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Διμθτρα  Γουλά 

Ρϊσ θ φφςθ 

μασ φροντίηει  

 

Άντροσ Ιωάννου  

Θ δφναμθ 

είναι ςτο  

υποςυνείδθτο  

 

Επαναφζρετε  

ορμονικι ιςορροπία 

 

Τι να ςκεφτόμαςτε 

για τζλεια υγεία 

 
  

  
 

        ΔΩΡΕΑΝ Ο “ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ”  ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΜΗΝΑ  (Λεπτομέρειεσ ςελ.3) 
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Κάντε Δϊρα Υψθλισ Αξίασ 

Για τθ γυναίκα 

           

Γυναικείο Άρωμα FM 30 ml + Aφρόλουτρο FM 200 ml + Aποςμθτικό ςπρζϊ FM 75 ml 

Μόνο 28 Ευρϊ 

 

Για τον Άντρα 

    

Ανδρικό Άρωμα FM 50 ml + Aφρόλουτρο FM 200 ml + Aποςμθτικό FM 50 ml 

Μόνο 28 Ευρϊ 

 

Με τθν εγγφθςθ τθσ FM GROUP  
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-  

 

  ΔΙΚΟ ΣΑΣ αυτό το ΑΝΕΚΤΙΜΘΤΘΣ ΑΞΙΑΣ θλεκτρονικό βιβλίο!    

 Γνωρίηετε ότι κάκε χρόνο ο αρικμόσ των αυτοδθμιοφργθτων  

εκατομμυριοφχων και διςεκατομμυριοφχων ςθμειϊνει άνοδο; 

 To αξιοκαφμαςτο είναι ότι δεν ιςχφει αυτό μόνο για τισ εφπορεσ χϊρεσ  

του πλανιτθ, όπωσ τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ.  

Ιςχφει επίςθσ και για όλεσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Πϊσ άραγε  

άνκρωποι που αρχίηουν κυριολεκτικά από το τίποτα πθγαίνουν από τα  

κουρζλια ςτα πλοφτθ; 

 Δεν ζχει ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ που ζχετε πάρει, οφτε με το  

επάγγελμα που αςκείτε. Και ςίγουρα δεν ζχει ςχζςθ με το πόςα χριματα 

διακζτετε για αρχι. 

 Διαβάςτε τον “Χρθματικό Μαγνιτθ” και ανακαλφψτε που είναι το μυςτικό για ςασ. 

Συςτιςτε 5 φίλουσ και αποκτιςτε τον “ΧΘΜΑΤΙΚΟ ΜΑΓΝΘΤΘ” ςασ. 

Διαδόςτε τθν ΡΟΣ ΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ ς’ αυτοφσ που αγαπάτε! 
ΣΤΕΙΛΤΕ  ΜΑΣ εδϊ ΣΩΣΤΑ ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΑΝΘΩΡΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΡΕΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΝ “ΧΘΜΑΤΙΚΟ ΜΑΓΝΘΤΘ” ΣΑΣ   

ΣΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ. 

 

Επιλϋξτε τισ ςκϋψεισ ςασ                                               

Μπορούμε να αλλϊξουμε τη ςκϋψη μασ; Ναι. Οι επιςτόμονεσ λϋνε ότι ϋχουμε τη δυνατότητα να επιλϋγουμε τισ 

ςκϋψεισ μασ. Ένασ Εβραύοσ ψυχύατροσ, ο Βύκτορ Φρανκλ, που ϋζηςε την εμπειρύα του ολοκαυτώματοσ χϊνοντασ 

ςχεδόν ολόκληρη την οικογϋνεια του, ϋχει πει ότι “όλα μπορούν να μασ αφαιρεθούν, εκτόσ από την τελευταύα από τισ 

ανθρώπινεσ ελευθερύεσ μασ, να επιλϋγουμε τη ςτϊςη μασ ςε κϊθε δεδομϋνη ςειρϊ καταςτϊςεων, να επιλϋγουμε το 

δικό μασ τρόπο”.  

Mπορούμε να ϋχουμε την επιλογό των ςκϋψεών μασ ό την “ευϋλικτη αντύληψη” όπωσ την ονομϊζει ο ψυχολόγοσ 

Άντροσ Ιωϊννου και να δούμε τα πρϊγματα όχι όπωσ εύναι, αλλϊ όπωσ θα θϋλαμε να εύναι. Αυτόσ ο τρόποσ εύναι κι 

ϋνα φϊρμακο για μασ ςύμφωνα με τον ςυγγραφϋα Γουϊλασ Ντ. Γουϊτλασ, ειδικϊ αν θϋλουμε να παραμεύνουμε υγιεύσ 

και δυνατού.  υνεργαζόμενοι με τη φύςη μπορούμε επιπλϋον να εύμαςτε και όμορφοι, όπωσ δηλώνει η ςυγγραφϋασ 

Δόμητρα Γουλϊ, φροντύζοντασ τον εαυτό μασ με απλϋσ ςυνταγϋσ δικόσ μασ καταςκευόσ.        

Υ.Γ. Σο ΑΤΞΗΣΙΚΟ ΚΤΜΑ μεγαλώνει ςυνεχώσ γύρω από την ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ ευχαριςτούμε όλουσ  για τη δύναμη 

και τη θετικό ςασ ενϋργεια.  Σο μεγϊλο ενδιαφϋρον για την ΠΡΟΥΟΡΑ του προηγούμενου τεύχουσ μϊσ κϊνει να την 

παρατεύνουμε για ϋνα ακόμη μόνα. Μϋχρι την επόμενη ϋκδοςη μπορεύτε να αποκτόςετε ΕΝΣΕΛΨ ΔΨΡΕΑΝ το ηλ. 

βιβλύο ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΗ ςυςτόνοντϊσ μασ απλώσ ςε 5 φύλουσ ςασ. Να εύςτε και να αιςθϊνεςτε καλϊ.                                                                                                                                                   

 

                                                                                                    ΑΡΗ ΝΟΣΗ 

 

 

mailto:arionasorama@gmail.com
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Να επιθυμείτε το καλύτερο, να πιςτεύετε ςτο καλύτερο 
να περιμένετε το καλύτερο.  

Και θα έρθει τόςο ςίγουρα, όςο  
η περιςτροφή του πλανήτη μασ! 
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Δόμητρα Γουλϊ/ υνϋντευξη 

Υύςη: Η πρώτη ύλη τησ ομορφιϊσ! 
Είλαη πξαθηηθά εύθνιν λα δεκηνπξγήζνπκε κόλνη θαιιπληηθά από ηε θύζε. Χξεηάδεηαη ηόζνο ρξόλνο όζνο γηα 

λα θηηάμνπκε έλα ξόθεκα ηζαγηνύ! Μέιη, δάραξε, αβνθάλην, ρπκόο ιεκνληνύ θαη ην δέξκα αξρίδεη λα ιάκπεη 

θαη λα δεη μαλά.  

  

 

 

Θ  Διμθτρα Γουλά ζχει 
ςπουδάςει Επιςτθμονικι 
Αιςκθτικι με ειδίκευςθ ςτθν 
Ρροςωπολογία ςτο Ινςτιτοφτο 
Shoner – Berufsausbildungs του 
Μονάχου.  Ζχει ςυνεργαςτεί με 
Κζντρα Αιςκθτικισ ςτθν Ελλάδα 
και το Εξωτερικό. Ζχει 
ςυνεργαςτεί  επίςθσ με 
περιοδικά και ςυμμετάςχει ςε 
τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ςτθν 
Ελλάδα. Από το 1998 διατθρεί 
ιδιωτικό Κζντρο Αιςκθτικισ. 
Είναι ςυγγραφζασ του βιβλίου 
Ελιξθρία τθσ Ομορφίασ που 
κυκλοφορεί από τισ εκδόςεισ 
ΔΙΟΡΤΑ.  

 

1. Ιςχφει ότι το πρόςωπο είναι ο κακρζφτθσ τθσ ψυχισ; 

-Το πρόςωπο αντικατοπτρίηει τα πάντα. Θ ψυχι αποτυπϊνεται ςίγουρα 

ςτο πρόςωπο, όχι μόνο μζςα από το βλζμμα αλλά ακόμα και μζςω των 

ρυτίδων ζκφραςθσ. Αν ξζραμε να αποςαφθνίςουμε τισ ρυτίδεσ μασ  κα 

βλζπαμε πωσ ζχουν να πουν πολλά μυςτικά για το χαρακτιρα μασ. Για 

παράδειγμα θ ζντονθ, βακιά ρυτίδα ςτο μεςόφρυο (ανάμεςα ςτα 

φρφδια) δείχνει κάποιον που κυμϊνει ςυχνά, οι κάκετεσ γραμμζσ ςτο 

μζτωπό εκφράηουν μια ςυνεχι άρνθςθ, ενϊ  οι ρυτίδεσ ςτο πλάι των 

ματιϊν και δίπλα ςτα χείλθ υποδθλϊνουν ζντονο ενκουςιαςμό και 

χαρά… 

2.Η ομορφιά είναι δϊρο ι κατάκτθςθ; 

-Θ ομορφιά είναι είναι κάτι το εντελϊσ υποκειμενικό. O κάκε πολιτιςμόσ, 

ο κάκε άνκρωποσ, ζχει εντελϊσ διαφορετικά κριτιρια και πρότυπα. H 

ομορφιά παραμζνει κάτι μθ ορίςιμο κι αυτι είναι θ μαγεία τθσ. Oι 

αιςκθτικοί τθν ομορφιά τθν ορίηουν ςε ςχζςθ με τθν υγεία τθσ 

επιδερμίδασ. Μια επιδερμίδα λαμπερι, ενυδατωμζνθ, ομοιόχρωμθ κι 

ομοιόμορφθ κεωρείται “όμορφθ”. Αν κάποιοσ  ζχει γεννθκεί με μια 

τζτοια επιδερμίδα είναι πραγματικά κειο δϊρο. Αν όχι, δεν πειράηει. Γι’  

αυτό υπάρχουμε εμείσ οι αιςκθτικοί για να κατακτιςουμε μαηί αυτό το 

δϊρο!  

3.Είναι πρακτικά εφκολο να δθμιουργιςουμε μόνοι μασ καλλυντικά από τθ 

φφςθ;  

-Είναι το πιο εφκολο παρότι όταν το ακοφμε μασ φαίνεται βουνό. Τι πιο 

απλό απ’ το να φτιάξουμε μόνοι μασ μια ενυδατικι μάςκα από μζλι και 

αβοκάντο ι ζνα πίλινγκ από ηάχαρθ και χυμό λεμονιοφ. Ακόμα κι οι 

κρζμεσ προςϊπου ζχουν μόνο ζνα μυςτικό. Το “κερί μζλιςςασ”.  Μζςα 

ςε κερί μζλιςςασ μποροφμε να ςτακεροποιιςουμε τα πάντα.  Aπό 

φυτικά ζλαια, αικζρια ζλαια μζχρι βιταμίνεσ, εκχυλίςματα βοτάνων και 

αλόθ βζρα.  Είναι πολφ απλό να παραςκευάςουμε δικά  μασ καλλυντικά 

και χρειάηεται τόςο λίγο χρόνο όςο για να φτιάξουμε ζνα ρόφθμα  

τςαγιοφ! 

 

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 6 

 

http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1288
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1288
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4. Δϊςτε μασ τθν πιο απλι και αποτελεςματικι ςυνταγι ομορφιάσ. 

-Μια κουταλιά τθσ ςοφπασ φρζςκο γιαοφρτι – ζνα  κουταλάκι του γλυκοφ 

μζλι – δζκα  ςταγόνεσ λάδι ελιάσ. Το γιαοφρτι περιζχει αντιγθραντικά 

ζνηυμα, είναι κακαριςτικό, ενυδατικό, κρεπτικό και καταπραχντικό. Το 

μζλι είναι γνωςτό από τθν αρχαιότθτα για τισ αναηωογονθτικζσ του 

ιδιότθτεσ και περιζχει αντιβακτθριδιακι ουςία που ενιςχφει τθν εποφλωςθ 

και τθν ανάπλαςθ τθσ επιδερμίδασ. Το λάδι ελιάσ είναι ότι πιο πολφτιμο 

μασ ζχει χαρίςει θ φφςθ, πλοφςιο ςε μεγάλθ ποςότθτα αςβεςτίου και 

βιταμίνων Α και Ε, ςίδθρο, χαλκό και φωςφόρο. Αυτι θ πλοφςια μάςκα 

προςϊπου είναι πανεφκολθ. Τα υλικά τθσ τα ζχουμε όλοι ςτθν κουηίνα και 

ζχει εντυπωςιακά και άμεςα αποτελζςματα.  Δοκιμάςτε τθν. 

 

5.Ποια είναι τα δφο πιο πολφτιμα μυςτικά για τθν ομορφιά; 

- Ρρϊτον: Θ ενυδάτωςθ! Πςο και αν φαίνεται  κοινότυπο θ καλι 

ενυδάτωςθ τθσ επιδερμίδασ με καλλυντικά και μάςκεσ αλλά και μζςω τθσ 

ςωςτισ διατροφισ είναι το πιο μεγάλο μυςτικό ομορφιάσ. Πταν τα κφτταρα μασ είναι γεμάτα με νερό θ 

επιδερμίδα παραμζνει λαμπερι και φρζςκια ενϊ προλαμβάνονται οι ρυτίδεσ ζκφραςθσ. Kαι δεφτερον: Θ 

Γυμναςτικι! Θ φυςικι άςκθςθ βοθκά ςτθν καλι οξυγόνωςθ και αιμάτωςθ του επιδερμικοφ ιςτοφ  πράγμα που 

αποτρζπει τθν γιρανςθ ενϊ κρατά τθν επιδερμίδα ςφριγθλι.  

 

6.Η ψυχικι κατάςταςθ επθρεάηει τθν εξωτερικι μασ εμφάνιςθ; 

-Θ ψυχι και το ςϊμα είναι αλλθλζνδετα. Πτι ςυμβαίνει ςτθν ψυχι αποτυπϊνεται ςτθν επιδερμίδα με διάφορουσ 

τρόπουσ. Με εξανκιματα, με αυτοάνοςα ψυχογενι νοςιματα, όπωσ ζκηεμα, ψωρίαςθ, ι με τθν αφξθςθ τθσ 

λιπαρότθτασ τθσ επιδερμίδασ.  

 

7.Iςχφει ότι το άγχοσ επιδρά αρνθτικά ςτθν επιδερμίδα;  

-Πταν ζχουμε μια ζντονθ μζρα με πολφ ςτρεσ ςυμβαίνει το εξισ: Το ςτρεσ διεγείρει τθν ζκκριςθ αδρεναλίνθσ και 

θ αδρεναλίνθ διεγείρει τθν ζκκριςθ του ςμιγματοσ. Γι’ αυτό όταν ζχουμε ςτρεσ παρατθροφμε αφξθςθ τθσ 

λιπαρότθτασ.  Κςωσ και κάποια εξανκιματα. Γενικά το ςτρεσ ενεργοποιεί και άλλεσ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ,  

που ζχουν να κάνουν κυρίωσ με τθν χθμεία και το ορμονικό ςφςτθμα. Είναι ιατρικά αποδεδειγμζνο ότι το ςτρεσ 

επιδρά ποικιλοτρόπωσ ςτον οργανιςμό μασ  χωρίσ να ζχουμε αποςαφθνίςει τθν ακριβι διαδικαςία. 

 

8.Ποια είναι τα οφζλθ που ζχουμε όταν ςυνεργαηόμαςτε κατευκείαν με τθ φφςθ;  

-Τα ςπιτικά φυςικά καλλυντικά ζχουν κάποια αδιαμφιςβιτθτα πλεονεκτιματα: Αφοφ δεν ςυντθροφνται για 
πολφ, είναι πάντα φρζςκα και τα κρεπτικά τουσ ςτοιχεία παραμζνουν πλοφςια και αναλλοίωτα. Είναι αγνά και 
φιλικά προσ τον οργανιςμό. Το κόςτοσ τουσ είναι ελάχιςτο. Ζχουν άμεςθ δράςθ ςτθν επιδερμίδα, κακϊσ 
διειςδφουν βακειά μζςα ςτα κφτταρά μασ. Είναι εφκολο να τα βροφμε παντοφ, ςτο κιπο, ςτθν κουηίνα, ςτο 
μανάβθ, ςτο ςουπερ μάρκετ. 
 
9. Η ςθμαντικι ζκκεςθ ςτον ιλιο είναι επικίνδυνθ; 
-Είναι πλζον αποδεδειγμζνο ότι θ υπερζκκεςθ ςτον ιλιο δεν είναι μόνο βλαβερι για τθν ομορφιά μασ, μια και 
προκαλεί πρόωρθ γιρανςθ (φωτογιρανςθ) αλλά κυρίωσ για τθν υγεία μασ. Ο ιλιοσ είναι λαμπερόσ αλλά και 
υποχκόνιοσ. Θ ακροιςτικι του δράςθ ςτθν επιδερμίδα τον κάνει να γίνεται φπουλοσ εχκρόσ αφοφ θ ηθμιά που 
προκαλεί ςτα κφτταρα δεν γίνεται ορατι με γυμνό μάτι αλλά ςυςςωρεφεται ςτον οργανιςμό ξεςπϊντασ ςίγουρα 
κάποια ςτιγμι ξαφνικά και πολλζσ  φορζσ μθ αναςτρζψιμα.  
 
10. Ποιο είναι το αντίδοτο τθσ αςχιμιασ; 
Θ αυτοπεποίκθςθ!      

 

 

Η ψυχι και το ςϊμα είναι 

αλλθλζνδετα. Ότι ςυμβαίνει 

ςτθν ψυχι αποτυπϊνεται ςτθν 

επιδερμίδα με διάφορουσ 

τρόπουσ. Είτε με εξανκιματα, 

με αυτοάνοςα ψυχογενι 

νοςιματα, όπωσ το ζκηεμα, θ 

ψωρίαςθ, είτε απλά με μια 

αφξθςθ τθσ λιπαρότθτασ τθσ 

επιδερμίδασ. 
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Ρροςτατζψτε τθν 

επιδερμίδα ςασ 

 

 

 

 

 

                           Με τθν εγγφθςθ τθσ FM GROUP  

Καλζςτε  00357-99870758 και μάκετε πϊσ να μπείτε ςτο καταπλθκτικό ςφςτθμα ανταπόδοςθσ του ομίλου μασ.

Αντιγθραντικι 

κρζμα 100 ml 

Kρζμα χεριϊν και 

νυχιϊν για κάκε 

τφπο επιδερμίδασ. 

Ρεριζχει βιταμίνεσ Α 

και Β5 που 

επιταχφνουν τθν 

ανάπτυξθ των ιςτϊν 

και επιβραδφνουν 

τθν γιρανςθ του 

δζρματοσ.  

7,20 ευρϊ 

Λοςιόν ςϊματοσ     

200 ml.  

Αποφφγετε τθν 

αφυδάτωςθ του 

δζρματοσ με αυτι τθ 

λοςιόν που 

ενυδατϊνει και 

περιποιείται το ςϊμα. 

Διατίκεται ςε ποικιλία 

αρωματικϊν 

ςυνκζςεων.  

8,70 ευρϊ 

  

Μινιατοφρεσ              

3X30 ml 

Ζνα ςετ που μπορείτε 

να πάρετε μαηί ςασ 

ςτισ επαγγελματικζσ 

ςυναντιςεισ αλλά και 

ςτθ διαςκζδαςθ, 

αποτελείται από 

λοςιόν ςϊματοσ 

FM33b, ηελζ για 

αφροντοφσ FM33g,  

ηελζ για αφροντοφσ 

FM81g.  

 6,00 ευρϊ 

Ηελζ για αφροντοφσ 

200 ml 

 Eμπλουτιςμζνο με 

ειδικά ςυςτατικά 

ενυδάτωςθσ ςε μια 

ποικιλία ευωδιαςτϊν 

μυρωδιϊν 

 7,60 ευρϊ 

Κυρίεσ επί των Σιμϊν! 
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Άντροσ Ιωάννου/ Συνζντευξθ 

Καλλιεργεύςτε “Ευϋλικτη Αντύληψη” 
Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ λνπ καο είλαη άγλσζην θαη γη’ απηό αλαμηνπνίεην. To ππνζπλείδεην είλαη ην 

θαζξέθηηζκα ησλ ζθέςεώλ καο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ην ππόινηπν ζύκπαλ. Η  

αιιειεπηδξνύκελε δύλακε πίζηεο θαη ππνζπλεηδήηνπ κπνξεί λα εμαθαλίζεη ηελ αζζέλεηα σο δηα καγείαο! 

  

 

O Άντροσ Δ. Ιωάννου 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. Για να 
επικοινωνιςετε μαηί του πατιςτε 
εδϊ. 

 

1.Ιςχφει ότι οι άνκρωποι ζχουμε μζςα μασ μια δφναμθ που είναι πολφ 

ανϊτερθ από οποιαδιποτε εξωτερικι ςυνκικθ ι κατάςταςθ; 

-Ναι, οι άνκρωποι ζχουμε μζςα μασ τεράςτια και εν πολλοίσ άγνωςτα ακόμα 

αποκζματα ψυχικϊν δυνάμεων. Το  μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ μυςτιριασ 

δφναμισ μασ είναι άγνωςτο και αναξιοποίθτο. Το πιο πολφτιμο όργανο ςτο 

ανκρϊπινο ςϊμα δεν είναι αυτό που ζχουμε ανάμεςα ςτα πόδια μασ, αλλά 

αυτό που ζχουμε ανάμεςα ςτα αυτιά μασ. Δθλαδι το μυαλό.  

    Ππου και να πάμε, όπου και να βριςκόμαςτε, το παίρνουμε μαηί μασ. Οπότε, 

καλό κα ιταν να το ςυντθροφμε, να το βελτιϊνουμε και γενικά να το 

διατθροφμε ςτθν καλφτερθ δυνατι φόρμα. Ππωσ αναφζρω και ςτο εςϊφυλλο 

του βιβλίου “ΑΡΟΤΥΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΘΣ” και τα δφο αυτά πολφ ςθμαντικά 

όργανα ςτο ςϊμα μασ λειτουργοφν αλλθλζνδετα. Μόνο που το μυαλό είναι το 

όργανο που κα πρζπει να ζχει πάντα τον απόλυτο ζλεγχο, αλλά και το γενικό 

πρόςταγμα. 

 

2.Αλθκεφει ότι δια τθσ πρόκεςθσ οι ςκζψεισ μασ κατευκφνουν τθν εςωτερικι 

μασ δφναμθ ςε όποια αποτελζςματα επιλζγουμε κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

μασ; 

-Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του μυαλοφ είναι να καταγράφει, να ερμθνεφει και να 

ταξινομεί όλα τα ερεκίςματα που λαμβάνει από το περιβάλλον, μζςω των 

πζντε αιςκιςεων, χρθςιμοποιϊντασ τθν δφναμθ τθσ ςκζψθσ. Τι πραγματικά 

όμωσ είναι θ ςκζψθ; Απλά και επιγραμματικά, θ ςκζψθ είναι θ ενζργεια του 

μυαλοφ. Θ ικανότθτα δθλαδι του ανκρϊπου να εκφράηει κρίςεισ και 

ςυλλογιςμοφσ. Αν υποκζςουμε ότι οι πράξεισ είναι τα δζντρα οι ςκζψεισ είναι 

οι ςπόροι. Οι ςκζψεισ είναι θ απόδειξθ τθσ φπαρξθσ.  

     Ππωσ εφςτοχα το διατφπωςε και ο μεγάλοσ φιλόςοφοσ Ντε Καρτ 

«ςκζφτομαι άρα υπάρχω». Ολόκλθρθ θ ιςτορία τθσ ηωισ του κακενόσ μασ 

βαςίςτθκε, βαςιηόταν και κα βαςίηεται ςτον τρόπο ςκζψθσ του. Τα 

ςυναιςκιματα, οι πράξεισ του, οι ςχζςεισ του και το μζλλον του γενικότερα 

διαμορφϊνονται και επθρεάηονται ανάλογα με τον τρόπο ςκζψθσ που 

χρθςιμοποιεί.  

     Δθλαδι είςαι, αυτό που ςκζφτεςαι ότι είςαι. Και κα γίνεισ αυτό που 

ςκζφτεςαι ότι κζλεισ να γίνεισ. Ρϊσ και με ποιο τρόπο κζλεισ να ςκζφτεςαι, 

εςφ αποφαςίηεισ - ι εςφ κα ζπρεπε να αποφαςίηεισ - και κανζνασ, μα κανζνασ 

άλλοσ. Θ ηωι ςου είναι ο αντικατοπτριςμόσ των ςκζψεϊν ςου. Και θ ηωι ςου 

είναι αναπόςπαςτο κομμάτι του ςυνόλου τθσ ηωισ ςτο Σφμπαν. Aρα με τισ 

ςκζψεισ ςου και κατ’ επζκταςθ με τισ πράξεισ ςου, επθρεάηεισ ολόκλθρο το 

Σφμπαν είτε το ςυνειδθτοποιείσ είτε όχι. 

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 9 
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3.Eίναι δυνατόν να επιλζξουμε τισ ςκζψεισ που κα κάνουμε; 
-Μζςα ςτο μυαλό μασ πάντα κα τριγυρνοφν όλεσ οι ςκζψεισ, και οι 
κετικζσ και οι αρνθτικζσ. Είναι όπωσ ζνασ αγϊνασ του τζνισ, μεταξφ των 
δφο. Εμείσ κα βοθκάμε τθ κετικι ςκζψθ να κερδίηει πάντα. Αν 
επικεντρϊςουμε τισ ςκζψεισ μασ ςε κάτι, τότε αυτό υλοποιείται, 
αναπτφςςεται και αυξάνεται. Αυτόσ είναι ο νόμοσ τθσ αφκονίασ, ο οποίοσ 
είναι τόςο υπαρκτόσ, όςο και ο νόμοσ τθσ βαρφτθτασ. Θ ενζργεια, ειδικά 
μζςα από τισ πράξεισ μασ, είναι μεταδοτικι. 

4. Πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αυτι τθν ενζργεια προσ όφελόσ 
μασ;  
-Θ ικανότθτα να ελζγχουμε τθ ςκζψθ μασ μζςω τθσ αντίλθψθσ ίςωσ είναι 
το πιο δυνατό όπλο που ζχουμε για να αντιμετωπίηουμε αποτελεςματικά 
τα κακθμερινά προβλιματα και τισ δυςκολίεσ. Πταν ζνα γεγονόσ είναι 
αρνθτικό και δθμιουργεί πρόβλθμα είναι λάκοσ να επικεντρωκείσ και να 
προςκολλθκείσ μόνο ςτο πρόβλθμα, διότι κα ςου φαίνεται ςυνεχϊσ 
μεγαλφτερο και χειρότερο από όςο πραγματικά είναι.  
Οπότε ς’ αυτό ακριβϊσ το ςθμείο είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι να αναςφρεισ 
από το οπλοςτάςιο του «είναι» ςου και να χρθςιμοποιιςεισ το πιο 
δυνατό και αποτελεςματικό ςου όπλο. Τθν “Ευζλικτθ Αντίλθψθ”, όπωσ 
τθν ονομάηω. Το πρϊτο που κα πρζπει να κάνεισ είναι να εξαςφαλίςεισ 
τθν θρεμία του μυαλοφ ςου κοιτάηοντασ το πρόβλθμα από ψθλά, ςαν να 
μθν είναι δικό ςου, ςυγκρίνοντασ το με κάποιο άλλο πολφ χειρότερο και 
πιςτεφοντασ βακιά και ζντονα ότι υπάρχει λφςθ.  
 
5. Είναι αλικεια ότι θ δφναμθ του υποςυνειδιτου μασ είναι 
απεριόριςτθ; Tι ακριβϊσ είναι αυτι θ δφναμθ; 
-Το υποςυνείδθτο, όπωσ το λζει και θ λζξθ, είναι ο χϊροσ κάτω από το 
ςυνειδθτό, δθλαδι τθ ςκζψθ. Ασ φανταςτοφμε ότι οι ςκζψεισ μασ είναι οι 
ςπόροι και το υποςυνείδθτο το χωράφι, μζςα ςτο οποίο κα φυτρϊςουν 
οι ςπόροι. Άρα, όπωσ λζει και μια ςοφι ριςθ: «Π,τι ςπείρεισ, κα 
κερίςεισ». Γι αυτό να διαλζγεισ πάντα τουσ πιο υγιείσ και εκλεκτοφσ 
ςπόρουσ, από τθν καλφτερθ ποιότθτα. Από τθ μοναδικι ποικιλία που 
λζγεται Αγάπθ. Ζτςι, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα κερίςεισ ηιηάνια, 
αγριόχορτα και αγκάκια. Το υποςυνείδθτο είναι το κακρζφτιςμα των 
ςκζψεϊν ςου, αλλά ταυτόχρονα και το κανάλι επικοινωνίασ με το 
υπόλοιπο Σφμπαν. 
    Πμωσ, για να ζχεισ άμεςθ ςφνδεςθ με το «όλον» και να λαμβάνεισ 
ςθμάδια, μθνφματα, απαντιςεισ και πλθροφορίεσ, κα πρζπει να είςαι 
δεκτικόσ, με ανοικτό μυαλό και με τισ κεραίεσ ςου πάντα τεντωμζνεσ και 
ςε εγριγορςθ. Το υποςυνείδθτο, όπωσ και το Σφμπαν, λειτουργεί με 
βάςθ κάποιουσ νόμουσ απαράβατουσ. Ζνασ από αυτοφσ είναι ο νόμοσ τθσ 
πίςτθσ. Αυτό το νόμο τον γνϊριηε πολφ καλά και ο Χριςτόσ, ο οποίοσ 
εκπαιδεφτθκε για χρόνια από τουσ ςοφοφσ τθσ εποχισ, προτοφ 
εμφανιςτεί ςτον κόςμο για να διδάξει και να κεραπεφςει.  
    Εδϊ λειτουργοφςε άψογα θ αλλθλεπιδροφμενθ δφναμθ τθσ πίςτθσ και 
του υποςυνείδθτου. Δθλαδι, όλοι όςοι κεραπεφονταν, ιταν δεκτικοί 
ςτθν κεραπεία και πίςτευαν βακιά ότι αυτόσ ο άνκρωποσ μποροφςε να 
τουσ κεραπεφςει. Άρα το υποςυνείδθτο τουσ λειτουργοφςε με βάςθ αυτι 
τθ κεραπευτικι εντολι που ζδιναν ενδόμυχα οι ίδιοι. Από τθν άλλθ, ο 
ίδιοσ ο Χριςτόσ πίςτευε και αυτόσ βακιά ότι θ κεραπευτικι του εντολι κα 
κινθτοποιοφςε τισ δυνάμεισ του υποςυνείδθτου των αςκενϊν ςε τζτοιο 
βακμό, που τελικά κα κεραπεφονταν. Ζτςι γινόταν το καφμα και θ 
αςκζνεια εξαφανιηόταν ωσ διά μαγείασ.    
Συνζχεια ςτθ ςελίδα 24 (Ζνκετο ΑΦΘΟΝΙΑ)  

         

 

τθ ςφγχρονθ κοινωνία-ηοφγκλα 
ζχουμε φτάςει ςτο ςθμείο να 
αγαπάμε τα πράγματα και να 

χρθςιμοποιοφμε τουσ ανκρϊπουσ, 
ενϊ κα ζπρεπε να ιταν το 

αντίκετο. Ζχουμε καταφζρει από 
άνκρωποι να γίνουμε 

βουτυράνκρωποι και πολφ 
ςφντομα φυτάνκρωποι. 

Τα “Αποτυπϊματα Ψυχισ” ζχουν 
ςκοπό να μασ βοθκιςουν να 

ςκεφτόμαςτε  πιο κακαρά, πιο 
γριγορα και πιο ωφζλιμα, 

προπαντϊσ πιο ωφζλιμα. Κατ’ 
επζκταςθ κα βοθκιςουν να 

ξυπνιςουμε και να 
καλλιεργιςουμε το άλλο 96% του 

άγνωςτου, αλλά υπζροχου και 
μυςτιριου μυαλοφ μασ. Και να 

ζχουμε αλλεπάλθλα ξεςπάςματα 
δθμιουργικισ ςκζψθσ  που κα 

αναπαράγουν κετικά 
ςυναιςκιματα και ςυμπεριφορζσ 
για να νιϊκουμε πάντα ι ςχεδόν 

πάντα ευτυχιςμζνοι...  
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Σζϋιςον Ε. Σζονσ/ Αντιμετωπύςτε τουσ φόβουσ ςασ 

Zωό με θϊρροσ και περιπϋτεια 
Τι κα κάνατε αν μποροφςατε να παρακάμψετε το φόβο ςασ; Tι κα κζλατε  να πετφχετε; Θα πθγαίνατε ταξίδια 

μακρινά; Θα ξεκινοφςατε τθ δικι ςασ επιχείρθςθ; Θα μακαίνατε να ηωγραφίηετε ι να παίηετε πιάνo;  
Tι κα κάνατε με τθ ηωι ςασ αν ζλειπε θ λζξθ φόβοσ από το λεξιλόγιό ςασ;  

 
 

 

 

1.ΑΝΑΡΤΥΞΤΕ ΘΑΟΣ. Υπάρχουν πολλοί φόβοι που εμείσ οι άνκρωποι 

αντιμετωπίηουμε.  Μερικοί από αυτοφσ είναι ο φόβοσ τθσ αποτυχίασ, ο 

φόβοσ τθσ απόρριψθσ, ο φόβοσ τθσ μοναξιάσ, ο φόβοσ τθσ χρεοκοπίασ, ο 

φόβοσ τθσ επιτυχίασ, ο φόβοσ τθσ μεταμζλειασ. 

Από τα πιο ςπουδαία ςυναιςκιματά μασ είναι αυτό του κάρρουσ. Και 

χρειάηεται μεγάλο κάρροσ για να αντιμετωπίςουμε τουσ φόβουσ μασ και 

να διεκδικιςουμε αυτό που ξζρουμε πϊσ αξίηουμε. 

 

2.ΜΘΝ ΑΡΟΦΕΥΓΕΤΕ. Ρροκειμζνου να ζχουμε κάρροσ πρζπει να 

αντιμετωπίςουμε τουσ φόβουσ μασ. Αυτό είναι πολφ δφςκολο για 

πολλοφσ. Είναι πολφ πιο εφκολο απλϊσ να τουσ αποφεφγουν. Το 

πρόβλθμα βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι όςο πιο ςυχνά αποφεφγουμε ζναν 

φόβο, μάλλον παρά τον αντιμετωπίηουμε, τόςο πιο παρόμοια κα 

ςυνεχίηουμε τθ ςυμπεριφορά τθσ αποφυγισ αυτισ ςτο μζλλον και 

προφανϊσ για ολόκλθρθ τθ ηωι μασ.  

 

3.ΕΞΕΛΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ. Με το πζραςμα του χρόνου αυτι θ αποφυγι 

κα εξαπλωκεί ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ με τθν υποςυνείδθτθ 

ανατροφοδιτθςθ όλων των φόβων μασ. Αν οι φόβοι κανονίηουν τθ ηωι 

ςασ τότε κα ανακαλφψετε ςτο τζλοσ ότι δεν υπάρχει τίποτα νζο ςτθ ηωι 

ςασ, ότι δεν ζχετε εξελιχκεί και αναπτυχκεί. Πτι το μόνο που ζχετε κάνει 

ιταν να αποφφγετε τουσ φόβουσ μαηί με οτιδιποτε ζχετε ςυνδζςει με 

αυτοφσ.     

 

 O Τηζιςον Ε. Τηονσ είναι κακοδθγθτισ 

ςεμιναρίων, ερευνθτισ αγοράσ 

διαδικτφου και ςφμβουλοσ επιτυχίασ. 

Στο βιβλίο How to Fill your Life with 

Unlimited Abundance (Ρϊσ να 

γεμίςετε τθ ηωι ςασ με απεριόριςτθ 

αφκονία) υποδεικνφει τρόπουσ για να 

αποκτιςουμε πρόςβαςθ ςτθν 

απεριόριςτθ παροχι αφκονίασ που 

όλοι διακζτουμε. Επιςκεφτείτε τθν 

ιςτοςελίδα http://jasonejohns.com/ 

 

http://jasonejohns.com/
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4.ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΒΟ. Αν αντιμετωπίςετε το φόβο και δουλζψετε 

επάνω του τον μειϊνετε αμζςωσ. Θ αποφυγι κάνει το φόβο να αναπτυχκεί 

ποςοτικά. Αλλά θ αντιμετϊπιςθ του φόβου τον αναγκάηει να ςυρρικνωκεί ςε 

μζγεκοσ που να μποροφμε να τον χειριςτοφμε. 

 
5.Θ ΕΜΡΕΙΙΑ ΤΘΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ.  Το να αναπτφξετε το δικό ςασ κάρροσ δείχνει 
μεγάλθ ανάπτυξθ χαρακτιρα και προςωπικότθτασ. “Ο χαρακτιρασ δεν 
αναπτφςςεται ςτθν ειρινθ και τθν θρεμία. Μόνο με τθν εμπειρία τθσ 
δοκιμαςίασ και τθσ ταλαιπωρίασ μπορεί θ ψυχι να δυναμϊςει, να εμπνευςτεί θ 
φιλοδοξία και να πραγματοποιθκεί θ επιτυχία” είχε πει θ Ζλεν Κζλερ.   
 
6. ΚΥΙΑΧΕΙΣΤΕ. Μακαίνουμε περιςςότερο μζςω τθσ δυςκολίασ πάρα μζςω 
του κριάμβου. Εκεί είναι που δοκιμάηεται το κάρροσ και γεννιζται ο 
χαρακτιρασ. Ππωσ είχε πει ο Μαρκ Τουζιν “Θάρροσ είναι αντίςταςτθ ςτο φόβο, 
θ κυριαρχία του φόβου, όχι θ απουςία του φόβου”. Το να αντιςτεκόμαςτε ςτο 
φόβο και ςτο τζλοσ να κυριαρχοφμε ςε αυτόν μπορεί να αλλάξει τθ ηωι μασ. 
Είναι ςε κζςθ να μασ βγάλει από τθν περιοχι τθσ άνεςθσ και να μασ κάνει να 
νιϊκουμε δυνατοί. Τότε ζχουμε αφκονία κάρρουσ. 
 
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Αυτό που οι περιςςότεροι άνκρωποι αναηθτοφν είναι αςφάλεια. 
Μπορεί να είναι οικονομικι ι ςυναιςκθματικι αςφάλεια.  
Θ αςφάλεια τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι μια δειςιδαιμονία. Δεν υπάρχει ςτθ 
φφςθ. Οφτε τα παιδιά μασ τθν βιϊνουν ςυνολικά ποτζ. Θ αποφυγι του 
κινδφνου δεν είναι πιο αςφαλισ,  ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ,  από τθν ολοκλθρωτικι 
ζκκεςθ του. Θ ηωι είναι ι μια τολμθρι περιπζτεια ι τίποτα.  
 
8.ΕΞΩ ΑΡ’ ΤΘ ΗΩΝΘ ΑΝΕΣΘΣ. Το να ςυνεχίηουμε να αντικρφηουμε  τθν αλλαγι 
και να ςυμπεριφερόμαςτε ωσ ελεφκερα πνεφματα ςτθν παρουςία του 
πεπρωμζνου είναι δφναμθ ακατανίκθτθ κεωροφςε θ  Ζλεν Κζλερ. Ρϊσ όμωσ 
μπορείσ να βρεισ το δρόμο ςτθν προςωπικι ςου εξζλιξθ και ανάπτυξθ με τον 
κακζνα να ςου λζει απλϊσ να δεχτείσ τθ μοίρα ςου ςτθ ηωι, να κάνεισ το 
καλφτερο δυνατό, να το παίξεισ εκ του αςφαλοφσ;  
 
9.ΟΙ ΚΑΛΟΡΟΑΙΕΤΟΙ. Πλοι αυτοί οι καλοπροαίρετοι ςου λζνε ότι πρζπει να 
ακολουκιςεισ τθ ςτακερι δουλειά, ζςτω κι αν ςτθν αρχι δεν ςε γεμίηει με οποιοδιποτε αξιόλογο τρόπο. Χρειάηεται 
πολφ κάρροσ για να τουσ αντιμετωπίςεισ όλουσ αυτοφσ, να αναλάβεισ τουσ κινδφνουσ που κα επιτρζψουν ςτθν αφκονία 
να τρζξει προσ το μζροσ ςου. 
 
 10.ΕΥΚΑΙΙΑ ΜΕΣΩ ΚΙΣΘΣ.  Στθ ηωι όλων μασ κα ζρχονται κετικζσ και αρνθτικζσ καταςτάςεισ. Θα υπάρχει ευτυχία όπωσ 
και λφπθ. Κίνδυνοσ αλλά και γαλινθ. Μερικζσ φορζσ μπορεί να νιϊκετε ότι θ ηωι ςασ μοιάηει ςαν τθ μια κρίςθ μετά τθν 
άλλθ,  δοκιμάηοντασ το ψυχικό ςασ ςκζνοσ ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ. Οι Κινζηοι ζχουν μια λζξθ για τθν κρίςθ που 
περιζχει ταυτόχρονα τθν ζννοια του κινδφνου και τθσ ευκαιρίασ. Αυτό είναι που πρζπει να αναηθτάτε ςε κάκε κατάςταςθ 
ι ςε κάκε κρίςθ που αντιμετωπίηετε – τθν ευκαιρία που εμφανίηεται. 
 
11. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΘΝ ΕΥΚΑΙΙΑ. Στο μζςο τθσ κρίςιμθσ κατάςταςθσ μπορεί να μθν είναι ςαφζσ ακριβϊσ ποια μπορεί να 
είναι αυτι θ ευκαιρία. Αλλά αν τθν εξετάςετε αρκετά και επιςταμζνωσ κα εμφανιςτεί. Tι κα κάνατε αν μποροφςατε να 
παρακάμψετε το φόβο ςασ; Tι κα κζλατε να πετφχετε;  Θα κάνατε ταξίδια ςε πολλζσ χϊρεσ; Θα ξεκινοφςατε τθ δικι ςασ 
επιχείρθςθ; Θα μακαίνατε ηωγραφικι ι γλυπτικι ι να παίηετε πιάνο; Αν δεν υπιρχε θ λζξθ φόβοσ ςτο λεξιλόγιό ςασ τι κα 
κάνατε με τθ ηωι ςασ;   
    
 
 

Το παραπάλω θείκελο είλαη προσαρκοσκέλο από το βηβιίο “How to Fill your Life with Unlimited 

Abundance” (Πώς λα γεκίσετε τε δωή σας κε απερηόρηστε αυζολία). 

 

 

 

 

Αν αντιμετωπίςετε το 

φόβο και δουλζψετε 

επάνω του, τον 

μειϊνετε αμζςωσ.  

Η αποφυγι κάνει το 

φόβο να αναπτυχκεί 

ποςοτικά. Αλλά θ 

αντιμετϊπιςι του τον 

αναγκάηει να 

ςυρρικνωκεί ςε μζγεκοσ 

ϊςτε να μποροφμε να 

τον χειριςτοφμε. 
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Γουάλασ Ντ. Γουάτλασ/ Θ επιςτιμθ τθσ καλισ κατάςταςθσ 

Σι να ςκεφτόμαςτε για να εύμαςτε καλϊ 

Η φυςικι τάςθ όλου του νου μασ είναι ςτθν υγεία κι αν δεν διατθροφμε κακόλου άλλεσ ςκζψεισ  ςτο ςυνειδθτό νου 
μασ, εκτόσ από ςκζψεισ υγείασ, ολόκλθρθ θ εςωτερικι μασ λειτουργία κα ζρκει να εκτελεςτεί με απολφτωσ υγιεινό 
τρόπο.  

 
υγγενϋψτε με την Τγεύα. Για να ξεκόψετε με όλεσ τισ νοητικϋσ 
ςχϋςεισ με την αςθϋνεια πρϋπει να εγκαινιϊςετε νοητικϋσ ςχϋςεισ με 
την υγεύα, κϊνοντασ τη διαδικαςύα θετικό, όχι αρνητικό. Μια 
διαδικαςύα αποδοχόσ, όχι απόρριψησ. Πρόκειται περιςςότερο να 
δεχθεύτε ό να ςυγγενϋψετε με την υγεύα παρϊ να απορρύψετε και να 
αρνηθεύτε την αςθϋνεια. 
 
υνδεδεμϋνοι με την Τγεύα. Κι αυτό επειδό δεν πετυχαύνετε τύποτα 
με το να απαρνεύςτε την αςθϋνεια. Εύναι ελϊχιςτο το όφελοσ να 
διώξεισ το διϊβολο και να αφόςεισ το ςπύτι αδειανό, επειδό θα 
επιςτρϋψει ςύντομα αυτόσ με ϊλλουσ χειρότερούσ του. Όταν μπαύνετε 
ςε ολοκληρωμϋνεσ και ςταθερϋσ νοητικϋσ ςχϋςεισ με την υγεύα, πρϋπει 
απαραύτητα να ςταματόςετε κϊθε νοητικό ςχϋςη με την αςθϋνεια. Σο 
πρώτο βόμα ςτην επιςτόμη τησ καλόσ καςτϊςταςησ εύναι λοιπόν, να 
μπούμε ςτο να ςκεπτόμαςτε απόλυτα τη ςύνδεςό μασ  με την υγεύα. 
 
Δυνατό ςώμα. Ο καλύτεροσ τρόποσ για να γύνει αυτό εύναι να 
ςχηματύςουμε μια νοητικό εικόνα, ό μια μορφό του εαυτού μασ ότι 
εύναι καλϊ, βλϋποντασ ςτο νου μασ ϋνα απολύτωσ δυνατό και υγιϋσ 
ςώμα. Και να αφιερώςουμε αρκετό χρόνο ςτο ςυλλογιςμό αυτόσ τησ 
εικόνασ ώςπου να γύνει το ςυνηθιςμϋνο ςημεύο αναφορϊσ για τον 
εαυτό μασ. 
 
Άγνωςτη εικόνα. Αυτό δεν εύναι τόςο εύκολο όςο φαύνεται. Απαιτεύ 
την αφιϋρωςη αξιόλογου χρόνου για διαλογιςμό, και δεν ϋχουν όλοι οι 
ϊνθρωποι την λειτουργύα τησ φανταςύασ τόςο ανεπτυγμϋνη ώςτε να 
ςχηματύςουν μια ξεκϊθαρη εικόνα του εαυτού τουσ μϋςα ςε ϋνα 
τϋλειο ό ιδανικό ςώμα. ύγουρα εύναι πιο εύκολο να ςχηματύςουμε μια 

νοητικό εικόνα των πραγμϊτων που επιθυμούμε όπωσ κϊνουμε ςτην “Επιςτόμη του Πλουτιςμού” επειδό 
ϋχουμε δει αυτϊ τα πρϊγματα ό τα ιςοδύναμϊ τουσ και ξϋρουμε πώσ μοιϊζουν. Μπορούμε να τα 
φανταςτούμε πολύ εύκολα από μνόμησ. Όμωσ δεν ϋχουμε δει ποτϋ τον εαυτό μασ ςε ϋνα τϋλειο ςώμα, και 
εύναι δύςκολο να ςχηματύςουμε μια τϋτοια νοητικό μορφό.    

 
Iδϋα τϋλειασ λειτουργεύασ. Αλλϊ δεν εύναι απαραύτητο να ϋχουμε μια ςαφό νοητικό εικόνα του εαυτού μασ 
ϋτςι όπωσ θϋλουμε να εύναι. Ϋχει ςημαςύα να ςχηματύςουμε μόνο μια ΑΝΣΙΛΗΨΗ (ιδϋα) τησ τϋλειασ υγεύασ, 
και να ςχετύςουμε τον εαυτό μασ με αυτόν. Αυτό η Αντύληψη τησ Τγεύασ δεν εύναι μια νοητικό εικόνα 
κϊποιου ςυγκεκριμϋνου πρϊγματοσ αλλϊ μια κατανόηςη τησ υγεύασ και μεταφϋρει την ιδϋα τησ τϋλειασ 
λειτουργύασ ςε κϊθε μϋροσ και όργανο του ςώματόσ μασ. 
 
Ίςιο κορμύ. Μπορεύ να θϋλετε να ΔΟΚΙΜΑΕΣΕ να απεικονύςετε τον εαυτό ςασ ςαν να ϋχετε τϋλεια 
ςωματικό διϊπλαςη. Αυτό βοηθϊει. Και ΠΡΕΠΕΙ να ςκϋφτεςτε τον εαυτό ςασ να κϊνει όλα τα πρϊγματα με 
τον τρόπο ενόσ απόλυτα δυνατού και υγειούσ ατόμου. Μπορεύτε να φανταςτεύτε τον εαυτό ςασ να περπατϊ 
ςτο δρόμο με ϋνα ευθυτενϋσ κορμύ και ϋναν ϋντονο δραςκελιςμό. Μπορεύτε να “δεύτε” τον εαυτό ςασ να κϊνει 
τη δουλειϊ τησ ημϋρασ εύκολα και με πλεόναςμα δύναμησ, ποτϋ να μην εύναι κουραςμϋνοσ ό εξαςθενημϋνοσ. 
Μπορεύτε να φανταςτεύτε πώσ θα τα ϋκανε όλα ϋνα ϊτομο που εύναι γεμϊτο υγεύα και δύναμη και μπορεύτε 
να κϊνετε τον εαυτό ςασ πρωταγωνιςτό ςτην εικόνα αυτό, να κϊνει τα πρϊγματα με αυτό ακριβώσ τον 
τρόπο.    υνϋχεια ςτη ςελύδα 14 

 

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 The 
Science of Being Well (Θ 
επιςτιμθ τθσ καλισ κάταςταςθσ) 
είναι ζνα εγχειρίδιο του πϊσ να 
είμαςτε καλά. 
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Κφριοι και κυρίεσ επί των Σιμϊν! 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθν εγγφθςθ τθσ FM GROUP    

FM57  Ραραδειςζνιο αντρικό άρωμα 

εςπεριδοειδϊν με ζναν ιδιαίτερο ςυνδυαςμό από 

μιλο, δαμάςκθνο, κφμινο, πιπζρι και ροφμι 

Τηαμάϊκασ. Ρεριεκτικότθτα αρωματικοφ ελαίου 

15%. 50ml. 15 ευρϊ 

 

 

FM23  Ϋνα ακαταμϊχητο γυναικεύο ϊρωμα 

εςπεριδοειδών με μανταρύνι, γιαςεμύ και βανύλια 

που πυρπολεύ τισ αιςθόςεισ και απογειώνει τη 

γυναύκα. Περιεκτικότητα αρωματικού ελαύου 

20%. 30ml.  15 ευρϊ 
  

Καλζςτε  00357-99870758 και μάκετε πϊσ να μπείτε ςτο καταπλθκτικό ςφςτθμα ανταπόδοςθσ τθσ εταιρείασ. 

.                                                      

 

Ευωδιαςτζσ 

ςτιγμζσ ευτυχίασ 
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Ο Δυνατόσ τρόποσ. Ποτϋ μη ςκϋφτεςτε πώσ  ενεργούν οι αδύναμοι ό οι 
φιλϊςθενοι. Πϊντα να ςκϋφτεςτε τον τρόπο που ενεργούν οι δυνατού. 
Αφιερώςτε τον ελεύθερο χρόνο ςασ ςτο ςυλλογιςμό του Δυνατού 
Σρόπου, ϋωσ ότου ϋχετε μια ικανοποιητικό ςύλληψη αυτού του τρόπου. 
Πϊντα να ςκϋφτεςτε τον εαυτό ςασ ςυνδεδεμϋνο με τον Δυνατό Σρόπο 
τησ Εκτϋλεςησ Πραγμϊτων. Αυτό εννοώ με το να ϋχετε μια Αντύληψη τησ 
Τγεύασ. 
Μύα Αρχό. Για να εγκαταςτόςετε τϋλεια λειτουργύα ςε κϊθε μϋροσ, δεν 
χρειϊζετε να ϋχετε μελετόςει ανατομύα ό βιολογύα, ώςτε να μπορεύτε να 
ςχηματύςετε μια νοητικό εικόνα κϊθε ξεχωριςτού οργϊνου και να 
κατευθύνετε τον εαυτό ςασ εκεύ. Δεν χρειϊζεται να “θεραπεύςετε” το 
ςυκώτι ςασ, τα νεφρϊ ςασ, το ςτομϊχι ςασ, ό την καρδιϊ ςασ.  Τπϊρχει μια 
Αρχό τησ Τγεύασ ςε όλουσ μασ, που ϋχει τον ϋλεγχο πϊνω ςε όλεσ τισ 
ακούςιεσ λειτουργύεσ τησ ζωόσ μασ.  
Νηςτεύα. Και η ςκϋψη τησ τϋλεια υγεύασ που εντυπώνεται πϊνω ς αυτόν 
την Αρχό, θα φτϊςει ςε κϊθε τμόμα και όργανο. Σο ςυκώτι μασ δεν 
ελϋγχεεται από μια αρχό του ςυκωτιού, ό το ςτομϊχι μασ από μια αρχό τησ πϋψησ, και ούτω καθεξόσ. Η Αρχό τησ Τγεύασ 
εύναι Μύα.  Όςο λιγότερο μπαύνετε ςε λεπτομερό μελϋτη τησ βιολογύασ, τόςο το καλύτερο. Πριν αρκετϊ χρόνια η βιολογύα 
ϋδινε ςτον ϊνθρωπο ωσ το ανώτατο όριο αντοχόσ χωρύσ τροφό τισ δϋκα ημϋρεσ.  
αρϊντα ημϋρεσ. Θεωρεύτο ότι μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ μπορούςε να επιβιώςει κϊποιοσ ςε ϋλλειψη τροφόσ για 
μεγαλύτερο διϊςτημα. Ϋτςι εύχε διαδοθεύ παγκοςμύωσ η εντύπωςη ότι κϊποιοσ που ςτερούνταν τησ τροφόσ ϋπρεπε να 
πεθϊνει ςε πϋντε ϋωσ δϋκα ημϋρεσ. Και πολλού ϊνθρωποι που δεν εύχαν τροφό λόγω κϊποιου ναυαγύου, ατυχόματοσ, ό 
λιμού πϋθαιναν μϋςα ςε αυτό το χρονικό διϊςτημα. Αλλϊ η περύπτωςη του Δρ. Σϊννερ, με την ςαρανταόμερη νηςτεύα του, 
και τα κεύμενα του Δρ. Ντϋουι και ϊλλων επιςτημόνων ςχετικϊ με την θεραπευτικό νηςτεύα, μαζύ με τα πειρϊματα πολλών 
που απεύχαν από την τροφό για ςαρϊντα ϋωσ εξόντα ημϋρεσ ϋδεύξαν ότι η ικανότητα του ανθρώπου να ζει χωρύσ τροφό 
όταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό που αρχικϊ θεωρούνταν.    
Αλλαγό τρόπου. Κϊθε ϊτομο, κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο, μπορεύ να νηςτϋψει από 20 ϋωσ 40 ημϋρεσ με ελϊχιςτη απώλεια 
βϊρουσ και ςυχνϊ χωρύσ καμμύα εμφανό απώλεια δύναμησ. (ς.ς. ο Γουϊτλασ δεν αναφϋρεται ςτα παιδιϊ του τρύτου 
κόςμου εδώ). Αυτού που πϋθαναν από αςιτύα ςε δϋκα ημϋρεσ ό λιγότερο το ϋκαναν αυτό επειδό δεν μπορούςαν να 
αποφύγουν την πεπούθηςη του θανϊτου τουσ και η εςφαλμϋνη βιολογύα τούσ εύχε δώςει λανθαςμϋνη αντύληψη για τον 
εαυτό τουσ. Κϊποιοσ που ςτερεύται τησ τροφόσ θα πεθϊνει μϋςα ςε δϋκα ϋωσ πενόντα ημϋρεσ ςύμφωνα με τον τρόπο που 
ϋχει εκπαιδευτεύ, ό με ϊλλα λόγια ςύμφωνα με τον τρόπο που ςκϋφτεται γι αυτό το θϋμα. Ϋτςι μπορούμε να δούμε ότι μια 
εςφαλμϋνη επιςτημονικό πληροφορύα μπορεύ να δημιουργόςει πολύ βλαπτικϊ αποτελϋςματα. 
Πιθανότητεσ υγεύασ. Διώξτε κϊθε ϋρευνα ςχετικό με την παρούςα κατϊςταςό ςασ, τισ αιτύεσ τησ, ό τα πιθανϊ τησ 
αποτελϋςματα, και θϋςτε τον εαυτό ςασ ςτη διαδικαςύα τησ διαμόρφωςησ μιασ αντύληψησ τησ υγεύασ. Να ςκϋφτεςτε την 
υγεύα και τισ πιθανότητεσ τησ υγεύασ, να ςκϋφτεςτε όλα όςα μπορεύτε να κϊνετε και να απολαύςετε όντασ ςε κατϊςταςη 
τϋλειασ υγεύασ. Κατόπιν κϊντε αυτό την αντύληψη τον οδηγό ςασ ςτον τρόπο που ςκϋφτεςτε τον εαυτό ςασ. Αρνηθεύτε να 
εμπλακεύτε για μια ςτιγμό ςε οποιαδόποτε ςκϋψη του εαυτού ςασ που δεν εύναι ςε αρμονύα με αυτόν. Όταν οποιαδόποτε 
ιδϋα αςθϋνειασ ό ατελούσ λειτουργύασ ϋρχεται ςτο μυαλό ςασ, αποβϊλετϋ την αμϋςωσ, ανακαλώντασ μια ςκϋψη που 
εναρμονύζεται με την Αντύληψη τησ Τγεύασ.   Να ςκϋφτεςτε όλεσ τισ ώρεσ τον εαυτό ςασ ςαν να αντιλαμβϊνεται αυτό την 
ιδϋα, ςαν να εύναι μια δυνατό και  απόλυτα υγιόσ προςωπικότητα, και μη παραμϋνετε ςε οποιαδόποτε αντύθετη ςκϋψη. 
 Προςωπικό εφαρμογό. ΜΑΘΕΣΕ  ότι καθώσ ςκϋφτεςτε τον εαυτό ςασ ςε ενότητα με αυτό την αντύληψη, η Αρχικό Ύλη 
που εμποτύζει και γεμύζει τουσ ιςτούσ του ςώματόσ ςασ παύρνει μορφό ςύμφωνα με αυτό τη ςκϋψη. Και να γνωρύζετε ότι 
αυτό η Ευφυόσ Ύλη ό το νοητικό υλικό θα κϊνει τη λειτουργύα να εκτελεςτεύ με τϋτοιο τρόπο που το ςώμα ςασ να 
ξαναχτιςτεύ με απολύτωσ υγιό κύτταρα.  Η Ευφυόσ Ύλη, από την οπούα εύναι φτιαγμϋνα όλα τα πρϊγματα, εμποτύζει και 
διαπερνϊ όλα τα πρϊγματα και ϋτςι εύναι μϋςα και γύρω από το ςώμα ςασ. Αυτό κινεύται ςύμφωνα με τισ ςκϋψεισ τησ. Κι 
ϋτςι αν διατηρόςετε μόνο τισ ςκϋψεισ τόσ απολύτωσ υγιεινόσ λειτουργύασ θα προξενόςει τισ κινόςεισ τησ απολύτωσ 
υγιεινόσ λειτουργύασ μϋςα ςασ. 
Νοητικό ςώμα. Ϋχετε ϋνα νοητικό ςώμα και ϋνα φυςικό ςώμα, το νοητικό ςώμα ςχηματύζεςαι με τον τρόπο ακριβώσ που 
ςκϋφτεςτε τον εαυτό ςασ και οποιαδόποτε ςκϋψη που διατηρεύτε ςυνεχώσ γύνεται ορατό από το μεταςχηματιςμό του 
φυςικού ςώματοσ ςε αυτό την εικόνα. Η εμφύτευςη τησ ςκϋψησ τησ τϋλειασ λειτουργύασ ςε αυτό το νοητικό ςώμα θα 
προξενόςει την κατϊλληλη ςτιγμό  την τϋλεια λειτουργύα ςτο φυςικό ςασ ςώμα. Ο μεταςχηματιςμόσ του φυςικού 
ςώματοσ ςτην εικόνα του ιδανικού που διατηρεύται ςτο νοητικό ςώμα δεν επιτυγχϊνεται αμϋςωσ. Δεν μπορούμε να 
μεταςχηματύςουμε το φυςικό μασ ςώμα κατα βούληςη, όπωσ ϋκανε ο Χιςτόσ. τη δημιουργύα και την αναδημιουργύα των 
μορφών η Ύλη κινεύται επϊνω ςτισ προκαταςκευαςμϋνεσ γραμμϋσ ανϊπτυξησ που ϋχει εγκαταςτόςει. Και η εντύπωςη 
πϊνω ςε αυτόν τησ ςκϋψησ τησ υγεύασ κϊνει το υγιϋσ ςώμα να χτιςτεύ κύτταρο το κύτταρο.   
 

Το παραπάλω θείκελο είλαη προσαρκοσκέλο από το βηβιίο The Science of Being Well (Η επηστήκε τες θαιής 

θάταστασες). 

 

 

Το φυςικό μασ ςώμα 

εμποτύζεται και γεμύζει με 

μια Ευφυό Ύλη η οπούα 

διαμορφώνει ϋνα νοητικό 

ςώμα. Αυτό το νοητικό ςώμα 

ελϋγχει τη λειτουργύα του 

φυςικού μασ ςώματοσ. 
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όμπερτ Θλίασ Νάτηεμι/ Υγιζσ ενδοκρινικό ςφςτθμα 

Οι ορμόνεσ δημιουργούν αρμονύα                            
 
Πολλά ςωματικά και νοθτικά προβλιματα πθγάηουν από ορμονικζσ ανιςορροπίεσ. Αυτζσ ςπάνια αποκαλφπτονται από τισ 

κανονικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ και πολλζσ φορζσ κι από ειδικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Μποροφμε να προςπακιςουμε να 
διορκϊςουμε τθν ορμονικι ανιςορροπία μασ με φυςικά μζςα προτοφ καταφφγουμε ςτα φάρμακα ι το νυςτζρι.   

                                                             

Ρολλά από τα προβλιματα του ςϊματόσ μασ μπορεί να ζχουν τθν αιτία 
τουσ ςτθν μθ ιςορροπθμζνθ λειτουργία του ενδοκρινικοφ μασ ςυςτιματοσ. 
Τα ςυμπτϊματα τζτοιου είδουσ ορμονικϊν διαταραχϊν μπορεί να λάβουν 
τθ μορφι πονοκεφάλων, αλλεργιϊν, αχπνίασ, κφςτεων, καρκίνου, 
οςτεοπόρωςθσ, φλεγμονϊν των αρκρϊςεων και των μυϊν, ρευματιςμϊν, 
αρκρίτιδασ, εμμθνοροϊκϊν ανωμαλιϊν, ςυναιςκθματικισ ανιςορροπίασ, 
νοθτικϊν διαταραχϊν, μειωμζνθσ ενζργειασ και μιασ υπερβολικισ τάςθσ 
για απόκτθςθ ι απϊλεια βάρουσ.  

Αυτζσ είναι μόνο μερικζσ περιπτϊςεισ πικανϊν προβλθμάτων, που 
μποροφν να προκφψουν από ανιςορροπίεσ ςτισ ορμονικζσ εκκρίςεισ του 
ενδοκρινικοφ μασ ςυςτιματοσ. Και δεν ζχουμε καν αναφζρει τθν 
κραυγαλζα και βαριά δυςλειτουργία των ενδοκρινϊν αδζνων που 
δθμιουργεί κφςτεισ, πλθκϊρα δυςμορφιϊν και δυςλειτουργιϊν ςτο ςϊμα 
μασ. Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ όπου οι ορμόνεσ μπορεί να μθν είναι ο 
κφριοσ παράγοντασ διαταραχισ, ςχεδόν πάντοτε κα εμπλζκονται ι κα 
επθρεάηουν με κάποιο τρόπο εξαιτίασ του άκρωσ ςθμαντικοφ τουσ ρόλου 
ςτον κεντρικό ζλεγχο του μθχανιςμοφ του ςϊματόσ μασ. 

Απλοί φυςικοί τρόποι για να διορκϊςετε τθν ορμονικι ςασ ιςορροπία 
1.Διατθρείςτε ζνα κακαρό διαιτολόγιο απαλλαγμζνο από χθμικά 
ςυςτατικά, εντομοκτόνα, ορμόνεσ και κάκε είδουσ τοξικζσ ουςίεσ. Φάτε όςο 
είναι δυνατόν λιγότερο κρζασ προερχόμενο από ηϊα που ζχουν λάβει 
ορμόνεσ για να μεγαλϊςουν πιο γριγορα και να αναπτυχκοφν ςωματικά. 

 
2.Ρρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι οι ακόλουκεσ βιταμίνεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ. Θ βιταμίνθ C, θ Βιτα 
Καροτίνθ μζςα από πολλά καρϊτα, χυμοφσ, μπρόκολα,γλυκοπατάτεσ, ντομάτεσ, παντηάρια, λαχανάκια 
Βρυξελλϊν, και άλλα φρζςκα λαχανικά. Βιταμίνεσ Ε και ςφμπλεγμα Β και ψευδαργφρου (Ηinc). Πλα αυτά 
προςτατεφουν το ςϊμα από τθν επίδραςθ των τοξικϊν ουςιϊν και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα. Επίςθσ άλλα 
υποκατάςτατα όπωσ γάμα Λινολενικο Οξφ και λάδι νυχτολοφλουδου φαίνεται να ζχουν ομαλοποιθτικό 
αποτζλεςμα ςτθν ορμονικι ιςορροπία ειδικά για τισ γυναίκεσ.  
 
3. Οι ςποραδικζσ νθςτείεσ κα βοθκιςουν να κακαρίςουμε το ςφςτθμά μασ από ςυςςωρευμζνα απόβλθτα που 
μπορεί να εμποδίηουν τθν καλι λειτουργία των διαφόρων οργάνων του ςϊματοσ. Θ νθςτεία που βαςίηεται ςτο 
νερό και ςτουσ χυμοφσ μια θμζρα τθν εβδομάδα διατθρεί το ςϊμα κακαρό από τοξικζσ ουςίεσ που 
ςχθματίηονται κατά τα πλιρθ γεφματά μασ. 
 
4. Θ μάλαξθ ςτα αντανακλαςτικά ςθμεία (εφλεξολογία) είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι ςτθν αναγζννθςθ των 
διαφόρων ενδοκρινϊν αδζνων. Θ μάλαξθ των αντανακλαςτικϊν ςθμείων ςτισ πατοφςεσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ 
ενδοκρινείσ αδζνεσ οι οποίοι δεν λειτουργοφν καλά, μπορεί πολλζσ φορζσ να διεγείρει τθν ςωςτι λειτουργία 
τουσ. Ζχω δει προςωπικά αυτό να δουλεφει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, περιλαμβανομζνων καυματουργικϊν 
εξαφανίςεων κφςτεων και όγκων από το ςτικοσ, τισ ωοκικεσ και άλλα μζρθ του ςϊματοσ. Είναι καλφτερο να 
δουλεφουμε ςε κάκε πλευρά του ενδοκρινικοφ ςφςτθματοσ.  

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 17 

 

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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FM 88 STRAWBERRY FRUIT  

Άρωμα για κορίτςια. Ζνασ ςυνδυαςμόσ φράουλασ και 

βανίλιασ  για ςζνα που αναηθτάσ το δικό ςου ςτυλ.         

20 ml   9,80 ευρϊ 

FM 90 TRENDY BOY  

Άρωμα για αγόρια. Ευωδιαςτι απόχρωςθ 

εςπεριδοειδϊν με ςανταλόξυλο και κζδρο για να 

μαγεφεισ. 30 ml     9,80 ευρϊ 

Με τθν εγγφθςθ τθσ FM GROUP  

Καλζςτε  00357-99870758 και μάκετε πϊσ να μπείτε ςτο καταπλθκτικό ςφςτθμα ανταπόδοςθσ του ομίλου μασ. 

Άρωμα 

φρεςκάδασ και 

νιότθσ     
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5. Μια αρμονικι επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία είναι ςθμαντικι ςτον 
να φζρει αρμονία ςτισ ορμονικζσ εκκρίςεισ. Πλα ςτθ φφςθ υπακοφουν ςε 
ρυκμοφσ και κφκλουσ, ο ιλιοσ, το φεγγάρι, θ γθ, θ νφχτα και θ μζρα, ο 
χειμϊνασ και το καλοκαίρι, θ γζννθςθ και ο κάνατοσ, το ςκοτάδι και το 
φωσ. Ο άνκρωποσ χρειάηεται να ηει ςε αρμονία με αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ. 
Ρολλά από τα προβλιματα του ςϊματοσ και του νου που αντιμετωπίηουμε 
ςιμερα είναι αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι ζχουμε ξεφφγει από τουσ 
φυςιολογικοφσ ρυκμοφσ τθσ φφςθσ. Χρειάηεται να ειςάγουμε ζνα 
αρμονικό πρότυπο γευμάτων, εργαςίασ, ξεκοφραςθσ, αναδθμιουργίασ, και 
φπνου. Αν το παρακάνουμε ςε κάτι από αυτά ι διαταράξουμε το πρότυπό 
μασ παραλείπωντασ γεφματα ι τρϊγωντασ ςυνεχϊσ ι μθ λαμβάνοντασ 
αρκετι ξεκοφραςθ ι φπνο όλα αυτά κα βγάλουν το ενδοκρινικό και 
νευρικό μασ ςφςτθμα από τθν ιςορροπία του.    
6.Θ ςυχνι επαφι με το νερό δείχνει να ζχει ζνα εξιςορροπθτικό και 
κεραπευτικό αποτζλεςμα ςτισ ορμονικζσ διαταραχζσ. Τουλάχιςτον 6 με 8 
ποτιρια υγρϊν πρζπει να πίνουμε τθν θμζρα με τθ μορφι του νεροφ ι 
ροφθμάτων βοτάνων. Ενϊ κα πρζπει να αποφεφγουμε τον καφζ και τα 
οινοπνευματϊδθ ποτά. Επίςθσ το ςυχνό πλφςιμο του προςϊπου, του 
λαιμοφ, των χεριϊν και των ποδιϊν αναηωογονοφν το ςϊμα και 
διορκϊνουν τθν αρμονία. Αυτό μπορεί να γίνει αφοφ ξυπνιςουμε, προτοφ 
κοιμθκοφμε, και πριν από όλα μασ τα γεφματα. Αν κάποιοσ ςυνθκίηει να 
προςεφχεται ι να διαλογίηεται μπορεί επίςθσ να του αρζςει να πλζνεται 
προθγουμζνωσ. 
7.Θ απελευκζρωςθ επίςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ ζνταςθσ που μπορεί να 
προκαλεί τθν ορμονικι διαταραχι κα είναι ουςιϊδθσ για οποιαδιποτε 
πραγματικά μόνιμθ κεραπεία. Αυτζσ οι ςυναιςκθματικζσ εντάςεισ 
μποροφν να απελευκερωκοφν ςε μεγάλο βακμό με τισ ςωματικζσ 
αςκιςεισ, με αναπνευςτικζσ τεχνικζσ, και με τεχνικζσ βακιάσ χαλάρωςθσ 
που ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά γι’ αυτό το ςκοπό. Ρρζπει επίςθσ να ψάξουμε 
να βροφμε πϊσ δθμιουργοφμε τθν ζνταςθ αυτι ςτον εαυτό μασ. Ρρζπει να 
ανακαλφψουμε τισ ζξεισ, τισ προςδοκίεσ, τουσ προγραμματιςμοφσ, τισ 
ςυμπεριφορζσ και τουσ φόβουσ μασ που ςυνειςφζρουν ςτο να 
φορτωνόμαςτε με ςτρεσ και ζνταςθ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να αρχίςουμε 
να ςκεφτόμαςτε πιο κετικά για τον εαυτό μασ, για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και για τθ ηωι. 
8.Μια φιλοςοφικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ μπορεί να μασ βοθκιςει να ξεπεράςουμε πολλά πικανά ενοχλθτικά γεγονότα και 
καταςτάςεισ. Πςοι πιςτεφουν ςτθν αιϊνια φπαρξθ τθσ ψυχισ, ςτθν φπαρξθ μιασ Θεϊκισ δφναμθσ, ςτθν αξία τθσ αγάπθσ 
και τθσ αλικειασ και ζχουν πίςτθ – πραγματικι πίςτθ όχι παςαλείματα, τείνουν να είναι πιο λίγο ανιςυχοι από τισ 
απογοθτεφςεισ και τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ. Αυτό το είδοσ τθσ βακφτερθσ δφναμθσ και τθσ βακφτερθσ ειρινθσ είναι ζνα 
ςπουδαίο ενεργθτικό για τθν ορμονικι αρμονία. Επομζνωσ οποιεςδιποτε και να είναι οι πνευματικζσ πεποικιςεισ ενόσ 
ατόμου αν ηουν εναρμονιςμζνοι με αυτζσ κα ζχουν μεγαλφτερθ ςωματικι αρμονία. 
9.Θ βακιά ρυκμικι αναπνοι κατά τθν οποία αναπνζουμε αργά και βακιά μετρϊντασ από μζςα μασ ζτςι ϊςτε να 
δθμιουργιςουμε μια ιρεμθ αλλά ενεργοποιθμζνθ κατάςταςθ ςϊματοσ και νου είναι ίςωσ ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ 
για να δθμιουργιςουμε ορμονικι αρμονία. Αυτζσ οι αναπνευςτικζσ τεχνικζσ μποροφν να εκτελεςτοφν δφο φορζσ τθν 
θμζρα, με άδειο ςτομάχι για πζντε περίπου λεπτά ανάλογα με τθν δυνατότθτα του κακενόσ. Ροτζ δεν πρζπει να 
ηοριηόμαςτε οφτε ςτθ διατιρθςθ τθσ αναπνοισ, οφτε ςτθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ. Ράντα να δουλεφουμε ςτα όρια που 
εμείσ νιϊκουμε άνετα. Θ τακτικότθτα ςτθν άςκθςθ είναι απόλυτα απαραίτθτθ για να ζχουμε αποτελζςματα. Μια ςωςτι 
αναλογία αναπνευςτικι κα ιταν 2:1:2:1 εννοϊντασ ότι θ ειςπνοι και θ εκπνοι πρζπει να είναι διπλάςια ςε διάρκεια από 
τθν ςυγκράτθςθ και τθν ανάκτθςθ. 
10.Τεχνικζσ βακιάσ χαλάρωςθσ ςτισ οποίεσ χαλαρϊνουμε ολόκλθρο το ςϊμα μασ και μετά ςτζλνουμε ςυνειδθτά 
κεραπευτικζσ ενζργειεσ με τθ μορφι του φωτόσ, τθσ αγάπθσ, των γαλινιων ςκζψεων κετικϊν εικόνων ςτα προβλθματικά 
όργανα μποροφν να προςφζρουν πολλά ςτθ διόρκωςθ τθσ κατάλλθλθσ αρμονικισ λειτουργίασ των ενδοκρινικοφ και 
νευρικοφ ςυςτιματοσ, και ζτςι ςε όλα τα ςυςτιματα του ςϊματοσ από τα οποία εξαρτϊνται αυτά τα δφο κυρίαρχα 
ςυςτιματα. Σε κατάςταςθ βακιάσ ςυγκζντρωςθσ οραματιςτείτε το ανοςοποιθτικό και το νευρικό ςασ ςφςτθμα να 
λειτουργοφν τζλεια. Φανταςτείτε το αυτό με κάκε δθμιουργικό τρόπο που ςασ ταιριάηει. Φανταςτείτε το κεραπευτικό 
άςπρο φωσ και τθν αγάπθ ςε όλα τα μζρθ του ςϊματόσ ςασ.  

  

 

Πολλά ςωματικά και νοθτικά 

προβλιματα απορρζουν από 

ορμονικζσ ανιςορροπίεσ. 

Αυτζσ ςπάνια ανακαλφπτονται με 

κανονικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ, και 

μερικζσ φορζσ δεν μποροφν να 

εμφανιςτοφν οφτε και με ειδικζσ 

εξετάςεισ. 

Είναι προτιμότερο να 

προςπακιςουμε να διορκϊςουμε 

τθ φυςικι ορμονικι ιςορροπία μασ 

με φυςικά μζςα προτοφ 

καταφφγουμε ςε χθμικά 

ορμονοφχεσ ταμπλζτεσ, ι ςτθν 

χειρουργικι που ζχουν 

παρενζργειεσ. 

Η ορμονικι αρμονία και θ 

ανκρϊπινθ αρμονία είναι 

αλλθλζνδετεσ. 

Σα αποτελζςματα κα εξαρτθκοφν 

από το πόςο ςυνειδθτοί και 

πεικαρχθμζνοι είςαςτε ςτθν 

εφαρμογι του προγράμματοσ 

αυτοκεραπείασ ςασ. 
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Παναγιώτησ Μεταξϊτοσ/ Κατευθυντόριοσ Νουσ 

Η ςκϋψη ςου εύναι υπεύθυνη 

για τη ζωό ςου

Η ςφγχρονθ επιςτιμθ υποςτθρίηει ότι θ ςυνειδθτότθτα του παρατθρθτι δθμιουργεί ι τροποποιεί το 

παρατθροφμενο αντικείμενο. Μζςα από τισ ςκζψεισ μασ δθμιουργοφμε κάκε λεπτό τθσ κάκε μζρασ.   

 
1.ΡΟΙΟΤΘΤΑ. Aυτό που τελευταία ζχει καταγραφεί από τθν 
ζρευνα και τθν επιςτιμθ, όςον αφορά τουλάχιςτον τον εγκζφαλο 
και τισ ςκζψεισ μασ είναι: “Οι ςκζψεισ μασ είναι υπεφκυνεσ για τθν 
ποιότθτα τθσ ηωισ μασ”. Mια τζτοια διαπίςτωςθ ςε οδθγεί μάλλον 
ςτθ κετικι επίδραςθ που μποροφν να ζχουν οι ςκζψεισ ςτθ ηωι 
ςου και αυτό οφείλεται ςτθν χριςθ τθσ λζξθσ “ποιότθτα”. 
 
2. ΚΑΘΑΟΣ ΝΟΥΣ. Yπάρχει όμωσ και το αντίκετο, δθλαδι οι 
ςκζψεισ ςου μποροφν να καταςτρζψουν τθ ηωι ςου μζςα από τθν 
ζλλειψθ αξιϊν και αυτό βιϊνουμε τϊρα, ςε μεγάλο βακμό, ςαν 
κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ.  Ο κακαρόσ νουσ και θ κακαρι 
ςυνείδθςθ ςυμβαδίηουν με αποτζλεςμα αυτοί που γνωρίηουν πϊσ 
να ελζγχουν το νου τουσ να αποκτοφν ζνα επίπεδο γνϊςθσ που να 
τουσ επιτρζπει να ηουν τθ ηωι τουσ κακοδθγοφμενοι από 
υπερβατικζσ θκικζσ αξίεσ. 
 
3.ΝΕΑ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ. Δυςτυχϊσ θ εκπαίδευςι μασ ςιμερα 
ςτθρίηεται ςτον ανταγωνιςμό ςτθ δικεν ευγενι άμιλλα, που 
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα: “Μόνο ο πρϊτοσ αξίηει, οι υπόλοιποι 
τίποτα. “Ξαφνικά λεσ και θ ηωι δεν ζχει ςχζςθ με τθν αγάπθ, τθν 
ςυμπαράςταςθ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθ 
ςυνδθμιουργία.  
 
4.ΣΥΝΔΕΣΘ.  Το μόνο που ζχει ςθμαςία είναι θ νίκθ με κάκε κυςία 
και κάκε κόςτοσ. Εμείσ να ηιςουμε καλά και οι άλλοι ασ πρόςεχαν. 
Πμωσ παρόλα αυτά ξζρουμε ότι όπωσ τα υποατομικά ςωματίδια 
δεν ζχουν νόθμα αν απομονωκοφν μεταξφ τουσ, ζτςι και οι 
άνκρωποι χάνονται ςτθ μοναξιά τουσ, αν δεν ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ. 
 
5.ΡΑΑΤΘΘΤΕΣ. Θ ςφγχρονθ τεχνολογία, ιδιαίτερα ςτα ΜΜΕ, 
κάνει τον άνκρωπο παρατθρθτι και όχι ςυμμζτοχο. Από τον 
καναπζ ςου παρατθρείσ ςε εκατοντάδεσ τθλεοπτικά δίκτυα 
(κανάλια), τι κάνουν οι άλλοι ςε μια virtual reality (εικονικι 
πραγματικότθτα). Επιτρζπεισ ςε όλουσ αυτοφσ που διαμορφϊνουν 
τθν “κοινι γνϊμθ” να επθρεάςουν καινα διαμορφϊςουν και τθ 
δικι ςου. Αναρωτιςου λοιπόν ποια κα μποροφςε να είναι θ δικι 
ςου κζςθ; 
 
 6.ΤΙ ΔΘΜΙΟΥΓΕΙΣ; Λάβε υπ’ όψθ ςου ότι θ ςφγχρονθ επιςτιμθ 
υποςτθρίηει πϊσ θ ςυνειδθτότθτα του παρατθρθτι δθμιουργεί ι 
τροποποιεί το παρατθροφμενο αντικείμενο, αυτό ςθμαίνει ότι 
μζςα από τισ ςκζψεισ μασ δθμιουργοφμε κάκε λεπτό τθσ κάκε 
θμζρασ. Τι δθμιουργείσ; Aν οι πράξεισ ςου και οι ςκζψεισ ςου 
ζχουν ζνα πεδίο επιρροισ ςτον κόςμο, χρειάηεται να 
διερευνιςεισ τθν ποιότθτα των ςκζψεων και των αρχϊν με τισ 
οποίεσ κακορίηεισ τθν ςυμπεριφορά και τθ δθμιουργικότθτά 
ςου. 
 

 

 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, απ’ το 

οπούο εύναι και το παρόν ϊρθρο.  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 ΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ  

19 | Σ Ε Λ Ι Δ Α                                                      Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 0 9  

 

 

 

7.ΕΝΣΥΝΕΙΔΘΤΘ ΘΘΙΚΟΤΘΤΑ. Γι αυτό περιςςότερο από ποτζ 
εμφανίηεται θ μεγάλθ ανάγκθ για μια ενςυνείδθτθ-θκικι ηωι. 
Δυςτυχϊσ πολλοί ζχουν ςυνδζςει (ίςωσ και ςκόπιμα) το θκικό με το 
ςεμνότυφο, το αναχρονιςτικό, το ςυντθρθτικό, το κρθςκόλθπτο .  
 

8.ΣΟΦΙΑ. Το θκικό ζχει να κάνει με τθ ςοφία να αναγνωρίηουμε τθ 
διαφορά ανάμεςα ςτο ςωςτό και το λάκοσ. Είναι απαραίτθτο να 
ξεχωρίηουμε το κακό και το λάκοσ και να το αποφεφγουμε και να 
επιλζγουμε το καλό και το ςωςτό και να το κάνουμε. 
 
9. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΑΧΕΣ. Οι μεγάλοι Δάςκαλοι και ςοφοί επεςιμαναν 
ότι το ςυνεχζσ τθσ εξζλιξθσ βρίςκεται μζςα ςτθ ςφαίρα τθσ ςκζψθσ, θ 
οποία χωρίσ κατευκυντιριεσ αρχζσ μπορεί να μασ οδθγιςει ςτθν 
καταςτροφι, όπωσ ζχει κατ’ επανάλθψθ ςυμβεί ςτθν ιςτορία. 
 
10.ΧΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Υπάρχει ζνασ ςπουδαίοσ κανόνασ που μπορεί να ςε βοθκιςει απλά και γριγορα για να 
ξζρεισ τι χρειάηεται να κάνεισ. Απλά αναρωτιςου. Αυτό που ςκζπτομαι και κάνω, αν το ζκαναν όλοι κα 
ςτιριηε τθ Δθμιουργία ι κα τθν κατζςτρεφε; Μόλισ μεγεκφνεισ τθ ςκζψθ και τθν πράξθ ςου ςτο “Αν το ζκαναν 
όλοι”, ξαφνικά κα ξζρεισ αν πρζπει να ςυνεχίςεισ ι να ςταματιςεισ.   
 
 
 

 

 

 

Τπάρχει ζνασ ςπουδαίοσ 

κανόνασ που μπορεί να ςε 

βοθκιςει απλά και γριγορα 

για να ξζρεισ τι χρειάηεται να 

κάνεισ. Απλά αναρωτιςου. 

Αυτό που ςκζπτομαι και κάνω, 

αν το ζκαναν όλοι κα ςτιριηε 

τθ Δθμιουργία ι κα τθν 

κατζςτρεφε;  

 
Εναλλακτικϋσ Διακοπϋσ ςτην Κριτονού τησ Κεφαλονιϊσ 

Μια εβδομϊδα ςτην ΚΡΙΣΟΝΟΤ περιλαμβϊνει εκτόσ από τη διαμονό και τη διατροφό και τισ παρακϊτω 

δραςτηριότητεσ που αν θϋλει ο επιςκϋπτησ μπορεύ να παρακολουθόςει χωρύσ καμύα επιβϊρυνςη. 

Πρωινό ϊςκηςη χαλϊρωςησ και ενύςχυςησ τησ βιοενϋργειϊσ του. 

Ειδικό πρόγραμμα ελαφρϊσ γυμναςτικόσ και παιχνύδια (βόλεώ, ςχοινύ, πιςύνα, διϊδρομοσ ρεφλεξολογύασ). 

Ξενϊγηςη ςτο κτόμα (λαβύρινθοσ, φαρϊγγι, δϊςοσ). Διϊρκεια 2 ώρεσ. 

Χϊρεμα οςτρϊκων ςτο λιμανϊκι ςτην ϊκρη του φαραγγιού 3-4 ώρεσ. 

Εκδρομό ςτο νηςύ με αυτοκύνητο ό πούλμαν. 

Ορειβαςύα ςτην κορυφό του βουνού. 

Φορόσ – Μουςικό – υζητόςεισ 

Κινηματογρϊφοσ 

Παιχνύδια πύγνκ πόγκ ςκϊκι τϊβλι, ποδόςφαιρο 5x5 βόλει κολύμβηςη και παιχνύδια ςτην πιςύνα. Διαλϋξεισ. 

Δυνατότητα ςυμμετοχόσ ςε απογευματινό εκπαύδευςη ςτο θϋμα τησ ημϋρασ (με χρϋωςη). 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ Σηλ. 0030 2671022888  

www.kritonou.gr  
 

ΚΡΙΣΟΝΟΤ Κεφαλονιϊ 
Κϋντρο Εναλλακτικών Διακοπών 

18ο χλμ. Αργοςτολύου-Ληξουρύου, Θηνιϊ-Kεφαλονιϊ. 
 

http://www.kritonou.gr/
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ΜΡΕΤ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ 

(από τουσ βακφτερουσ γνϊςτεσ του χϊρου του νου) 

“Η απϊτερθ ουςία όλων των διδαςκαλιϊν όλων των ςυγγραφζων αυτοβοικειασ, που 

ςυγκεντρϊνει όλα όςα βρίςκονται ςτθν ταινία και το βιβλίο το “Μυςτικό”,  και όλα 

όςα ζχω γράψει ςτα 5 βιβλία μου, βρίςκονται ςτθ μυςτικι φόρμουλα του ΕΜΙΛ ΚΟΤΕ 

για ΤΓΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΧΙΑ, και ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΤ ΝΟΤ...”  

 

Δαμάςτε τθ δφναμθ του υποςυνειδιτου ςασ  

και κζςτε το νόμο τθσ ζλξθσ ςτθν υπθρεςία ςασ! 

 
Αξιοποιιςτε τθ μυςτικι φόρμουλα του Εμιλ Κουζ και βιϊςτε:  

 καλφτερθ υγεία 

 μεγαλφτερθ επιτυχία 

 περιςςότερθ ευτυχία 

 βακφτερθ θρεμία 

 πιο ικανοποιθτικζσ ςχζςεισ 

                  ςτθ ηωι ςασ ζλκωντασ μόνο αυτά που επικυμείτε! 

 

 

 

 

“H αυκυποβολι είναι ζνα όργανο που κατζχουμε 

με τθ γζννθςι μασ, και ς’ αυτό το όργανο ι μάλλον 

ς’ αυτι τθ δφναμθ, βρίςκεται μια καυμάςια και 

ανυπολόγιςτθ ιςχφσ...”  

ΕΜΙΛ ΚΟΤΕ 

Για εργαςτιρια βαςιςμζνα  ςτθ φόρμουλα του Εμιλ Κουζ επικοινωνιςτε με το τθλζφωνο 00-357-99870758. 

 

http://www.facebook.com/r.php?r=100&u=p
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                                  ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ Αυγοφςτου 

Δευτζρα, 3-9 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.Κζντρο Κριτονοφ. Σφςτθμα Ηωισ SILVA για 
καλφτερεσ ςχζςεισ. Σηλ. 0030 2671022888 

Δευτζρα, 10-16 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.Κζντρο Κριτονοφ. ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ 
Ρρόγραμμα Σωματικισ & Νοθτικισ Αποτοξίνωςθσ. Σηλ. 0030 

2671022888 
Δευτζρα, 17-23 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.Κζντρο Κριτονοφ. SILVA ESP SYSTEM 

Σηλ. 0030 2671022888. 
Δευτζρα, 24-30 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.Κζντρο Κριτονοφ. Α. Ιπποκρατικι Φυςικι 

Αυτοκεραπεία. Β. ΣΕΜΙΝΑΙΟ HYPNOVISION 
Σηλ. 0030 2671022888. 

Ραραςκευι, 28 ϊρα 7 μ.μ. ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΚΤΘ ΤΟΥ ΚΥΒΕΝΘΤΘ 
Διάλεξθ με τον Χαράλαμπο Σολζα Θ ΔΥΝΑΜΘ ΤΟΥ ΜΡΟΩ. 

Θα ακολουκιςει Ρυροβαςία. Συμμετοχι €25 Για 
λεπτομζρειεσ και κρατιςεισ Tθλ. 70005750  www.soleas.eu 

 
            Για οποιαδιποτε αλλαγι το περιοδικό δεν φζρει καμία ευκφνθ. 

  

  

ΒΙΒΛΙΟ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Δφο νζα βιβλία του όμπερτ Θλία  

Νάτηεμι κυκλοφοροφν από τισ 

εκδόςεισ Ολιςτικισ Αρμονίασ με 

τίτλο Θ Ελευκερία να είςαι ο 

εαυτόσ ςου και Αντιμετωπίηοντασ 

Δφςκολεσ Εποχζσ.   
  H δεφτερθ ςυγγραφικι δουλειά 

τθσ Carol Mason με τίτλο Να με 

προςζχεισ κυκλοφορεί από τισ 

εκδόςεισ ΔΙΟΡΤΑ. 

 Το πζμπτο βιβλίο τθσ Ειρινθσ 

Νικολάκθ Καλαμάρθ με τίτλο Σο 

ςπίτι ςτον Κάτω Αιγιαλό που μόλισ 

κυκλοφόρθςε είναι μια ιςτορία με 

πλοφςια γκάμα ςυναιςκθμάτων.       

  

 

 

Κάποιοι τρειάζονται το ταμόγελό σας! 

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

 

http://www.soleas.eu/
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG178_1290
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG178_1290
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG179_1291
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG179_1291
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm
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                                ΜΙΚΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Βιϊνετε άγχοσ, φοβίεσ, πανικό, ανακαλφψτε τι ςασ το προκαλεί. Γραφείο 
Ψυχολόγων Λζνα Καςτρθςίου M.Ed, Psy.D, & Συνεργάτεσ. 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. 

Δθμιουργοφμε τθν ιςτοςελίδα ςασ για να αναπτφξετε τθ δικι ςασ 
επιχείρθςθ. Ραρζχουμε 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   

Διαβάςτε τα νζα ςτο θλεκτρονικό ςασ ταχυδρομείο κάκε μζρα με 
εγκυρότθτα και ςαφινεια.   

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

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

Σεμινάρια outlook, για όςουσ κζλουν να μάκουν να χειρίηονται καλφτερα 
το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο, και να πάρουν το μάξιμουμ από τισ 
δυνατότθτεσ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι τουσ. 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 

 

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.com  

(υπό καταςκευό) 

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.  

 

 

 

Δεν ενδιαφϋρει τι πραγματικϊ περιμϋνουμε εμεύσ από τη ζωό, 

αλλϊ τι περιμϋνει αυτό από μϊσ.  Φρειϊζεται να ςταματόςουμε 

να ρωτϊμε εμεύσ για το νόημα τησ ζωόσ και να  ςκεφτούμε ότι 

ερωτούμαςτε εμεύσ  από τη ζωό κϊθε μϋρα, και κϊθε ώρα για το 

νόημϊ τησ. Η απϊντηςό μασ δεν πρϋπει να αποτελεύται από 

λόγια ό ςκϋψεισ, αλλϊ από ςωςτό δρϊςη και ορθό χειριςμό. Η 

ζωό ςε τελευταύα ανϊλυςη ςημαύνει να παύρνουμε την ευθύνη 

να βρύςκουμε την κατϊλληλη απϊντηςη ςτα προβλόματϊ τησ 

και να ολοκληρώνουμε το ϋργο που ςυνεχώσ βϊζει ςτον καθϋνα 

μασ. ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΚΛ (Aπό το βιβλύο: “Η αναζότηςη του 

ανθρώπου για νόημα”) 

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 

mailto:contact@psychotherapists.gr
http://www.psychotherapists.gr/pg04_paa.html
http://www.agsm.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=KNpmi2XFrVA
http://offsite.list-manage.com/subscribe?u=c90988388e2ca3b67850e66dd&id=7f46fb39d4
http://offsite.list-manage.com/subscribe?u=c90988388e2ca3b67850e66dd&id=7f46fb39d4
http://www.youtube.com/watch?v=aGyT8RkCjLo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sa8Mkxoz6Nw&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=vhBZC9KkhyQ
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.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0LJbd89Vomo&feature=related
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 ΑΦΘΟΝΙΑ 
                   Ζνκετο του Θλεκτρονικοφ Ρεριοδικοφ ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ  Χ Αφγουςτοσ 2009 

 

 

 

  

  

ΤΤαα  ΚΚζζρρδδθθ  ττοουυ  ΕΕκκεελλοοννττιιςςμμοοφφ  

  

MMLLMM::  1100  ςςθθμμεείίαα--κκλλεειιδδιιάά  γγιιαα  νναα  εεππεεννδδφφςςεεττεε  ςςωωςςττάά  
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Άντροσ Ιωάννου/ Συνζντευξθ 

Καλλιεργεύςτε “Ευϋλικτη Αντύληψη” 
Η ςπρηθή εξεκία βνεζάεη λα έρνπκε θαζαξό κπαιό θαη ε απηνζπγθέληξσζε λα πεηζκώλνπκε 

πεξηζζόηεξν εηδηθά όηαλ παξνπζηάδνληαη εκπόδηα ζην δξόκν καο. 

     
 
 υνζχεια από τθ ςελίδα 9 

 

Θζλω να ξζρεισ ότι: 
Ζχεισ μόνο μια ηωι και ηεισ μόνο μια 
φορά, γι’ αυτό ηιςε όςο καλφτερα 
γίνεται. 
Γερνάσ και πεκαίνεισ μόνο όταν 
ςταματιςεισ να αγαπάσ και να 
ονειρεφεςαι. 
Ο κάνατοσ δεν είναι το τζλοσ αλλά θ 
αρχι μιασ άλλθσ ηωισ 
παραδειςζνιασ. 
Για να πετφχεισ τουσ ςτόχουσ ςου κα 
πρζπει να δράςεισ τϊρα.  
Καμιά αςκζνεια δεν μπορεί να 
επιβιϊςει ςε ζνα ςϊμα που ςφφηει 
από χαρά, ενκουςιαςμό και δίψα για 
ηωι. 
 Δεν ζχει ςθμαςία πϊσ φαίνεται κάτι 
αλλά πϊσ εςφ κζλεισ να φαίνεται.  
Σα πιο όμορφα και ποιοτικά 
πράγματα τα βλζπεισ μόνο με τα 
μάτια τθσ ψυχισ.  
Δε χρειάηεςαι τθν ζγκριςθ κανενόσ 
για να είςαι αυτό που κζλεισ να 
είςαι.  
Ο εκιςμόσ και θ εξάρτθςθ είναι θ 
γάγγραινα τθσ ψυχισ. 
 Σο πάκοσ είναι θ ηωντάνια τθσ 
φπαρξισ ςου.  
Ωσ δια μαγείασ θ ηωι ςου από αυτι 
τθ ςτιγμι άρχιςε ιδθ να αλλάηει. 
Να αλλάηει προσ το καλφτερο!!! 

6.Ιςχφει ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι αγνοοφν τθν φπαρξι τθσ; 
-Ειδικά ςτθν εποχι μασ που ειναι εποχι του άγχουσ και των υλικϊν αγακϊν οι 
άνκρωποι όχι μόνο αγνοοφν αυτζσ τισ δυνάμεισ αλλά ζπαψαν και να πιςτεφουν 
ςτον εαυτό τουσ. 
 
7.Γιατί πολλοί άνκρωποι ενϊ κζλουν να αλλάξουν μια λανκαςμζνθ ςτάςθ ηωισ 
αδυνατοφν πρακτικά να το καταφζρουν; 
-Αυτό οφείλεται ςτθ δφναμθ τθσ ςυνικειασ ςε αρνθτικό τρόπο ςκζψθσ και 
ςυμπεριφοράσ αλλά περιςςότερο ςτθν ζλλειψθ ουςιαςτικϊν κινιτρων.Το μζλλον 
μασ βρίςκεται ιδθ προδιαγεγραμμζνο μζςα ςτο υποςυνείδθτό μασ, με βάςθ τισ 
ςυνικειεσ και τον τρόπο ςκζψθσ που είχε διαμορφϊςει μζχρι ςιμερα.  
Τϊρα μποροφμε να το ελζγξουμε και να το αναδιαμορφϊςουμε όπωσ εμείσ 
κζλουμε. Φρόντιςε το μζλλον που κα ηιςεισ από δω και πζρα να είναι βαςιςμζνο 
ςτισ προεπιλεγμζνεσ ςυνικειζσ ςου, ςτον επαναλθπτικό τρόπο ςκζψθσ ςου και ςε 
όλα όςα αποφαςίςεισ ςυνειδθτά να πιςτεφεισ. Γι� αυτό επζλεξε τϊρα να 
ςκζφτεςαι και να οραματίηεςαι τθν υγεία και τθν ευτυχία ςτο παρόν και αυτόματα 
το μζλλον δεν μπορεί παρά να ςου δϊςει υγεία και ευτυχία. Θ κατάςταςθ τθσ 
ηωισ ςου ςιμερα, ςε όλουσ τουσ τομείσ, είναι το δθμιοφργθμα των ςκζψεϊν ςου. 
Δθλαδι, εκείνων των ςκζψεων που ζκανεσ πιο ςυχνά και ζγιναν ςυνικειεσ, τισ 
οποίεσ ακόμα και ςιμερα ακολουκεί πιςτά και μθχανικά το υποςυνείδθτό ςου. 
 
8. Πόςο βοθκάει θ ιρεμθ αυτοςυγκζντρωςθ ςτθν επιτυχία των ςτόχων μασ; 
-Θ ψυχικι θρεμία βοθκάει ςτο να ζχουμε κακαρό μυαλό, και θ αυτοςυγκζντρωςθ 
ςτο να πειςμϊνουμε περιςςότερο ειδικά όταν παρουςιάηονται εμπόδια ςτον 
δρομο μασ. 
 
9. Ιςχφει ότι για να βελτιϊςουμε τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ 
πρζπει πρϊτα να βελτιϊςουμε τθ ςχζςθ μασ με τον εαυτό μασ; 
- O ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτθ ςχζςθ και επικοινωνία μασ με τουσ άλλουσ είναι θ 
ςυνεχισ αυτογνωςία και αυτοανάπτυξι μασ  ςε κακθμερινι βάςθ. Για να γίνω πιο 
πειςτικόσ αναφζρω το εξισ προςωπικό παράδειγμα: Ρριν χρόνια, όταν άρχιςα να 
πρωτοεμφανίηομαι ςτισ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, δεν ιξερα, για να είμαι ειλικρινισ,  
πϊσ κα ζπρεπε να ιταν θ εξωτερικι εμφάνιςθ ενόσ ψυχολόγου. Δεν διακζτω οφτε 
μάνατηερ, οφτε ςτιλίςτα και κάποιοι, μου είπαν να βάλω γραβάτα, κάποιοι άλλοι 
να βγάλω το ςκουλαρίκι κι άλλοι να μθν ξεχάςω να ξυριςτϊ. Δεν με ζπειςε κανείσ.  
Ζτςι άφθςα τον εςωτερικό μου μάνατηερ να με κακοδθγιςει, λζγοντασ ςτον εαυτό 
μου: «Σθμαςία ζχει τι ωφζλιμο μπορείσ να δϊςεισ από μζςα ςου ςτον κόςμο. Θ 
γραβάτα ζνα κομμάτι ροφχο, δεν κα ςε κάνει πιο ευφυι, αλλά οφτε και το 
ςκουλαρίκι, μιςό γραμμάριο μζταλλο, μπορεί να ςε κάνει λιγότερο άνκρωπο». Το 
ςθμαντικότερο είναι να ντφνεςαι και να ζχεισ τθν εμφάνιςθ που εςφ κζλεισ και όχι 
αυτό που προςτάηουν οι άλλοι κι θ μόδα. Μθν ακολουκείσ ποτζ τθ μόδα. Άςε τθ 
μόδα να ακολουκεί εςζνα. Θ καταλλθλότερθ εμφάνιςθ είναι αυτι που εςφ 
επιλζγεισ για ςζνα. Ρροςωπικά, τθν εμφάνιςι μου τθ βαςίηω ςτθν αρμονία, τθν 
αιςκθτικι, τθ φροντίδα, αλλά και ςε αυτό το «κάτι» που κα τονίηει τθ 
μοναδικότθτά μου. Ζτςι εμφανίηομαι ςτον κόςμο πάντα όπωσ γουςτάρω, χωρίσ να 
αποκλείω κανζνα είδοσ εμφάνιςθσ. Αρκεί να ζχει εγκρικεί αποκλειςτικά από μζνα 
και να με κάνει να νιϊκω ο εαυτόσ μου 100%.  

 

 

 

 

  Απόςπαςμα από το βιβλίο 

ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΑ ΨΤΧΗ 
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Tοφλα Θεοδοφλου / Ψυχικι Αφκονία 

Ο εθελοντιςμόσ χαρύζει ιςορροπύα 
 

Υπάρχουν αρκετοί τομείσ για προςφορά εκελοντικισ εργαςίασ. Στθ βοικεια παςχόντων από διάφορεσ 

αςκζνειεσ, ςτθ μάχθ ενάντια ςτισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ...  

 

 

1. Πιςτεφετε ότι ιςχφει θ φράςθ του Άλμπερτ Σβάιτςερ ότι κάκε άτομο 

που είναι πραγματικά ευτυχιςμζνο ζχει μάκει τον τρόπο να υπθρετεί 

τουσ άλλουσ; 

-Ναι, το πιςτεφω. Πταν εκτιμιςεισ τθ ηωι, ακόμα και το πιο μικρό 

και αςιμαντο πράγμα που ςου δίνει, κζλεισ να μεταδϊςεισ αυτι τθ 

κετικι ενζργεια με το δικό ςου τρόπο ξεχωριςτά, και να 

προςφζρεισ με τθ δικι ςου δφναμθ και κζλθςθ όπου πραγματικά 

μπορείσ. 

 

2. Λζνε ότι ο εκελοντιςμόσ είναι μια καλι άςκθςθ και βάςει του 

νόμου τθσ ανταπόδοςθσ επιςτρζφει με το παραπάνω αυτά που 

δίνουμε. Ποια είναι θ ανταπόδοςθ που εςείσ ζχετε λάβει αςκϊντασ 

τθν εκελοντικι εργαςία που κάνετε; 

- Θ ςθμαντικότερθ ανταπόδοςθ είναι το απλό χαμόγελο των 

ανκρϊπων που εκτιμοφν τθν κάκε μικρι ι μεγάλθ προςφορά μασ 

και γενικά θ θκικι ικανοποίθςθ που νιϊκεισ όταν φτάνεισ κοντά 

ςτθν ολοκλιρωςθ του  ςτόχου ςου. Θζλω να επιςθμάνω τθν 

κατανόθςθ και τθ ςυμπαράςταςθ όλων των φορζων που ςτζκονται 

αρωγοί ςτο δφςκολο ζργο που προςπακοφμε να φζρουμε ςε πζρασ.  

 

3.Πόςο χρόνο αφιερϊνετε ςτο εκελοντικό ςασ ζργο και ςε τι 

ςυνίςταται αυτό; 

-Δαπανοφμε αμζτρθτεσ ϊρεσ προςπακϊντασ να ςυμβάλουμε όςο 

μποροφμε ςτθ ςτιριξθ του φιλανκρωπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ 

Συνδζςμου μασ που ζχει ταχκεί ενάντια ςτισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ. 

Στόχοσ μασ είναι θ παροχι βοικειασ ςτισ επθρεαηόμενεσ 

οικογζνειεσ μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ  οικονομικι 

και ψυχολογικι ςτιριξθ, διαφϊτιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του 

κοινοφ,  ςυμμετοχι ςε  ςυνζδρια, διαλζξεισ, και ςυνεργαςία με 

κρατικζσ υπθρεςίεσ και άλλουσ φορείσ. 

  

4. Από τθν εμπειρία ςασ ποια αιςκάνεςτε ότι είναι θ μεγαλφτερθ 

ανάγκθ των ανκρϊπων ςιμερα;  

-Θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ςυςτρατεφςθ ςτον αγϊνα κατά των 

εξαρτθςιογόνων ουςιϊν των επθρεαηόμενων οικογενειϊν και των 

υπόλοιπων ατόμων και οργανικϊν ςυνόλων. 

 

Συνζχεια ςτθ ςελίδα 31  

      

Θ Τοφλα Θεοδοφλου γεννικθκε 
ςτθ Λευκωςία, παρακολοφκθςε 
γραμματειακζσ ςπουδζσ και 
εργάηεται ςε εταιρεία ερευνϊν. 
Είναι γραμματζασ του 
Συνδζςμου Συγγενϊν και 
Φίλων Εξαρτθμζνων Ατόμων 
Κφπρου ςε εκελοντικι βάςθ 
και μζλοσ ςε άλλουσ 
φιλανκρωπικοφσ ςυνδζςμουσ. 
Στα πλαίςια τθσ 
δραςτθριοποίθςισ τθσ ςτο 
Σφνδεςμο, ςυμμετζχει ενεργά 
και ζχει οργανϊςει μαηί με 
ςυνεργάτεσ διάφορεσ 
εκδθλϊςεισ, με ςκοπό τθ 
διαφϊτιςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 
ενάντια ςτισ εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ.   Για να επικοινωνιςετε 
με το Σφνδεςμο  πατιςτε εδϊ   

mailto:syndesmos.sfeak@cytanet.com.cy
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    Ρλθρϊνεςτε! 

Αντύ να πληρώνετε 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ασ ανταμεύβει πλουςιοπϊροχα το καταπληκτικό ςύςτημα 
ανταπόδοςησ τησ FM GROUP 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε 00357‐99870758 
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Σάββασ Θωμάσ / Δικτυακό κεφάλαιο 

Που να επενδύςετε ςωςτϊ; 
10 ερωτιςεισ – κλειδιά για να είςτε βζβαιοι ότι κα ανταμειφκείτε πλιρωσ από τθν επζνδυςι ςασ 

ςε  χρόνο και χριμα ςτθ νζα ςασ επιχείρθςθ. 

 

 

Ρολλοί ζχουν επικοινωνιςει μαηί μου ηθτϊντασ περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για το δικτυακό μάρκετινγκ, εκδθλϊνοντασ τθν 
επικυμία τουσ να  ξεκινιςουν μια καινοφργια επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. Θ ερϊτθςθ που μου τζκθκε τισ πιό πολλζσ 
φορζσ είναι εξισ: "Ροια είναι θ πιο κατάλλθλθ εταιρεία να 
επιλζξω, ζτςι ϊςτε να ζχω και τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ 
επιτυχίασ ςτο δικτυακό μάρκετινγκ;" 
 
Ρριν απαντιςω κα πρζπει να γνωρίηετε ότι δεν υπάρχει 
εταιρεία, τθν οποία αν τθν επιλζξετε κα γίνετε ςίγουρα 
εκατομμυριοφχοι. Είναι αφζλεια να το  πιςτεφετε αυτό. Αυτό 
όμωσ που μπορϊ να ςασ ηθτιςω είναι να υποβάλετε ςτον 
εαυτό ςασ τισ πιο κάτω ερωτιςεισ: Από τισ απαντιςεισ που κα 
πάρετε κα μπορζςετε να λάβετε τισ ςωςτζσ αποφάςεισ όςον 
αφορά τθν  πιο κατάλλθλθ για ςασ εταιρεία, ϊςτε να 
επενδφςετε όςο πιο ακίνδυνα γίνεται τον χρόνο και τα χριματα 
ςασ. 

1. Ρόςο καιρό υπάρχει; 
Εάν αυτι είναι μια εταιρεία που μόλισ ξεκινά, ψάξτε για 
ςθμάδια οικονομικισ ςτακερότθτασ. Ζχουν αρκετά κεφάλαια 
ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ υποςχζςεισ που δίνουν; Σθμειϊνω 
απλά ότι το 90% από όλεσ τισ εταιρείεσ δικτυακοφ μάρκετινγκ 
αποτυγχάνουν ςτα 2 πρϊτα χρόνια ηωισ.  Δεν κα κζλατε λοιπόν 
να επενδφςετε ςε κάτι που ςφντομα δεν κα υπάρχει για να ςασ 
ανταμείψει!  Από τθν άλλθ, οι γνωςτζσ μεγάλεσ εταιρείεσ με 
πολλά χρόνια ηωισ ζχουν πια ολοκλθρϊςει τον κφκλο τουσ και 
δεν υπάρχουν ευκαιρίεσ για να ζχετε ικανοποιθτικά κζρδθ. Θ 
ςυμβουλι μου:  θ εταιρεία με τθν οποία κα αςχολθκείτε κα 
πρζπει να ζχει περίπου 5 χρόνια ηωισ! Ζτςι κα ζχετε όλο τον 
χρόνο για να αναπτυχκείτε! 
 
2. Ροια είναι θ γνϊμθ του κόςμου γι αυτι  και τα προϊόντα 
τθσ; 
Αυτό μπορείτε εφκολα να το ανακαλφψετε με τθν υπθρεςία 
Google Trends. Απλά πθγαίνετε ςτο 
http://www.google.com/trends και αφοφ πλθκτρολογιςετε το 
όνομα τθσ εταιρείασ θ τα προϊόντα τθσ, μπορείτε να δείτε ςε 

μορφι γραφικισ παράςταςθσ τθν τάςθ που υπάρχει ςτθν παγκόςμια οικονομία. Αν αυτι είναι 
αυξανόμενθ, τότε είςτε ςε καλό δρόμο! 
 
3. Ροιά είναι θ οικονομικι κατάςταςι τθσ; 
Είναι πολφ χριςιμο να γνωρίηουμε τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ. Ράντα να αναηθτάτε τον 
οικονομικό χάρτθ ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ, τα νοφμερα πωλιςεων και τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ τθσ. 
Επίςθσ, να δείτε τθν ιςτορία των πωλιςεων κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ τθσ εταιρείασ. Με άλλα λόγια, 
πρζπει να υπάρχει θ οικονομικι ευρωςτία, ζτςι ϊςτε να μποροφν να διατθροφν μια ςτακερι υποδομι, να 
προςελκφουν ικανά ςτελζχθ, να χρθςιμοποιοφν τελευταίεσ τεχνολογίεσ - και φυςικά, να καταβάλλουν τισ 
προμικειεσ ςασ!         Συνζχεια ςτθ ςελίδα 28 
 

     

 

Ο κακθγθτισ Σάββασ Θωμάσ 
ζχει τελειϊςει τθ Γερμανικι 
Φιλολογία και Κοινωνιολογία 
ςτο Ρολυτεχνείο του Άαχεν  και 
ζχει ςυνεργαςτεί επί ςειρά ετϊν 
με τθν ςυμβουλευτικι εταιρεία 
προςωπικισ επιτυχίασ του 
Antony Robbins. Για να 
επικοινωνιςετε μαηί του 
πατιςτε εδϊ  ι ςτο skype: 
savvas.thomas 

  

http://www.google.com/trends
mailto:Savvas%20Thomas%20[sthomas@cablenet.com.cy]
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4. Υπάρχει διεκνισ παρουςία;  
Μια εταιρεία για να λειτουργιςει με επιτυχία πρζπει να 
λειτουργεί ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ρρζπει να ςασ δίνει τθν 
δυνατότθτα να επιλζγετε τουσ ςυνεργάτεσ ςασ όχι μόνο από τθν 
χϊρα που ηείτε, αλλά και από οποιαδιποτε άλλθ χϊρα το 
επικυμείτε. Ζνα διεκνζσ δίκτυο ςυνεργατϊν κα ςασ αποφζρει 
ςίγουρα περιςςότερα οφζλθ από το να δραςτθριοποιιςτε μόνο 
ςε μια χϊρα. 
5. Υπάρχει πραγματικι ανάγκθ για το προϊόν που προωκεί; 
Το προϊόν πρζπει να ςυμπλθρϊνει μια πραγματικι ανάγκθ ςε 
εφλογθ τιμι - και κα πρζπει να υπάρχει ζνα μεγάλο 
ανεκμετάλλευτο αγοράσ για αυτό. Με άλλα λόγια, κα πρζπει να 
παρζχει τεράςτια αξία, ϊςτε ο πελάτθσ είναι ο μεγαλφτεροσ 
νικθτισ. Ρροϊόντα που καταναλϊνονται εφκολα και κακθμερινά, 
είναι ιδανικά για μια δικτυακι επιχείρθςθ, αφοφ εφκολα μπορείτε 
να δθμιουργιςετε πιςτοφσ πελάτεσ που κζλουν να αγοράηουν 
ςυςτθματικά αυτά τα προϊόντα. Ευχαριςτθμζνοι και τακτικοί 
πελάτεσ, είναι θ βάςθ για μια επιτυχθμζνθ δικτυακι επιχείρθςθ. 
Και αυτό μπορεί μόνο να βαςιςτεί πάνω ςε ποιοτικά προϊόντα. 
Ρωσ κα το γνωρίηετε; Απλά δοκιμάςτε τα προϊόντα οι ίδιοι πριν 
αςχολθκείτε με τθν προϊκθςθ τουσ! 
6. Σασ ενδιαφζρουν προςωπικά τα προϊόντα τθσ; 
Συνικωσ δεν κα τα καταφζρετε καλά ςε μια επιχείρθςθ όταν δεν 
μπορείτε μπορείτε να ςυνδεκείτε προςωπικά με τα προϊόντα τθσ. 
Θα αγοράηατε αυτό το προϊόν οι ίδιοι; Θα το ςυςτινατε ςτουσ 
φίλουσ ςασ ακόμα κι αν δεν πλθρωνόςαςταν για να το κάνετε; 
Ζχετε δοκιμάςει το προϊόν; 
7. Ρϊσ κερδίηετε χριματα; Μπορείτε να ζχετε άμεςο ειςόδθμα; 
Εάν αγοράηετε τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ ςε χονδρικι τιμι και τα πουλάτε ςε λιανικι (με το κζρδοσ 
ςασ), θ επιχείρθςθ ςασ πρζπει να ζχει ζνα οριςμζνο ποςοςτό κζρδουσ. Είναι αρκετά υψθλό ϊςτε να 
επιςτρζψει γριγορα τθν επζνδυςθ ςασ; Είναι το πλάνο αμοιβϊν ευκολονόθτο; Ανακαλφψτε εάν τα 
ποςοςτά κζρδουσ πλθρϊνονται ςτισ τιμζσ λιανικισ, χονδρικισ, ι ςε ζνα ποςό που επιλζγεται από τθν 
επιχείρθςθ, βάςθ τθσ αποδοτικότθτασ των προϊόντων. Μθν κρίνετε τθν ευκαιρία απλϊσ από τα φυλλάδια 
προϊκθςθσ. Υποβάλετε ερωτιςεισ και ςιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε πότε κα λάβετε τα κζρδθ ςασ. 
Επίςθσ, ηθτιςτε από κάποιον που εμπιςτεφεςτε και ζχει εμπειρία ςτο δικτυακό μάρκετινγκ να αξιολογιςει 
πϊσ τα χριματα κα ειςρεφςουν ςτο λογαριαςμό ςασ. 
8. Ρροςφζρει  κάποια εκπαίδευςθ ι άλλα χριςιμα εργαλεία υποςτιριξθσ; 
Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι που δεν ξζρετε, ζτςι ςιγουρευτείτε ότι ζχετε πρόςβαςθ ςε ειςαγωγικι αλλά 
και ςε ςυνεχόμενθ εκπαίδευςθ. Σιγουρευτείτε επίςθσ ότι υπάρχει ζνα δοκιμαςμζνο και αποτελεςματικό 
ςφςτθμα μάρκετινγκ και πωλιςεων, κακϊσ επίςθσ και εργαλεία για να ςασ βοθκιςουν (CD εκπαίδευςθσ, 
τυπωμζνα εγχειρίδια, κατάλογοι προϊόντων, ιςχυρόσ ιςτοχϊροσ με on-line υποςτιριξθ). Επίςθσ, με τι 
εγγφθςθ ζρχονται τα προϊόντα ςασ; Οι πελάτεσ ςασ κα βρεκοφν ζξω από τθν πόρτα ςασ αν υπάρξει κάποιο 
πρόβλθμα ι θ εταιρεία κα ςτακεί πίςω από το προϊόν... και πίςω από ςασ; Ζνα δίκτυο εκτεταμζνθσ 
υποςτιριξθσ παίηει πολφ κρίςιμο ρόλο ςτθν επιτυχία τθσ δικτυακισ ςασ επιχείρθςθσ. Αυτό ςθμαίνει, καλι 
εξυπθρζτθςθ ςυνεργατϊν, εκπαιδευτικά ςεμινάρια, επιπλζον κίνθτρα και γενικότερα, ευκαιρίεσ για 
καλφτερθ ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ του. Θ δικι ςασ επιτυχία εκπροςωπεί τθν επιτυχία τθσ εταιρείασ, 
επομζνωσ, το ςφςτθμα υποςτιριξθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε αυτι τθν ιδζα. 
9. Είναι το πρόςωπο που ςασ ςυςτινει ςτθν εταιρεία πρόκυμο να δεςμευτεί για τθν επιτυχία ςασ; 
Αν είναι, και αν θ εταιρεία ζχει ζνα ιςχυρό προϊόν, τότε κα επιτφχετε. Υπάρχει μια μεγάλθ διαφορά 
ανάμεςα ςε ζνα "ανάδοχο" ι "ςπόνςορα" και ςε ζνα "ςτρατολόγο." Ο ανάδοχοσ παροτρφνει και παρακινεί 
και εκπαιδεφει τουσ ςυνεργάτεσ του, ζτςι ϊςτε να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Ο ςτρατολόγοσ απλά 
κάνει νζα μζλθ, τα οποία τισ περιςςότερεσ φορζσ εγκαταλείπει. 
10. Θα μπορείτε να διαςκεδάςετε κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ; 
Αν και αυτό δεν μπορεί να αποτελζςει βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι ςασ, πιςτεφω ότι είναι ςθμαντικό! 
Ρρζπει να διαςκεδάηετε και να περνάτε καλά με τθν νζα ςασ επιχείρθςθ και να μθν τθν βλζπετε ςαν 
βραχνά ι ςαν κάποιασ μορφισ υποχρζωςθ. Μόνο ζτςι μπορείτε να μεταδϊςετε τθν ενζργεια ςασ και 
ςτουσ υπόλοιπουσ ςασ ςυνεργάτεσ και να χτίςετε μακροπρόκεςμα τθν οικονομικι ςασ ανεξαρτθςία.   

 

      

Μθν παίρνετε 
εςπευςμζνεσ αποφάςεισ 

ςχετικά με τθν επιλογι τθσ 
επιχείρθςθσ δικτυακοφ 

μάρκετινγκ που κα 
χτίςετε. Ο χρόνοσ ςασ 

είναι θ ηωι ςασ. 
παταλϊντασ το χρόνο 
ςασ, ςπαταλάτε τθ ηωι 
ςασ. Η λιψθ των καλϊν 
αποφάςεων ςθμαίνει 

αξιολόγθςθ των 
γεγονότων. Η προςπάκεια 

αξίηει τον κόπο, ςασ 
εξοικονομεί χρόνο και 

χριματα με τθν εξάλειψθ 
των κακϊν επιλογϊν και 
τθν εφρεςθ των νικθτϊν. 
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Ρλθρϊνεςτε! 

Αντί να πλθρϊνετε 

          

 

 

                 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ασ ανταμεύβει πλουςιοπϊροχα το καταπληκτικό ςύςτημα 

ανταπόδοςησ τησ FM GROUP 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε 00357‐99870758. 
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Nτζνισ Γουζιτλι/ Κυνθγείςτε τα όνειρά ςασ 

υγκεντρωθεύτε ςτουσ ςτόχουσ ςασ 
  

 

Το μεγαλφτερο βαςανιςτιριο που κα μποροφςαν να μασ κάνουν κα 
ιταν ίςωσ να μασ αναγκάςουν να παρακολουκοφμε ςυνεχϊσ για τθν 
υπόλοιπθ ηωι μασ,  μια επαναλαμβανόμενθ ταινία τθσ ηωισ που κα 
μποροφςαμε να ζχουμε, αν είχαμε τολμιςει να πιςτζψουμε και 
είχαμε κυνθγιςει τα όνειρα και τουσ ςτόχουσ που μασ ιταν 
διακζςιμα και επιτεφξιμα ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ.   
 
Μθν είςτε κεατζσ. Ραρότι όλοι λζμε ότι δεν ζχουμε αρκετό χρόνο για 
να αφιερϊςουμε ςτα όνειρα και τουσ ςτόχουσ μασ, ζχουμε ο κακζνασ 
μασ  όλο το χρόνο που υπάρχει. Κανζνασ από όλουσ μασ δεν ζχει ςτθν 
πραγματικότθτα πρόβλθμα διαχείριςθσ χρόνου. Το πρόβλθμα που 
ςτ’ αλικεια ζχουμε είναι ςυγκζντρωςθσ ςτουσ ςτόχουσ και ςτα 
όνειρά μασ. 
 
Αποςτραγγίςεισ.  Ξοδεφουμε πολφ χρόνο ανθςυχϊντασ για τα 
πράγματα που κζλουμε να κάνουμε αλλά δεν μποροφμε, αντί να 
ςυγκεντρωνόμαςτε να κάνουμε τα πράγματα που μποροφμε αλλά 
δεν κάνουμε. Θ ςτενοχϊρια για κάτι που κάναμε, ι δεν κάναμε χκεσ 
και ο φόβοσ γι’ αυτό που δεν μποροφμε να κάνουμε αφριο είναι οι 
μεγαλφτερεσ αποςτραγγίςεισ τθσ ενζργειάσ μασ ςτθ ηωι μασ.  
 
Ζνα όνειρο είναι το δθμιουργικό όραμα  τθσ ηωισ μασ ςτο μζλλον. 
Είναι το πϊσ κα κζλαμε θ ηωι μασ να γίνει. Ζνασ ςτόχοσ είναι αυτό 
που ζχουμε τθν ιδιαίτερθ πρόκεςθ να πραγματοποιιςουμε. Πμωσ 
πολλοί άνκρωποι γίνονται παρατθρθτζσ και παραδίδονται 
μοιρολατρικά να βιϊνουν τθν επιτυχία μζςα από  τα επιτευγμάτα 
των άλλων.   
 
Μποροφν να δουν τθν επιτυχία για τουσ άλλουσ αλλά δεν μποροφν 

να τθ φανταςτοφν για τουσ εαυτοφσ τουσ.  Τα όνειρα και οι ςτόχοι είναι τα προμθνφματα  όλων αυτϊν που κα 
ζλξουμε ςτθ ηωι μασ.  Μπορείτε να γίνετε ο ςεναριογράφοσ, πρωταγωνιςτισ, και  παραγωγόσ μιασ Οςκαρικισ 
επικισ ηωισ,  ι ο κομπάρςοσ μιασ ταινίασ  δευτζρασ διαλογισ που κάποιοσ άλλοσ ςκθνοκζτθςε για ςασ; Tι 
προτιμάτε;  

 
Mείνετε ςυγκεντρωμζνοι ςε ςασ. Βεβαιωκείτε δεν υπολογίηετε τουσ 
ςτόχουσ ςασ με βάςθ τουσ ςτόχουσ των άλλων. Αποφφγετε τθν τάςθ 
να μετράτε τθ δικι ςασ πρόοδο κοιτϊντασ από το φράκτθ ενόσ πιο 
πράςινου κιπου. Υπάρχουν πολλοί που ξεκίνθςαν λίγο πριν από ςασ 
και μπορεί να αποκαρρυνκείτε αν τουσ δείτε να δρζπουν επιτυχίεσ 
τθν ϊρα που κάποιοσ από τουσ ςπόρουσ ςασ μόλισ και μετά βίασ ζχει 
μπει ςτο ζδαφοσ.  
 
Θ ςφγκριςθ ςπάνια οφελεί κάποιον. Ράντα μπορείτε να βρείτε ζναν 
πιο ζξυπνο, πιο νζο, πιο ϊριμο, πιο ςοφό, πιο πλοφςιο,  πιο ευφυι, 
πιο εμφανίςιμο, ι πιο ςκλθρά εργαηόμενο, ι πιο αποτελεςματικό 
από ςασ.  Συνζχεια ςτθ ςελίδα 31 
 

      

 

Ο Ντζνισ Γουζιτλι είναι ζνασ 
από τουσ πιο 
αναγνωριςμζνουσ Αμερικανοφσ 
ςυγγραφείσ, λζκτορασ και 
ςφμβουλοσ παραγωγικότθτασ 
ςτθν υψθλι απόδοςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ επίτευξθσ. Είναι 
ςυγγραφζασ 15 βιβλίων, πολλά 
από τα οποία ζχουν γίνει 
διεκνι μπεςτ ςζλερ. Για ζνα 
πλιρεσ βιογραφικό του 
διαβάςτε εδϊ.  

 

http://www.waitley.com/Meet%20Denis%20Waitley.html
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Πταν κάνετε ςυγκρίςεισ ςτισ οποίεσ τοποκετείτε τον εαυτό ςασ κάτω από 
τουσ άλλουσ,  προετοιμάηεςτε για μια αποκάρρυνςθ που κα ςασ 
αποτρζψει προκαταλαμβάνοντάσ ςασ ακόμθ και κι από το να αςχολθκείτε 
ςοβαρά με  τουσ ςτόχουσ ςου.  
 
Μπορεί να ανακαλφψετε ακόμθ άλλουσ οι οποίοι που δεν υπολογίηουν το 
τι ζχετε γίνει ι το τί φιλοξοδείτε να γίνετε. Αποφφγετε επίςθσ τθν τάςθ να 
ςυγκρίνετε τον εαυτό ςασ με αυτοφσ. Θα χαμθλϊςετε τουσ ςτόχουσ ςασ 
και κα μπειτε ςτο μζςο όρο τθ ςτιγμι που κα μποροφςατε να ζχετε άριςτα 
αποτελζςματα.  
 
Μπορεί ακόμθ να φτάςετε ςτο ςθμείο να ςκεφτείτε ότι αξίηετε 
περιςςότερθ επιτυχία από τουσ άλλουσ ι ότι θ επιτυχία βρίςκεται 
μπροςτά ςασ οτιδιποτε κι αν κάνετε. Και τα δφο είναι λανκαςμζνεσ 
εικαςίεσ. Θ επιτυχία δεν είναι μια πίτα με περιοριςμζνο αρικμό 
κομματιϊν.  
 
Θ επιτυχία των άλλων ζχει πολφ μικρι επίπτωςθ ςτθ δικι ςασ επιτυχία. 
Εςείσ κι όλοι όςοι γνωρίηετε μπορείτε να γίνετε επιτυχθμζνοι χωρίσ 
οποιοςδιποτε άλλοσ να δεχκεί οπιςκοδρόμθςθ, ηθμιά  θ πτϊςθ. Οφτε θ 
δικι ςασ επιτυχία μετριζται με ότι λζνε ι πετυχαίνουν οι άλλοι. Μόνο 
εςείσ μπορείτε να ορίςετε αλθκινά τθν επιτυχία ςασ και μόνο εςείσ 
μπορείτε ςτθν πραγματικότθτα να τθν  μετριςετε.     
 

                                
 

 

     Ο Εκελοντιςμόσ Χαρίηει Ιςορροπία 

     Συνζχεια από τθ ςελίδα 25 

5. Πϊσ καλφπτεται  αυτι θ ανάγκθ;  
-Μζςω διαφόρων δραςτθριοτιτων όπωσ με τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ψυχολογικισ ι άλλθσ 
ςτιριξθσ των οικογενειϊν των  χρθςτϊν. Επιβάλλεται  ωςτόςο  θ υφιςτάμενθ νομοκεςία να 
τροποποιθκεί  ζτςι που οι χριςτεσ να κεωροφνται άτομα ειδικισ προςταςίασ και μζριμνασ και όχι 
εγκλθματίεσ. Να τυγχάνουν κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ για το δικό τουσ καλό, των 
οικογενειϊν τουσ και του κοινωνικοφ ςυνόλου γενικότερα. Επιπλζον είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να 
γίνει επζκταςθ των κζντρων απεξάρτθςθσ. 
  
6. Πόςο βoθκάει ςτθν ιςορροπία ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ ηωισ ςασ θ εναςχόλθςθ με τον 
εκελοντιςμό; 
-Βοθκάει ςθμαντικά κακϊσ ςε κάνει να αντιμετωπίηεισ με ψυχραιμία τα διάφορα κακθμερινά 
προβλιματα και να βλζπεισ με κετικι ςκοπιά τθ ηωι. Επίςθσ ςε βοθκά να κζτεισ ςτόχουσ και να 
προςπακείσ να τουσ πετφχεισ. 
  
7. Σε ποιοφσ τομείσ μπορεί κάποιοσ να αςχολθκεί με εκελοντικό ζργο;  
-Υπάρχουν αρκετοί τομείσ για ανκρϊπουσ που κζλουν προςφζρουν υπθρεςίεσ εκελοντιςμοφ, εάν 

μποροφν να διακζςουν ζςτω και ελάχιςτεσ ϊρεσ τθν βδομάδα. Ππωσ ςτθ βοικεια ανκρϊπων που 

πάςχουν από διάφορεσ αςκζνειεσ,  ςτθ μάχθ ενάντια ςτισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ,  ςτθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ κ.α.   
 

 
Αποφφγετε τθν τάςθ να 

ςυγκρίνετε τον εαυτό ςασ 
με τουσ όςουσ δεν 

εκτιμοφν το τι ζχετε 
πετφχει ι το τι 

φιλοδοξείτε να πετφχετε. 
Θα χαμθλϊςετε τουσ 

ςτόχουσ ςασ και κα μπείτε 
ςτο μζςο όρο, τθ ςτιγμι 
που κα μποροφςατε να 

ζχετε άριςτα 
αποτελζςματα. 

 



ΡΟΣ ΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ  

32 | Σ Ε Λ Ι Δ Α                                                      Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 0 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φαμογελϊςτε!  

Ειδικϊ, ςτα δύςκολα! 

 


