς ειδικούς στη μεγιστοποίηση των επιδόσεων είτε 

πρόκειται για απλούς ανθρώπους είτε αφορά προέδρους, ηγέτες, ακτιβιστές, γενικούς 

διευθυντές, στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, αρχηγούς του στρατού, αθλητές, 

αστέρες της ψυχαγωγίας. Τα βιβλία του είναι ευπώλητα σε 100 χώρες του κόσμου και ο 

ίδιος ένας περιζήτητος ομιλητής για δασκάλους και γονείς.  

Και τι συμβουλεύει αυτός ο «γκουρού» της επιτυχίας; Στις 469 σελίδες του βιβλίου, 

με ύφος φιλικό και σε πρώτο πρόσωπο , συνδυάζοντας τα πορίσματα της νευροεπιστήμης 

αλλά και των προσωπικών εμπειριών του, μιλάει για τα όνειρα του καθενός και την 

αντίληψη περί πεπρωμένου, για τη δύναμη που διαμορφώνει τη ζωή, για τις αντιφάσεις 

της δημιουργίας και της καταστροφής, για το πώς μπορεί η αλλαγή στην πορεία του 

καθενός να αλλάξει σε μια στιγμή, για το ψυχικό και σωματικό πόνο, για το κώδικα 

συμπεριφοράς ακόμα και την ξεκούραση και τη διασκέδαση αφού, όπως λέει 

χαρακτηριστικά «και ο Θεός πήρε μια μέρα ρεπό».  

Όλο αυτό το αφηγηματικό πόνημα διαπερνάται από την αντίληψη για την απεριόριστη 

δύναμη που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο και την οποία οι περισσότεροι αφήνουν να 

κοιμάται. Τον πρακτικό τρόπο μιας αφύπνισης έρχεται να αναπτύξει ο Ρόμπινς ο οποίος 

έχει ιδρύσει ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που συνεργάζεται με 2.000 σχολεία, 700 

σωφρονιστικά καταστήματα και 100.000 κοινωνικούς οργανισμούς συμβουλεύοντας περίπου 

2 εκατομμύρια ανθρώπους για το πώς θα υπερβούν τις αναστολές τους. Εν αρχή ην οι 

ερωτήσεις. «Πιστεύω ότι οι νέες ερωτήσεις προηγούνται οποιασδήποτε ανθρώπινης 

προόδου» υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι ακόμα και στην εποχή της νανοτεχνολογίας, 

όπου οι υπολογιστές απαντούν σε νανοδευτερόλεπτα (δισεκατομμύρια του δευτερολέπτου) 

η αποθηκευτική ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ασύλληπτη.  
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Σε ειδική ενότητα προσφέρει μια λίστα πέντε απλών ερωτήσεων για μικρά ή μεγάλα 

προβλήματα: 

1. Τι θετικό έχει ένα πρόβλημα; 2. Τι δεν έχει τελειοποιηθεί στη ζωή μου; 3. Τι 

είμαι διατεθειμένος να κάνω για να γίνουν τα πράγματα όπως θέλω; 4. Τι είμαι 

διατεθειμένος να σταματήσω να κάνω για να γίνουν τα πράγματα όπως θέλω; 5. Πως 

μπορώ να απολαύσω τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να γίνουν τα πράγματα 

όπως θέλω;  

Αφού επεξηγεί όλα τα παραπάνω, προχωρεί στο κεφάλαιο για τα συναισθήματα δύναμης 

παραθέτοντας το δεκάλογο προτροπής για : 1. Αγάπη και στοργή 2. Εκτίμηση και 

ευγνωμοσύνη 3. Περιέργεια 4. Ενθουσιασμό και πάθο 5. Αποφασιστικότητα 6. Ευελιξία 

7. Αυτοπεποίθηση 8. Ευθυμία 9. Ευεξία 10. Προσφορά.  

Ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη των συμβουλών του, καταλήγει: «Πιστεύω πως όλοι έχουμε 

την έμφυτη ικανότητα να δείξουμε ηρωισμό, να κάνουμε θαρραλέα και ευγενή βήματα για 

να βελτιώσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, ακόμη και όταν βραχυπρόθεσμα 

φαίνεται να ζημιωνόμαστε εμείς. Η δυνατότητα να κάνετε το σωστό, να τολμήσετε να 

αλλάξετε τον κόσμο, βρίσκεται ήδη μέσα σας. Το ερώτημα είναι το εξής: «Όταν φτάσει 

η κατάλληλη στιγμή θα θυμηθείτε ότι είστε ήρωας;». Και παραθέτει την απάντηση του 

Τζον Φ. Κένεντι όταν ρώτησαν πως είχε καταφέρει να γίνει ήρωας στον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο: «Δεν ήταν σκόπιμο, αλλά βούλιαξαν το πλοίο μου»… 

Πρόκειται για ένα ακόμη… «θαυματουργό» αμερικανικό βιβλίο συμβουλών συμπεριφοράς , 

που κερδίζει τώρα και τον μεσογειακό αναγνώστη . Αν και, τέτοιες ενάρετες συμβουλές 

τις έχει ακούσει από γιαγιάδες ή κάποιον δάσκαλο…  

Κώστας Μαρδάς 
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