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                 Πάνω από 2200..000000 αναγνώστες!  

 

Μεζεδοπωλείο “Αλά Ελλημικά”, Πρεβέζης 12-1ος όρ., Λευκωσία, Τηλ. 22679090  

Τώρα τα Σάββατα έχουμ άλλο χρώμα 

γλύκάλλοα 

2 χρόνια Μαζί! 
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                     ΚΕΔΙΣΤΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΡΑ “ΑΡΟΤΥΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΘΣ-ΒΙΒΛΙΟΝ 2ον”   

                                                                                                                                         

                            Η αγϊπη του περιοδικού μασ για το βιβλύο εύναι αυταπόδεικτη και μετϊ την μεγϊλη  
                                 επιτυχύα των διαγωνιςμών και δικό ςασ απαύτηςη ςυνεχύζουμε αυτό το μόνα τισ  
                                 προςφορϋσ με το νϋο βιβλύο του ςυγγραφϋα και ψυχοθεραπευτό Ανδρϋα  
                                   Ιωϊννου “Αποτυπώματα Ψυχόσ-2”.  
                                  Προςφϋρουμε από 1 αντύτυπο ςτουσ δύο πρώτουσ αναγνώςτεσ που αφού 
                                  διαβϊςουν την ςυνϋντευξη του ςυγγραφϋα ςτισ ςελύδεσ 4 και 5 μασ γρϊψουν τι  
                                     απϊντηςη δύνει ο ςυγγραφϋασ ςτο ερώτημα  “O νουσ που δεν αυτοελϋγχεται  
                                         ςωςτϊ εύναι αυτοκαταςτροφικόσ;” Και μασ την ςτεύλουν με email  
                                          περιλαμβϊνοντασ όνομα, κινητό και  email εδώ.  (Σημ.: H παρϊδοςη του  
                                           βιβλύου θα γύνεται κατόπιν ςυνεννόηςησ με το περιοδικό και υπϊρχει ε 
                                          πιβϊρυνςη με  ϋξοδα αποςτολόσ  για ταχυδρομικϋσ ό ϊλλεσ αποςτολϋσ.)    
                                       Επύςησ όλοι οι αναγνώςτεσ μασ δικαιούνται ελεύθερη εύςοδο ςτην  
                                 επύςημη παρουςύαςη  του βιβλύου την Παραςκευό 13 Μαύου ςτη Λευκωςύα ςτισ        
                          7.00μ.μ. ςτη Δημοςιογραφικό Εςτύα (τηλ. 22446090-99663006).   
                                                     
                  

Σκϋψεισ και πεποιθόςεισ!                                          

Στο καταπληκτικό Master Key System ο Τςϊρλσ Χϊανελ λϋει πώσ αν θϋλουμε να φϋρουμε ςτη ζωό μασ 

περιςςότερη δύναμη θα πρϋπει να αποκτόςουμε την ςυνειδητότητα τησ δύναμησ. Αν θϋλουμε περιςςότερη υγεύα, θα 

πρϋπει να αποκτόςουμε την ςυνειδητότητα τησ υγεύασ. Αν θϋλουμε περιςςότερη ευτυχύα, θα πρϋπει να αποκτόςουμε 

τη ςυνειδητότητα τησ ευτυχύασ.  

Μόνο αν δημιουργόςουμε ςτο νου μασ την αντύςτοιχη κατϊςταςη ςυνεύδηςησ θα μπορούμε να την φϋρουμε και ςε 

υλικό πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν που η εποχό μασ δύνει την μεγαλύτερη πρόκληςη ςε κϊθε επύπεδο: υγεύασ, 

οικονομικό, ςχϋςεων, αυτοανϊπτυξησ εςεύσ τι εύναι αυτό που δημιουργεύτε ςτο μυαλό ςασ; Σκϋφτεςτε αυτό που 

πραγματικϊ επιθυμεύτε ό απλϊ ακολουθεύτε την ςυρρικνωτικό τϊςη;   

Όπωσ λϋει και ο Ρόμπερτ Νϊτζεμι εμεύσ δημιουργούμε την πραγματικότητϊ μασ με τισ ςκϋψεισ και τισ πεποιθόςεισ 

μασ. Εύναι οι ςκϋψεισ και οι πεποιθόςεισ ςασ ενιςχυτικϋσ ό περιοριςτικϋσ για τη ζωό ςασ αλλϊ και εν ςυνεχεύα για τη 

ζωό των ϊλλων; Σασ ανούγουν ορύζοντεσ ό ςασ εγκλωβύζουν ςε μια πραγματικότητα που δεν ςασ βοηθϊει;  

Σασ διευρύνουν, ςασ αναπτύςςουν ό μόπωσ ςασ κρατούν κολλημϋνουσ ςτο παρελθόν;  

 Η ώρα για να αλλϊξετε τισ ςκϋψεισ και τισ πεποιθόςεισ ςασ εύναι τώρα!       

Υ.Γ. Ευχαριςτούμε όλουσ για την αμϋριςτη αγϊπη, βοόθεια, υποςτόριξη, ςυμμετοχό και ςυνεχό ϊνοδο 

αυτόσ τησ προςπϊθειασ. Να εύςτε και να αιςθϊνεςτε θαυμϊςια!                                                                                             

 

                                                                                                    ΑΡΗ ΝΟΣΗ 

 

 

mailto:arionasorama@gmail.com?subject=BIRTHDAY%20GIFTS
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Aνδρζασ Ιωάννου / Υυνζντευξθ 

Δευτερογενόσ θεραπεύα η ανϊγνωςη 

 
Οι άνκρωποι δυςκολεφονται να κρατιςουν ευτυχιςμζνθ ςτάςθ ηωισ επειδι ζχουν μολυνκεί και διαβρωκεί με τθν 

καινοφργια ψυχαςκζνεια που εξαπλϊκθκε παντοφ και ονομάηεται απλθςτία.   

 

1. Τι προςδοκάσ από τθν κυκλοφορία του νζου ςου βιβλίου, 

"Αποτυπϊματα Ψυχισ 2"; 

-Ματαρχάσ να ςασ ευχαριςτιςω για τθν φιλοξενία ςτο περιοδικό ςασ. 

Ξε τθν κυκλοφοριά του νζου βιβλίου «Αποτυπϊματα Ψυχισ-2»  

αυτό που προςδοκϊ είναι ότι κι ο κάκε  

ςυγγραφζασ που ςζβεται τον εαυτό του και τουσ αναγνϊςτεσ.  

Δθλαδι, το βιβλίο του να αγγίξει τθν ψυχι του κάκε  

αναγνϊςτθ αφινoντασ του βακιά χαραγμζνα και με τον  

πιό ωφζλιμο τρόπο τα πιο γνιςια Αποτυπϊματα Ψυχισ. 

 

2. Το διάβαςμα είναι ψυχοκεραπεία, όςο το γράψιμο;  

-Φο διάβαςμα κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι μια μορφι  

ψυχοκεραπείασ όμωσ διαφορετικι από το γράψιμο. ταν γράφεισ,  

κάνεισ κατάκεςθ ψυχισ  ς’αυτόν που διαβάηει, ενϊ όταν  

διαβάηεισ καταχωρείσ μζςα ςου αυτά  που κάποιοσ άλλοσ  

αποτφπωςε ςτο χαρτί. 

 

3. Πιςτεφεισ ότι ςτο μζλλον οι αςκζνειεσ κα μποροφν να προλαμβάνονται  

και να κεραπεφονται με τθν ανάγνωςθ ενόσ βιβλίου; 

 

- Θ ανάγνωςθ ενόσ βιβλίου τόςο ςιμερα όςο και ςτο μζλλον κα δίνει  

πιςτεφω τα ίδια κετικά αποτελζςματα μιασ δευτερογενοφσ  

ψυχοκεραπείασ. Θ επίδραςθ ενόσ βιβλίου κα δίνει πάντα αρκετά  

εφόδια τόςο γνϊςθσ όςο και καλλιζργειασ για ζνα άνκρωπο.  

μωσ ςε καμιά περίπτωςθ δεν κα μπορζςει να αντικαταςτιςει  

τθν ψυχοκεραπεία με τον κεραπευτι. 

 

4. Ποια είναι θ ςτάςθ ηωισ που πρζπει να κρατάμε για να είμαςτε 

ευτυχιςμζνοι; 

-Βαςικά ςτοιχεία ευτυχίασ και ςτάςθσ ηωισ ζχω παρακζςει ςτο 

πρϊτο βιβλίο όπου ζχω ςκιαγραφιςει και το πορτραίτο ενόσ 

 

  O Άντροσ Δ. Ιωάννου ςποφδαςε 
Αρχιτεκτονικι και Μοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ, με κατεφκυνςθ τθν 
Ψυχολογία.  Ζχει λάβει ςθμαντικζσ 
βραβεφςεισ ωσ διοικθτικό 
ςτζλεχοσ ςε αρκετζσ επιχειριςεισ 
και οργανιςμοφσ και 
ςυνεργάςτθκε πετυχθμζνα με το 
Γραφείο Ευθμερίασ βοθκϊντασ 
παιδιά με ψυχολογικά και 
οικογενειακά προβλιματα. 
Υυμμετείχε ςε ομάδα 
ψυχοκεραπείασ φυλακιςμζνων 
ςτισ Κεντρικζσ Φυλακζσ. Ζχει 
παρουςιάςει ςε επιςτθμονικά 
ςυνζδρια δφο μελζτεσ. 
Υυνεργάςτθκε με κζντρα 
κεραπείασ και απεξάρτθςθσ 
ναρκωτικϊν ςε προγράμματα 
πρόλθψθσ. Είναι δάςκαλοσ τθσ 
γιόγκα και διευκφνει και είναι 
Σρόεδροσ του Ρμίλου “Ψυχολογία 
και Ηωι”. Είναι μόνιμοσ 
ςυνεργάτθσ ςε διάφορα ΜΜΕ και 
ζχει γράψει αρκετά βιβλία 
ανάμεςα ςτα οποία και το 
ΑΡΟΤΥΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΘΣ. Για να 
επικοινωνιςετε μαηί του πατιςτε 
εδϊ.  

 

mailto:psycho69@cytanet.com.cy
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ευτυχιςμζνου ανκρϊπου. Ξερικά απ’ αυτά τα ςτοιχεία είναι να επιμζνουμε κετικά, να απορρίπτουμε ότι 

μασ προκάλει ψυχοςωματικι ηθμιά, να προςφζρουμε βοικεια ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, να ςυγχωροφμε 

και να γυρίηουμε ςελίδα και να δίνουμε αγάπθ ςε οικογζνεια, φίλουσ, ςφντροφο αλλά και ς’ όποιον 

άνκρωπο ςυναντιςουμε ςτον δρόμο μασ. 

5. Γιατί οι άνκρωποι αρνοφνται να κρατιςουν μια τζτοια ςτάςθ ηωισ; 

-Υιμερα οι άνκρωποι δυςκολεφονται να κρατιςουν μια ςτάςθ ηωισ που αρμόηει ςε ζνα ευτυχιςμζνο  

άνκρωπο διότι ζχουν μολφνει τον εαυτό τουσ και ζχουν διαβρϊςει τθν προςωπικότθτα τουσ  

με τθν καινοφρια ψυχαςκζνεια που εξαπλϊκθκε παντοφ και ονομάηεται Απλθςτία.  

Θ υπερκατανάλωςθ, το αςφδoτο κυνιγι του κζρδουσ και θ ακατάςχετθ επικυμία για απόκτθςθ  

όλο και περιςςότερων υλικϊν αγακϊν και χρθμάτων οδιγθςαν τον άνκρωπο ςτθν δυςτυχία και τον  

πλανιτθ ςτθν καταςτροφι. 

 

6. Πρζπει να προγραμματίςουμε το υποςυνείδθτο για να ζχουμε κετικι ςτάςθ ηωισ; 

-Αυτό που πρζπει να γίνει είναι ο αυτόματοσ προγραμματιςμόσ του υποςυνείδθτου για κετικι  

ςκζψθ και ςτάςθ ηωισ ζτςι ϊςτε θ ανκρωπότθτα να ανζβει ςτο ανϊτερο ςκαλοπάτι τθσ ευτυχίασ.  

Ρ προγραμματιςμόσ του υποςυνείδθτου μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ςτιγμι το αποφαςίςει ο άνκρωποσ. 

Θδθ κακθμερινά εκπαιδεφω πάρα πολλοφσ ανκρϊπουσ γι’αυτό μζςα ςε ζνα πρόγραμμα αυτοανάπτυξθσ  

το οποίο ζχει εξαιρετικά αποτελζςματα. 

 

7. Πιςτεφεισ ότι ο νουσ που δεν αυτοελζγχεται ςωςτά είναι αυτοκαταςτροφικόσ; 

-Ξε μια λζξθ, “Οαι”. Ρ νοφσ όταν δεν αυτοελζγχεται και αφεκεί ςτο χάλι του, κλίνει αυτόματα προσ 

τθν καταςτροφι και οδθγεί τον άνκρωπο με μακθματικι ακρίβεια ςτθν απόλυτθ δυςτυχία.   

 

Δηαβάζηε έλα απόζπαζκα από ην λενθπθινθνξεζέλ βηβιίν AΠΟΣΤΠΧΜΑΣΑ ΦΤΥΗ 2 ζηε ζειίδα 18. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eσύ ξέρεις 

το σύστημά 

μου;  
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Eιρινθ Λουκαϊδου/ Υυνταγζσ από τθ φφςθ 

Ωμοφαγικϋσ φακϋσ Μεςογεύου 
 

Μια τορταστική και πεντανόστιμη και σούπερ θρεπτική σσνταγή τώρα ποσ ο καιρός αρτίζει να ζεσταίνει.  

 

Μακϊσ ο καιρόσ ηεςταίνει, τα φφτρα όπωσ αυτά από τισ φακζσ είναι 

ςοφπερ κρεπτικά. Απλά φροντίςτε να τα  ξεπλφνετε κάκε 8 ϊρεσ και 

ςτραγγίςτε τα καλά ζτςι ϊςτε να μθν μυρίηουν ι να μουχλιάηουν.  

 

Χλικά:   

1 φλιτηάνι φακζσ με φφτρα 3 θμερϊν  

1 αγγοφρι  

2 ντομάτεσ  

1 ματςάκι φρζςκα κρεμμυδάκια  

1 ματςάκι ψιλοκομμζνο κόλιανδρο  

1 ματςάκι ψιλοκομμζνο μαϊντανό  

½ κρεμμφδι (προαιρετικά)  

χυμόσ  ½ λεμονιοφ  

2 κουταλιζσ ςοφπασ ελαιόλαδο  

Θαλαςςινό αλάτι  Κζλτικθσ Θαλλάςθσ/ αλάτι Ιμαλαΐων (προαιρετικά)  

 

Αναμίξτε και ανακατζψτε όλα τα υλικά με τθν διάκεςθ ενόσ διευκυντι 

ορχιςτρασ και απολαφςτε!  Αν κζλετε επίςθσ να ςυνοδεφςετε με ελιζσ είναι ςπουδαία ςυνοδεία.  
 

 

 

Θ  Ειρινθ Λουκαίδου είναι 
ωμοφάγοσ και κακθγιτρια ςε 
ιδιωτικό ςχολείο με δίπλωμα 
ςτθν Αγγλικι Λογοτεχνία.  Φα 
δζκα τελευταία χρόνια 
ςυνδιευκφνει το κλαμπ 
οικολογίασ του ςχολείου 
εςτιάηοντασ ςτθν εςωτερικι και 
εξωτερικι οικολογία. Ζχει 
επιςκεφτεί Μζντρα Χγείασ και 
Σεριβαλλοντοσ και πολλζσ 
Ρργανικζσ Φάρμεσ κακϊσ και το 
Εναλλακτικό Φεχνολογικό 
Μζντρο ςτθν Ρυαλία ενϊ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε οικολογικά 
ςυνζδρια ςτο Οεπάλ. Για πλιρεσ 
βιογραφικό μπορείτε να 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ 
εδϊ. 

 

http://www.rawfoodcyprus.com/
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Γουάλασ Ντ. Γουάτλασ/ Θ επιςτιμθ του μεγαλείου 

Επιπλϋον εξηγόςεισ για τη ςωςτό ςτϊςη 
Αν διατθρείτε τον εαυτό ςασ ςε ςωςτι ςτάςθ τίποτε δεν μπορεί να πάει λάκοσ και δεν ζχετε να φοβθκείτε τίποτα. 
Καμίά δουλειά ι οποιοδιποτε πρόβλθμα δεν μπορεί να ςασ απαςχολιςει αν είναι ορκι θ προςωπικι ςασ ςτάςθ, 

επειδι είςτε μζροσ αυτοφ που αυξάνεται και προοδεφει και πρζπει αυξθκείτε 
και να προοδεφςετε μαηί του.  
                                               

 
Επιςτρϋφουμε ςτο θϋμα τησ ϊποψόσ (κοςμοθεωρύασ) μασ επειδό 
πϋραν του ότι εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ εύναι εκεύνο που μοιϊζει να 
προξενεύ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τουσ μεγαλύτερουσ μπελϊδεσ.  
Έχουμε εκπαιδευτεύ μερικώσ από εςφαλμϋνουσ θρηςκευτικούσ 
δαςκϊλουσ να βλϋπουμε τον κόςμο ςαν να εύναι ϋνα ναυαγιςμϋνο πλούο 
που οδηγεύται από τη θύελλα πϊνω ςτην ξϋρα. Ότι εύναι αναπότρεπτη 
τελικϊ η τελικό καταςτροφό του και το καλύτερο που μπορεύ να γύνει 
εύναι να ςωθούν, ύςωσ κϊποια μϋλη του πληρωμϊτοσ.  
Αυτό η ϊποψη μασ διδϊςκει να θεωρούμε ςτην ουςύα κακό τον κόςμο 
και να αναπτύςςεται προσ το χειρότερο και να πιςτεύουμε ότι οι 
υφιςτϊμενεσ διαφωνύεσ και κατϊςταςη δυςαρμονύασ να πρϋπει να 
ςυνεχιςτεύ και να ενταθεύ μϋχρι τϋλουσ. Αυτό η ϊποψη κλϋβει την ελπύδα 
μασ για την κοινωνύα, την κυβϋρνηςη και την ανθρωπότητα, και μασ 
δύνει φθύνουςα προοπτικό και ϋναν ϊρρωςτο νου.   
 Αυτό εύναι τελεύωσ λϊθοσ. Ο κόςμοσ δεν εύναι κατεςτραμμϋνοσ. Εύναι 
ςαν ϋνα θαυμϊςιο ατμόπλοιο με τισ μηχανϋσ ςτη θϋςη του και τα 
μηχανόματα ςε ϊριςτη κατϊςταςη. Οι αποθόκεσ του εύναι γεμϊτεσ 
καύςιμη ύλη και το πλούο εύναι επαρκώσ εξοπλιςμϋνο για την 
κρουαζιϋρα.  
Δεν υπϊρχει καμύα ϋλλειψη οποιουδόποτε αγαθού. Κϊθε δυνατό 
πρόβλεψη όλησ τησ γνώςησ που μπορούςε να ςυλληφθεύ ϋχει γύνει για 
την αςφϊλεια, ϊνεςη και ευτυχύα του πληρώματοσ, αλλϊ το ϊτμοπλοιο 
εύναι  ϋξω ςτην ανοικτό θϊλαςςα πηγαύνοντασ εδώ κι εκεύ επειδό 
κανϋνασ δεν ϋχει μϊθει όδη τη ςωςτό πορεύα για να το κατευθύνει. 
Μαθαύνουμε να το οδηγούμε και ςε εύλογο χρόνο θα φτϊςουμε 
μεγαλειωδώσ ςτο λιμϊνι τησ τϋλειασ αρμονύασ. 

Ο κόςμοσ εύναι καλόσ και αναπτύςςεται προσ το καλύτερο. Οι υφιςτϊμενεσ διαφωνύεσ και η μη αρμονικό 
κατϊςταςη δεν εύναι παρϊ η ρύψη του πλούου ανϊλογα με τη δικό μασ ατελό πλοόγηςη.   
Όλα αυτϊ θα αποςυρθούν την κατϊλληλη ςτιγμό. Αυτό η αυξανόμενη προοπτικό μασ δύνει διευρυμϋνο 
νου. Μασ δύνει τη δυνατότητα να ςκεφτόμαςτε πλατιϊ για την κοινωνύα και τον εαυτό μασ και να κϊνουμε 
πρϊγματα με μεγαλειώδη τρόπο. Ακόμη βλϋπουμε ότι τύποτα δεν μπορεύ να εύναι λϊθοσ με ϋναν τϋτοιο 
κόςμο ό με οποιοδόποτε τμόμα του ςυμπεριλαμβανομϋνων και των δικών μασ ςχϋςεων.  
Όλα κινούνται προσ την τελειοπούηςη επομϋνωσ δεν πηγαύνουν λϊθοσ. Εςεύσ και όλοι με τουσ οπούεσ 
ϋχετε ςχϋςη κινεύςτε προσ την ολοκλόρωςη. Σύποτε δεν μπορεύ να ελϋγξει αυτόν την προοδευτικό κύνηςη 
εκτόσ από τον εαυτό ςασ.  Και μπορεύτε να την ελϋγξετε μόνο λαμβϊνοντασ μια νοητικό ςτϊςη κοινών 
επιδιώξεων με τον νου του Θεού. Δεν χρειϊζεται να διατηρόςετε ςωςτό τύποτε ϊλλο εκτόσ από τον εαυτό 
ςασ.   
Αν διατηρόςετε τον εαυτό ςασ ορθό, τύποτα δεν μπορεύ να ςφϊλει με ςασ, και μπορεύτε να μην ϋχετε να 
φοβηθεύτε τύποτα. Καμύα δουλειϊ ό ϊλλη ςκοτούρα δεν μπορεύ να ςασ ςυμβεύ αν εύναι ορθό η προςωπικό 
ςασ ςτϊςη επειδό εύςτε ϋνασ μϋροσ αυτού που αυξϊνεται και προοδεύει και πρϋπει να αυξηθεύτε και να 

 

Ρ Γουάλασ Ντ. Γουάτλασ ζχει 
γράψει αρκετά βιβλία, ζγινε 
πρόςφατα όμωσ πολφ γνωςτόσ 
από το βιβλίο του The Science of 
Getting Rich (Θ επιςτιμθ του 
πλουτιςμοφ). Φο βιβλίο του The 
Science of Being Great (Θ 
επιςτιμθ του μεγαλείου) 
γραμμζνο για να χρθςιμοποιθκεί 
ςε ςυνδυαςμό με τθν επιςτιμθ 
του πλουτιςμοφ είναι ζνα 
εγχειρίδιο του πϊσ να παίρνουμε 
το μάξιμουμ από τθ ηωι δίνοντασ 
το μάξιμουμ του εαυτοφ μασ. 
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προοδεύςετε μαζύ του.  
Επιπλϋον η ςκεπτομορφό ςασ θα εύναι διαμορφωμϋνη κυρύωσ ςύμφωνα με την ϊποψη τησ κοςμικόσ 
ενϋργειασ.  Αν βλϋπετε τον κόςμο ωσ ϋνα χαμϋνο και κατεςτραμμϋνο πρϊγμα θα βλϋπετε τον εαυτό ςασ ωσ 
μϋροσ αυτού και ωσ μϋροσ των αμαρτιών και αδυναμιών του. Αν η προοπτικό ςασ ςυνολικϊ για τον κόςμο 
εύναι ανϋλπιδη, η προοπτικό για τον εαυτό ςασ δεν μπορεύ να εύναι ελπιδοφόρα.  
Αν βλϋπετε τον κόςμο ςαν να πηγαύνει προσ το τϋλοσ του, δεν μπορεύτε να δεύτε τον εαυτό ςασ ςαν να 
προχωρϊ. Ώςπου να ςκϋφτεςτε με καλό τρόπο για όλα τα ϋργα του Θεού δεν μπορεύτε να ςκεφτεύτε 
πραγματικϊ καλϊ για τον εαυτό ςασ, και αν δεν ςκϋφτεςτε καλϊ για τον εαυτό ςασ δεν μπορεύτε ποτϋ να 
γύνεται ςπουδαύοι.  
Επαναλαμβϊνω ότι η θϋςη ςασ ςτη ζωό, περιλαμβανομϋνου και του υλικού ςασ περιβϊλλοντοσ 
καθορύζεται από την ςκεπτομορφό που διατηρεύτε ςυνόθωσ για τον εαυτό ςασ. Όταν δημιουργεύτε μια 
ςκεπτομορφό του εαυτού ςασ δύςκολα αποτυγχϊνετε να ςχηματύςετε ςτο νου ςασ ϋνα ανϊλογο 
περιβϊλλον. Αν ςκϋπτεςτε τον εαυτό ςασ ςαν ϋνα ανόμπορο, αναποτελεςματικό ϊτομο, θα ςκϋφτεςε τον 
εαυτό ςασ με φτωχό ό φτηνό περύγυρο. Μόνο αν ςκϋφτεςτε καλϊ τον εαυτό ςασ  θα εύςτε ςύγουροι ότι 
απεικονύζετε τον εαυτό ςασ ςε ϋνα καλύτερο ό λιγότερο εξαθλιωμϋνο περιβϊλλον. 
 Αυτϋσ οι ςκϋψεισ που διατηρούνται ςε ςυνεχό βϊςη γύνονται αόρατεσ μορφϋσ ςτο περιβϊλλον νοητικό 
υλικό και εύναι μαζύ ςασ ςυνεχώσ. τον κατϊλληλο χρόνο με την κανονικό δρϊςη τησ αϋναησ δημιουργικόσ 
ενϋργειασ οι αόρατεσ ςκεπτομορφϋσ παρϊγουν υλικόσ μορφόσ ουςύα και περιβϊλλεςτε από τισ δικϋσ ςασ 
ςκϋψεισ μεταςχηματιςμϋνεσ ςε υλικϊ πρϊγματα.  
Δεύτε τη φύςη ςαν μια ζωντανό και προοδευόμενη παρουςύα, και δεύτε και την ανθρώπινη κοινωνύα με 
τον ύδιο ακριβώσ τρόπο.  Όλα εύναι ϋνα που ϋρχονται από μια πηγό, και όλα εύναι καλϊ. Εςεισ ο εαυτόσ ςασ 
εύναι φτιαγμϋνοσ από το ύδιο υλικό όπωσ ο Θεόσ. Όλα τα ςυνθετικϊ μϋρη του Θεού εύναι μϋρη δικϊ ςασ. 
Κϊθε δύναμη που ϋχει ο Θεόσ εύναι ϋνα ςυςτατικό ςτοιχεύο του ανθρώπου. Μπορεύτε να προοδεύετε όπωσ 
βλϋπετε το Θεό να κϊνει. Ϋχετε μϋςα ςασ  ςτον εαυτό ςασ την πηγό κϊθε δύναμησ.  
 

                        Σν παξαπάλσ θείκελν είλαη πξνζαξκνζκέλν από ην βηβιίν “The Science of Being Great” 

                                                                            (Η επηζηήκε ηνπ κεγαιείνπ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eσύ ξέρεις το σύστημά μου;  
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όμπερτ Θλίασ Νάτηεμι/ Ευρεία Υυνειδθτότθτα 

Πώσ δημιουργούμε την πραγματικότητα 
 

Το ςύςτημα πεποιθόςεών μασ λειτουργεύ ςαν φύλτρο, που υποκειμενικϊ και ςυλλογικϊ ερμηνεύει 

οτιδόποτε γύνεται αντιληπτό,  με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτό που όδη πιςτεύουμε και αγνοεύ αυτό που 

δεν πιςτεύουμε.   

 

Δθμιουργοφμε τθν υποκειμενικι πραγματικότθτά μασ ανάλογα με τον 

τρόπο που ερμθνεφουμε ςυμπεριφορζσ, καταςτάςεισ και γεγονότα. 

Δυςτυχϊσ πολφ ςυχνά δεν αντιλαμβανόμαςτε αυτό που υπάρχει, αλλά ςτθν 

πραγματικότθτα αντιλαμβανόμαςτε αυτό που ζχουμε προγραμματιςτεί να 

πιςτεφουμε ότι υπάρχει. Φο ςφςτθμα πεποικιςεϊν μασ λειτουργεί ςαν 

φίλτρο, που υποκειμενικά και ςυλλογικά ερμθνεφει οτιδιποτε γίνεται 

αντιλθπτό με τρόπο που επιβεβαιϊνει αυτό που ιδθ πιςτεφουμε και αγνοεί 

αυτό που δεν πιςτεφουμε. 

Για παράδειγμα, αν πιςτεφουμε ότι οι άλλοι κα μασ απορρίψουν και δεν 

μασ αγαποφν, κα ερμθνεφςουμε τα λόγια ι τισ πράξεισ τουσ ςαν μια μορφι 

απόρριψθσ και ςαν ζλλειψθ αγάπθσ για μασ, ακόμθ κι όταν δεν είναι 

αλικεια. λοι μασ ζχουμε εκπλαγεί ανακαλφπτοντασ ότι οι άνκρωποι ζχουν 

παρερμθνεφςει τισ πράξεισ μασ πιςτεφοντασ ότι είχαμε κίνθτρα και 

ςυναιςκιματα που ποτζ δεν είχαμε. 

Το ίδιο κάνουμε κι εμείσ. Σροβάλλουμε ςε ανκρϊπουσ και καταςτάςεισ 

κίνθτρα και κινδφνουσ που απλά δεν υπάρχουν. ταν το κάνουμε βιϊνουμε 

φόβο, πόνο, πίκρα, δθμιουργϊντασ άχρθςτθ δυςτυχία για τον εαυτό μασ και 

τουσ άλλουσ.  

Ξποροφμε να διαιρζςουμε τισ πεποικιςεισ μασ ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

1.Συναιςκθματικά Φορτιςμζνεσ Εντυπϊςεισ. Aυτζσ δεν είναι τόςο 

πεποικιςεισ όςο “ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ εντυπϊςεισ” που ζχουν 

εντυπωκεί ςτο νου μασ κατά τθ διάρκεια τραυματικϊν εμπειριϊν. Ρ νουσ 

τότε ταυτίηει αυτό το ςυγκεκριμζνο ερζκιςμα με μια ςυναιςκθματικά 

φορτιςμζνθ αίςκθςθ και όταν το ςκεφτόμαςτε, νιϊκουμε φόβο και άλλα ςυναιςκιματα. Αυτό το είδοσ 

“πεποίκθςθσ” ζχει μια ιςχυρι “ςυναιςκθματικι” φόρτιςθ που δεν βαςίηεται ςε παρατθριςεισ και 

γεγονότα, αλλά μάλλον ςε μια ι δφο ζντονεσ εμπειρίεσ, που δεν είναι αντιπροςωπευτικζσ τθσ 

πραγματικότθτασ. 

2. Λανκαςμζνα Ραιδικά Συμπεράςματα. Αυτά είναι λανκαςμζνεσ πεποικιςεισ για τθν πραγματικότθτα, 

όπου αντιλαμβανόμαςτε ότι είμαςτε αδφναμοι, εςφαλμζνοι, ανάξιοι τθσ αγάπθσ και υπαίτιοι για οτιδιποτε 

ςυμβαίνει γφρω μασ, όπωσ ο κυμόσ, θ απουςία, θ δυςτυχία, θ αδιαφορία, το διαηφγιο, θ αρρϊςτια, ακόμθ 

και ο κάνατοσ των γονιϊν μασ και άλλων. Νανκαςμζνα ερμθνεφουμε ότι είμαςτε ανάξιοι ι ανίκανοι και ότι 

οι άλλοι κα μασ φζρονται πάντοτε με τουσ τρόπουσ που βιϊςαμε ςτθν παιδικι θλικία. 

Αυτζσ οι δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ ςυνικωσ καταπιζηονται ςτο υποςυνείδθτο (τθ “ςκιά” ι το εςωτερικό 

παιδί) λόγω του πόνου και τθσ ςφγχιςθσ που προκαλοφν. Φισ καταπιζηουμε ϊςτε να μπορζςουμε να 

ςυγκεντρωκοφμε και να λειτουργιςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ.  Σαρόλο που αυτζσ οι “πεποικιςεισ” 

είναι καταπιεςμζνεσ, ϊςτε να μθν αιςκανόμαςτε τθ δυςάρεςτθ, αρνθτικά φορτιςμζνθ ςυναιςκθματικι 

ενζργεια που ςχετίηεται μαηί τουσ, ενεργοποιοφνται κάκε φορά που ερχόμαςτε ςε επαφι ι ςκεφτόμαςτε 

 

Ρ  όμπερτ Θλίασ Νατηζμι είναι 
δάςκαλοσ προςωπικισ ανάπτυξθσ 
και αυτογνωςίασ και ζχει γράψει 
αρκετά βιβλία ανάμεςα ςτα οποία 
και το “Aυτοκεραπεία” και 
“Διατροφι για Χγεία και Ηωντάνια”. 
Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα 
βιβλία του εδϊ. 

 

http://www.holisticharmony.com/greek/biblia.asp
http://www.holisticharmony.com/greek/biblia.asp
http://www.holisticharmony.com/greek/biblia.asp
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ζνα ςυγκεκριμζνο ερζκιςμα. Σροκαλοφν φόβο, ςυναιςκθματικι απομάκρυνςθ και ςυχνά επικετικι 

ςυμπεριφορά. Δθμιουργοφν, επίςθσ, ψυχοςωματικζσ αρρϊςτιεσ. Ελζγχουν τισ αντιδράςεισ μασ ςε 

γεγονότα, καταςτάςεισ και ανκρϊπουσ. Μαι το ςθμαντικότερο, ζλκουν, τισ πραγματικότθτεσ που 

ςυναντοφμε.  

Νόγω τθσ καταπίεςθσ και τθσ επακόλουκθσ απομόνωςθσ από το ςυνειδθτό  νου μασ, αυτά τα δφο πρϊτα 

ςυςτιματα πεποικιςεων  δεν εξελίςςονται μαηί μασ. Σαραμζνουν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ, 

ανεξάρτθτα από τθν εξελιςςόμενθ λογικι μασ, τθν κρίςθ μασ, τισ νζεσ εμπειρίεσ και τθν πνευματικι πίςτθ 

μασ. Δεν προςλαμβάνουν νζα δεδομζνα, εκτόσ κι αν αςχολθκοφμε με εςωτερικι ψυχολογικι ι πνευματικι 

εργαςία. 

3. Εξελιςςόμενο Συνειδθτό Σφςτθμα Ρεποικιςεων. Αυτό είναι το ςυνειδθτό ςφςτθμα πεποικιςεϊν μασ, το 

οποίο, κακϊσ προςλαμβάνει νζα δεδομζνα, επαναξιολογεί τθν αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, ςτθν 

προςπάκεια να κάνει τισ ρυκμίςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ τθσ αλικειασ πίςω από τα 

φαινόμενα που παρατθροφμε. 

Φο ςυνειδθτό ςφςτθμα πεποικιςεων εξελίςςεται ςε ζναν μικρό αρικμό ανκρϊπων. Σολλοί ζχουν 

ςταματιςει να προςλαμβάνουν νζα δεδομζνα κι ζτςι παραμζνουν ςτο ίδιο ςυνειδθτό ςφςτθμα 

πεποικιςεων για πολλά χρόνια και κα αποχωριςουν από τθ ηωι με αυτό. 

Αυτό το ςφςτθμα πεποικιςεων κατανοεί ότι είμαςτε αςφαλείσ, ςίγουροι, καλοί, άξιοι και ικανοί. 

Υυνειδθτοποιεί, επίςθσ ότι δεν κινδυνεφουμε από ανκρϊπουσ, φψθ, αυτοκίνθτα, ζντομα, ςκφλουσ, γάτεσ, 

ανελκυςτιρεσ, αεροπλάνα κλπ. Φα γεγονότα το κάνουν να ςυνειδθτοποιιςει ότι οι φόβοι του είναι 

αβάςιμοι. Αντιλαμβάνεται ακόμθ ότι θ αξία μασ δεν ζχει να κάνει με το τι λζνε, ςκζφτονται ι κάνουν οι 

άλλοι. 

4. Θ πνευματικι διαιςκθτικι πίςτθ μασ. Αυτζσ οι πεποικιςεισ είναι ςυνικωσ βαςιςμζνεσ ςτθ διαίςκθςθ ι 

τθν πίςτθ παρά ςτθν απόδειξθ. Οιϊκουμε ότι αυτό που πιςτεφουμε είναι αλικεια. Εκτόσ από τθν επιρροι 

που αςκοφν επάνω μασ οι πνευματικζσ πεποικιςεισ των άλλων, βιϊνουμε τισ δικζσ μασ εςωτερικζσ 

αφυπνίςεισ ι αποκαλφψεισ, όπου απλά “ξζρουμε” ότι κάτι είναι αλθκινό.  

Σφμφωνα με τθν τεχνικι αγάπθσ και ςυγχϊρθςθσ Hoponopono θ κεϊκι ζμπνευςθ μπορεί να ςυμβεί μόνο 

όταν ο νουσ είναι κακαρόσ από τουσ τρεισ προθγοφμενουσ τφπουσ νοθτικοφ περιεχομζνου, που όλοι 

περιορίηονται από τθ μνιμθ. Υτθν πραγματικότθτα ςυχνά βιϊνουμε ςυμπεριφορζσ, γεγονότα και 

καταςτάςεισ μζςα από ταυτόχρονεσ πεποικιςεισ και από τισ τζςςερισ κατθγορίεσ, που δθμιουργοφν 

ςυγκρουόμενα ςυναιςκιματα και αντιδράςεισ ςε αυτό που ςυμβαίνει. 

Μπορεί να νιϊκουμε ςυγχρόνωσ αγάπθ, γαλινθ, πόνο και κυμό, επειδι οι διαφορετικζσ πεποικιςεισ μασ 

δθμιουργοφν διαφορετικζσ εςωτερικζσ πραγματικότθτεσ. Επομζνωσ ζνασ βαςικόσ τρόποσ με τον οποίο 

δθμιουργοφμε τθν πραγματικότθτά μασ είναι ο τρόποσ που ερμθνεφουμε οτιδιποτε ςυμβαίνει ςτθ ηωι μασ. 

Υτο ίδιο εξωτερικό ερζκιςμα δεν υπάρχουν δφο άνκρωποι που να δθμιουργοφν τθν ίδια πραγματικότθτα.   

Ο δεφτεροσ παράγοντασ ςτθν εκδιλωςθ τθσ ατομικισ πραγματικότθτάσ μασ είναι ο τρόποσ που ζλκουμε ι 

δθμιουργοφμε τα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθ ηωι μασ – αυτό που πραγματικά μασ ςυμβαίνει.  Από τισ 

διάφορεσ κεωρίεσ εκείνθ που διατείνεται ότι εμείσ οι ίδιοι είμαςτε οι δθμιουργοί τθσ πραγματικότθτάσ μασ 

φαίνεται να εξθγεί ζνα ευρφτερο πιο περιεκτικό μζροσ τθσ πραγματικότθτασ που αντιλαμβανόμαςτε.  

Αυτι θ εξιγθςθ γίνεται ακόμθ πιο κατανοθτι, όταν απομακρφνουμε τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ξεχωριςτότθτασ 

ανάμεςα ςε μασ, ςαν ατομικζσ κεϊκζσ εκφράςεισ, και τθ κεότθτα τθν ίδια. ταν αντιλαμβανόμαςτε τον 

εαυτό μασ ςαν προςωρινι ζκφραςθ τθσ κείασ ςυνειδθτότθτασ ι τθσ κείασ ενζργειασ ςτο φυςικό βαςίλειο, 

γίνεται ξεκάκαρο ότι όλοι μαηί ατομικά και ςυλλογικά ςυνδθμιουργοφμε τθν ατομικι και κοινωνικι 

πραγματικότθτά μασ.  

To παξαπάλσ θείκελν είλαη απόζπαζκα από ην βηβιίν ηνπ Ρόκπεξη Νάηδεκη “Αληηκεησπίδνληαο Δύζθνιεο 

Επνρέο”,  εθδόζεηο “Αλζξώπηλε Αξκνλία”. Ο Ρόκπεξη Νάηδεκη ζα δώζεη ην ζεκηλάξην „Οη ξόινη πνπ παίδνπκε ζαλ 

ςπρέο ζε εμέιημε‟ 7 θαη 8 Μαίνπ ζηε Λεκεζό ζην μελνδνρείν “Πεύθνο”. 
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Παναγιώτησ Μεταξϊτοσ/ Σο δυναμικό του νου 

Σο ϊγχοσ εύναι εςωτερικό μασ υπόθεςη

Τα αγχολυτικά και τα θρεμιςτικά κάνουν αυτό που ςτθν πραγματικότθτα  ζπρεπε να κάνει ο εγκζφαλοσ 

από μόνοσ του αν του το επιτρζπαμε και τον είχαμε εκπαιδεφςει δθλαδι να παράγει ενδορφίνεσ, που κα 

εξουδετζρωναν το ςτρεσ και τθν κατάκλιψθ .  

 
 

 
Είναι από πολφ παλιά γνωςτό πωσ θ ψυχικι κατάςταςθ 
επθρρεάηει τθν υγεία μασ άμεςα και ειδικότερα τθν καρδιακι 
μασ λειτουργία. Σρόςφατεσ όμωσ ζρευνεσ ζδειξαν πωσ το 
χρόνιο ςτρεσ και θ κατάκλιψθ αυξάνουν τθ 
ςυχνότθτα ςτθκάγχθσ και τθσ καρδιακισ ανεπάρκειασ. 
 
Σφμφωνα πάντα με το επιςτθμονικό ζντυπο “Circulation”  
που εκδίδει θ Αμερικανικι Εταιρεία Μαρδιάσ, ςτο τεφχοσ του 
Ιουνίου 2010, δθμοςιεφκθκαν δφο μελζτεσ. Υτθν πρϊτθ 
ςυμμετείχαν 200 πάςχοντεσ από ςτεφανιαία νόςο, το 15% 
από αυτοφσ παρουςίαηαν κακθμερινά επειςόδια ςτθκάγχθσ 
(πόνοσ ςτο ςτικοσ), το άλλο 18% ςποραδικά και οι υπόλοιποι 
με ενδιάμεςθ ςυχνότθτα.  
 
Οι ερευνθτζσ αξιολόγθςαν τθν ψυχικι κατάςταςι τουσ και 
διαπίςτωςαν ότι ςχεδόν οι μιςοί που παρουςίαηαν 
κακθμερινά επειςόδια ςτθκάγχθσ ζπαςχαν από ςοβαρι 
αγχϊδθ διαταραχι λόγω ςτρεσ, ενϊ πάνω από το 65% είχε 
κατάκλιψθ.  
 
“Αυτό δείχνει ότι πρζπει οπωςδιποτε ςτο μζλλον οι γιατροί, 
ιδιαίτερα οι καρδιολόγοι να αξιολογοφν και τθν ψυχικι 
κατάςταςθ των αςκενϊν και να προτείνουν τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ του ςτρεσ και τθσ κατάκλιψθσ” είπε ο Δρ 
Μάρκ Σάλλιβαν κακθγθτισ ψυχιατρικισ ςτο Σανεπιςτιμιο 
τθσ Ρυάςιγκτον και επικεφαλισ του προγράμματοσ ζρευνασ.  
 
Στουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ κυριαρχοφν 
οι τεχνικζσ χαλάρωςθσ ςϊματοσ και νου μζςω νοθτικϊν 
οδθγιϊν, που για μια ακόμθ φορά αναγνωρίηονται για τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ .  
 
Θ δεφτερθ ζρευνα ζγινε από το Κδρυμα Μαρδιάσ του 
Ξόντρεαλ ςτον Μαναδά. Υυμμετείχαν 974 καρδιοπακείσ, το 
32% απ’ αυτοφσ είχαν κατάκλιψθ. Ρι κατακλιπτικοί 
καρδιοπακείσ διζτρεχαν αυξθμζνο κίνδυνο να παρουςιάςουν 
καρδιακι ανεπάρκεια, ςοβαρζσ καρδιακζσ αρρυκμίεσ αλλά 
και να χάςουν τθ ηωι τουσ από τζτοια προβλιματα, ακόμα 
και αν υποβάλλονταν ςτθν καλφτερθ δυνατι κεραπευτικι 
αγωγι. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ο Παναγιώτησ Μεταξϊτοσ εύναι 

επιτυχημϋνοσ αυτοδημιούργητοσ 

επιχειρηματύασ με πολλαπλό 

δραςτηριότητα (Εκδόςεισ ΑΛΚΤΩΝ, 

ΧΑΡΛΕΝΙΚ Α.Ε., ΕΚΔΟΕΙ BELL, 

ΓΟΤΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε., 

κ.α.) Ϋχει ςπουδϊςει Οικονομικϋσ 

Επιςτόμεσ ςτην Ανωτϊτη Βιομηχανικό 

χολό Πειραιώσ και αργότερα 

παρακολούθηςε 4 εξειδικευμϋνα ςεμινϊρια 

Μϊρκετινγκ και Πωλόςεων.   

Ϋχει ντοκτορϊ ςτον ψυχοπροςανατολιςμό 

και εύναι καθηγητόσ τησ Μεθόδου ύλβα, 

υπεύθυνοσ για την Ελλϊδα, την Κύπρο, τη 

Βουλγαρύα, την Σουρκύα, την Αλβανύα και 

τη Μϊλτα. Ϋχει επύςησ εκπαιδευτεύ για 4 

χρόνια ςτην Ατομικό Ψυχολογύα και ϋχει 

διδϊξει Ψυχολογύα Πωλόςεων ςε 

αναγνωριςμϋνεσ ςχολϋσ Μϊνατζμεντ και 

Μϊρκετινγκ. Διδϊςκει ςεμινϊρια 

πωλόςεων εδώ και 25 χρόνια ςε χιλιϊδεσ 

πωλητϋσ του πιο ςκληρού εύδουσ Door to 

Door, ϋχοντασ δημιουργόςει «ςχολό 

πωλόςεων» ςτον επαγγελματικό του 

χώρο. Μαζύ με τη ςύζυγό του εκδύδουν το 

περιοδικό Όλο και Καλύτερα Νϋα.  Εδώ το 

πλόρεσ βιογραφικό του.  

 

http://www.kritonou.gr/biografies.htm
http://www.silva.gr/contact.htm
http://www.kritonou.gr/images/periodiko117.pdf
//www.kritonou.gr/biografies.htm
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“Επομζνωσ θ κατάκλιψθ ς’ ζνα καρδιοπακι κα μποροφςε να χρθςιμεφςει ςαν δείκτθσ εκτίμθςθσ τθσ 
πορείασ τθσ νόςου του”, διλωςε θ Δρ Οάντι Φρζιηουρ – Υμικ, επικεφαλισ ερευνιτρια. 
Σαρατθρϊντασ κάποιοσ τισ δφο ζρευνεσ καταλαβαίνει εφκολα πωσ θ αγχϊδθσ ςυμπεριφορά και θ 
κατάκλιψθ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά ςτοιχεία για τουσ καρδιοπακείσ. Ξε απλά λόγια το ςτρεσ και 
ιδιαίτερα, το χρόνιο, επιβαρφνει τουσ καρδιοπακείσ αφοφ αυξάνει το άγχοσ και τθν κατάκλιψθ όπωσ είναι 
γνωςτό. 
 
Θ απάντθςθ λοιπόν είναι ςτθν χαλάρωςθ που κα μποροφςε να διδαχκεί κάποιοσ μζςα από 
κατευκυνόμενεσ νοθτικζσ αςκιςεισ. 
Άγχοσ είναι το αποτζλεςμα του ςτρεσ. Δθλαδι θ ςυμπεριφορά κάποιου όταν βρίςκεται κάτω από πίεςθ 
που του προκαλοφν τα ερεκίςματα που δζχεται από τισ αιςκιςεισ ςτον εγκζφαλο, αλλά και οι ςκζψεισ 
που κάνει το άτομο ιδιαίτερα για το παρόν και το μζλλον. Υτθν Ιατρικι επιςτιμθ είναι γνωςτό εδϊ και 
πολλά χρόνια ότι το ςτρεσ είναι υπεφκυνο για το 90% των προβλθμάτων υγείασ.  
 
Θ προτροπι των γιατρϊν από πάντα ΘΤΕΞΘΥΕ – ΠΑΣΝΩΥΕ – ΧΑΝΑΤΩΥΕ, είχε μάλλον περιςςότερθ 
κεραπευτικι αξία, πολλζσ φορζσ, από τθν ίδια τθν αγωγι που χορθγοφςαν, μια και όπωσ είναι γνωςτό ο 
εγκζφαλοσ όταν είναι χαλαρόσ (ΑΝΦΑ κφματα) δίνει εντολι να παραχκοφν τα περίφθμα λεμφοκφτταρα, 
δθλαδι τα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, που είναι ο φυςικόσ αμυντικόσ μθχανιςμόσ 
μασ. 
 
Δυςτυχϊσ ο περιςςότεροσ κόςμοσ δεν γνωρίηει ότι το άγχοσ είναι κατά κφριο λόγο εςωτερικι υπόκεςθ 
του ίδιου του νου του. Ματαφεφγει ςτουσ γιατροφσ και εκείνοι μάλλον καταφεφγουν ςτθν εφκολθ λφςθ 
(πράγμα που περιμζνει και ο αςκενισ) τα χάπια. Φα αγχολυτικά και τα θρεμιςτικά ςτθν πραγματικότθτα 
κάνουν αυτό που κα ζπρεπε να κάνει από μόνοσ του ο εγκζφαλοσ αν του το επιτρζπαμε τον είχαμε 
εκπαιδεφςει, δθλαδι να παράγει ενδορφίνεσ που κα εξουδετζρωναν το ςτρεσ και τθν κατάκλιψθ. 
 
Ο αποδεδειγμζνα καλφτεροσ τρόποσ είναι θ εκπαίδευςθ του. Ρ Χοςζ Υίλβα μετά από 22 ολόκλθρα χρόνια 
ζρευνασ κατάφερε να δθμιουργιςει ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δφο θμερϊν που μπορεί 
αντανακλαςτικά ο εγκζφαλοσ να χαλαρϊνει και να εξουδετερϊνει τισ ςυνζπειεσ από το ςτρεσ. 
Εφκολα κάποιοσ που παρακολουκεί το ςεμινάριο Υίλβα μακαίνει να ελζγχει τθν εγκεφαλικι του 
λειτουργία και να παραμζνει ιρεμοσ και γαλινιοσ. Σαράλλθλα αξιοποιεί τισ ςυνκετικζσ και ολιςτικζσ 
ικανότθτεσ που ζχει ο εγκζφαλοσ ς’ αυτζσ τισ χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ, με αποτζλεςμα να οργανϊνει 

πολφ πιο αποτελεςματικά τθν κακθμερινότθτά του.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Eσύ ξέρεις 

το σύστημά 

μου;  
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ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ Μαίου 

 

Υαβ-Kυρ. 7-8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Υεμινάριο Silva Life System με τθ Μαριάννα 

Μεταξάτου.  Ωρεσ 10.00-20.00. Xϊροσ: Ξενοδοχείο Classic.  

Ρλθρ. 00-30-2103631101.  

Υαβ-Kυρ. 7-8, ΛΕΜΕΣΟΣ, Υεμινάριο Οι ρόλοι που παίηουμε ςαν ψυχζσ ςε 

εξζλιξθ με τoν όμπερτ Θλία Νάτηεμι. Χϊροσ: Ξενοδοχείο Ρεφκοσ.  

Ϊρεσ: Υαβ. 9.30-13.30 & 16-19 Μυρ. 9.30-13.30. 

Σλθρ.: 00-357-99696765. 

Tετ-Kυρ. 11-15 EΕΤΙΑ, Θεραπευτικό Εντατικό Υεμινάριο Επίπεδο 1 “Πλα 

μποροφν να κεραπευτοφν” με τον Μάρτιν Μπρόφμαν. Χϊροσ: Πεν. 

NEGREPONTE RESORT ERETRIA. Πληρ. 00-30-2103302828(εσ.5) 

 

Tρ. 24, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Εργαςτιριο Μυςτικά για τθ δθμιουργία μιασ 

υπζροχθσ ηωισ με τον Δρ. Τηoν ΝτεΜαρτίνι. Πενοδοχείο Χίλτον Ραρκ. 

Ωρεσ 16.00-22.00 Ρλθρ. 00-357-97684515.   

 

Για οποιαδιποτε αλλαγι το περιοδικό δεν φζρει καμία ευκφνθ. 

 

  

ΒΙΒΛΙΟ-ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ 

 Βελτιϊςτε τθν Πραςι ςασ 
ονομάηεται το βιβλίο του 
Ξάρτιν Ξπρόφμαν που 
κυκλοφορεί ςτα ελλθνικά από 
τισ εκδόςεισ Διόπτρα και μασ 
βοθκάει όχι μόνο να δοφμε πιο 
κακαρά τον εξωτερικό κόςμο, 
αλλά και να γνωρίςουμε τον 
αλθκινό μασ εαυτό, τισ 
πραγματικζσ ανάγκεσ και 
επικυμίεσ μασ ϊςτε να 
ηιςουμε μια πλιρθ και 
ευτυχιςμζνθ ηωι. Ρ 
ςυγγραφζασ προτείνει ζνα 
πρακτικό πρόγραμμα ςε όςουσ 
αναηθτοφν τθ διαφγεια ςε όλα 
τα επίπεδα. 

Κάποιοι τρειάζονται το ταμόγελό σας! 

Δώστε τοσς το απλότερα! 
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm 

 

http://dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1347
http://dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1347
http://dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1347
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm
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                                 ΞΙΜΤΕΥ ΒΙΝΤΕΟ ΑΓΓΕΝΙΕΥ 
 
Νοιϊκετε αβεβαιότθτα με το εργαςιακό ςασ περιβάλλον; Ψάχνετε να βρείτε 
τθν ΣΙΡ ΜΑΦΑΝΝΘΝΘ εργαςία για ςασ; Είμαςτε μια ςυμβουλευτικι ομάδα που 
ςκοπό ζχουμε να ςασ βοθκιςουμε να βρείτε τθν κατάλλθλθ εργαςία, 
ςφμφωνα με τα προςόντα ςασ. Φθλεφωνιςτε μασ ςτο 00-357-99487376 ι 
ςτείλτε μασ email ςτο savvas.thomas@gmail.com   
 
Δθμιουργοφμε τθν ιςτοςελίδα ςασ για να αναπτφξετε τθ δικι ςασ επιχείρθςθ. 
Σαρζχουμε δωρεάν ςυμβουλζσ και βοικεια ςε νζεσ επιχειριςεισ. Χριςτοσ 
Γιακουμισ Τθλ. 0035799771724 

 Θζλετε να αποκτιςετε MBA ςτα Ελλθνικά του Nottingham Trent University. 
Ελάτε ςτο ATHENS GSM ςε Ακινα Θεςςαλονίκθ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.agsm.gr BINTEO   

Μεγάλθ αρωματικι κάβα ςτθν Μφπρο αναηθτά part time ςυνεργάτεσ  για 
υψθλά ειςοδιματα. Ρι ςυνεργάτεσ κα ςτελεχϊςουν το δίκτυο πολυεπίπεδου 
μάρκετινγκ τθσ εταιρείασ. Φθλ. 00 357 -99870758 BINTEO   

Ραντρεφεςτε, τετραμελζσ μουςικό ςχιμα αναλαμβάνει τθν μουςικι για τθ 
γαμιλια δεξίωςθ. Φθλ. 00 357 -99870758. BINTEO 

Νερό αντί για βενηίνθ. Ξάκετε πϊσ μπορείτε με αςφάλεια να κινιςετε το 
αυτοκίνθτό ςασ με τθ δφναμθ του προερχόμενου από το νερό υδρογόνου και 
να ςϊςετε τον πλανιτθ μασ. http://www.water4gas.com/ BINTEO   

Καταςκευι μακετϊν και διαφθμίςεων για ζντυπα, επεξεργαςία εικόνασ για 
ζντυπα, θλεκτρονικι ςελιδοποίθςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν. Φθλ. 00-357-
99405217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ ΠΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 

Μηνιαύο Ηλεκτρονικό 

Περιοδικό  

Βγαύνει το πρώτο 10όμερο 

εκϊςτου μηνόσ και αποςτϋλλεται 

μόνο ςε εγγεγραμμϋνα μϋλη 

μϋςω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου 

Εκδότησ-Διευθυντόσ 

Ϊρησ Νότησ 

Ιςτοτόποσ   

www.prosopikievexia.blogspot.com 

(ςε δοκιμαςτικό φϊςη) 

Ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

arionasorama@gmail.com 

Σαχ. διεύθυνςη 

Διαμ. 201,  Παρθενώνοσ 15 

2364  Αγ. Δομϋτιοσ 

Λευκωςύα, Κύπροσ 

Σηλϋφωνα 

+357-99870758 

+357-22774523  

Βαςικόσ ςκοπόσ του περιοδικού 

εύναι να εμπνεύςει ςτουσ 

ανθρώπουσ τη δύναμη που όλοι 

κρύβουν μϋςα τουσ  και 

αξιοποιώντασ την να ζόςουν μια 

καλύτερη ζωό.  

Σα ενυπόγραφα ϊρθρα δεν 

αντικατοπτρύζουν απαραύτητα 

τισ απόψεισ και τισ θϋςεισ του 

περιοδικού. Επιτρϋπεται η 

αναδημοςύευςη των ϊρθρων 

μόνον κατόπιν ςυνεννόηςησ με 

το περιοδικό. Παροτρύνεται η 

αποςτολό με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο ϊρθρων για λόγουσ 

θετικόσ ενύςχυςησ και όπου 

ςυμβϊλλουν ςε ϋναν καλύτερο 

πλανότη.  

 

 

 

Mειϊςτε το άγχοσ και τθν ζνταςθ από το ςϊμα ςασ και τονϊςτε το νευρικό  
ςασ ςφςτθμα, επαναφζρετε τθ φυςικι ιςορροπία του οργανιςμοφ ςασ μζςω  
τθσ ρεφλεξολογίασ. Ευάγγελοσ Νίκασ, εφλεξολόγοσ. 
Τθλ. 0030 -6974116512. ΒΙΝΤΕΟ 
 
Απαλλαγείτε από πόνουσ και μυϊκά προβλιματα, εντάςεισ και πιζςεισ μζςα ςε 
λίγεσ ςυνδρίεσ από επαγγελματία μαςζρ. Τθλ. 00-30-6979083204  Χρ. Γκικϊνασ.  
 
Βιϊνετε άγχοσ, φοβίεσ, πανικό, ανακαλφψτε τι ςασ το προκαλεί. Γραφείο 
Ψυχολόγων Λζνα Καςτρθςίου M.Ed, Psy.D, & Υυνεργάτεσ. Για πλθροφορίεσ 
επικοινωνιςτε μαηί μασ, ςτο τθλ. 0030-210 8082 490 (1 με 9μμ) ι μπείτε ςτθν 
ιςτοςελίδα μασ http://www.psychotherapists.gr/pg04_paa.html και αφιςτε 
email. 

                                        Δεςποινίσ Ετϊν 39 

mailto:savvas.thomas@gmail.comsavvas.thomas@gmail.com
http://www.agsm.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=KNpmi2XFrVA
http://www.youtube.com/watch?v=aGyT8RkCjLo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sa8Mkxoz6Nw&feature=channel_page
http://www.water4gas.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EeNIYMmVqvE&feature=PlayList&p=E2EC2DCB1E42899F&index=36&playnext=2&playnext_from=PL
http://www.prosopikievexia.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0LJbd89Vomo&feature=related
mailto:contact@psychotherapists.gr
http://www.psychotherapists.gr/pg04_paa.html
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 ΑΑΦΦΘΘΟΟΝΝΙΙΑΑ  

 

         Ζνκετο του Θλεκτρονικοφ Ρεριοδικοφ ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ Χ Μαίοσ 2011 

 
 

  

       

     
  

 
 

 

  

  

                  ΓΓίίννεεττεε  θθ  λλφφςςθθ  ςςττοο  PPuuzzzzllee  εεππιιδδρρϊϊνντταασσ!!  

                                      κκααιι......  μμππεείίττεε  ςςττοο  ΜΜεεγγάάλλοο  ΌΌρρααμμαα  
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Στίβεν Κόβεϊ/ Επιδραςτικότθτα  

Eυφυύα+πρωτοβουλύα:επιδραςτικότητα 

 
 

Εκείνοι που τελικά προςλαμβάνονται ςτισ καλζσ κζςεισ εργαςίασ είναι οι επιδραςτικοί άνκρωποι, οι 

άνκρωποι που είναι λφςεισ ςτα προβλιματα, αντί να αποτελοφν προβλιματα οι ίδιοι...    

 

Θ βαςικι μασ φφςθ είναι να ενεργοφμε, όχι να είμαςτε αντικείμενο 

ενζργειασ άλλων. Αυτό όχι μόνο μασ επιτρζπει να επιλζγουμε τθν 

απόκριςι μασ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ, αλλά και μασ δίνει τθ 

δυνατότθτα να δθμιουργοφμε εμείσ τισ περιςτάςεισ. 

Θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να γινόμαςτε 

επικετικοί, αρριβίςτεσ, ι ενοχλθτικοί. Υθμαίνει όμωσ να αναγνωρίηουμε 

τθν ευκφνθ μασ ςε ςχζςθ με τον καταλυτικό μασ ρόλο. 

Πλα αυτά τα χρόνια, ζχω ςυνεργαςτεί ςυχνά με ανκρϊπουσ που ικελαν 

να βρουν καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και τουσ ςυμβοφλεψα να δείξουν 

περιςςότερθ πρωτοβουλία:  να περάςουν από ζνα τεςτ επάρκειασ για τον 

τομζα που τουσ ενδιαφζρει, να μελετιςουν το ςυγκεκριμζνο 

επαγγελματικό κλάδο, ακόμα και τα ςυγκεκριμζνα προβλιματα που 

αντιμετϊπιηαν οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ενδιαφζρονταν να 

προςλθφκοφν, και ςτθ ςυνζχεια να καταρτίςουν μια ςυγκροτθμζνθ 

ειςιγθςθ όπου να εξθγοφν πϊσ οι ικανότθτζσ τουσ μποροφν να ςυμβάλουν 

ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ επιχείρθςθσ.  

Αυτι θ μζκοδοσ ονομάηεται “πλαςςάριςμα λφςεων” και αποτελεί 

κεφαλαιϊδεσ παράδειγμα ςτθν επαγγελματικι επιτυχία. Υυνικωσ, οι 

ενδιαφερόμενοι ςυμφωνοφν – βλζπουν πόςο ζντονα θ προςζγγιςθ αυτι 

κα επθρεάςει τισ ευκαιρίεσ  τουσ για απαςχόλθςθ ι επαγγελματικι 

ανζλιξθ. Σολλοί από αυτοφσ όμωσ δεν κατορκϊνουν να εφαρμόςουν 

ςυγκεκριμζνα μζτρα, να αναλάβουν τθν πρωτοβουλία, να τθν 

υλοποιιςουν.  

“Δεν ξζρω που να απευκυνκϊ για τα τεςτ επάρκειασ”. 

“Πϊσ να μελετιςω τα προβλιματα του κλάδου και τθσ επιχείρθςθσ;Κανείσ 

δεν κζλει να με βοθκιςει”. 

“Δεν ζχω ιδζα πϊσ να γράψω μια αποτελεςματικι ειςιγθςθ”. 

Oι περιςςότεροι άνκρωποι περιμζνουν κάτι να ςυμβεί ι κάποιοσ να τουσ 

αναλάβει υπό τθν προςταςία του. Αλλά εκείνοι που τελικά 

προςλαμβάνονται ςτισ καλζσ κζςεισ εργαςίασ είναι οι επιδραςτικοί 

άνκρωποι, οι άνκρωποι που είναι λφςεισ ςτα προβλιματα αντί να 

αποτελοφν προβλιματα οι ίδιοι, που αρπάηουν τθν πρωτοβουλία να 

κάνουν ό,τι χρειάηεται, ακολουκϊντασ με ςυνζπεια ςωςτζσ αρχζσ, που 

      

 

 

 

 

Ρ Στίβεν Κόβεϊ ζχει αναγνωριςτεί 
από το περιοδικό Time ζνασ από 
τουσ 25 πιο επιδραςτικοφσ 
Αμερικανοφσ και ζχει αφιερϊςει 
τθ ηωι του ςτθν απόδειξθ πϊσ ο 
κακζνασ μασ μπορεί πραγματικά 
να ελζγξει τθ μοίρα του με τθν 
ανάλογθ ορκι κακοδιγθςθ. Ζχει 
αναγνωριςτεί διεκνϊσ ωσ θγετικι 
μορφι, ειδικόσ οικογενειακόσ 
ςφμβουλοσ, δάςκαλοσ, 
οργανωτικόσ ςφμβουλοσ, και 
ςυγγραφζασ. Φο βιβλίο του “Οι 7 
ςυνικειεσ των εξαιρετικά 
αποτελεςματικϊν ανκρϊπων” 
που κυκλοφορεί ςτα ελλθνικά από 
τισ εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ ζχει 
ονομαςτεί το κορυφαίο 
επιδραςτικό επιχειρθματικό 
βιβλίο του εικοςτοφ αιϊνα.  Για 
ζνα πλιρεσ βιογραφικό του 
διαβάςτε εδϊ 

 

https://www.stephencovey.com/about/about.php
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“κάνουν τθ δουλειά”.   

Kάκε φορά που κάποιο από τα παιδιά μου, ακόμα και τα μικρότερα φαίρεται ανεφκυνα και περιμζνει από 

κάποιον άλλον να ενεργιςει ι να δϊςει τθ λφςθ, του λζμε: “Θυμιςου: Ε (Εξυπνάδα) και Σ 

(Σρωτοβουλία)”. Toυ λζμε δθλαδι να χρθςιμοποιιςει τθν εξυπνάδα του και τθν πρωτοβουλία του. 

Ξερικζσ φορζσ μάλιςτα, δεν προλαβαίνουμε καν να το ποφμε τα παιδιά απαντοφν τα ίδια ςτα παράπονά 

τουσ: “Πζρω! Ζψιλον και Σι!” 

Το να διατθρείσ κάποιον ςε τροχιά υπευκυνότθτασ δεν είναι υποτιμθτικό – είναι επιβεβαιωτικό. H 

επιδραςτικότθτα είναι τμιμα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ – ακόμθ κι αν οι επιδραςτικοί μφεσ  βρίςκονται ςε 

φπνωςθ, δεν παφουν να υπάρχουν.  

Σεβόμενοι τθν επιδραςτικι φφςθ των άλλων, τουσ προςφζρουμε τουλάχιςτον μια κακαρι εικόνα, 

απαραμόρφωτθ από τον κοινωνικό κακρζφτθ. Εννοείται ότι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ 

ωριμότθτασ του κάκε ανκρϊπου.  

Δεν μποροφμε να προςδοκοφμε υψθλι δθμιουργικι ςυνεργαςία από κάποιον που παρουςιάηει ζντονθ 

ςυναιςκθματικι εξάρτθςθ. Ξποροφμε όμωσ τουλάχιςτον να επιβεβαιϊςουμε τθ βαςικι του φφςθ και να 

δθμιουργιςουμε μια ατμόςφαιρα όπου οι άνκρωποι κα μποροφν να αδράχνουν ευκαιρίεσ και να 

επιλφουν προβλιματα ςτθριηόμενοι όλο και περιςςότερο ςτισ δικζσ τουσ δυνάμεισ.      

 

- 
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www.pontiki.com.cy  

www.pontiki.com.cy  

http://www.pontiki.com.cy/
http://www.pontiki.com.cy/
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Αντρζασ Ιωάννου / Αυτοπραγμάτωςθ 

Μπεσ ςτο μεγϊλο όραμα 
 

 Ζνα απόςπαςμα από το καινοφργιο βιβλίο “Αποτυπωματα Ψυχισ 2”  με φόντο το μεγάλο πανακρϊπινο 

όραμα τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ και υπόςταςθσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ ηωισ.  

 

Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ δεν κα πάψεισ οφτε ςτιγμι να αγωνίηεςαι 

για τθν ειρινθ και το δίκαιο. 

Θα βγεισ ςτουσ δρόμουσ και κα φωνάξεισ μζχρι που θ γλϊςςα ςου να 

ματϊςει από τισ φωνζσ, μζχρι που το πρόςωπό ςου να πνιγεί από τον 

ιδρϊτα. Ακλόνθτοσ, χωρίσ να κάνεισ οφτε βιμα πίςω.  

Κάκε κραυγι ςου μια πζτρα ςτα τηάμια των πολεμοκάπθλων. Μάκε 

χειρονομία ςου να γκρεμίηει τθν αδικία. Ξθ ςταματάσ οφτε ςτιγμι. 

Χιλιάδεσ παιδιά πεκαίνουν κάκε μζρα από τθν πείνα και τισ αςκζνειεσ και 

τα όνειρά τουσ δεν κα μπορζςουν να τα ηιςουν ποτζ.  

Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ μπορεί να χρειαςτεί να αφιςεισ για λίγο τθ 

μάνα ςου, τθν αγαπθμζνθ ςου ι το παιδί ςου. Θα ςτερθκείσ φίλουσ, 

ανζςεισ, το ςπίτι ςου και το ψωμί ςου ακόμα για ζνα μεγάλο και 

πανακρϊπινο ςκοπό. Ζνα ςκοπό που κα ςϊςει ηωζσ και κα βοθκιςει τον 

κόςμο να γίνει καλφτεροσ και πιο ποιοτικόσ.  

Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ, κα είςαι πρότυπο και ηωντανό 

παράδειγμα με τισ πράξεισ ςου, για όλεσ εκείνεσ τισ πανανκρϊπινεσ αρχζσ 

και αξίεσ που διαλαλείσ ςυχνά-πυκνά ςτουσ δρόμουσ και ςτισ πλατείεσ. 

Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ κα γίνεισ βοθκόσ του ςυνανκρϊπου ςου 

και ο καλφτεροσ φίλοσ του γείτονά ςου. Θα ςπαράξει θ καρδιά ςου όταν 

ζνασ άλλοσ άνκρωποσ υποφζρει, καταπιζηεται, βαςανίηεται ι δολοφονείται 

ακόμθ και αν αυτό ςυμβαίνει ςτθν άλλθ άκρθ του πλανιτθ.  

Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ, κα ςταματιςεισ να πλθγϊνεισ τθ μάνα γθ 

και κα προςπακιςεισ να επουλϊςεισ ςιγά ςιγά τισ πλθγζσ που εςφ και οι 

όμοιοί ςου τθσ ανοίξατε, αφανίηοντασ μζρα με τθ μζρα ηϊα, φυτά, δάςθ 

και ότι άλλο ον ηει και αναπνζει επάνω τθσ. Αν κζλεισ να λζγεςαι 

άνκρωποσ, ίςωσ χρειαςτεί να πασ φυλακι ενϊ είςαι ακϊοσ.  

Απλά επειδι παραβίαςεσ τουσ θλίκιουσ κανόνεσ μιασ νευρωτικισ πολιτείασ 

επειδι ζπρεπε να βοθκιςεισ ζνα παιδί ι ζνα γζρο που βριςκόταν ςε 

κίνδυνο. μωσ ακόμα και μζςα από τουσ τοίχουσ τθσ φυλακισ δεν κα 

ςταματιςεισ οφτε για μια ςτιγμι να ονειρεφεςαι ζναν χαροφμενο κόςμο. 

Ζναν κόςμο με ανκρϊπουσ να χαμογελοφν ευτυχιςμζνοι. Ζναν κόςμο με 

παιδιά που ατενίηουν το αφριο με αιςιοδοξία και ονειρεφονται με 

αςφάλεια το μζλλον τουσ. Μαι μζςα ςτθν απζραντθ ςιωπι τθσ νφχτασ, 

άγρυπνοσ ςτο κελί ςου κα χτυπάσ δυνατά και με απόγνωςθ τον τοίχο που 

ςε χωρίηει από το διπλανό κελί.  

Και από τθν άλλθ πλευρά, κα ςου απαντά ςτο χτφπθμα ζνασ άνκρωποσ, 

φυλακιςμζνοσ κι αυτόσ ςαν κι εςζνα που φυλακίςτθκε για τον ίδιο λόγο 

που φυλακίςτθκεσ κι εςφ, επειδι απλά ικελε να λζγεται άνκρωποσ.  
 

 

  O Άντροσ Δ. Ιωάννου ςποφδαςε 
Αρχιτεκτονικι και Μοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ, με κατεφκυνςθ τθν 
Ψυχολογία.  Ζχει λάβει ςθμαντικζσ 
βραβεφςεισ ωσ διοικθτικό 
ςτζλεχοσ ςε αρκετζσ επιχειριςεισ 
και οργανιςμοφσ και 
ςυνεργάςτθκε πετυχθμζνα με το 
Γραφείο Ευθμερίασ βοθκϊντασ 
παιδιά με ψυχολογικά και 
οικογενειακά προβλιματα. 
Υυμμετείχε ςε ομάδα 
ψυχοκεραπείασ φυλακιςμζνων 
ςτισ Κεντρικζσ Φυλακζσ. Ζχει 
παρουςιάςει ςε επιςτθμονικά 
ςυνζδρια δφο μελζτεσ. 
Υυνεργάςτθκε με κζντρα 
κεραπείασ και απεξάρτθςθσ 
ναρκωτικϊν ςε προγράμματα 
πρόλθψθσ. Είναι δάςκαλοσ τθσ 
γιόγκα και διευκφνει και είναι 
Σρόεδροσ του Ρμίλου “Ψυχολογία 
και Ηωι”. Είναι μόνιμοσ 
ςυνεργάτθσ ςε διάφορα ΜΜΕ και 
ζχει γράψει αρκετά βιβλία 
ανάμεςα ςτα οποία και το 
ΑΡΟΤΥΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΘΣ. Για να 
επικοινωνιςετε μαηί του πατιςτε 
εδϊ.  

 

mailto:psycho69@cytanet.com.cy
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                        Διατίκενται ςτα βιβιοπωλεία τθσ Κφπρου και ςτο περιοδικό ΣΤΡΥ ΣΙΜΘ ΕΧΕΠΙΑ 
 

 

 

 

DEBRA LYNNE KATZ 

“ΔΩΡΑ ΨΥΧΗΣ” 
 

Τα βιβλία που σας δυναμώνουν! 

Επίσης 


