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 2 χρόμια Μαζί! 
http://prosopikievexia.blogspot.com/ 

   Δώρα: 1 ηλ. περιοδικό Silva + Μείωση τελώμ! (σελ.2+4)  

http://prosopikievexia.blogspot.com/
http://www.kritonou.gr/images/periodiko123.pdf
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                 Πάνω από 2200..000000 αναγνώστες!  

 

 

 

2 χρόνια Μαζί! 

   ΔΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ !  
    Θ περίοδοσ τθσ Μεγάλθσ Κατάκλιψθσ (Οικονομικό Κραχ του 1930) ιταν θ περίοδοσ που θ Αμερικι 

δθμιοφργθςε τουσ περιςςότερουσ εκατομμυριοφχουσ ςτθν ιςτορία τθσ!  

    Θ περίοδοσ που διανφουμε τϊρα ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ για τισ οικονομίεσ των κρατϊν με εκείνθ τθσ 

Αμερικισ του ’30 και προςφζρει ευκαιρίεσ μοναδικζσ για τθ δθμιουργία μεγάλου πλοφτου για μεγάλο 

αρικμό ανκρϊπων.  

    Οι ευκαιρίεσ και οι ςυνκικεσ αυτζσ πρόκειται να εκλείψουν όταν ςτακεροποιθκεί θ οικονομία κι αρχίςει 

ξανά να ακμάηει όπωσ ζγινε και ςτθν Αμερικι μετά το 1930. 

            Τϊρα όμωσ είναι θ ευκαιρία για ςζνα!  

> Γνϊριςε ζνα νζο ςφςτθμα κεμιτό, αξιόπιςτο, αςφαλζσ, λειτουργικό και χτίςε τθ δικι ςου οικονομικι 

αυτοκρατορία, που πάντα ονειρευόςουν, βιϊνοντασ τθν οικονομικι ελευκερία που πάντα ικελεσ.  

> Στείλε τϊρα email ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ arionasorama@gmail.com με κζμα ΡΕΑ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΚΑΤΑΚΛΛΨΘ, μαηί με όνομα, πόλθ και τθλζφωνο και κα επικοινωνιςουμε εμείσ μαηί ςου για να κλείςουμε 

ραντεβοφ για ενθμζρωςθ. 
                      Αν όλα φαίνεται να πθγαίνουν εναντίον, κυμιςου, το αεροπλάνο  

                         απογειώνεται κόντρα ςτον άνεμο, κι όχι υπό τθν εφνοιά του. 
 

Για να διαβάςετε το νζο τεφχοσ του θλεκτρονικοφ περιοδικοφ τθσ Μεκόδου Σίλβα 

ςτείλτε μασ email arionasorama@gmail.com με κζμα δϊρα Λανουαρίου και κα ςασ 

ςτείλουμε το περιοδικό ςε μορφι  pdf ι τον ςφνδεςμο για να το ανοίξετε. 

mailto:arionasorama@gmail.com
http://www.kritonou.gr/images/periodiko123.pdf
mailto:arionasorama@gmail.com


ΡΟΣ ΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ  

3 | Σ Ε Λ Λ Δ Α                  Δ Υ Ο  Χ  Ο Ν Λ Α  Μ Α Η Λ !       Λ Α Ν Ο Υ Α  Λ Ο Σ  2 0 1 2  

 

 

 

-  

 

                                 Ζχετε τουσ ςωςτοφσ οδθγοφσ ςτθ ηωι ςασ;  

                                
               H εξεύρεςη ςυμβούλων και καθοδηγητών εύναι μια ςημαντικό αποςτολό. Και χωρύσ αμφιβολύα 
θα         θα ϋχετε πολλούσ απ’ αυτούσ ςτη διϊρκεια τησ ζωόσ ςασ.  Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να τουσ 
επιλϋγετε με ςύνεςη και ςοφύα.   
Ο μϋντορασ εύναι  κϊποιοσ ςτον οπούον θα αφιερώςετε αρκετό χρόνο και προςοχό κι ο οπούοσ ςτην 
ιδανικό περύπτωςη θα  επιδεύξει κι εκεύνοσ πολύ εςτιαςμϋνο ενδιαφϋρον ςε ςασ.  
Ένα υψηλϊ παρακινούμενο ϊτομο χρηςιμοποιεύ ϋναν προπονητό ό μϋντορα με τον ύδιο τρόπο που θϋτει 
κι ϋναν αξιόλογο ςτόχο.Ϋνασ τϋτοιοσ ϊνθρωποσ μπορεύ να ςασ βοηθόςει να κϊνετε τισ απαραύτητεσ 
τροποποιόςεισ και πλοηγόςεισ κατϊ τη διϊρκεια μιασ δύςκολησ περιόδου.   
Χωρύσ να εύναι απαραύτητο να εύναι επαγγελματύασ ο μϋντορασ ό ο ςύμβουλόσ ςασ  μπορεύ κϊλλιςτα να 
εύναι κϊποιοσ από την επαγγελματικό ό οικογενειακό ςασ ζωό που εκτιμϊτε ό θαυμϊζετε.  
H επιλογό του εύναι ανϊλογη με το να ϋχετε μια επιπρόςθετη ςυςκευό διόρθωςησ που θα ςασ διατηρεύ 
ςτο ςτόχο ςασ.  
κεφτεύτε λοιπόν αυτό τη χρονιϊ ςε ποιουσ θα επιτρϋψετε να ςασ ςυμβουλϋψουν και να ςασ 
καθοδηγόςουν;     
 
 
                           

 

2012, ϋνα ϋτοσ γεμϊτο αφθονύα                                

Τι πιςτεύετε ότι θα ςυμβεύ το 2012; Προςωπικϊ δεν πιςτεύω ότι αυτό η χρονιϊ θα φϋρει το τϋλοσ του κόςμου. 

Αντύθετα ςυμμερύζομαι απόλυτα την ϊποψη του οραματιςτό επιχειρηματύα Βύςεν Λακιϊνι ότι θα ςημϊνει μια νϋα 

θαυμϊςια αρχό για πολλούσ από εμϊσ.  

Και ςυμφωνώ μαζύ του ότι όλοι μπορούμε να γύνουμε καταλύτεσ για μια θετικό οικουμενικό αλλαγό κι ότι όλοι 

ϋχουμε το δικαύωμα τησ αφθονύασ ςτη ζωό, το οπούο απολαμβϊνει αυτό τη ςτιγμό μόνο το 1% τησ ανθρωπότητασ. 

Και για να φτϊςουμε ςτο ςημεύο να απολαμβϊνουμε αυτό το φυςικό δικαύωμα θα πρϋπει να αναλϊβουμε την ευθύνη 

των πεποιθόςεών μασ και των εμποδύων που προκαλούν ςτον εαυτό μασ.     

Η ϋλλειψη, ςύμφωνα με τουσ ειδικούσ, δεν ϋχει να κϊνει με την εκπαύδευςη, τη μόρφωςη, ούτε με την οικονομύα. 

Σχετύζεται βαςικϊ με τισ αντιλόψεισ και πεποιθόςεισ που ϋχουμε βαθιϊ μϋςα μασ για τα χρόματα, τον πλούτο, την 

ευημερύα, την ευτυχύα. Εύχομαι αυτό η χρονύα να φϋρει την μεγαλύτερη αφθονύα, ευτυχύα, ευημερύα και αγϊπη ςτη 

ζωό όλων μασ γιατύ το δικαιούμαςτε.  

       

Υ.Γ. Ευχαριςτούμε όλουσ για την απεριόριςτη αγϊπη, βοόθεια, υποςτόριξη, ςυμμετοχό και ςυνεχό πρόοδο 

του περιοδικού μασ. Ευχόμαςτε περιςςότερο φωσ ςτη ζωό ςασ και να πιο αιςιόδοξο και λαμπερό 2012!    

 

                                                                                                    ΑΡΗ ΝΟΣΗ 

 

 

Ντζνισ  Γουζιτλι 

http://www.yoursuccessstore.com/index.php?main_page=products_all&cPath=9&sub=author&value=Denis+Waitley&utm_source=Listrak&utm_medium=Email&utm_term=http%3a%2f%2fwww.yoursuccessstore.com%2findex.php%3fmain_page%3dproducts_all%26cPath%3d9%26sub%3dauthor%26v
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Δωρεάν* κλιςεισ με φωνι μζςω διαδικτυακοφ πρωτοκόλλου 

Θ επικοινωνία είναι το παν.  

Μιλιςτε ελεφκερα, με ολόκλθρο τον κόςμο ςτθν πιο ελάχιςτθ χρζωςθ 

που μπορεί να προςφζρει θ ςφγχρονθ τεχνολογία. 

 Xαμθλότερα κι από Skype!  

Έχετε ςκεφτεί ποτζ ότι με 13€ το τετράμθνο κα μιλοφςατε  

απεριόριςτα* ςε όλεσ τισ πιο κάτω ςτακερζσ γραμμζσ: 

 
Αλβανία * Απγενηινή * Αςζηπαλία * Αςζηπία(+ κινηηό)  * Κπαπμπάδορ (+ κινηηό) * 
Θαναδάρ * Θποαηία (+ κινηηό) * Θύππορ * Σζεσία *Γανία(+ κινηηό) * Φινλανδία(+ 
κινηηό) * Γεωπγία(+ κινηηό)  * Δλλάδα * Χονγκ Θονγκ (κινηηό) 

* Οςγγαπία * Ηζλανδία * Ηπλανδία * Ηηαλία * Ηαπωνία * Ιισηενζηάιν 
Ιοςξεμβούπγο * Καλαιζία * Κονακό * Ολλανδία * Λέα Εηλανδία * Λοπβηγία 

Παναμάρ * Πολωνία * Ποπηογαλία * Ποςέπηο Ρίκο (+κινηηό) *  
Ρωζική Ομοζπονδία (Κόζσα) * Ρωζική Ομοζπονδία (Αγία Πεηπούπολη) 
ιγκαπούπη (+ κινηηό) * λοβενία * Λόηια Θοπέα * Ηζπανία * οςηδία 

Δλβεηία * Σαϊβάν * Σαϊλάνδη (+ κινηηό) * Ζνωμένο Βαζίλειο * Ζνωμένερ  
Πολιηείερ (+ κινηηό) 

 

 

Aπαιηήζειρ ζςζηήμαηορ: * Mε Windows Vista, XP, 2000 (κε SP2) 
* 300 MHz επεμεξγαζηήο * 128 MB RAM * 10 MB ειεύζεξνο ρώξνο 
ζηνλ ζθιεξό ζαο δίζθν * Κάξηα ήρνπ θαη αθνπζηηθά κε κηθξόθωλν 
* Επξπδωληθή ζύλδεζε ζην Δηαδίθηπν: Cable, DSL, κε ειάρηζην 100 

kbit / s up / downstream)  

Για Mac και Linux περιςςότερα εδϊ. 

*Ο αλώηεξνο ρξόλνο νκηιίαο 300 ιεπηά ηελ εβδνκάδα ζηνπο 
δωξεάλ πξννξηζκνύο κεηξηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ηειεπηαίωλ 7 
εκεξώλ θαη αλά κνλαδηθή δηεύζπλζε IP. Αρξεζηκνπνίεηα δωξεάλ 
ιεπηά δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα (εο). 
Εάλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ εθαξκόδνληαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο. 
Σηηο ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΕΣ ζαο κπνξείηε λα θαιέζεηε δωξεάλ ζε όινπο 
ηνπο πξννξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ωο δωξεάλ! Όηαλ δελ έρεηε 
δωξεάλ εκέξεο εθαξκόδνληαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο. Μπνξείηε λα 
πάξεηε επηπιένλ δωξεάλ εκέξεο κε ηελ πηζηωηηθή ζαο θάξηα. 

 

            Για να κατεβάςετε ΔΩΕΑΝ το πρόγραμμα  πατιςτε εδϊ  Χρθςιμοποιεί και ςυνιςτά ο Άρθσ Νότθσ 

http://www.voipdiscount.com/en/websignup.php
http://www.voipdiscount.com/en/freetrial.html
http://www.voipdiscount.com/en/freetrial.html
http://www.voipdiscount.com/en/download.html
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Βίςεν Λακιάνι/ Αλλαγι Ρεποικιςεων 

2012, η χρονιϊ τησ αφθονύασ 

 

 Τα περιςςότερα που μπλοκάρουν τθν ζλευςθ τθσ αφκονίασ ςτθ ηωι μασ δεν προζρχονται από τθν εκπαίδευςθ, τθν 

μόρφωςθ ι τθν οικονομία αλλά από τισ βακφτερεσ πεποικιςεισ μασ.  

 
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί το 2012; Πιςτεφετε ότι αξίηετε να είςτε πλοφςιοι 
ςε αφκονία;   
Είχατε ποτζ κάποια φϊτιςθ που ςασ ζκανε να αντιλθφκικατε ότι θ ςφγχρονθ 
ηωι είναι κάτι περιςςότερο από το να ανθςυχοφμε για τουσ λογαριαςμοφσ 
μασ και να είμαςτε εγκλωβιςμζνοι ςτο κακθμερινό – oκτάωρο ςυνικωσ - 
ωράριο εργαςίασ κaι ότι όλοι μποροφμε να ηιςουμε ς’ ζνα όμορφο ςπίτι, να 
πθγαίνουμε διακοπζσ 3 φορζσ το χρόνο, να περνοφμε περιςςότερο χρόνο με 
τθν οικογζνειά μασ, να δίνουμε πίςω ςτθν κοινωνία και να ςυνεχίηουμε τισ 
δθμιουργικζσ αναηθτιςεισ μασ απλϊσ για χάρθ τθσ εναςχόλθςισ τουσ;  
Οι περιςςότεροι άνκρωποι κα απαντοφςαν κετικά. Τι λοιπόν αποτρζπει το 
99% των ςυνανκρϊπων μασ να προχωριςει και να ζχει αφκονία. Σφμφωνα 
με ζναν χαριςματικό πνευματικό δάςκαλο, υπάρχουν 25 εμπόδια που μασ 
αποτρζπουν να πραγματοποιιςουμε αυτιν τθν δυνατότθτα, τθσ πλιρουσ 
αφκονίασ. 
Κι ο κακζνασ μασ μπορεί να ζχει οποιοδιποτε αρικμό απ’ αυτά τα εμπόδια 
που ονομάηονται και ενεργειακά μπλοκαρίςματα. Μερικζσ φορζσ μπορεί να 
είναι μια πεποίκθςθ που προζρχεται από τουσ γονείσ μασ, όπωσ εκείνθ που 
λζει ότι “οι πλοφςιοι είναι διεφκαρμζνοι”.  
Μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι ακόμθ και από δαςκάλουσ μασ που λζνε ότι 
«προκειμζνου να πλουτίςεισ πρζπει να δουλζψεισ “ςκλθρά”». Ή ακόμθ κι από 
τα MME που λζνε ότι “θ οικονομία καταρρζει και ότι όλοι είμαςτε χαμζνοι”.  
Είτε το αντιλαμβανόμαςτε είτε όχι αυτά τα εμπόδια τθσ αφκονίασ μασ 
αποτρζπουν όλθ μασ τθ ηωι, μασ ςταματοφν να κάνουμε οτιδιποτε που κα 
μποροφςε να μασ κάνει πλοφςιουσ, όπωσ επενδφςεισ, ι ανάλθψθ αφξθςθσ 
ςτθν εργαςία, ι τθν ζναρξθ τθσ δικισ μασ επιχείρθςθσ.  
Το αποτζλεςμα είναι ότι πζφτουμε ςτθν παγίδα τθσ οικονομικισ μετριότθτασ. 
Δεν ζχουμε αρκετό χρόνο για τον εαυτό μασ, για τουσ αγαπθμζνουσ μασ, 
ςυνεχϊσ ανθςυχοφμε για τουσ λογαριαςμοφσ και για τισ υποκικεσ μασ και 
όπωσ αρκετά εκατομμφρια ανκρϊπων που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ 
νιϊκουμε κολλθμζνοι, ζςτω κι αν βακιά μζςα μασ γνωρίηουμε ότι αξίηουμε 
τόςα πολλά.  
Με λίγθ βοικεια υπάρχουν τρόποι να απελευκερωκοφμε από αυτά τα 
εμπόδια. Η απάντθςθ ςφμφωνα με τον ίδιο δάςκαλο ζχει να κάνει με τθν 
εργαςία με το ατομικά ενεργεικά μασ πεδία.  Το πρόβλθμα είναι ότι τα 
περιςςότερα από τα μπλοκαρίςματα τθσ αφκονίασ πθγάηουν από εμπόδια 
πεποικιςεων, όχι από τθν εκπαίδευςι μασ, ι τθν μόρφωςι μασ, ι τθν 
οικονομία, αλλά από τα δικά μασ βακφτερα εμπόδια των πιςτεφω μασ.  
Θζλω να μοιραςτϊ μαηί ςασ αυτό που μου ςυνζβει. Στισ αρχζσ του 2011 
βρζκθκα ςε δφςκολθ κζςθ με τθν εταιρεία μου, πθγαίναμε αρκετά καλά, 
όμωσ δεν μποροφςα να φτάςω το επόμενο επίπεδο, ςτθν πραγματικότθτα 
ςτο διάςτθμα 2009 ζωσ 2010 θ επιχείρθςθ πραγματικά είχε ςυρρικνωκεί και 
εγϊ ιμουν απαςχολθμζνοσ ςε τρελοφσ ρυκμοφσ με τόννουσ εργαςίασ, και 

 

 

 

 

 

 

 
Ο  Βίςεν Λακιάνι  είναι 
ςυνιδρυτισ τθσ ιδιόμορφθσ και  
βραβευμζνθσ εταιρείασ Mind 
Valley που αποτελείται από 50 
ερευνθτζσ, καλλιτζχνεσ, 
ονειροπόλουσ και ιδιοφυίεσ από 
50 χϊρεσ. Είναι ιδιαίτερα 
επιτυχθμζνοσ επιχειρθματίασ  
διαδικτυακά, περιηιτθτοσ 
ομιλθτισ, και ζνασ εραςτισ τθσ 
προςωπικισ ανάπτυξθσ. 
Βρίςκεται ςε μια προςπάκεια 
επαναςχεδίαςθσ τθσ 
εκπαίδευςθσ, ανφψωςθσ τθσ 
ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ, και το 
κάνει με πολφ διαςκεδαςτικό 
τρόπο. 

http://www.mindvalley.com/careers/
http://www.mindvalley.com/careers/
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γνϊριηα ότι χρειαηόμουν βοικεια, ιξερα ότι χρειαηόταν να προςλάβω περιςςότερο προςωπικό, και ιταν κάτι που 
με απζτρεπε από το να προςλάβω κι άλλουσ ανκρϊπουσ. 
Είχα ζνα εμπόδιο πεποίκθςθσ, το οποίο ιταν ότι “μόλισ προςλάβεισ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ κα χάςεισ τθν 
ελευκερία ςου, επειδι κα ζχεισ πολφ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ να διευκφνεισ” και δεν κα ζχω πλζον τθν 
δυνατότθτα τθσ επιλογισ να μείνω ςτο ςπίτι ωσ το μεςθμζρι από το πρωί τθσ Δευτζρασ, πίςτευα επίςθσ ότι με τθν 
πρόςλθψθ περιςςοτζρων ανκρϊπων τα ζξοδα κα ανεβοφν κι αυτό κα κζςει ζνα ακόμθ μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθν 
εταιρεία, επειδι ποιοσ κα μου ζλεγε ότι προςλαμβάνω τουσ ςωςτοφσ ανκρϊπουσ.  
Όλα αυτά ιταν εμπόδια πεποικιςεων που δεν αντιλαμβανόμουν εκείνθ τθ ςτιγμι ότι με κατζςτελλαν από τθν 
πραγματικι ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ και του ειςοδιματόσ μου.  
Τρεισ μινεσ μετά τθν κεραπευτικι ςυνεδρία με τθν Κρίςτι Μαρί Σζλτον είδα ότι θ επιχείρθςι μου είχε οδθγθκεί 
ςτθν μεγαλφτερθ πρόςλθψθ προςωπικοφ για αρκετά χρόνια, και μετά από 6 μινεσ πιγαμε από 40 άτομα ςτα 65   
Θζλω να ςασ ρωτιςω πϊσ κα ιταν θ ηωι ςασ το 2012, αλλά και ςτθ ςυνζχεια, αν εξαφανίηατε αυτά τα εμπόδια; Σε 
τι είδοσ ςπιτιοφ κα μζνατε; Τι είδοσ χϊρεσ κα εξερευνοφςατε; Tι είδουσ ςτόχουσ κα επιτυγχάνατε; Πόςα μθδενικά 
κα είχαν ςτο τζλοσ οι τραπεηικοί ςασ λογαριαςμοί; Πϊσ κα προχωροφςατε για να αλλάξετε τον κόςμο; 
Πριν μερικά χρόνια κάποιοσ μου ζκεςε μια πραγματικά δυνατι ερϊτθςθ, που με ανάγκαςε να ςκεφτϊ με ζναν 
καινοφργιο τρόπο και να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο προςεγγίηω τθ ηωι.  
Η ερϊτθςθ ιταν θ εξισ:  
Πώσ κα ιταν θ ηωι ςου αν αυτό που είναι τώρα το ετιςιο ειςόδθμά ςου γινόταν το μθνιαίο ειςόδθμά ςου;  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                 ΝΕΑ ΣΕ 1’ 
 

 

 

 

 
 
 
 

Ζκκεςθ Ηωγραφικισ ςτθν «Κυπριακι Γωνιά»  
 

Από 15 Λανουαρίου μζχρι 2 Φεβρουαρίου ςτθν Γκαλερί Κυπριακι Γωνιά (Σταδίου 45, 6020,  Λάρνακα), θ 
Λωάννα Κυκρεϊτου, θ Κζκλα Γεωργίου Ραπαδοποφλου, θ Ζλενα Τςιγαρίδου και ο John Warren 
παρουςιάηουν τθ νζα τουσ δουλειά . kypriaki.gonia@cytanet.com.cy   - Τθλ +357 24 621109 & +357 99 
564131.   

 

 

-  
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Μαριϊννα Μεταξϊτου/ Αυτοβελτύωςη 

 Πωσ θα προςελκύςετε την αδελφό ψυχό

Θζλετε να βρείτε τον ιδανικό ςφντροφο; Ψάχνετε τον τζλειο ςυνζταιρο; Αναηθτάτε αγοραςτι; Προςαρμόςτε 
ανάλογα με τισ οδθγίεσ και τον προγραμματιςμό που κα ακολουκιςει και απολαφςτε τα αποτελζςματα.   
 

 
Είχαμε πει ότι οι πεποικιςεισ είναι δθλϊςεισ που κάνετε ςτον εαυτό ςασ για 
οποιοδιποτε ςτοιχείο των εµπειριϊν ςασ ςτθ ηωι. Αναρωτθκείτε αν οι 
πεποικιςεισ ςασ φζρνουν ςτθ ηωι ςασ αυτά που επικυµείτε ι τα κρατοφν 
µακριά ςασ.     
Θ πεποίκθςθ «∆εν αξίηω αγάπθ» ι «∆εν κα βρω ποτζ τον τζλειο ςφντροφο» 
δεν κα ςασ βοθκιςουν να πετφχετε αυτό που κζλετε.  Οι ςκζψεισ ςασ – οι 
πεποικιςεισ εκφράηονται µε ςκζψεισ – διαµορφϊνουν τισ καταςτάςεισ που κα 
εκδθλωκοφν ςτθ ηωι ςασ. Αλλάξτε τισ πεποικιςεισ ςασ, κάντε τισ πιο κετικζσ, 
και επαναλαµβάνετε τισ νζεσ ςασ πεποικιςεισ ξανά και ξανά µζχρι να γίνουν 
δικζσ ςασ. Αφοφ ζχετε δουλζψει όλεσ τισ πλευρζσ του εαυτοφ ςασ ςε ςθμείο 
ϊςτε να είςτε απόλυτα ικανοποιθμζνοι με το ποιοί είςτε και πϊσ ηείτε,  
το βράδι πριν πζςετε για φπνο πθγαίνετε ςε ζνα βακφτερο επίπεδο του νου 
ςασ (εργαςτιρι) κι αρχίςτε τον προγραμματιςμό ςασ εκπζμποντασ τθν 
ακόλουκθ ςκζψθ ι κάτι παρόμοιο. Κα αρχίςω να προγραμματίηω για να 
προςελκφςω τον τζλειο ςφντροφό μου. Ριςτεφω να τον γνωρίςω μζςα ςε 
(δϊςτε ζνα διάςτθμα μζςα ςε ζναν ζωσ ζξι μινεσ. Αφιςτε ςτον ςφντροφό ςασ 
αρκετό χρόνο για να ςασ βρει. Μθν ξεχνάτε ότι μπορεί να βρίςκεται ςτθν άλλθ 
άκρθ του κόςμου.) 
Είμαι υγιισ ςτο πνεφμα, ςτο νου, το ςϊμα και τα ςυναιςκιματα και είμαι 
ζτοιμθ (ζτοιμοσ) να τον (τθν) γνωρίςω. Υπόςχομαι να είμαι πλιρωσ 
αφοςιωμζνθ ςτθ ςχζςθ μασ και να είμαι κι εγϊ μια τζλεια (τζλειοσ) ςφντροφοσ 
για  αυτόν (αυτιν). 
Ανάλογα με τθν πίςτθ ςασ ςτο Κεό, τθν Ανϊτερθ Ευφυία, ι μια Ανϊτερθ 
Δφναμθ, προςκζςτε το παρακάτω: “Ηθτϊ τθ βοικειά ςου για να βρω τον 
τζλειο ςφντροφό μου γιατί εςφ ξζρεισ που ακριβϊσ είναι. Σε ευχαριςτϊ.” 
 Κατόπιν απλϊσ κοιμθκείτε. Το επόμενο βράδυ μπείτε πάλι ςε βακφ επίπεδο 
χαλάρωςθσ και πείτε νοερά ςτον εαυτό ςαστο εξισ: 
Κα ξυπνιςω τθν ϊρα που ο τζλειοσ ςφντροφόσ μου κα είναι πιο δεκτικόσ για 
να επικοινωνιςω μαηί του (τθσ). Κατόπιν κοιμθκείτε. Κάποια ςτιγμι τθ νφχτα 
ι το πρωί, κα ξυπνιςετε. ‘Οταν γίνει αυτό, κεωριςτε δεδομζνο ότι είναι θ 
κατάλλθλθ ϊρα να επικοινωνιςετε με τον τζλειο ςφντροφό ςασ. Μπείτε πάλι 
ςε βακφ διαλογιςμό και πείτε νοερά: Κα μετριςω από το 10 ζωσ το 1. Πταν 
φτάςω ςτο 1, κα ζχω ςυντονιςτεί με τον τζλειο ςφντροφό μου 
Κακϊσ μετράτε αντίςτροφα κατεβαίνοντασ προσ το 1, φανταςτείτε ότι 
εςτιάηεςτε ςτον τζλειο ςφντροφό ςασ. Πταν φτάςετε ςτο 1, πάρτε μια βακιά 
ανάςα και ςυςτθκείτε του. Ρείτε του τα πάντα για ςασ, για τθν οικογζνειά 
ςασ, τα ενδιαφζροντα, τα χομπί, τισ ςυνικειεσ και τισ αντιπάκειεσ ςασ. Ρείτε 
του πόςο καυμάςια είχαν θ ηωι ςασ και πόςο ανυπομονείτε να τον γνωρίςετε. 
Μιλιςτε του για κακθμερινά γεγονότα ςαν να είςτε πρόςωπο με πρόςωπο 

μαηί του. Οπωςδιποτε πείτε του που ςυχνάηετε , που. δουλεύετε, ψωνίζετε 
ι τρϊτε. Αυτό κα τον προςελκφςει ςε κάποιο από τα μζρθ όπου μπορείτε να 
ςυναντθκείτε. Κα μποροφςατε επίςθσ να διαλζξετε μια ιδιαίτερθ εκδιλωςθ 
για τθν αρχικι ςασ ςυνάντθςθ. Κάντε αυτό τον προγραμματιςμό κάκε 

τρίτο βράδυ. Αφιςτε τον εαυτό ςασ να παραμείνει ανοικτόσ ςε όλεσ τισ δυνατότθτεσ και επικοινωνιςτε μαηί μασ όταν 
γνωρίςετε τον τζλειο ςφντροφό ςασ. Καλι Τφχθ !!! Σθμείωςθ: Με αυτό τον προγραμματιςμό δεν είναι ςθμαντικό να κάνετε ζνα 
κατάλογο με χαρακτθριςτικά που κζλετε να ζχει ο τζλειοσ ςφντροφοσ. Θ δικι ςασ ανϊτερθ νοθμοςφνθ, ι ανϊτεροσ εαυτόσ ςασ, 
«ξζρει» τι ςθμαίνει τζλειοσ. Εκείνοι που πιςτεφουν ςτον Κεό ι ςε μια Ανϊτερθ Δφναμθ, κα δεχκοφν ότι ο Κεόσ γνωρίηει τα 
πάντα, και επομζνωσ γνωρίηει και ποιοσ είναι ο τζλειοσ ςφντροφοσ για ςασ.   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

H Μαριϊννα Μεταξϊτου ϋχει τελειώςει 

την Γαλλικό Ακαδημύα, ςπούδαςε 

Δημόςιεσ χϋςεισ ςτο Wallbrook 

College του Λονδύνου και ϋχει 

αποφοιτόςει από το τμόμα δημοςύων 

ςχϋςεων του Πανεπιςτημύου 

Wisconsin. Εύναι ςύζυγοσ του 

Παναγιώτη Μεταξϊτου και ϋχουν 

τϋςςερα παιδιϊ. Ϋχει εκπαιδευτεύ με 

τον ςύζυγό τησ ειδικϊ από τον Χοςϋ 

ύλβα για εκπαιδεύτρια τησ Μεθόδου 

ύλβα και από το  1985 διευκφνει  το 

Κζντρο τθσ Μεκόδου Σίλβα ςτθν Ελλάδα 

και είναι υπεφκυνθ με τον ςφηυγό τθσ 

για τθν Κφπρο, Αίγυπτο, Τουρκία, 

Βουλγαρία και Μάλτα. Ζχει 

δθμιουργιςει και διδάςκει το 

εργαςτιριο “Ενεργειακι Ρροςταςία” 

και Μελλοντικόσ Εαυτόσ, κακϊσ και το 

πρόγραμμα “Για γυναίκεσ μόνο”. Μαζύ με 

το ςύζυγό τησ  εκδύδουν το περιοδικό Όλο 

και Καλύτερα Νϋα.  Εδώ το πλόρεσ 

βιογραφικό τησ.  

 

http://www.startlife.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=62
http://www.kritonou.gr/images/periodiko117.pdf
http://www.kritonou.gr/images/periodiko117.pdf
http://www.kritonou.gr/images/periodiko117.pdf
//www.kritonou.gr/biografies.htm
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Eιρινθ Λουκαϊδου/ Συνταγζσ από τθ φφςθ 

Πρωτεώνουχο ρόφημα ωμοφαγύασ 
 
 Ένα πλοφςιο ςε πρωτεϊνεσ ρόφθμα που κα ςασ βοθκιςει μετά τθν ςωματικι άςκθςθ και γυμναςτικι. 

 

Καλι Χρονιά. Τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο πολλοί κζλουμε  να 

αρχίςουμε ζνα νζο πρόγραμμα γυμναςτικισ και για τθν αφξθςθ τθσ μυικισ 

μάηασ μπορεί να 

δοκιμάςουμε 

πρωτεϊνοφχα ροφιματα 

που βρίςκονται ςτο 

εμπόριο.  

Αυτά μπορεί να βοθκοφν 

ςτθν οικοδόμθςθ των 

μυϊν αλλά υπάρχουν 

πολλζσ χθμικζσ 

ςυνκετικζσ ουςίεσ μζςα 

τουσ. Εδϊ λοιπόν κα 

προςφζρουμε ζνα 

υπζροχο φυςικό ρόφθμα 

ωμοφαγίασ που κα ςασ βοθκιςει  ςτθν άςκθςι ςασ.  

 

Υλικά 

>1 μπανάνα 

>1 ξθρό ςφκο 

>1 κουταλιά ςοφπασ 

μάκα 

>1 κουταλιά ςοφπασ 

ταχίνι ωμοφαγίασ 

>1 κουταλάκι του 

γλυκοφ κακάο ςε ςκόνθ 

(προαιρετικά) 

>1 κουταλιά 

αποφλοιωμζνοι ςπόροι 

κάναβθσ  ι 1 κουταλάκι 

του γλυκοφ πρωτεϊνθσ κάναβθσ ςε ςκόνθ. 

>¼ φλιτηάνι γάλα καρφδασ. 

>3 ζωσ 4 φρζςκαι κατεψυγμζνα μοφρα (βατόμουρα, ςμζουρα, 

φράουλεσ). 

 

Μζκοδοσ 

Ανακατζψτε καλά όλα τα υλικά ςε ζνα μπλζντερ και απολαφςτε το μίγμα μετά από κάκε μεγάλθ προπόνθςθ. Στθν 

υγειά ςασ!  

  

 

 

 

Θ  Ειρινθ Λουκαίδου είναι 
ωμοφάγοσ και κακθγιτρια ςε 
ιδιωτικό ςχολείο με δίπλωμα 
ςτθν Αγγλικι Λογοτεχνία.  Τα 
δζκα τελευταία χρόνια 
ςυνδιευκφνει το κλαμπ 
οικολογίασ του ςχολείου 
εςτιάηοντασ ςτθν εςωτερικι και 
εξωτερικι οικολογία. Ζχει 
επιςκεφτεί Κζντρα Υγείασ και 
Ρεριβαλλοντοσ και πολλζσ 
Οργανικζσ Φάρμεσ κακϊσ και το 
Εναλλακτικό Τεχνολογικό 
Κζντρο ςτθν Ουαλία ενϊ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε οικολογικά 
ςυνζδρια ςτο Νεπάλ. Για πλιρεσ 
βιογραφικό μπορείτε να 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ 
εδϊ. 

 

http://www.rawfoodcyprus.com/
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Γουάλασ Ντ. Γουάτλασ/ Θ επιςτιμθ τθσ επιτυχίασ 

Πύςτη, η προώπόθεςη τησ επιτυχύασ 
 
 
Οι ικανότθτεσ είναι εργαλεία όμωσ ο χριςτθσ αυτϊν των εργαλείων είςαςτε εςείσ ο ίδιοσ. Αυτό που είναι μζςα ςασ 
και μπορεί να ςασ κάνει χρθςιμοποιιςετε τα εργαλεία με τον ορκό τρόπο, ςτον ορκρό χρόνο και τόπο είναι θ αιτία 
τθσ επιτυχίασ... 
  
                                               

 

Σο να παύρνουμε αυτό θϋλουμε ορύζεται ωσ επιτυχύα. Και η επιτυχύα 
εύναι το αποτϋλεςμα που προϋρχεται μϋςα από την εφαρμογό 
κϊποιασ αιτύασ. την ουςύα η επιτυχύα εύναι ύδια ςε όλεσ τισ 
περιπτώςεισ.  
Η διαφορϊ βρύςκεται μόνο ςτα πρϊγματα που οι επιτυχυμϋνοι 
ϊνθρωποι θϋλουν και όχι ςτην καθεαυτώ επιτυχύα.  
Η επιτυχύα εύναι ουςιαςτικϊ η ύδια, εύτε πρόκειται για το 
αποτελϋςμα επύτευξησ υγεύασ, πλούτου, ανϊπτυξησ ό επαγγϋλματοσ.  
Η επιτυχύα εύναι απόκτηςη, αςχϋτωσ των πραγμϊτων που 
αποκτιούνται.  Και υπϊρχει ϋνασ φυςικόσ νόμοσ, ότι οι ύδιεσ αιτύεσ 
παρϊγουν πϊντα τα ύδια αποτελϋςματα.  
 
Άρα αφού η επιτυχύα εύναι η ύδια ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ η αιτύα τησ 
επιτυχύασ πρϋπει να εύναι κι αυτό ύδια ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ. 
Η αιτύα τησ επιτυχύασ βρύςκεται πϊντα μϋςα ςτο ϊτομο που 
επιτυγχϊνει. Θα δεύτε ότι αυτό πρϋπει να εύναι ςωςτό, επειδό αν η 
αιτύα τησ επιτυχύασ όταν ςτη φύςη, ϋξω από το ϊτομο, τότε όλα τα 
ϊτομα που βρύςκονται ςε παρόμοια περύςταςη θα επετύγχαναν. 
Η αιτύα τησ επιτυχύασ δεν εύναι ςτο περιβϊλλον μασ, επειδό αν όταν 
όλα τα ϊτομα μϋςα ςε μια ςυγκεκριμϋνη ακτύνα θα όταν επιτυχημϋνα 
και η επιτυχύα θα όταν απλώσ ϋνα θϋμα γεωγραφικόσ τοποθϋτηςησ. 
 
Αλλϊ βλϋπουμε ότι ϊνθρωποι των οπούων τα περιβϊλλοντα εύναι 
πρακτικώσ τα ύδια και που ζουν ςτην ύδια γειτονιϊ να μασ δεύχνουν 
όλεσ τισ διαβαθμύςεισ τησ επιτυχύασ και τησ αποτυχύασ. 
Άρα γνωρύζουμε ότι η αιτύα τησ επιτυχύασ πρϋπει να βρύςκεται μϋςα 
ςτο ϊτομο κι όχι οπουδόποτε αλλού. 

Άρα εύναι μαθηματικώσ αποδεδειγμϋνο ότι μπορεύτε να επιτύχετε αν ανακαλύψετε την αιτύα τησ 
επιτυχύασ και την αναπτύξετε ςε επαρκό δύναμη και την εφαρμόςετε με τον κατϊλληλο τρόπο ςτην 
εργαςύα ςασ, επειδό η εφαρμογό μιασ επαρκούσ αιτύασ δεν μπορεύ να μην παρϊξει ϋνα δεδομϋνο 
αποτϋλεςμα.   
Αν υπϊρχει οποιουδόποτε εύδουσ αποτυχύα ο λόγοσ όταν ότι η αιτύα δεν όταν αρκετό ό δεν όταν 
κατϊλληλα εφαρμοςμϋνη. Η αιτύα τησ επιτυχύασ εύναι κϊποια δύναμη που βρύςκεται μϋςα μασ.  Ϋχετε 
τη δύναμη να αναπτύξετε οποιαδόποτε δύναμη ςε απεριόριςτη ϋκταςη.  Επειδό δεν υπϊρχει τϋλοσ 
ςτην πνευματικό ανϊπτυξη.   
 
Μπορεύτε να επεκτεύνετε την ιςχύ αυτόσ δύναμησ απεριόριςτα και ϋτςι μπορεύτε να την κϊνετε 
αρκετϊ δυνατό για να κϊνετε ότι θϋλετε να κϊνετε και να πϊρετε αυτό που θϋλετε να πϊρετε. Όταν 
αυτό εύναι αρκετϊ δυνατό μπορεύτε να μϊθετε πώσ να την εφαρμόςετε ςτην εργαςύα ςασ, και ϊρα 
μπορεύτε ςύγουρα να πετύχετε.  

 

Ο 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). Το βιβλίο του How 
to Get What you Want (Θ 
επιςτιμθ τθσ επιτυχίασ) είναι ζνα 
εγχειρίδιο επιτυχίασ που μπορεί 
να ςυνδυαςτεί με τθν επιςτιμθ 
του πλουτιςμοφ The Science of 
Getting Rich και να δϊςει μια 
κατανοθτι περιγραφι των αρχϊν 
τθσ επιτυχίασ. 
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Σο μόνο που πρϋπει να μϊθετε εύναι ποια εύναι η αιτύα τησ επιτυχύασ και πωσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ.  
 
Εύναι ουςιώδησ η ανϊπτυξη των χρόςιμων ειδικών ικανοτότων ςτην εργαςύα ςασ.  Δεν περιμϋνουμε 
κϊποιοσ να πετύχει ωσ μουςικόσ δύχωσ να αναπτύξει την ικανότητα του μουςικού και θα όταν 
παρϊλογο να περιμϋναμε από ϋναν μηχανικό να πετύχει δύχωσ να αναπτύξει την ικανότητα του 
μηχανικού, ϋναν κληρικό χωρύσ να αναπτύξει την πνευματικό ικανότητα και τη χρόςη των λϋξεων ό 
ϋναν τραπεζύτη χωρύσ να αναπτύξει την ικανότητα των οικονομικών.  
 
Και ςτην επιχειρηματικό επιλογό ςασ θα πρϋπει να επιλϋξετε εκεύνη που θα απαιτόςει τη χρόςη των 
πιο δυνατών ικανοτότων ςασ.  
 
Αν ϋχετε τη γνώςη και το ταλϋντο να ςυνδυϊζετε τα χρώματα και τα υφϊςματα ςε μια υπϋροχη 
δημιουργύα γυναικεύων καπϋλων και ρούχων μη μαθαύνετε δακτυλογραφύα ό ςτενογραφύα και μπεύτε 
ςε μια επιχεύρηςη που η οπούα θα κϊνει χρόςη των πιο δυνατών ικανοτότων ςασ και αναπτύξτε αυτϋσ 
τισ ικανότητεσ όςο μπορεύτε. Αλλϊ και  πϊλι δεν εύναι αρκετό για να εξαςφαλύςετε την επιτυχύα. 
 
Τπϊρχουν ϊνθρωποι με ϋξοχο ταλϋντο που αποτυγχϊνουν ωσ μουςικού,  υπϊρχουν ϊλλοι με καλό 
ικανότητα μηχανολογύασ που αποτυγχϊνουν ωσ ξυλουργού, ςιδηρουργού ό μηχανουργού, υπϊρχουν 
ϊνθρωποι με βαθιϊ πνευματικότητα και ευφρϊδεια λόγου που αποτυγχϊνουν ωσ κληρικού, υπϊρχουν 
ϊλλοι με κοφτερό και λογικό νου που αποτυγχϊνουν ωσ δικηγόροι και πϊει λϋγοντασ. 
 
Οι ειδικϋσ ικανότητεσ που χρηςιμοποιεύτε ςτην εργαςύα ςασ εύναι τα εργαλεύα χρόςησ ςασ, αλλϊ η 
επιτυχύα δεν εξαρτϊται μόνο από την ύπαρξη καλών εργαλεύων. Εξαρτϊται περιςςότερο από τη 
δύναμη που χρηςιμοποιεύ και εφαρμόζει αυτϊ τα εργαλεύα. ιγουρευτεύτε ότι τα εργαλεύα ςασ εύναι τα 
καλύτερα και διατηρούνται ςτην καλύτερη κατϊςταςη. Μπορεύτε να καλλιεργόςετε οποιαδόποτε 
ικανότητα ςε οποιαδόποτε ϋκταςη επιθυμεύτε.  
 
Η εφαρμογό τησ μουςικόσ  ικανότητασ προξενεύ μουςικό επιτυχύα. Η εφαρμογό τησ ικανότητασ τησ 
μηχανικόσ προξενεύ επιτυχύα ςτισ επιδιώξεισ τησ μηχανικόσ.  Η εφαρμογό τησ οικονομικόσ ικανότητασ 
προξενεύ επιτυχύα ςτα Σραπεζικϊ και πϊει λϋγοντασ. Και το κϊτι που εφαρμόζει αυτϋσ τισ ικανότητεσ 
ό τισ αναγκϊζει ςε εφαρμογό εύναι η αιτύα τησ επιτυχύασ. Οι ικανότητεσ εύναι εργαλεύα. Ο χρόςτησ των 
εργαλεύων εύςαςτε εςεύσ ο ύδιοσ, αυτό που εύναι μϋςα ςασ που μπορεύ να ςασ κϊνει να 
χρηςιμοποιόςετε τα εργαλεύα, με τον ορθό τρόπο, ςτον ορθό χρόνο και ςτον ορθό τόπο εύναι η αιτύα 
τησ επιτυχύασ. 
 
 Σι εύναι αυτό το κϊτι μϋςα μασ που μασ κϊνει να χρηςιμοποιούμε τισ ικανότητϋσ μασ με επιτυχύα; 
 
Tο τι εύναι και το πώσ αναπτύςςεται θα εξηγηθεύ πλόρωσ ςτο επόμενο τεύχοσ.  Όμωσ προτού το 
δεχτεύτε πρϋπει να ξαναδιαβϊςετε αυτό το κεύμενο αρκετϋσ φορϋσ ϋτςι ώςτε να καταγραφεύ ςτο νου 
ςασ η απόρθητη λογικό τησ δόλωςησ ότι μπορεύτε να επιτύχετε. Μπορεύτε. Κι αν μελετόςετε την 
προηγούμενη πρόταςη καλϊ, θα πειςτεύτε ότι μπορεύτε. Και το να εύςτε πεπειςμϋνοι ότι μπορεύτε να 
πετύχετε εύναι η πρώτη προώπόθεςη τησ επιτυχύασ.  

 
 
 

                        Το παραπάνω κείμενο είναι προσαρμοσμένο από το βιβλίο “How to Get What you Want” 

                                                                            (Η επιστήμη της επιτστίας) 

 
 

 



ΡΟΣ ΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ  

11 | Σ Ε Λ Λ Δ Α                      Δ Υ Ο  Χ  Ο Ν Λ Α  Μ Α Η Λ !            Λ Α Ν Ο Υ Α  Λ Ο Σ  2 0 1 2  

 

 

 

όμπερτ Θλίασ Νάτηεμι/ Ευρεία Συνειδθτότθτα 

 
Η Δύναμη του τώρα  

 
 
 

Ο φόβοσ, θ πίκρα, ο πόνοσ, θ αδικία, ο κυμόσ, θ απογοιτευςθ, θ ντροπι, θ ενοχι, δεν υπάρχουν όταν ηοφμε ςτθν 
παροφςα ςτιγμι. Αυτά ςυμβαίνουν μόνο όταν ςκεφτόμαςτε το παρελκόν ι το μζλλον.   

 
 

 

 
Υπάρχουν δφο βιβλία του Ζντγκαρ Τόλε, “Θ δφναμθ του τϊρα” και θ 
“Νζα ηωι”. H ανάγκθ προςταςίασ του εγϊ είναι το μεγαλφτερο 
πρόβλθμα, όχι μόνο του ανκρϊπου αλλά του πλανιτθ λζει ο Τόλε, και 
μάλιςτα επαναλαμβάνει ότι το ανκρϊπινο εγϊ είναι τρελό. Δεν ζχει 
λογικι, δεν λειτουργεί με το πραγματικό ςυμφζρον, όχι μόνο τθσ 
κοινωνίασ αλλά οφτε το δικό του.  
Είναι αρκετά καταςτρεπτικό, αναποτελεςματικό, μπερδεμζνο, 
ςυγχυςμζνο, και δεν λειτουργεί για το καλό του ςυνόλου, τθσ εξζλιξθσ 
τθσ ανκρωπότθτασ, τθσ υγείασ και τθσ ευτυχίασ. Το πρϊτο βιβλίο 
εςτιάηεται περιςςότερο πάνω ςτθν αλικεια ότι δεν είμαςτε το εγϊ, 
δεν είμαςτε καν το εγϊ που νομίηουμε ότι είμαςτε.    
Θ πρϊτθ και θ πιο βαςικι ζννοια του Τόλε είναι ότι δεν υπάρχει άλλθ 
πραγματικότθτα εκτόσ από το παρόν. Θ μόνθ πραγματικότθτα είναι θ 
πραγματικότθτα που βιϊνουμε αυτι τθ ςτιγμι ςτο χϊρο που 
βριςκόμαςτε. Πτι άλλο ςκεφτόμαςτε είναι ανφπαρκτο.  
Το παρελκόν και το μζλλον είναι ανφπαρκτα και ςτο βακμό που ηοφμε 
ςτο παρελκόν ι ηοφμε το μζλλον δεν είμαςτε ςε επαφι με τθ μόνθ 
αλικεια που είναι θ παροφςα ςτιγμι που κάκε ςτιγμι είναι μόνο 
αυτι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το τϊρα.  
Κάκε άλλθ ςκζψθ που μασ ςυνδζει με το παρελκόν και το μζλλον 
είναι μια ψευδαίςκθςθ και κάτι που μειϊνει τθν επίγνωςι μασ, τθν 
ευτυχία μασ, τθν αρμονία μασ, τθν ενότθτά μασ, με τουσ ανκρϊπουσ, 
με τθ φφςθ,  με τθ ηωι και με τισ καταςτάςεισ που υπάρχουν γφρω 
μασ, επειδι χάνουμε τθ ηωντάνια μασ, όταν χάνουμε το παρόν.  

Μια απόδειξθ αυτοφ είναι τα παιδιά, που μζχρι 12 χρονϊν ηουν ςτο παρόν κι ζχουν ατζλειωτθ ενζργεια. 
Είναι παραδείγματα ανκρϊπων που ηουν μζςα ςτο παρόν, μζςα ςτισ αιςκιςεισ του, μζςα ςτο παιχνίδι 
μζςα ςτο γίγνεςκαι τθσ παροφςασ ςτιγμισ. Ο φόβοσ και το άγχοσ αφοροφν το μζλλον. Πταν λζμε ζχω 
άγχοσ ι φοβάμαι δεν ζχει ςχζςθ με τθν παροφςα ςτιγμι, αλλά με κάτι που φοβάμαι ότι κα γίνει ι δεν κα 
γίνει. Αγχϊνομαι δθλαδι για τθν κατάλθξθ, για το αποτζλεςμα.  
Φόβοσ για το παρόν κα υπάρχει αν αυτι τθ ςτιγμι γίνεται ςειςμόσ. Θ πίκρα, ο πόνοσ, θ αδικία, ο κυμόσ, θ 
απογοιτευςθ, ςχετίηονται με το παρελκόν. Με κάτι που ζχει γίνει και δεν υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι, τότε 
όλα αυτά τα αρνθτικά ςυναιςκιματα μαηί με το κυμό κι ακόμθ θ ντροπι και θ ενοχι ζχουν ςχζςθ με το 
παρελκόν. Δεν υπάρχουν όμωσ όταν ηω το παρόν...   

 

 

 

 

Ο  όμπερτ Θλίασ Νατηζμι είναι 
δάςκαλοσ προςωπικισ ανάπτυξθσ 
και αυτογνωςίασ και ζχει γράψει 
αρκετά βιβλία ανάμεςα ςτα οποία 
και το “Aυτοκεραπεία” και 
“Διατροφι για Υγεία και Ηωντάνια”. 
Ρεριςςότερεσ 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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Ραναγιϊτθσ Μεταξάτοσ/ Το δυναμικό του νου 

Αποφύγετε τισ προςκολλόςεισ 

Πιο πλιρεισ και αςφαλείσ νιϊκουν όχι όςοι ζχουν περιςςότερα αλλά αυτοί που ζχουν ανάγκθ για 
λιγότερα.  
 

 
 

Μια οικονομικι κρίςθ τζτοιασ ζκταςθσ, όπωσ αυτι που 
βιϊνουμε τϊρα, απαιτεί ζναν ριηοςπαςτικό τρόπο ςκζψθσ 
και ανατροπζσ που κα γίνουν από αλλαγζσ που κα 
προκαλζςετε ςε όλα τα επίπεδα. 
Θ δυςκολία που ζχουμε να δεχκοφμε το καινοφργιο είναι 
ακριβϊσ γιατί ςαν καινοφργιο είναι άγνωςτο. Στθν 
πραγματικότθτα δεν κζλουμε να αλλάξουμε τίποτα. 
Αν υπιρχε ζνασ τρόποσ να ζχουμε το καλφτερο χωρίσ όμωσ 
να αφιςουμε τον παλιό και γνωςτό μασ, κα το δεχόμαςτε. 
Εξζλιξθ όμωσ και ανάπτυξθ ςθμαίνει αλλαγι. 
Ζχετε δει ποτζ κάτι να εξελίςςεται χωρίσ ΝΑ ΑΛΛΑΗΕΛ; 
To πρόβλθμα λοιπόν είναι ςτθν αποδοχι κατ αρχιν τθσ 
αλλαγισ ςαν αναπόφευκτο κομμάτι τθσ εξζλιξθσ. 
Είναι λοιπόν οι άνκρωποι δυςτυχιςμζνοι επειδι δεν ζχουν 
αρκετά χριματα ι επειδι δεν μποροφν να ικανοποιιςουν 
όλεσ τισ επικυμίεσ τουσ. Είναι οι επικυμίεσ τουσ πραγματικζσ 
ανάγκεσ ι προςκολλιςεισ και απαιτιςεισ που ο τρόποσ 
ςκζψθσ τουσ ζχει δθμιουργιςει; 
Εδϊ λοιπόν είναι το μυςτικό. Αν μετατραποφν οι 
προςκολλιςεισ και απαιτιςεισ ςε ΡΟΤΛΜΘΣΕΛΣ τότε τα 
πράγματα αλλάηουν γιατί δεν αιςκάνεςαι ότι ζχει χακεί κάτι 
που απλά δεν ζρχεται. 
Θ δεφτερθ ανατροπι ςτον τρόπο ςκζψθσ που είναι καλφτερα 
να κάνουμε είναι: Να ςταματιςουμε να εςτιαηόμαςτε ςτο 
πρόβλθμα, (υπάρχουςα κατάςταςθ) αλλά να αναηθτοφμε 
τθν επικυμθτι λφςθ και να ςυγκεντρωνόμαςτε ςε αυτι. 
Ακόμα κι αν δεν γνωρίηουμε τον τρόπο που χρειάηεται για να 
γίνει κάτι, αυτό που ζχει ςθμαςία είναι το τελικό 
αποτζλεςμα. Αν αυτό το γνωρίηετε, τότε αφιςτε τον τρόπο 
ςτο απεριόριςτο δυναμικό του νου ςασ. 
Το εςωτερικό ςυνειδθτό μασ (υποςυνείδθτο) που είναι 
απείρωσ μεγαλφτερο από το εξωτερικό ςυνειδθτό (αυτά που 
ξζρουμε ότι ξζρουμε) κα βρει τισ πλθροφορίεσ και τον τρόπο 
να γίνει αυτό που επικυμοφμε πραγματικότθτα. Για να γίνει 
αυτό ζτςι όπωσ το διατφπωςα χρειάηονται απλά τρεισ 
προχποκζςεισ: 
1. Να ζχετε πρόςβαςθ ςτο ενεργειακό πεδίο πλθροφοριϊν 
κάτι ςαν ζνα εςωτερικό νοθτικό ΛΝΤΕΝΕΤ. Φζρνοντασ τον 

εγκζφαλό ςασ με ειδικζσ αςκιςεισ χαλάρωςθσ ςε χαμθλότερο επίπεδο λειτουργίασ (ςυχνότθτα 
ΑΛΦΑ) μπορείτε να είςτε ςυνδεδεμζνοι με αυτό το πεδίο πλθροφοριϊν. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


ΡΟΣ ΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ  

13 | Σ Ε Λ Λ Δ Α              Δ Υ Ο  Χ  Ο Ν Λ Α  Μ Α Η Λ !            Λ Α Ν Ο Υ Α  Λ Ο Σ  2 0 1 2  

 

 

 

Θ διαίςκθςι ςασ τότε κα ςασ κατευκφνει να πάρετε τισ καλφτερεσ αποφάςεισ. 
2. Για να κινθτοποιθκοφν τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου (100 διςεκατομμφρια κφτταρα) 
δθλαδι να προγραμματιςτοφν και να αναηθτιςουν τρόπουσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (ιδζασ) 
είναι απαραίτθτο να μείνει ο νουσ ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν ςκζψθ αυτι, για τουλάχιςτον 30 
δευτερόλεπτα. Αυτόσ είναι ο χρόνοσ ειςόδου ενόσ προγράμματοσ ςθμαντικοφ για τον εγκζφαλο. 
3. Να μθν ακυρϊνεισ τθν επικυμία με αρνθτικζσ ςκζψεισ, αμφιβολίεσ, φόβουσ και άλλα 
ςκουπίδια του νου, που ταλαιπωροφν τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. 
Σε αυτιν τθν τρίτθ προχπόκεςθ βαςίηεται όλθ θ αναφορά ςτον ςυμπαντικό νόμο τθσ ζλξθσ που 
ζχει πολυςυηθτθκεί τελευταία, ςαν το μυςτικό τθσ επιτυχίασ. 
Το περιςςότερο δεν είναι πάντα και καλφτερο. Οι περιςςότεροι άνκρωποι όταν μιλάνε για 
αφκονία ςτο μυαλό τουσ ζχουν τθν υπερβολι και όχι το μζτρο. Σίγουρα αν το ςκεφκείτε καλά κα 
ςυνειδθτοποιιςετε ότι τισ πιο πολλζσ φορζσ το περιςςότερο δεν είναι και το καλφτερο. Δεν 
μπορείσ να γεμίςεισ ζνα ιδθ γεμάτο ποτιρι με νερό. Το πόςο λοιπόν ζχει ςθμαςία όταν 
επικυμείτε κάτι. 
Οι άνκρωποι γίνονται άπλθςτοι όχι από ανάγκθ αλλά από προςκόλλθςθ και φόβο. Ριο πλιρεισ 
και αςφαλείσ νιϊκουν όχι όςοι ζχουν περιςςότερα αλλά αυτοί που ζχουν ανάγκθ για λιγότερα. 
Καλό είναι λοιπόν να ξεκινιςετε με μια λίςτα τι κεωρείτε ςθμαντικό για ςασ και τι όχι. 
 
Σθμαντικό να ζχετε......... 
Σθμαντικό να νιϊκετε............. 
Σθμαντικό να γίνετε................ 
Σθμαντικό να πετφχετε............ 
Σθμαντικό να προςφζρετε.......... 
 
Κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμο αν βάηατε και χρονικά όρια ςτο πότε κζλετε όςα κζλετε. 
Το κριτιριο του ςθμαντικοφ είναι, αν το κζλετε ΤΩΑ. 
Aν μπορεί να περιμζνει, τότε βγαίνει από τισ προτεραιότθτζσ ςασ. 
Στο τζλοσ κα εκπλαγείτε γιατί κα διαπιςτϊςετε ότι ςθμαντικά πράγματα που τα κζλετε τϊρα 
είναι λίγα. Αν εςτιαςκείτε ςε αυτά ΜΟΝΟΝ τότε κάτι καταπλθκτικό κα ςυμβεί ςτθ ηωι ςασ. Κα 
αρχίςουν να ςυμβαίνουν ςθμαντικά πράγματα που κα τθν γεμίςουν με χαρά και ενδιαφζρον. 
Αλλά ακόμθ και αν δεν αρχίςουν αμζςωσ τα καλά αποτελζςματα, πάλι κα νιϊκετε καλά γιατί 
απλά αςχολείςτε με τα πιο ςθμαντικά πράγματα για ςασ. 
Και αυτό μόνο κετικά ςυναιςκιματα δθμιουργεί. Κα ικελε αν κλείςω αυτό το άρκρο με μια 
πρόταςθ που μπορεί να ςασ ξαφνιάςει αλλά ίςωσ αποδειχκεί ιδιαίτερα ωφζλιμθ και κακόλου 
ςυμπτωματικι. 
Ανικει ςτισ ενζργειεσ που μπορείτε να κάνετε, αν παρόλα αυτά αιςκάνεςτε ότι ζχετε ανάγκθ να 
αυξθκοφν τα ειςοδιματά ςασ προκειμζνου να καλφψετε υποχρεϊςεισ που ζχετε αναλάβει. 
Δοκιμάςτε τθ μαγεία τθσ πϊλθςθσ. Ρου ξζρετε; Μπορεί να τα καταφζρετε καλά; 
Πλοι μποροφν να πουλοφν κάτι, αρκεί να το αγαποφν και να κζλουν να εξυπθρετιςουν αυτόν που 
το χρειάηεται. Κα κάνετε πολλοφσ νζουσ φίλουσ και κα δείτε τον τραπεηικό ςασ λογαριαςμό να 
φουςκϊνει.  
Ρροςζξτε μόνο αν αποφαςίςετε να αςχολθκείτε με τθν πϊλθςθ, χρειάηεται να εκπαιδευτείτε 
καλά. Θ πϊλθςθ είναι τζχνθ και δεν ςθκϊνει προχειρότθτα και εραςιτεχνιςμό. Ακοφςτε και μια 
ςπουδαία ςυμβουλι, όταν κα είςαςτε ζτοιμοι να ξεκινιςετε, αρχίςτε από άγνωςτουσ ανκρϊπουσ 
κι όχι από γνωςτοφσ. 
Ο ςτόχοσ ςασ δεν είναι να ςασ λυπθκοφν να αγοράςουν, αλλά να τουσ εξυπθρετιςετε ςε μια τουσ 
ανάγκθ. Οι δικοί ςασ δεν κα ςασ επιτρζψουν να τουσ παρουςιάςετε τισ υπθρεςίεσ του προϊόντοσ 
ι τθσ υπθρεςίασ που τουσ προςφζρετε. –Δεν κα ςασ αναγνωρίςουν ςασ επαγγελματία αλλά ςαν 
περιςταςιακό, που εξ ανάγκθσ κάνει κάτι.  
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ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ Λανουαρίου 

 

Ρεμ. 12, ΛΕΥΚΩΣΛΑ, Διάλεξθ“Αλλάξτε τθ Σκζψθ ςασ, Αλλάξτε τθ Ηωι ςασ” 

Με τoν Χαράλαμπο Σολζα. Τόποσ:Presse café (Σταυροφ)  

Ϊρα: 17.30. Eίςοδοσ: 20€   Ρλθρ.: 70005750  www.soleas.eu  

 

Σαβ. 17-18, ΑΚΘΝΑ, Σεμινάριο “Silva Life System” Τόποσ: Ξενοδοχείο 

Mουςείο Μπουμπουλίνασ 16  Ϊρα: Σαβ-Κυρ. 10.00-20.30. 

Ρλθρ.: 00-30-2103631101, 00-30-3610822, 00-30-6974196719 

info@silva.gr και www.silva.gr  

 

Σαβ. 21-22, ΛΕΥΚΩΣΛΑ, Σεμινάριο-Εργαςτιριο “Ειςαγωγι ςτο 

Νευρογλωςςικό Ρρογραμματιςμό NLP”. Mε τον Χαράλαμπο Σολζα. 

Τόποσ: Λνςτιτοφτο Ψυχικϊν Ερευνϊν Ακαλάςςασ 168. Ϊρα: Σαβ. 10.00-

15.00, Κυριακι 10.00-14.00. Τιμι 120 €  Ρλθρ.: 70005750  www.soleas.eu 

 

Για οποιαδιποτε αλλαγι το περιοδικό δεν φζρει καμία ευκφνθ. 

 

  

ΒΛΒΛΛΟ-ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

 NLP Nευρογλωςςικόσ   
Ρρογραμματιςμόσ 
ονομάηεται το βιβλίο τθσ 
Αλεξάνδρασ Ευκυμιάδου το 
οποίο επιχειρεί να 
απαντιςει ςτο ερϊτθμα 
γιατί κάποιοι πετυχαίνουν 
και φζρνουν τα 
αποτελζςματα που κζλουν 
και κάποιοι άλλοι 
ενδεχομζνωσ όχι;  
Κυκλοφορεί από τισ 
εκδόςεισ ΔΛΟΡΤΑ. 

Κάποιοι τρειάζονται το ταμόγελό σας! 

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

 

http://www.soleas.eu/
mailto:info@silva.gr
http://www.silva.gr/
http://www.soleas.eu/
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG177_1366
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG177_1366
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG177_1366
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG177_1366
http://www.dioptracooking.gr/jamieoliver/Default.aspx
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm
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                                  ΜΛΚΕΣ ΒΛΝΤΕΟ ΑΓΓΕΛΛΕΣ 
 
Αν ζχετε όνειρα και κζλετε να τα πραγματοποιιςετε, εν μζςω μιασ αμφίβολθσ 
οικονομίασ, τότε αυτι θ ευκαιρία είναι για ςασ!  Ζνα ςφςτθμα δοκιμαςμζνο που 
αποδεδειγμζνα ςασ δίδει οικονομικι ελευκερία. Καλζςτε τϊρα ςτο τθλζφωνο 
0035799487376 ι ςτείλτε email: savvas.thomas@gmail.com    
 
Το διαδίκτυο είναι το κεφάλαιο του παρόντοσ και του μζλλοντοσ. Κεφαλαιοποιιςτε 
ς’ αυτό δθμιουργϊντασ κοντά μασ οποιαδιποτε διαδικτυακι παρουςίαςθ ιςτοτόπου 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και λάβετε δωρεάν ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ από 
ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ. Τθλ. 0035797667277 
  
Κζλετε να αποκτιςετε MBA ςτα Ελλθνικά του Nottingham Trent University. Ελάτε 
ςτο ATHENS GSM ςε Ακινα Κεςςαλονίκθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.agsm.gr BINTEO   

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

Νερό αντί για βενηίνθ. Μάκετε 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. Τθλ. 00-357-99405217 

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 
 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

mailto:savvas.thomas@gmail.com
http://www.agsm.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=KNpmi2XFrVA
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.youtube.com/watch?v=0LJbd89Vomo&feature=related
http://www.prosopikievexia.blogspot.com/


ΡΟΣ ΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ  

16 | Σ Ε Λ Λ Δ Α              Δ Υ Ο  Χ  Ο Ν Λ Α  Μ Α Η Λ !            Λ Α Ν Ο Υ Α  Λ Ο Σ  2 0 1 2  

 

 

 

 

ΑΑΦΦΘΘΟΟΝΝΙΙΑΑ  

 

   Ζνκετο του Θλεκτρονικοφ Ρεριοδικοφ ΡΟΣΩΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ Χ Λανουάριοσ 2012   

 
 

  

       

     
  

  

  

ΗΗ  δδφφννααμμθθ  ττθθσσ  ππίίςςττθθσσ    

κκααιι  θθ  δδφφννααμμθθ  ττθθσσ  ααμμφφιιββοολλίίαασσ  

  
         

ΧΧρρθθςςιιμμοοπποοιιιιςςττεε  ςςωωςςττάά  ττθθ  φφωωννιι  ςςαασσ!!  
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Άκθσ Αγγελάκθσ/ Διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων  

Η δύναμη τησ πύςτησ και τησ αμφιβολύασ     

 
Όταν ο άνκρωποσ φοβάται αναπτφςςει τον μθχανιςμό πάλθσ, φυγισ ι ακινθτοποίθςθσ. Κάπωσ ζτςι είναι ο 

μζςοσ άνκρωποσ ςιμερα, βριςκόμενοσ κάπου ανάμεςα ς’ αυτά τα τρία και μζςα ςε κατάςταςθ ςφγχθςθσ.   

 

 

Είτε πιςτζψουμε ότι μποροφμε, είτε πιςτζψουμε ότι δεν μποροφμε 

ζχουμε δίκιο. Θ πίςτθ πάντα κάνει καφματα. Αλλά επίςθσ καφματα 

κάνει και θ αμφιβολία που είναι θ ετεροκαλισ αδελφι τθσ. 

Μια φορά ςε ζνα ςεμινάριο ιρκε ζνασ κφριοσ και μου ζφερε ζνα 

βιβλίο και μου λζει πάρτε αυτό το βιβλίο ςασ το κάνω δϊρο. 

Ιταν ζνα μικρό βιβλιαράκι φωτοτυπθμζνο. Ριρα το βιβλιαράκι, 

πζραςε καιρόσ και ιρκε θ ςειρά του να το διαβάςω. Ιταν 

υποτίκεται γραμμζνο από ζνα παιδάκι που είχε καρκίνο και 

πζκαινε και μιλοφςε με τον Κεό. Κυμάμαι μια πρόταςθ απ’ αυτό 

που οριοκζτθςε πάρα πολλά πράγματα και ζδωςε πάρα πολλζσ 

απαντιςεισ για τθ ηωι μου, τθν αντιμετϊπιςι τθσ και για τθν πίςτθ.  

Λζει το παιδάκι ςτον Κεό: “Μα δεν πιςτεφω ότι υπάρχεισ”. Και ο 

Κεόσ του απαντάει: “Ζςτω κι αν δεν υπάρχω μπορείσ εςφ να με 

κάνεισ να υπάρξω”. Αυτό για μζνα είναι θ απάντθςθ ςτο τι είναι 

πίςτθ.   

Ρίςτθ είναι θ ικανότθτα του ανκρϊπου να καταςκευάηει ζνα Κεό 

που δρα. Γιατί θ πίςτθ αν δεν ςυνοδεφεται από τθ δράςθ είναι 

μόνο κεωρία. Θ ακόλουκθ ιςτορία δείχνει αυτό ακριβϊσ ςτθν 

πράξθ. Ιταν δφο άνκρωποι ζνασ κρθςκευόμενοσ κι ζνασ άκεοσ  και 

κακϊσ προχωροφςαν ςε ζνα χωράφι βγαίνει ζνα λυςςαςμζνο 

ςκυλί  κι αρχίηει και τουσ κυνθγά.  

Ο άκεοσ ανεβαίνει ςε ζνα δζντρο, ενϊ ο κρθςκευόμενοσ ςτεκόταν 

κι ζλεγε “Κεζ μου εςφ κα με ςϊςεισ πιςτεφω ςε ςζνα”. “Aνζβα 

πάνω ςτο δζντρο κα ςε λυϊςει το ςκυλί” του φωνάηει ο άκεοσ. 

“Πχι κα με ςϊςει ο Κεόσ” λζει ο κρθςκευόμενοσ. Oρμάει το ςκυλί 

και τον κάνει κομμάτια.  “Κεζ μου γιατί δεν με βοικθςεσ;” λζει 

μετά ο κρθςκευόμενοσ. “ε θλίκιε, του λζει ο άκεοσ,  ο Κεόσ ςε 

βοικθςε ςου είπε ανζβα επάνω ςτο δζντρο, εςφ γιατί δεν τον 

άκουςεσ;” 

Άρα  λοιπόν πίςτθ χωρίσ δράςθ είναι αυταπάτθ όπωσ και ελπίδα 

χωρίσ ςτρατθγικι. Να πιςτεφεισ ότι μπορείσ και να κάκεςαι ςτο 

ςπίτι ςου και να καυμάηεισ τον εαυτό ςου ςτον κακρζφτθ δεν κα 

ςε κάνει να πετφχεισ το ςτόχο ςου. Ρρζπει να πιςτεφεισ ότι μπορείσ 

και να δρασ επάνω ςε αυτό που μπορείσ.  
 

      

 

 

 

 

 
Ο Άκθσ Αγγελάκθσ είναι ζνασ από 
τουσ πρωτοπόρουσ επιςτιμονεσ 
δαςκάλουσ προςωπικισ 
ανάπτυξθσ και επαγγελματικισ 
επιτυχίασ ςτθν Ελλάδα. Μετρά 
περιςςότερεσ από 25.000 ϊρεσ 
διδαςκαλίασ βιωματικϊν 
ςεμιναρίων ενϊ ζχει ςυνεργαςτεί 
ωσ εξειδικευμζνοσ ςφμβουλοσ με 
μεγάλεσ επιχειριςεισ και 
κρατικοφσ οργανιςμοφσ  ςε 
κζματα Ραρακίνθςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ 
Ρωλιςεων, Επικοινωνίασ, 
Επίτευξθσ Στόχων, Ομαδικότθτασ, 
Διοικθτικϊν Λκανοτιτων & 
Ψυχολογίασ τθσ Επίτευξθσ. Ζχει 
γράψει 17 βιβλία και ζχει 
ςυνεργαςτεί με τθλεοπτικοφσ 
ςτακμοφσ.  Θ ιςτοςελίδα του είναι 
www.image-a.gr/greek  

 

http://www.image-a.gr/greek
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Nτζνισ Γουζιτλι: Γίνετε ενεργόσ ακροατισ 

Ζνασ μεγάλοσ ςκθνοκζτθσ κάποτε είπε: “Το να παίηεισ κζατρο (acting) είναι το να αντιδράσ (reacting). 

Γίνεται με τα αυτιά, όχι με το ςτόμα”. Αντίκετα με τθν κοινι πεποίκθςθ, θ ακρόαςθ δεν είναι 

πακθτικι, είναι ενεργθτικι.  

Ρϊσ τραβάσ τθν προςοχι κάποιου; Πχι μιλϊντασ του ι κάνοντάσ τουσ ζξυπνα ςχόλια ι 

προςπακϊντασ να τον εντυπωςιάςεισ με τον εαυτό ςου. Αν κζλεισ να κάνεισ τουσ ανκρϊπουσ να 

ενδιαφερκοφν για ςζνα, μίλα γι αυτό που είναι ςθμαντικό γι αυτοφσ.  

Το μεγαλφτερο λάκοσ που οι πιο πολλοί άνκρωποι κάνουν ςτθν επικοινωνία είναι να μιλοφν για τον 

εαυτό τουσ, για το εγϊ τουσ και για το εμζνα. «Τι κζλω να πουλιςω», «Αυτζσ είναι οι ανάγκεσ μου», 

“κα ικελα να γίνει αυτό επειδι εγϊ...” Αντί γι αυτό ςτρζψτε τθν προςοχι ςασ ςτον άλλον άνκρωπο. 

«Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ ςου;», «Ρϊσ μπορϊ να ςε βοθκιςω;» Mετά ακοφςτε. Ράντα να μεταφζρετε 

τθ ςυηιτθςθ γφρω από το άλλο πρόςωπο. Μιλιςτε του για ανκρϊπουσ, τόπουσ και πράγματα που 

είναι ςθμαντικά για εκείνον. Ζχει λεχκεί ότι επιδεικνφοντασ ενδιαφζρον για τουσ ανκρϊπουσ μπορεί 

να κάνετε περιςςότερουσ φίλουσ ςε 20 λεπτά από ότι μπορείτε ςε 20 εβδομάδεσ. Ζτςι λοιπόν γίνετε 

ζνασ ενεργόσ ακροατισ αυτόν τον μινα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

www.pontiki.com.cy  

www.pontiki.com.cy  

http://www.pontiki.com.cy/
http://www.pontiki.com.cy/
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Αντρζασ Λωάννου / Αυτοπεποίκθςθ 

Χρηςιμοποιόςτε ςωςτϊ τη φωνό ςασ 
 

 

 Κακϊσ μιλάμε θ φωνι μασ ταξιδεφει ςτουσ δζκτεσ του εγκεφάλου μασ όχι μόνο μζςω των θχθτικϊν 

κυμάτων που πιάνουν τα αυτιά μασ αλλά και από τισ δονιςεισ που διαπερνοφν τα οςτά του προςϊπου και 

των ςιαγόνων μασ που προκαλοφν παραμορφϊςεισ.  

 

H φωνι παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν επικοινωνία και τθν 

μετάδοςθ του ςυναιςκιματοσ. Άλλοτε ςυνειδθτά και άλλοτε 

αςυνείδθτα αποδεχόμαςτε και απορρίπτουμε φωνζσ, ανάλογα 

με τισ ςυναιςκθματικζσ χορδζσ που αγγίηουν. Μασ απωκοφν οι 

εκνευριςτικζσ δυνατζσ ι μονότονεσ φωνζσ και μασ γοθτεφει ο 

βακφσ, κακαρόσ και ηωθρόσ λόγοσ. 

Θ ςθμαςία τθσ φωνισ είναι μεγάλθ και τα παραδείγματα 

άπειρα: πολιτικι και υποκριτικι είναι δφο από αυτά. Θ φωνι 

μασ ζχει τθ δυνατότθτα να απλϊνεται και να αγγίηει τα 

ςυναιςκιματα των άλλων με τισ διακυμάνςεισ και τθ δφναμι 

τθσ. Μπορεί να προκαλζςει ενκουςιαςμό, περίςκεψθ, 

ςιγουριά, φόβο, με τον κατάλλθλο  πάντα χειριςμό. 

Οι χαμθλζσ φωνζσ κεωροφνται οι πλζον ςυμπακείσ, αφόςον 

περικλείουν αξιοπιςτία, οικειότθτα και εμπιςτοςφνθ. Εξαιτίασ 

τθσ φφςθσ τουσ, ακοφγονται πολφ πιο ευχάριςτα και τείνουν να 

εξαλείψουν τθσ αρνθτικζσ ιδιότθτεσ που ςυνοδεφουν τισ 

υψθλζσ φωνζσ.  

Θ υψθλι φωνι, τόςο ςτουσ άντρεσ όςο και ςτισ γυναίκεσ, 

πυροδοτεί επίςθσ κετικοφσ ςυνειρμοφσ. Μπορεί να προβάλει 

ακωότθτα τθσ νεαρισ θλικίασ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ όμωσ 

ςτισ γυναίκεσ φζρνει ςτο μυαλό το ςφνδρομο τθσ “ξανκιάσ», 

ενϊ ςτουσ άντρεσ μεταφράηεται ωσ αδυναμία.  

Εκφράηει τισ πιο πολλζσ φορζσ χαμθλι ευφυϊα, ζλλειψθ 

αυτοπεποίκθςθσ και εκνευριςμό. Θ φωνι μασ ζχει τθν τάςθ να 

αυξάνει το φψοσ τθσ όταν νιϊκουμε ζντονα ςυναιςκιματα. Ο 

τόνοσ και θ ζνταςι τθσ φωνισ είναι ςτοιχεία ελεγχόμενα, που 

αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να κακορίςουμε το αποτζλεςμα. 

Κα ιταν παράλειψι μου να μθν αναφζρω το κλαςικό 

παράδειγμα που μια γυναίκα ερωτεφεται κάποιον μόνο και 

μόνο από τθ φωνι και το περιεχόμενο του λόγου και των 

λζξεων, όπωσ είναι θ ιςτορία με τθν “Ωραία και το τζρασ». 

Ρροςδιορίςτε τα χαρακτθριςτικά τθσ φωνισ ςασ. Για να το 

κάνετε αυτό, πρζπει πρϊτα να ακοφςετε τθ φωνι ςασ. Κακϊσ 

μιλάμε θ φωνι μασ ταξιδεφει ςτουσ δζκτεσ του εγκεφάλου μασ, 

όχι μόνο μζςω τθν θχθτικϊν κυμάτων που πιάνουν τα αυτιά μασ και μεταβιβάηουν ςτον εγκζφαλό μασ, αλλά 

και από τισ δονιςεισ που διαπερνοφν τα οςτά του προςϊπου και των ςιαγόνων μασ, οι οποίεσ προκαλοφν 

παραμορφϊςεισ...  

 

 

 

  O Άντροσ Δ. Λωάννου ςποφδαςε 
Αρχιτεκτονικι και Κοινωνικζσ 
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. Συμμετείχε ςε ομάδα 
ψυχοκεραπείασ φυλακιςμζνων ςτισ 
Κεντρικζσ Φυλακζσ. Ζχει παρουςιάςει 
ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια δφο 
μελζτεσ. Συνεργάςτθκε με κζντρα 
κεραπείασ και απεξάρτθςθσ 
ναρκωτικϊν ςε προγράμματα 
πρόλθψθσ. Είναι δάςκαλοσ τθσ γιόγκα 
και διευκφνει και είναι Ρρόεδροσ του 
Ομίλου “Ψυχολογία και Ηωι”. Είναι 
μόνιμοσ ςυνεργάτθσ ςε διάφορα ΜΜΕ 
και ζχει γράψει αρκετά βιβλία ανάμεςα 
ςτα οποία και το ΑΡΟΤΥΡΩΜΑΤΑ 
ΨΥΧΘΣ 1 και 2. Για να επικοινωνιςετε 
μαηί του πατιςτε εδϊ.  
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Διατίκενται ςτα βιβιοπωλεία τθσ Κφπρου και ςτο περιοδικό ΡΟΣ ΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBRA LYNNE KATZ 

“2012 με ΔΩΡΑ ΨΥΧΗΣ” 
 

Επίσης 

Τα βιβλία που σας δυναμώνουν! 


