
     ΠΡΟ ΠΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 
ΜΜθθννιιααίίοο  ΘΘλλεεκκττρροοννιικκόό  ΡΡεερριιοοδδιικκόό  ΚΚααλλιισσ  ΚΚααττάάςςττααςςθθσσ Χ ΤΤεεφφχχοοσσ  1133  Χ ΑΑππρρίίλλιιοοσσ    22001100 

 
 

 

  

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                            ΑΑΝΝΤΤΛΛΟΟΥΥ  ΝΝΛΛΚΚΟΟΛΛ  

                                                                                                                                                                        ””ΘΘ  ααγγάάππθθ  εείίννααιι  

                                                                                                                                                                            ττοο  φφυυςςιικκόό  μμαασσ                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              ζζννςςττιικκττοο””  

                                                                                               Φραουλομαγεία  

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              ΕΕΣΣΚΚΕΕ--ΤΤΗΗΕΕΛΛ  ΧΧΛΛΚΚΣΣ  

                                                                                                                                                                                  ΧΧρριιμμαατταα  κκααιι      

                                                                                                                                                                      ννόόμμοοσσ  ττθθσσ  ζζλλξξθθσσ  

                                                                                           

                                                                                          Θ κλθρονομικότθτα  

                                                                                                                                                                                                                                δεν εμποδίηει  

                                                                                                                  τθν ευκαιρία                                                

                       

  

111222   ΜΜΜήήήνννεεεςςς   μμμαααζζζίίί,,,   ΣΣΣΑΑΑΣΣΣ   ΕΕΕΥΥΥΦΦΦΑΑΑΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ!!!      
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    11  ρξόλνο  μαζί! ας ευχαριστούμε 
 

 

“πγραξεηήξηα γηα κηα ρξνληά ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ γεκάηε από ελνξάζεηο, 

αλαθάιπςε θαη ζύλδεζε. Σηο θαιύηεξεο επρέο κνπ.” 

 

Dr. Linda Papadopoulos, ζςγγπαθέαρ-τςσολόγορ  

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

 

“Υίιηεο επρέο ζηελ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ. Να ζπλερίδεη ην αλεθηίκεην έξγν ηεο, λα 

είλαη πάληα πξώηε ζηηο θαξδηέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλαγλσζηώλ.» 

  

Ειπήνη Καλαμάπη-Νικολάκη, ζςγγπαθέαρ 

 

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

  

 “Εύρνκαη ε ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ λα ζπλερίζεη λα θπθινθνξεί κε ηελ ίδηα 

επηηπρία πνπ θπθινθνξεί κέρξη ζήκεξα θαη λα απνθηά όιν θαη πεξηζζνηέξνπο 

πηζηνύο αλαγλώζηεο!” 

  

Δήμηηπα Γοςλά,  πποζυπολόγορ αιζθηηικόρ 

 

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

 

“Κάλε ηόζα πνιιά όλεηξα ζαλ λα είλαη λα δήζεηο γηα πάληα. Ζήζε όκσο κε ηόζν πάζνο 

ηελ θάζε κέξα ζνπ ζαλ λα είλαη ε ηειεπηαία ζνπ. Πνιύ αγάπε θαη θάζε επηηπρία γηα ηα 

πξώηα γελέζιηα ηεο ΠΡΟΩΠΙΚΗ  ΕΤΕΞΙΑ.” 

 

Μιπάνηα Σιδεπά,  ζύμβοςλορ πποζυπικήρ ανάπηςξηρ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Η ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ ήξζε θαη έδσζε κηα δηαθνξεηηθή λόηα ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα όινλ απηό ην ρξόλν. Επρόκαη λα ζπλερίζεη  κε ηνλ ίδην 

ξπζκό.”   

 

Παναγιώηηρ Μεηαξάηορ, καθηγηηήρ Μεθόδος Σίλβα – εκδόηηρ 

 

 

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

 

 “πγραξεηήξηα γηα ηα πξώηα γελέζιηα ηεο ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ θαη γηα 

όιε ηε ζθιεξή δνπιεηά πνπ ν Άξεο θάλεη ζ’ απηήλ! Είζε ην πεξηνδηθό λα 

ζπλερίζεη λα επεκεξεί, ζπγθεληξώλνληαο λένπο ζπλδξνκεηέο πνπ ζα 

ελεκεξώλνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπο. Happy 

Birthday!” 

 

Ειπήνη Λοςκαίδη, ειζηγήηπια ζεμιναπίυν υμοθαγικήρ διαηποθήρ 

 

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

 “ε όινπο ηνπο αλαγλώζηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνύ εύρνκαη 

ρξόληα πνιιά. Μελ μερλαηε, κε ηελ ζεηηθή ζαο ελέξγεηα θαη κε ηελ επηκνλή 

κπνξείηε λα πεηύρεηε πνιιά, ηόζν ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία, όζν 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ζαο δσή. Πάκε ινηπόλ γηα αθόκα έλα ρξόλν 

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ.” 

Σάββαρ Θυμάρ, επισειπημαηίαρ πολςεπίπεδος μάπκεηινγκ 

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

 

“Με ηελ επθαηξία ζπκπιήξσζεο ελόο ρξόλνπ εύρνκαη από θαξδηάο ζηνλ εμαηξεηηθό 

θίιν Άξε θαη ζην πεξηνδηθό ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΤΕΞΙΑ λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη θαη 

ζηα επόκελα 100 ρξόληα ηελ ίδηα πνηόηεηα, κέζα από ηελ πινύζηα πνηθηιία ζεκάησλ. 

Ο θόζκνο θαη ε επνρή καο ην έρνπλ κεγάιε αλάγθε. Καιή ζπλέρεηα κε ηελ αγάπε 

κνπ.”  

 

Άνηπορ Ιυάννος, τςσολόγορ-ζςγγπαθέαρ.  

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

    

        11  ρξόλνο μαζί! 

     ας, ευχαριστούμε 
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 Με τθν εγγφθςθ τθσ FM GROUP 
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                      Είμαςτε το αποτζλεςμα των επιλογϊν μασ 

 

Από τον Μπερτ Γκόλντμαν 

 

Πώσ θα έμοιαζε  η ζωό ςου αν όςουν καλύτεροσ; Μόνο εςύ μπορεύσ να κϊνεισ το πρώτο βόμα. 

Κϊνε κϊτι ςόμερα. Αν εύναι αργϊ το απόγευμα ό το βρϊδι όταν το διαβϊζεισ αυτό κϊνε κϊτι αύριο 

για το οπούο θα εύςαι υπερόφανοσ.  

Κϊτι που θα ςε ευχαριςτόςει.  

Δεν μπορώ εγώ να ςου πω τι εύναι αυτό. Μόνο εςύ μπορεύσ. Κϊθιςε όςυχα για μερικϋσ ςτιγμϋσ διαλογύςου και 

επικαλϋςου τον ανώτερο εαυτό ςου. Σι θα ςου ϋλεγε ο ανώτεροσ εαυτόσ ςου να κϊνεισ που να ςε κϊνει 

καλύτερο ϊτομο, ϋνα ϊτομο που θα εύςαι υπερόφανοσ γι αυτό, ϋνα ϊτομο για το οπούο θα όταν υπερόφανοι οι 

πρόγονού ςου. Και μετϊ κϊνε το. Τπϊρχει ϋνασ δρόμοσ μπροςτϊ ςου με πολλϋσ διακλαδώςεισ επϊνω του.  

Κάθεμια εμπεριϋχει μια επιλογό. Η πραγματικότητϊ ςου εύναι το αποτϋλεςμα των επιλογών που  ϋκανεσ ςτο 

παρελθόν. Η μελλοντικό ζωό ςου θα εύναι το αποτϋλεςμα των επιλογών που κϊνεισ ςτο μϋλλον. Κϊνε καλϋσ 

επιλογϋσ. Κϊθε επιλογό εύναι η αιτύα για ϋνα επερχόμενο αποτϋλεςμα.  

Καλή τύχη και εύθε ο Θεόσ να ςου χαμογελϊςει.  

                                                                                                                                  

Ένασ Χρόνοσ Μαζί                                                           

Πριν από ϋνα χρόνο ϋγραφα από αυτόν εδώ τη γωνύα ότι “ϋχω το προνόμιο να ςασ παρουςιϊςω το πρώτο τεύχοσ του 

ηλεκτρονικού περιοδικού ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ. Ένα περιοδικό που απευθύνεται ςε ςασ που θϋλετε να ζεύτε καλύτερα, 

με λιγότερο ϊγχοσ, με περιςςότερο νόημα, με πιο πολλό χαρϊ και ευεξύα, που θϋλετε να εύςτε και να αιςθϊνεςτε καλϊ 

με τον εαυτό ςασ και τουσ ϊλλουσ…”  

Tώρα, ένα χρόνο μετϊ, ϋχω το προνόμιο να ςασ παρουςιϊςω από την ύδια γωνιϊ το 13ο τεύχοσ τησ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΕΥΕΞΙΑ, το πρώτο του δεύτερου χρόνου τησ, και την αρχό για ϋνα νϋο ταξύδι μϋςα ςτον εαυτό, ςυναρπαςτικό, 

προκλητικό και ϊγνωςτο όπωσ πϊντα. Θϋλω να ευχαριςτόςω από τα βϊθη τησ καρδιϊσ μου όλουσ εςϊσ που 

αγαπόςατε, ςτηρύξατε, εμπνεύςατε, βοηθόςατε, ενιςχύςατε - και ςυνεχύζετε να το κϊνετε ςυνεχώσ- αυτόν την 

προςπϊθεια που εμϋνα προςωπικϊ μου ϊνοιξε πολλούσ δρόμουσ κι ελπύζω το ύδιο κι εςϊσ.  

Στον ένα χρόνο τησ η ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ φιλοξϋνηςε αποκλειςτικϋσ ςυνεντεύξεισ από προςωπικότητεσ πρώτησ 

κλϊςησ ςτο χώρο του πνεύματοσ, τησ ςκϋψησ και τησ προςωπικόσ ανϊπτυξησ καθώσ και κεύμενα μοναδικόσ αξύασ. το 

δεύτερο χρόνο τησ ευελπιςτεύ να ςυνεχύςει να ςασ εμπνϋει και να ςασ καθοδηγεύ και να ςασ κϊνει να εύςτε και να 

αιςθϊνεςτε καλϊ κϊθε ςτιγμό! Και να ξϋρετε ότι τα καλύτερα ϋρχονται...    

 

Υ.Γ. Ευχαριςτώ τη Μ. Μονρόε για το γενέθλιο εξώφυλλο ςτέλοντασ τησ την αγάπη μασ  όπου κι αν είναι.                                                                                                   

 

                                                                                                    ΑΡΗ ΝΟΣΗ 

 

 

http://blog.theamericanmonk.com/
http://www.facebook.com/r.php?r=100&u=p
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Η ανακύκλωςη είναι τρόποσ ζωήσ.  
Ότι δεν ςασ χρειάζεται δώςτε το ςε κάποιον 

που το έχει ανάγκη ή ςτείλτε το για ανακύκλωςη.  
Θα νιώςετε όμορφα που το κάνατε.  



ΡΟΣ ΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ  

7 | Σ Ε Λ Ι Δ Α                                                          Α Ρ  Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 0  

 

 

 

Αντριου Νίκολ/υνϋντευξη 

Η αγάπη είναι φυςικό ένςτικτο 

H αγάπε είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο αλζξώπηλεο θαξδηάο. Μαζαίλνπκε λα αγαπνύκε από ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ καο αγαπνύλ. 

 

 

1. Νομίηετε ότι οι άνκρωποι πρζπει να ξαναεκπαιδευτοφν για να μάκουν 
πϊσ να αγαποφν ι δεν υπάρχει ανάγκθ εκπαίδευςθσ ς’ αυτό το κζμα;  
 
- Ρότε εκπαιδεφτθκαν οι άνκρωποι πϊσ να αγαποφν; To να αγαπάμε 
είναι ζνα φυςικό ζνςτικτο. Ροιοσ εκπαίδευςε τα πουλιά 
πωσ να πετοφν;  
Ζχω γράψει ςε προθγοφμενθ 
φορά  ότι θ αγάπθ είναι 
ςυνθκιςμζνθ, θ αγάπθ είναι 
ανιαρι, θ αγάπθ είναι θ 
φυςικι κατάςταςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ καρδιάσ, είναι το 
μινυμα που μεταφζρει το 
ςθμάδι μασ από τθ μιτρα, αλλά 
μόνο οι καλφτεροι από εμάσ κα 
τολμιςουν να το διαβάςουν και 
ακόμθ κι όταν τολμιςουμε να το 
διαβάςουμε ςε κάποιουσ που ποτζ δεν 
μποροφν να το καταλάβουν, εξακολουκεί να 
βρίςκεται εκεί μζςα μασ όπωσ οι δακτφλιοι ςτον κορμό ενόσ δζντρου  ι 
οι γραμμϊςεισ ςε ζνα κοχφλι, ωσ μζροσ μασ, ςθμαδεφοντασ τα χρόνια 
και τθν ανομβρία και τθν ανάπτυξθ, ακόμθ κι αν κανζνασ δεν το βλζπει 
ζωσ ότου κοπεί το δζντρο. Μακαίνουμε να αγαποφμε από τουσ 
ανκρϊπουσ που μασ αγαποφν. Μερικοί από μασ ζχουν καλφτερουσ 
δαςκάλουσ, αυτό είναι όλο. 

2. Το γράψιμο είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να οργανϊςεισ τθ ςκζψθ ςου, να 
κεραπεφςεισ τον εαυτό ςου, να ελζγξεισ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ; 
 
-Δεν με ενδιαφζρει κακόλου  να ελζγχω τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  
τουλάχιςτον με  όλα όςα γράφω.  Στθν πραγματικότθτα οριςμζνεσ από 
τισ πιο ζντονεσ επικρίςεισ για τον “Καλό Διμαρχο” ζγιναν από 
ανκρϊπουσ που δυςφοροφν με το γεγονόσ ότι δεν τα διευκρινίηω όλα. 
Κα ζπρεπε να υπάρχει χϊροσ ςε ζνα βιβλίο για να κινείται ο 
αναγνϊςτθσ. Ζνα βιβλίο δεν είναι κάτι που πρζπει να κάνει τον 
αναγνϊςτθ να βαρεκεί.  
 
Το διάβαςμα δεν πρζπει να είναι μια πακθτικι λειτουργία. Δεν 
οργάνωςα τισ ςκζψεισ μου με τθ ςυγγραφι αυτοφ του βιβλίου. Ιξερα 
πϊσ επρόκειτο να τελειϊςει το βιβλίο αλλά δεν είχα ιδζα πϊσ επρόκειτο 
να φτάςουμε εκεί. Ρολφ δφςκολα μπορϊ να φανταςτϊ οτιδιποτε πιο 
αποδιοργανωτικό.  

 

Ο Άντριου Νίκολ είναι 
δθμοςιογράφοσ και ζχει καλφψει το 
ρεπορτάη τθσ Σκωτςζηικθσ Βουλισ 
για τθν εφθμερίδα “Sun” τα 
τελευταία δζκα χρόνια. Υπιρξε 
δαςοφφλακασ, ποιθτισ και 
ςυγγραφζασ μικρϊν ιςτοριϊν 
προτοφ γίνει νουβελίςτασ. Εχει 
δθμοςιεφςει πάρα πολλζσ ιςτορίεσ 
και ποιιματα. Θ πρϊτθ του νουβζλα 
ο Καλόσ Διμαρχοσ –κυκλοφορεί ςτα 
ελλθνικά από τισ εκδόςεισ ΔΙΟΡΤΑ -
ζχει γράφτει μζςα ςε 8 μινεσ ςτθ 
διαδρομι από το ςπίτι προσ τθ 
δουλειά του μζςα ςτο τρζνο. Ο 
Καλόσ διμαρχοσ κυκλοφορεί ςε 17 
χϊρεσ και ζχει μεταφραςτεί ςε 13 
γλϊςςεσ.   

http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG178_1303
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG178_1303
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 3. Η διαφορά ανάμεςα ςε μια εφθμερίδα και ζνα βιβλίο είναι ότι το 
βιβλίο είναι πιο δθμοκρατικό; 
 
- Μςωσ μποροφςεσ να ζλεγεσ 
ακόμθ ότι το βιβλίο είναι 
πιο γριγορο από μια 
εφθμερίδα ι πιο 
“εφγευςτο”. Γενικϊσ δεν 
είμαι μεγάλοσ οπαδόσ τθσ 
δθμοκρατίασ. Δεν κα ιμουν 
ευχαριςτθμζνοσ αν 
επζςτρεφα ςπίτι και 
ανακάλυπτα ότι οι γείτονζσ 
μου είχαν ςυγκεντρωκεί για 
να καλωδιϊςουν το ςπίτι 
μου. Κα προτιμοφςα να 
άφθνα ζναν θλεκτρολόγο 
να το κάνει αυτό, προφανϊσ, όλοι εμπίπτουμε  να αποφαςίηουμε πϊσ 
να λειτουργιςουμε  τθ χϊρα, που ςτθν πραγματικότθτα είναι πολφ πιο 
πολφπλοκο από το να καλωδιϊςεισ ζνα  ςπίτι. Και δεν νομίηω ότι 
υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για δθμοκρατία ςτθ λογοτεχνία ι ςε 
οποιοδιποτε είδοσ τζχνθσ. Είναι κουτό να προςποιοφμαςτε ότι όλοι οι 
αναγνϊςτεσ είναι ίδιοι ςαν τουσ άλλουσ.  Αφινοντασ κατά μζροσ  κζματα περί ορζξεωσ κι αν κάποιοι προτιμοφν 
βιβλία για βαμπίρ ι για κρυλικοφσ ντζτεκτιβ. Το γεγονόσ είναι ότι δεν είναι όλοι οι αναγνϊςτεσ καταρτιςμζνοι 
για να κατανοιςουν όλα τα βιβλία.  

Δεν κα φτάςουν ςτισ αναφορζσ, δεν κα ανοιχτοφν ςτα κζματα που πραγματεφονται. Για κάποιο λόγο θ 
δθμοκρατία δεν είναι ςχετίηεται με τον ακλθτιςμό. Δεχόμαςτε απλϊσ ότι κάποιοι άνκρωποι μποροφν να τρζξουν 
πιο γριγορα από τουσ άλλουσ.  Από δθμοκρατικι άποψθ οι εφθμερίδεσ είναι πολφ πιο ανοιχτζσ και 
προςβάςιμεσ ςτισ γενικζσ μάηεσ των αναγνωςτϊν και είναι πολφ πιο φκθνζσ από τα βιβλία. 
 
4. Είναι θ ζμπνευςθ θ πιο πολφτιμθ ανκρϊπινθ πθγι;   
-Δεν κζλω να ηιςω τόςο πολφ που να ςταματιςω να πλθςιάηω τα αςτζρια. Οι άνκρωποι, οι καλφτεροι άνκρωποι 
πλθςιάηουν πάντα κάτι καλφτερο από αυτό που είναι αλλά όςον αφορά ςτθ ςυγγραφι βιβλίων είναι θ 
εφαρμογι, όχι θ ζμπνευςθ που μετράει.   

5. Ποια είναι θ πθγι τθσ ζμπνευςισ ςου;   
-Στθν περίπτωςθ του Καλοφ Δθμάρχου, είχα ζνα όνειρο. Ονειρεφτθκα πϊσ βριςκόμουν ςτο δθμαρχείο τθσ πόλθσ 
μου όπου ο διμαρχοσ ιταν τρελά ερωτευμζνοσ με τθ γραμματζα του αλλά δεν μποροφςε να είναι μαηί τθσ.  
Σκζφτθκα ότι το όνειρο αυτό κα δθμιουργοφςε μια καλι μικρι ιςτορία και άρχιςα να τθ γράφω ςτο τραίνο προσ 
τθ δουλειά. Νόμιηα ότι θ ζκταςι τθσ κα ιταν από 6 ζωσ 10 ςελίδεσ. Μετά από 18 μινεσ είχα μια νουβζλα.   
 
6. Ζνα βιβλίο είναι κάτι παραπάνω από ζνα κείμενο;  
-Κάποια βιβλία είναι. Ζνα εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ αυτοκινιτου είναι ζνα βιβλίο.  Πμωσ δεν υπάρχει τίποτα μζςα 
του που να κρζψει τθν ψυχι ςου. Από τθν άλλθ πλευρά θ καλφτερθ νουβζλα ςτον κόςμο δεν κα ςε βοθκιςει να 
επιδιορκϊςεισ το αυτοκίνθτό ςου.   
  
7. Θ ηωι είναι ο καλφτεροσ ςυγγραφζασ;  
-Νομίηω πϊσ αυτό ιςχφει πολφ. Ράρε οποιαδιποτε εφθμερίδα και τισ περιςςότερεσ θμζρεσ μπορείσ να βρεισ 
μζςα τθσ μια ιςτορία πιο καταπλθκτικι και  πιο ςυγκινθτικι από όλα όςα βρίςκεισ ςτα βιβλία, ολόκλθρεσ 
νουβζλεσ μζςα ςε λίγεσ παραγράφουσ. Ο Ερνςτ Χζμινγουει είπε ότι  θ καλφτερθ ςφντομθ ιςτορία που διάβαςε 
ποτζ ιταν μια αγγελία εφθμερίδασ: “Ρροσ πϊλθςθ. Ραιδικά παποφτςια. Δεν φορζκθκαν ποτζ.”  

 

 

 

Πάρε οποιαδιποτε 
εφθμερίδα και τισ 

περιςςότερεσ φορζσ 
μπορείσ να βρεισ μζςα τθσ 

μια ιςτορία πιο 
καταπλθκτικι και  πιο 

ςυγκινθτικι από όλα όςα 
κα βρεισ ςτα βιβλία, 

ολόκλθρεσ νουβζλεσ μζςα 
ςε λίγεσ παραγράφουσ... 
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Έςθερ και Σζέρι Φικσ/Μϊθετε να ϋλκετε πλούτη, υγεύα και ευτυχύα  

Σα χρήματα και ο νόμοσ τησ έλξησ 

 

Η έιιεηςε ζύλδεζεο κε ηελ ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί θόζκνπο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

όισλ ησλ αηζζεκάησλ έιιεηςεο πνπ βηώλνπκε. 

  

 

Θ  Ζςκερ Χικσ είναι εμπνευςμζνθ 
ειςθγιτρια ςεμιναρίων  και μια 
ςυγγραφζασ με τισ μεγαλφτερεσ 
πωλιςεισ. Ζχει ςυγγράψει 9 βιβλία 
μαηί με το ςφηυγό τθσ Τηζρι. Το 
βιβλίο τθσ ”Τα Χριματα και ο Νόμοσ 
τθσ Ζλξθσ” μασ εκπαιδεφει να 
ζλκουμε πλοφτθ, υγεία και ευτυχία. 
Θ Χικσ εξθγεί ςε αυτό το βιβλίο ότι τα 
δφο κζματα που επθρεάηονται 
περιςςότερο χρονικά από το νόμο 
τθσ ζλξθσ είναι τα οικονομικά και θ 
φυςικι καλι κατάςταςθ.  Το να μθν 
ζχουμε αρκετά χριματα ι να μθν 
ζχουμε καλι υγεία μασ κατατάςςει 
ςτθν τζλεια κζςθ τθσ δθμιουργίασ 
περιςςότερου από αυτό που δεν 
ζχουμε. Θ Ζςκερ Χικσ εμφανίςτθκε 
ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ τθσ ταινίασ “Το 
μυςτικό” τθσ Μπερν όντα. 
Μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν 
ιςτοςελίδα τθσ εδϊ.  

Θ ζλλειψθ χρόνου δεν το πρόβλθμά ςου. Θ ζλλειψθ των χρθμάτων δεν 

είναι το πρόβλθμά ςου. Θ ζλλειψθ τθσ Σφνδεςθσ με τθν Ενζργεια που 

δθμιουργεί κόςμουσ βρίςκεται ςτθν καρδιά όλων των αιςκθμάτων 

ζλλειψθσ που βιϊνεισ. Θ ενζργεια που δθμιουργεί κόςμουσ είναι θ ίδια 

δφναμθ που κάνει τθν καρδιά ςου να χτυπά και τα μαλλιά ςου να 

μεγαλϊνουν και να χωνεφεισ τθν τροφι ςου (ΚΑΙ ςου δίνει εκλάμψεισ 

ζμπνευςθσ τθσ ιδανικισ ηωισ ςου!) κακϊσ επίςθσ ςυνεχίηει να δθμιουργεί 

αςτζρια και γαλαξίεσ και ποιοσ ξζρει τι άλλο ςτα ζςχατα του ςφμπαντοσ.  

 

Ζτςι το πραγματικό κζμα ςτθν καρδιά κάκε φόβου, ταλαιπωρίασ, ζλλειψθσ 

που μπορεί να βιϊνεισ δεν ζχει να κάνει ςε τίποτα με τθν κακι οικονομία ι 

τθν κακι παιδικι θλικία ι τθν κακι θμζρα. Ζχει να κάνει με ςζνα. Και 

ειδικά με τθν ςφνδεςι ςου με τον Ανϊτερο Εαυτό/Ρθγι/Θεό,  όπωσ κεσ 

πεσ το. 

 Αν ςου μιλοφςαμε τθν πρϊτθ θμζρα τθσ φυςικι ςου φπαρξθσ, κα 

μποροφςαμε να ςε βοθκοφςαμε αφάνταςτα λζγοντάσ ςου, “Καλοςϊριςεσ 

ςτον πλανιτθ Γθ. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείσ να γίνεισ, να κάνεισ 

ι να ζχεισ. Και θ δουλειά ςου εδϊ – θ καριζρα τθσ ηωισ ςου – είναι να 

αναηθτάσ τθ χαρά.”  Ρϊσ ςoυ φαίνεται ωσ επαγγελματικόσ 

προςανατολιςμόσ; Μπορεί να κζλεισ να ξαναδιαβάςεισ αυτι τθ φράςθ. Και 

μετά να τθν πάρεισ ΚΑΤΑ ΓΑΜΜΑ.  

 

Ο Τηόηεφ Κάμπελ είχε πει τθ φράςθ “Ακολοφκθςε τθν Ευδαιμονία ςου”.  Θ 

Χικσ λζει “Ακολοφκθςε τθ χαρά ςου”.  Ο Κάμπελ ζγραφε “καταλιγω ςτθν 

ιδζα τθσ ευδαιμονίασ επειδι ςτα Σανςκριτικά, που είναι θ μεγάλθ 

πνευματικι γλϊςςα του κόςμου υπάρχουν τρεισ όροι:  Sat, Chit, Ananda. Η 

λζξθ ‘Sat’ ςθμαίνει φπαρξθ, θ λζξθ Chit ςθμαίνει ςυνείδθςθ και θ λζξθ 

Ananda ςθμαίνει ευδαιμονία ι ζκςταςθ. Σκζφτθκα ότι δεν γνωρίηω αν θ 

ςυνείδθςι μου είναι ςωςτι ι όχι. Δεν γνωρίηω αν αυτό που ξζρω για τθν 

φπαρξι μου είναι το ςωςτό ι όχι αλλά ξζρω που είναι θ ζκςταςι μου. Ζτςι 

επετρεψζ μου να προςδεκϊ ςτθν ζκςταςθ και αυτό κα μου φζρει 

ταυτόχρονα και  τθ ςωςτι ςυνείδθςθ και  τθ ςωςτι φπαρξι μου. Νομίηω 

ότι δοφλεψε.  

 

http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/index.php
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Συνεχίηοντασ το “Ακολοφκθςε τθ χαρά ςου” ωσ το κλειδί για μια 

επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ ςτον Κάρλοσ Καςτανεντά αρζςει να λζει ότι κάκε 

δρόμοσ είναι ζνασ από εκατομμφρια δρόμουσ και ότι δεν κα ζπρεπε να 

ακολουκιςουμε ζναν δεδομζνο δρόμο παρά μόνο αν ζχει “καρδιά”, 

δθλαδι παρά μόνο αν μασ δίνει ωραίο ςυναίςκθμα,  αν μασ δίνει χαρά, 

αν ακολουκοφμε τθν ευδαιμονία μασ. Αλλά πϊσ γνωρίηουμε ςίγουρα αν 

ζνασ δρόμοσ ζχει καρδιά ι όχι; Πλοι κα το γνϊριηαν αυτό. Το πρόβλθμα 

είναι ότι κανζνασ δεν κάνει τθν ερϊτθςθ. Εςείσ κάνετε αυτι τθν ερϊτθςθ 

ςτον εαυτό ςασ;  Κι ζχετε το κάρροσ να φτιάξετε μια καριζρα ηωισ από 

τθν απάντθςθ;    

Οι πιο πολλοί άνκρωποι είναι κοντά ςε μια οικονομικι καλοτυχία που 

οφτε καν επιτρζπουν ςτον εαυτό τουσ να ζχουν τθν αγνι επικυμία τθσ, επειδι ςτθ ςκζψθ ότι μπορεί να ζρκει, 

αρχίηουν αμζςωσ να ςκζφτονται πόςο κα απογοθτευτοφν αν δεν ζρκει. Κι ζτςι με τθν ςκζψθ τθσ απϊλειασ δεν 

επιτρζπουν ςτον εαυτό τουσ να επικυμιςουν, να περιμζνουν κάτι ςπουδαίο όςον αφορά το χριμα.  

 

Κι αυτόσ είναι ο κφριοσ λόγοσ που ηουν μάλλον ςε μια μικρομεςαία οικονομικι εμπειρία. Μπορείτε να νιϊςετε τθν 

αλικεια αυτϊν των λζξεων; Δεν ιςχφει ότι τθ ςτιγμι που αρχίηουμε να ςυναρπαηόμαςτε για κάτι όχι μόνο για τα 

χριματα, αλλά και για μια καλφτερθ ςχζςθ, για ζνα καλφτερο ςϊμα, οτιδιποτε αμζςωσ φανταηόμαςτε ότι δεν το 

παίρνουμε και τθν ίδια ςτιγμι ποτζ δεν αφινουμε πραγματικά τον εαυτό μασ να ενκουςιαςτεί;  Διαλογιςτείτε, 

χορζψτε, γυμναςτείτε, φάτε καλά, γελάςτε, παίξε, δθμιουργιςτε, ταξιδζψτε, διάβαςτε, χαμογελάςτε, αγαπιςτε, 

αναπνεφςτε βακιά, βγάλτε βόλτα το ςκφλο ςασ, κάντε κετικζσ ςκζψεισ, φανταςτείτε το ιδανικό ςασ  μζλλον με 

τζτοια ζνταςθ ϊςτε να μπορείτε  να το ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ, κάντε ότι χρειάηεται για να γεμίςετε  πλιρωσ.     

 

Ρρζπει να αρχίςετε να διθγιςτε τθν ιςτορία τθσ ηωισ ςασ όπωσ κζλετε να είναι τϊρα, και να ςταματιςετε να λζτε 

τισ διθγιςεισ για το πϊσ ιταν ι για το πϊσ είναι. Και ιδοφ ζνασ ωραίοσ τρόποσ για να ςασ βοθκιςει να το κάνετε 

αυτό. Θ διαδικαςία μεταπιδθςθσ είναι απλι. Πποτε πιάνετε τον εαυτό ςου να ζχει ζνα αρνθτικό ςυναίςκθμα (αυτό 

δείχνει ότι ςτθν πραγματικότθτα αιςκάνεςτε  πωσ δεν βρίςκεςαι ςε αρμονία με κάτι που κζλετε) το ευνόθτο 

πράγμα που ζχετε να κάνετε είναι να ςταματιςετε  και να πείτε ςτον εαυτό ςασ “ Νιϊκω ζνα αρνθτικό ςυναίςκθμα, 

που ςθμαίνει ότι δεν βρίςκομαι ςε αρμονία με κάτι που κζλω. Ροιο είναι αυτό που κζλω;  Kάκε φορά που νιϊκετε 

άςχθμα μακαίνετε κάτι πολφ ςθμαντικό, μακαίνετε πϊσ δεν κζλετε να αιςκάνεςτε, και τι δεν κζλετε. Τθ ςτιγμι τθσ 

γνϊςθσ αυτοφ που δεν κζλετε  ρωτιςτε τον εαυτό ςασ, “ωραία, ςίγουρα δεν είναι αυτό που κζλω, τι ΕΙΝΑΙ αυτό 

που κζλω;” Αν ςυνεχϊσ ρωτάτε  τον εαυτό ςασ  τι ΕΙΝΑΙ αυτό που κζλετε αμζςωσ ανεβάηετε τθν ενζργειά ςασ 

περιςςότερο προσ εκείνο που κζλετε από ότι προσ εκείνο που δεν κζλετε.  

Εκείνεσ οι ςτιγμζσ ςτθ ηωι ςασ που νιϊκετε απόλυτθ αγαλλίαςθ είναι οι ςτιγμζσ τθσ πλιρουσ ευκυγράμμιςθσ με 

τθν Ρθγι μζςα ςασ.  Ραρότι οι γονείσ ςασ  και οι δάςκαλοί ςασ  ζχουν ωσ επι το πλείςτον καλζσ προκζςεισ 

ενδιαφζρονται παρόλαυτά πιο πολφ να βρίςκετε τρόπουσ να τουσ ικανοποιείτε από ότι να βρίςκετε τρόπουσ να 

ικανοποιείτε τον εαυτό ςασ. Ζτςι λοιπόν ςτθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ όλοι ςχεδόν οι άνκρωποι, ςε όλεσ 

ςχεδόν τισ κοινωνίεσ χάνουν τουσ τρόπουσ τουσ επειδι παροτρφνονται ι ωκοφνται μακρυά από το δικό τουσ 

Σφςτθμα Κατεφκυνςθσ. Στθν πραγματικότθτα ζχουμε μόνο δφο ςυναιςκθματικζσ επιλογζσ. Τθν επιλογι του να 

αιςκάνεςαι καλφτερα και τθν επιλογι του να αιςκάνεςαι χειρότερα. Θα μποροφςαμε να ποφμε επακριβϊσ ότι 

υπαρχουν μόνο δφο ςυναιςκιματα και ότι αξιοποιείτε αποτελεςματικά το ςφςτθμα κατεφκυνςισ ςασ όταν ςκόπιμα 

επιλζγετε το καλφτερο ςυναίςκθμα από τισ δφο επιλογζσ.  

Τν παξαπάλω θείκελν είλαη βαζηζκέλν ζηηο ηδέεο ηνπ βηβιίνπ ηωλ  Εζζεξ-Τδέξη Χηθο Μoney and the Law of 

Attraction (Ta ρξήκαηα θαη ν Νόκνο ηεο Έιμεο). 
 

 

 

Εκείνεσ οι ςτιγμζσ ςτθ ηωι 

ςασ που νιϊκετε απόλυτθ 

αγαλλίαςθ είναι οι ςτιγμζσ 

τθσ πλιρουσ 

ευκυγράμμιςθσ με τθν 

Πθγι μζςα ςασ.   
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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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Eιρινθ Λουκαϊδου/ Συνταγζσ από τθ φφςθ 

Υραουλο-μαγεία 
 Πεξίνδνο ηεο θξάνπιαο απηή θαη θηηάμηε κηα θαηαπιεθηηθή θξακπι κε θύξην ζπζηαηηθό – ηη άιιν – ζαπκάζηεο 

θόθθηλεο θξάνπιεο. 

 
Φράουλα κραμπλ. Αυτι είναι μια αγαπθμζνθ ςυνταγι για τον κόςμο τθσ 
ωμοφαγίασ, και υπάρχουν πολλζσ εκδοχζσ τθσ. Εδϊ είναι θ δικι 
μου εκδοχι. Φυςικά το καλφτερο είναι να 
χρθςιμοποιιςετε βιολογικζσ 
φράουλεσ αλλά 
μπορεί να είναι 
ακριβζσ.  
 
Καλό είναι να 
μουλιάςετε τισ 
φράουλεσ ςε ξφδι ι 
λεμόνι για 7 με 8 
λεπτά. Μπορείτε 
επίςθσ να αγοράςετε 
φράουλεσ καλλιζργειασ 
ελεφκερθσ από ορμόνεσ 
που είναι λιγότερο 
ακριβζσ από τισ 
βιολογικζσ.  
 
Δεδομζνθσ τθσ 
υπενκφμιςθσ  του μουλιάςματοσ των 
αμυγδάλων και τθσ βρϊμθσ αυτι θ ςυνταγι μπορεί να γίνει πολφ 
γριγορα.  
 
Σσζηαηικά  
-3 θλιηδάνια θράοσλες  
-1 θλιηδάνι αμύγδαλα (μοσλιαζμένα για λίγες ώρες) 
-1 / 2 θλιηδάνι πλιγούρι ωμής βρώμες (καλύηερα να μοσλιαζηεί από 
12 έως 24 ώρες). 
-1 / 2 θλιηδάνι ζπόροι λιναριού 

-4 κοσηαλιές ηες ζούπας μέλι. 
 
Μικρότερεσ ποςότθτεσ:  Σε ζνα μεςαίου μεγζκουσ πιάτου κόψτε  το 1 
φλιτηάνι με τισ φράουλεσ  ςε κυκλικά κομμάτια και τοποκετιςτε τισ 
επίπεδα ςτον πάτο του πιάτου. Αυτι είναι θ πρϊτθ ςτρϊςθ.   
 
Στθ ςυνζχεια ανακατζψτε τα αμφγδαλα, τθ βρϊμθ, το λινάρι  ςε ζνα 
μπλζντερ μζχρι να ςχθματιςτεί ζνα κραμπλ, περιχφςτε το πάνω από τισ 
φράουλεσ για να κάνετε τθ δεφτερθ ςτρϊςθ. 
Τζλοσ, αλζςτε τισ υπόλοιπεσ φράουλεσ όμωσ όχι πολφ, δεν κζλετε να τισ 
κάνετε ρόφθμα. Κρατιςτε 2-3 φράουλεσ για διακόςμθςθ.  

 
ίξτε τθν τρίτθ πλοφςια ςτρϊςθ πάνω από τα αμφγδαλα, τθ βρϊμθ και το λινάρι κατανζμοντασ ομοιόμορφα. 
Διακοςμιςτε κόβοντασ μερικζσ φράουλεσ ςτθν κορυφι. Μπορείτε να τθ φάτε αμζςωσ αλλά είναι καλφτερα να τθ 
βάλετε ςτο ψυγείο για μια ϊρα τουλάχιςτον. Καλι όρεξθ!  

 

 

 

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/


ΡΟΣ ΡΙΚΘ ΕΥΕΞΙΑ  

13 | Σ Ε Λ Ι Δ Α                                                          Α Ρ  Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 0  

 

 

 

Γουάλασ Ντ. Γουάτλασ/ Θ επιςτιμθ του μεγαλείου 

Κληρονομικότητα και ευκαιρία 

Γεννιόμαςτε με υποςυνείδθτεσ νοθτικζσ τάςεισ, αλλά όλεσ αυτζσ οι νοθτικζσ τάςεισ μποροφν να ξεπεραςτοφν.  
Όταν ο πραγματικόσ μασ εαυτόσ ξυπνιςει και ζρκει ςτθν επιφάνεια όλα αυτά μποροφν αποτιναχκοφν πολφ εφκολα. 

 
 

Δεν αποκλείςτε από την επύτευξη του μεγαλεύου εξαιτύασ τησ 
κληρονομικότητασ. Αςχϋτωσ από το ποιοι ό τι μπορεύ να όταν οι 
πρόγονού ςασ ό πόςο αμόρφωτοι και χαμηλό μπορεύ να όταν η τϊξη 
τουσ ο δρόμοσ τησ ανόδου εύναι ανοιχτόσ για ςασ. Δεν υπϊρχει 
τϋτοιο πρϊγμα όπωσ μια κληρονομημϋνη πϊγια νοητικό 
τοποθϋτηςη. Ωςχετα από το πόςο μικρό νοητικό κληρονομιϊ 
δεχόμαςτε από τουσ γονεύσ μασ αυτό μπορεύ να αυξηθεύ. Κανϋνασ 
μασ δεν γεννιϋται με την ϋλλειψη τησ ικανότητασ αύξηςησ.  
 
Η κληρονομικότητα ιςχύει όμωσ ςε κϊτι.  Γεννιόμαςτε με 
υποςυνεύδητεσ νοητικϋσ τϊςεισ. Όπωσ για παρϊδειγμα την τϊςη για 
μελαγχολύα ό για δειλύα, ό για φιλαςθϋνεια. Αλλϊ όλεσ αυτϋσ οι 
υποςυνεύδητεσ τϊςεισ μπορούν να ξεπεραςτούν. Όταν ο 
πραγματικόσ ϊνθρωποσ ξυπνόςει και ϋρθει ςτην επιφϊνεια μπορεύ 
να τισ αποτινϊξει πολύ εύκολα.  Κανϋνα πρϊγμα αυτού του εύδουσ 
δεν μπορεύ να μασ ςυγκρατόςει.  
 
Αν έχετε κληρονομόςει ανεπιθύμητεσ νοητικϋσ τϊςεισ, μπορεύτε να 
τισ εξαλεύψετε και να θϋςετε επιθυμητϋσ νοητικϋσ τϊςεισ ςτη θϋςη 
τουσ. Ϊνα κληρονομημϋνο νοητικό γνώριςμα εύναι μια ςυνόθεια 
ςκϋψησ του πατϋρα ςου ό τησ μητϋρασ ςου εντυπωμϋνη ςτον 
υποςυνεύδητό ςου. Μπορεύτε να αναπληρώςετε την αντύθετη 
εντύπωςη ςχηματύζοντασ την αντύθετη ςυνόθεια ςκϋψησ. Μπορεύτε 
να αναπληρώςετε μια ςυνόθεια ευθυμύασ ςτη θϋςη μιασ τϊςησ για 
μελαγχολύα. Μπορεύτε να ξεπερϊςετε τη δειλύα ό την φιλαςθϋνεια. 
 
Η κληρονομικότητα μπορεύ να ιςχύει, επύςησ ςε μια κληρονομικό 
διϊπλαςη του κρανύου. Τπϊρχει ςτη φρενολογύα κϊτι που 
υποςτηρύζεται αρκετϊ. Ιςχύει ότι διαφορετικϋσ ικανότητεσ 
εντοπύζονται ςτον εγκϋφαλο, και ότι η δύναμη μιασ ικανότητασ 

εξαρτϊται από τον αριθμό των κυττϊρων που δραςτηριοποιούνται ςτην αντύςτοιχη περιοχό. Μια 
ικανότητα τησ οπούασ η περιοχό του εγκεφϊλου εύναι μεγϊλη εύναι ςαν να δρα με περιςςότερη δύναμη 
από κϊποια τησ οπούασ το εγκεφαλικό τμόμα εύναι μικρό. Ψσ εκ τούτου ϊνθρωποι με ςυγκεκριμϋνεσ 
διαπλϊςεισ κρανύου επιδεικνύουν ταλϋντο ωσ μουςικού, ρότορεσ, μηχανικού και ούτε καθεξόσ.  
 
Έχει υποςτηριχθεί ότι η κρανιακό διαμόρφωςη του ανθρώπου πρϋπει ςε μεγϊλο βαθμό να επηρεϊζει 
την κοινωνικό του θϋςη ςτη ζωό, αλλϊ αυτό εύναι λϊθοσ. Ϊχει διαπιςτωθεύ ότι ϋνα μικρό εγκεφαλικό 
τμόμα με πολλϊ καλϊ και ενεργϊ κύτταρα δύνουν μια δυνατό ϋκφραςη ςτην ικανότητα όπωσ ϋνασ 
μεγαλύτεροσ εγκϋφαλοσ με πιο αδρϊ εγκεφαλικϊ κύτταρα. Ϊχει διαπιςτωθεύ ακόμη ότι με την 
μεταςτροφό τησ αρχόσ τησ δύναμησ ςε κϊθε τμόμα του εγκεφϊλου με την επιθυμύα και το ςτόχο να 
αναπτύξουμε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ταλϋντο τα εγκεφαλικϊ κύτταρα μπορούν να πολλαπλαςιϊζονται επ 
αόριςτο.  
 
 

 

 

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 Great (Θ 
επιςτιμθ του μεγαλείου) 
γραμμζνο για να χρθςιμοποιθκεί 
ςε ςυνδυαςμό με τθν επιςτιμθ 
του πλουτιςμοφ είναι ζνα 
εγχειρίδιο του πϊσ να παίρνουμε 
το μάξιμουμ από τθ ηωι δίνοντασ 
το μάξιμουμ του εαυτοφ μασ. 
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υνέχεια ςτη ςελίδα 1 

 

 

 

 

    

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  Ϊνα 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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Κάθε ικανότητα, δύναμη ό ταλϋντο που κατϋχεισ, ανεξϊρτητα πόςο μικρό 
ό ςτοιχειώδεσ, μπορεύ να αυξηθεύ. Μπορεύτε να πολλαπλαςιϊςετε τα 
κύτταρα ςτην ςυγκεκριμϋνη περιοχό του εγκεφϊλου μϋχρι να δρϊςουν με 
τη δύναμη που επιθυμεύτε.  
 
Ιςχύει ότι μπορεύτε να ενεργόςετε πιο εύκολα μϋςα από εκεύνεσ τισ 
λειτουργύεσ που εύναι πιο ευρϋωσ ανεπτυγμϋνεσ. Μπορεύτε να κϊνετε με 
ελϊχιςτη προςπϊθεια τα πρϊγματα που ςασ ϋρχονται “φυςιολογικϊ”. 
Ιςχύει όμωσ ότι αν αναλϊβετε την απαραύτητη προςπϊθεια μπορεύτε να 
αναπτύξετε οποιοδόποτε ταλϋντο. Μπορεύτε να κϊνετε ότι επιθυμεύτε να 
κϊνετε, και να γύνετε ότι θϋλετε να γύνετε.  
 
Όταν εςτιαςτείτε ςε κϊποιο ιδανικό και προχωρόςετε προσ εκεύνη την 
κατεύθυνςη όλη η δύναμη τησ ύπαρξόσ ςασ μετατρϋπεται ςτισ 
απαιτούμενεσ ικανότητεσ για την αντύληψη αυτού του ιδανικού. 
Περιςςότερο αύμα και νευρικό δύναμη πηγαύνουν ςτα αντύςτοιχα τμόματα 
του εγκεφϊλου και τα κύτταρα επιταχύνονται, αυξϊνονται και 
πολλαπλαςιϊζονται αριθμητικϊ. Η κατϊλληλη χρόςη του νου μασ θα 
οικοδομόςει ϋναν εγκϋφαλο ικανό να πραγματοποιεύ ότι ο νουσ μασ θϋλει 
να πραγματοποιόςει.     
 
Ο εγκέφαλοσ, δεν κϊνει τον ϊνθρωπο. Ο ϊνθρωποσ κϊνει τον εγκϋφαλο. Η 
θϋςη ςασ ςτη ζωό δεν παγιώνεται από την κληρονομικότητα. Ούτε 
καταδικϊζεςτε ςτα χαμηλότερα επύπεδα από τισ καταςτϊςεισ ό την 
ϋλλειψη ευκαιριών. Η Αρχό τησ Δύναμησ ςτον ϊνθρωπο εύναι επαρκόσ για 
όλεσ τισ απαιτόςεισ τησ ψυχόσ του. Κανϋνασ πιθανόσ ςυνδυαςμόσ 
καταςτϊςεων δεν μπορεύ να τον ςυγκρατόςει αν ϋχει τη ςωςτό 
προςωπικό ςτϊςη και αποφαςύςει να ανϋλθει.  
 
Η δύναμη, που ςχημϊτιςε τον ϊνθρωπο και τον προόριζε για αύξηςη, 
ελϋγχει επύςησ τισ καταςτϊςεισ ςτην κοινωνύα, τη βιομηχανύα, και την 
κυβϋρνηςη. Κι αυτό η δύναμη ποτϋ δεν αποχωρύζεται από τον εαυτό τησ. Η δύναμη που εύναι μϋςα ςασ 
εύναι μϋςα ςτα πρϊγματα γύρω ςασ, και όταν αρχύςετε να κινεύςτε προσ τα εμπρόσ τα πρϊγματα θα 
ρυθμύςουν τον εαυτό τουσ προσ όφελόσ ςασ (για να ςασ βοηθόςουν) όπωσ θα περιγρϊψουμε αργότερα. 
 
Ο άνθρωποσ ϋχει φτιαχτεύ για αύξηςη. Και όλα τα εξωτερικϊ πρϊγματα ϋχουν ςχεδιαςτεύ για την 
προώθηςη τησ ανϊπτυξόσ του. Αμϋςωσ μόλισ αφυπνύςουμε την ψυχό μασ και μπούμε ςτο δρόμο τησ 
προόδου διαπιςτώνουμε ότι όχι μόνο ο Θεόσ εύναι μαζύ μασ αλλϊ επύςησ η φύςη, η κοινωνύα καθώσ και οι 
φύλοι μασ. Και όλα τα πρϊγματα δουλεύουν από κοινού για το καλό μασ αν υπακούουμε ςτο νόμο. Η 
φτώχεια δεν αποτελεύ κώλυμα για το μεγαλεύο, επειδό η φτώχεια μπορεύ πϊντα να αφαιρεθεύ. Ο 
Μαρτύνοσ Λούθηροσ όταν όταν παιδύ τραγουδούςε ςτουσ δρόμουσ για να ζόςει. Ο Linneaus ο 
φυςιοδύφησ εύχε μόνο ςαρϊντα δολϊρια για να μορφωθεύ.  
 
Μπάλωνε τα παπούτςια του και ςυχνϊ επαιτούςε φαγητό από τουσ φύλουσ του. Ο 
Φιου Μύλερ μαθότευςε ςε ϋναν χτύςτη και ϊρχιςε να μελετϊ γεωλογύα ςε ϋνα λατομεύο. 
Ο Σζορτζ τύβενςον ο εφευρϋτησ τησ ατμομηχανόσ και ϋνασ από τουσ μεγαλύτερουσ 
πολιτικούσ μηχανικούσ όταν ϋνασ ανθρακορύχοσ που δούλευε ςε ϋνα ορυχεύο όταν 
αφυπνύςτηκε και ϊρχιςε να ςκϋφτεται. Ο Σζϋημσ Βατ που βελτύωςε την ατμομηχανό 
όταν ϋνα αςθενικό παιδύ που δεν εύχε αρκετό δύναμη για να πϊει ςτο ςχολεύο. Ο 
Αβραϊμ Λύνκολν όταν ϋνα φτωχό αγόρι. ε καθεμύα από αυτϋσ τισ περιπτώςεισ 
βλϋπουμε ότι εύναι η  αρχό τησ δύναμησ ςτον ϊνθρωπο που τον ανεβϊζει πϊνω από 
κϊθε αντύςταςη και αντιξοότητα. 
 
Τπάρχει μια αρχό τησ δύναμησ μϋςα ςου. Αν τη χρηςιμοποιόςεισ και την εφαρμόςεισ με 

ςυγκεκριμϋνο τρόπο μπορεύσ να ξεπερϊςεισ κϊθε κληρονομικότητα και να κυριαρχόςεισ ςε όλεσ τισ 
καταςτϊςεισ και τισ ςυνθόκεσ και να γύνεισ μια ςπουδαύα και ιςχυρό προςωπικότητα.   

 
 

Τν παξαπάλω θείκελν είλαη πξνζαξκνζκέλν από ην βηβιίν “The Science of Being Great” 

(Η επηζηήκε ηνπ κεγαιείνπ). 

 

κοπόσ τησ ζωήσ μασ 
είναι η ανάπτυξη, όπωσ 
και τησ ζωήσ των 
δέντρων και των φυτών. 
Σα δέντρα και τα φυτά 
μεγαλώνουν αυτόματα 
και ςε ςυγκεκριμένεσ 
προδιαγραφέσ.  Ο 
άνθρωποσ μπορεί όμωσ 
να μεγαλώςει κατά 
βούληςη. Σα δέντρα και 
τα φυτά μπορούν να 
αναπτύξουν 
ςυγκεκριμένεσ 
δυνατότητεσ και 
χαρακτηριςτικά. Ο 
άνθρωποσ μπορεί να 
αναπτύξει κάθε δύναμη 
που εμφανίζεται ή έχει 
εμφανιςτεί από 
οποιοδήποτε άνθρωπο, 
οπουδήποτε. 
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όμπερτ Θλίασ Νάτηεμι/ Διαπροςωπικι επικοινωνία 

Tι είναι αγάπη 
 
 

Η αγάπθ είναι θ μεγαλφτερι μασ ανάγκθ. Είναι θ υπεράνω πιο ολοκλθρωμζνθ κατάςταςθ.  
 

                                                             
 

Αγαποφμε πραγματικά ι απλϊσ είμαςτε προςκολθμμζνοι , ταυτιςμζνοι ι 

εξαρτϊμενοι από τα άτομα που “αγαπάμε”; 

Eίναι θ αγάπθ μασ ελεφκερθ και χωρίσ όρουσ ι μιπωσ είναι ανακατεμζνθ 

με διάφορεσ ανάγκεσ, ςυνκικεσ και απαιτιςεισ; 

Τι είναι αγάπθ χωρίσ όρουσ.  Μασ είναι δυνατό να τθν καλλιεργιςουμε; 

Ροια είναι θ διαφορά ανάμεςα ςτθν αγάπθ και τθν προςκόλλθςθ; 

Ρϊσ μποροφμε να αποφαςίςουμε αν αυτό που νιϊκουμε είναι αγάπθ ι 

προςκόλλθςθ; 

Ρϊσ μποροφμε να εξαγνίςουμε τθν αγάπθ μασ και να μετακινθκοφμε ςε 

ζνα ανϊτερο επίπεδο ςυνείδθςθσ; 

Οριςμόσ τθσ αγάπθσ Θ αγάπθ είναι μια πολφ δφςκολθ λζξθ να οριςτεί. 

Κςωσ επειδι θ πραγματικότθτά τθσ προςεγγίηει πνευματικζσ διαςτάςεισ, 

που είναι πζρα από το χρόνο και το χϊρο και επομζνωσ από τθν 

κατανόθςι μασ. 

Θ αγάπθ πικανόν είναι πιο εφκολο να περιγραφεί με το τι δεν είναι. Θ 

αγάπθ δεν είναι φόβοσ, βλάβθ, πόνοσ, ηιλεια, δριμφτθτα, μίςοσ, 

διαχωριςμόσ, λαγνεία, προςκόλλθςθ, επικετικότθτα, εγωκεντριςμόσ, 

αδιαφορία, κτθτικότθτα, καταπίεςθ θ λίςτα ςυνεχίηεται.  

 

Θ αγάπθ όπωσ ο Θεόσ, θ γαλινθ και άλλεσ πνευματικζσ πραγματικότθτεσ, 

μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ πιο εφκολα μζςα από τα αποτελζςματα 

που δθμιουργοφν. Δεν μποροφμε να δοφμε τον άνεμο, αλλά μποροφμε να 

δοφμε τα αποτελζςματά του, όπωσ το κρόϊςμα των φφλλων, τθν 

ταλάντευςθ των κλαδιϊν, ι τον ιχο τθσ βουισ του αζρα. Ξζρουμε  ότι ο άνεμοσ υπάρχει από τισ διάφορεσ 

παρενζργειζσ του. Ξζρουμε ότι υπάρχει ζνασ Δθμιουργόσ επειδι αντιλαμβανόμαςτε το αποτζλεςμά του – 

τθν ίδια τθν δθμιουργία του.  

 

Ροια είναι λοιπόν τα αποτελζςματα τθσ αγάπθσ; Θ αγάπθ δθμιουργεί αιςκιματα ενότθτασ. Νιϊκουμε προσ 

τουσ άλλουσ όπωσ νιϊκουμε προσ τον εαυτό μασ. Ενδιαφερόμαςτε για τθν ευθμερία τουσ, τθν ευτυχία τουσ, 

τθν επιτυχία τουσ, τθν υγεία και τθν πνευματικι εξζλιξι τουσ τόςο όςο ενδιαφερόμαςτε και για τισ δικι 

μασ.  Το να αγαπάμε τουσ άλλουσ ςθμαίνει να τουσ κζλουμε να είναι ευτυχιςμζνοι με οποιδιποτε τρόπο 

τουσ οδθγεί ςτθν ευτυχία τουσ. Γεννά κατανόθςθ, υπομονι, ςυγχϊρθςθ, ευτυχία, ενκουςιαςμό, γαλινθ, 

χαρά, εκπλιρωςθ και επικυμία να βοθκάσ με όποιο τρόπο μπορείσ. Θ αγάπθ είναι επζκταςθ πζρα από τουσ 

περιοριςμοφσ του εγϊ μασ.  Είναι θ ικανότθτα να ταυτιηόμαςτε με τον άλλο, να επιτρζπουμε να φφγει το 

ενδιαφζρον για τον εαυτό μασ και τισ προςωπικζσ μασ ανάγκεσ αρκετά ϊςτε να ακοφμε πραγματικά και να 

καταλαβαίνουμε τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των άλλων. 

 

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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Σθμαίνει  να ενδιαφερόμαςτε αρκετά ϊςτε να κυςιάηουμε, όταν χρειάηεται, τθ δικι μασ ευχαρίςτθςθ και επικυμία 

όταν οι ανάγκεσ των άλλων είναι εμφανζςτατα πιο ςθμαντικζσ. 

 Θ αγάπθ είναι θ δφναμθ που φζρνει ενότθτα και αρμονία. Είναι θ ”κόλλα” του ςφμπαντοσ. Βοθκά άτομα με 

διαφορετικό εγϊ, επικυμίεσ, προγραμματιςμοφσ και ανάγκεσ να ξεπερνοφν όλεσ αυτζσ τισ δυνθτικά απωκθτικζσ 

δυνάμεισ και να ενϊνονται.  

Θ αγάπθ δεν χρειάηεται τόςο πολφ να μακευτεί ι να καλλιεργθκεί, αλλά μάλλον να απελευκερωκεί ι να προζλκει από 

τα μζςα μασ ςτθν επιφάνεια. Είμαςτε αγάπθ. Θ βαςικι μασ φφςθ είναι αγάπθ. Πμωσ, θ άγνοιά μασ, ο φόβοσ και θ 

προςκόλλθςθ τθν ζχουν κάψει τόςο βακιά μζςα μασ που είναι μερικζσ φορζσ δφςκολο να τθν προςκαλζςουμε ι να τθν 

διατθριςουμε. Το να αγαπάμε τουσ άλλουσ ςτακερά, ανεξάρτθτα από τθ ςυμπεριφορά τουσ δεν είναι εφκολο επίτευγμα. 

  

Αγάπθ εναντίον ανάγκθσ. Θ δφναμθ τθσ ζλξθσ που ονομάηουμε αγάπθ εκφράηεται ςε πολλά επίπεδα και με 

αναρίκμθτουσ τρόπουσ. Το πιο βαςικό επίπεδο είναι αυτό τθσ ανάγκθσ. Συχνά χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ αγάπθ όταν ςτθν 

πραγματικότθτα εννοοφμε “ανάγκθ.”  

  

Λζμε ς αγαπϊ. Αλλά αν αναλφςουμε ςε βάκοσ τον εαυτό μασ κα αντιλθφκοφμε ότι πραγματικά εννοφμε ςε χρειάηομαι. 

Αυτό είναι το βαςικό μινυμα των περιςςότερων τραγουδιϊν για τθν αγάπθ. Θρθνοφν με λφπθ, πόνο, αγωνία και οδυρμό 

με εγκατζλειψεσ, δεν μπορϊ να ηω χωρίσ εςζνα. Σε χρειάηομαι. 

 

Αυτι δεν είναι θ υψθλότερθ μορφι αγάπθσ. Είναι αγάπθ ανακατεμζνθ με ανάγκθ, προςκόλλθςθ και εξάρτθςθ. Αν είχαμε 

κακαρι αγάπθ και ο άλλοσ γινόταν περιςςότερο ευτυχιςμζνοσ εγκαταλείποντάσ μασ ι πιο ευτυχιςμζνοσ με κάποιον 

άλλο, κα είμαςταν ευτυχιςμζνοι για εκείνον ι για εκείνθ, όχι γεμάτοι λφπθ για μασ. Το να αγαπάμε τουσ άλλουσ ςθμαίνει 

να κζλουμε να είναι ευτυχιςμζνοι, υγιείσ και επιτυχθμζνοι με κάκε τρόπο που κακοδθγοφνται να είναι.   

 

Θ αγάπθ δεν δθμιουργεί τον πόνο που νιϊκουμε όταν κάποιοσ μασ εγκαταλείψει ι μασ απορρίψει Αυτόσ ο πόνοσ 

γεννιζται από τθν εξάρτθςι μασ από το άτομο για τθν αςφάλειά μασ, τθν ευχαρίςτθςθ μασ ι τθν επιβεβαίωςι μασ.  

 

Οι ανάγκεσ και οι προςκολλιςεισ δθμιουργοφν φόβο, πόνο και βάςανα. Θ αγάπθ δθμιουργεί ευτυχία, ολοκλιρωςθ και 

τθν εμπειρία του Αλθκινοφ Εαυτοφ μασ.     

 

O Ρόκπεξη Η. Νάηδεκη ζα δώζεη ζηηο 24-25 Απξηιίνπ ζην μελνδνρείν “Πεύθνο” ζηε Λεκεζό ην ζεκηλάξην 

“Η Ειεπζεξία λα είζαη ν εαπηόο ζνπ” (ιεπηνκέξεηεο ζει.22). 

 

 

 

Οι ανάγκεσ και οι 

προςκολλιςεισ 

δθμιουργοφν φόβο, πόνο 

και βάςανα. Η αγάπθ 

δθμιουργεί ευτυχία, 

ολοκλιρωςθ και τθν 

εμπειρία του Αλθκινοφ 

Εαυτοφ μασ. 
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Παναγιώτησ Μεταξάτοσ/ Σο δυναμικό του νου 

Ξεκαθάριςε τι θέλεισ και 

μετά ζήτα και θα ςου δοθεί 

 

Σθκϊνεισ το πόδι ςου από το γκάηι κάκε φορά που αμφιβάλλεισ για το τελικό αποτζλεςμα. Πατάσ φρζνο 

κάκε φορά που ςταματάσ να ςκζφτεςαι το ςτόχο ςου.  

 

 

 

Τίποτε που να άξιηε ςτο ηωι μου δεν το πζτυχα εφκολα και 

αβίαςτα. Χρειάςτθκε πάντοτε να επιμζνω ξανά και ξανά μζχρι 

να το πετφχω. Μερικζσ φορζσ εκεί που νόμιηα ότι τζλειωςαν 

όλα και κα ιταν καλφτερα να ςταματοφςα για να μθν χάνω το 

χρόνο μου, ξαφνικά κάτι γινόταν και το “καφμα” εκδθλωνόταν.    

Μςωσ αυτόσ να είναι ο δικόσ μου τρόποσ και εςφ να μπορείσ 

χωρίσ κόπο και προςπάκεια να ζρχονται προσ εςζνα όλα όςα 

επικυμείσ. Μάλλον αυτό κα ζπρεπε να γίνεται φυςικά.  Εγϊ ζχω 

φαίνεται επθρεαςκεί πολφ από καταγραφζσ που ζχουν 

αποτυπωκεί μζςα ςτο εςωτερικό μου ςυνειδθτό όπωσ: 

 Θ ηωι είναι ζνασ αγϊνασ 

 Τα καλά κόποισ κτϊνται 

 Θ επιτυχία είναι ζνασ αρικμόσ προςπακειϊν 

 Για να πετφχεισ πρζπει να προςπακιςεισ ςκλθρά 

 Ο μθ εργαηόμενοσ μθδζ εςτιζτω 

 Τίποτε δεν ςου χαρίηεται 

 

Τζτοιεσ φράςεισ, που ζχουμε ακοφςει όλοι από τα παιδικά μασ 

χρόνια, λειτουργοφν ςαν περιοριςτικζσ πεποικιςεισ και χωρίσ 

να το ςυνειδθτοποιιςουμε ςυνκζτουν το “φίλτρο” που 

επθρεάηει τισ ςκζψεισ και τισ επιλογζσ μασ.  

 

Ζτςι προγραμματίηεται ανάλογα το βιοκομπιοφτερ δθλαδι ο 

εγκζφαλόσ μασ. Είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι ο εγκζφαλόσ 

μασ διαχειρίηεται κάκε δευτερόλεπτο 400.000.000.000 (δισ) 

ερεκίςματα (bytes) και ότι ΜΟΝΟ 2000 από αυτά τα 

ςυνειδθτοποιοφμε. 

Αυτόσ ο τεράςτιοσ πλοφτοσ πλθροφοριϊν είναι το Απεριόριςτο 

Δυναμικό του Εγκεφάλου και του Νου μασ. Εκεί είναι 

καταγεγραμμζνεσ όλεσ οι λφςεισ,  όλεσ οι επικυμίεσ όλα τα 

όνειρα και τα οράματά μασ, και το πιο ςθμαντικό είναι ότι εκεί 

βρίςκονται εκατομμφρια τρόποι να γίνουν πραγματικότθτα.  

 

 

 

 Ο Παναγιώτησ Μεταξϊτοσ εύναι 

επιτυχημϋνοσ αυτοδημιούργητοσ 

επιχειρηματύασ με πολλαπλό 

δραςτηριότητα (Εκδόςεισ ΑΛΚΤΨΝ, 

ΦΑΡΛΕΝΙΚ Α.Ε., ΕΚΔΟΕΙ BELL, 

ΓΟΤΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε., 

κ.α.) Ϊχει ςπουδϊςει Οικονομικϋσ 

Επιςτόμεσ ςτην Ανωτϊτη Βιομηχανικό 

χολό Πειραιώσ και αργότερα 

παρακολούθηςε 4 εξειδικευμϋνα ςεμινϊρια 

Μϊρκετινγκ και Πωλόςεων.   

Ϊχει ντοκτορϊ ςτον ψυχοπροςανατολιςμό 

και εύναι καθηγητόσ τησ Μεθόδου ύλβα, 

υπεύθυνοσ για την Ελλϊδα, την Κύπρο, τη 

Βουλγαρύα, την Σουρκύα, την Αλβανύα και 

τη Μϊλτα. Ϊχει επύςησ εκπαιδευτεύ για 4 

χρόνια ςτην Ατομικό Χυχολογύα και ϋχει 

διδϊξει Χυχολογύα Πωλόςεων ςε 

αναγνωριςμϋνεσ ςχολϋσ Μϊνατζμεντ και 

Μϊρκετινγκ. Διδϊςκει ςεμινϊρια 

πωλόςεων εδώ και 25 χρόνια ςε χιλιϊδεσ 

πωλητϋσ του πιο ςκληρού εύδουσ Door to 

Door, ϋχοντασ δημιουργόςει «ςχολό 

πωλόςεων» ςτον επαγγελματικό του 

χώρο. Μαζύ με τη ςύζυγό του εκδύδουν το 

περιοδικό Όλο και Καλύτερα Νϋα.  Εδώ το 

πλόρεσ βιογραφικό του.  

 

http://www.kritonou.gr/biografies.htm
http://www.silva.gr/contact.htm
http://www.kritonou.gr/images/periodiko117.pdf
//www.kritonou.gr/biografies.htm
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Το μόνο που μασ ηθτά το ςφμπαν είναι να μθ ”φιλτράρουμε” 

αυτοφσ τουσ τρόπουσ και να τουσ ςταματοφμε να ςυμβοφν ςτθ 

ηωι μασ. Δυςτυχϊσ ζχουμε εκπαιδευτεί ςτο Τι δεν μποροφμε να 

κάνουμε και όχι τι μποροφμε.  

Ζχεισ δθμιουργθκεί να αποκτιςεισ, να γίνεισ, να κάνεισ, να 

είςαι, να προςφζρεισ πολφ πιο ςπουδαία πράγματα από αυτά 

που κάνεισ τϊρα. Αυτό το νιϊκεισ κι εςφ. Κανείσ δεν μπορεί να 

το αλλάξει αυτό εκτόσ από εςζνα.  

Εςφ μπορείσ να το ενιςχφςεισ,  να το μειϊςεισ, να το κοιμιςεισ 

ι να το κάψεισ.  Οι περιςςότεροι άνκρωποι νομίηουν ότι είναι 

απαραίτθτο να γνωρίηουν όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για να βάλουν 

ζνα ςχζδιο ςε εφαρμογι από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ.   

Ξεχνοφν ότι για να 

οδθγιςεισ ζνα 

αυτοκίνθτο μζςα 

ςτθ νφχτα για 10 

χιλιόμετρα ι για 

1000, δεν είναι 

απαραίτθτο να 

φωτίηεισ όλα αυτά 

τα χιλιόμετρα με τα 

φϊτα ςου. Μπορείσ 

να κάνεισ με 

αςφάλεια το ταξίδι 

βλζποντασ μόνο τα επόμενα 70 μζτρα κάκε φορά.  Αυτό που 

χρειάηεςαι είναι να ξζρεισ που κζλεισ να πασ και πϊσ να 

ξεκινιςεισ.  

 

Τα άλλα κα ζρκουν μόνα τουσ  κακϊσ εςφ κρατάσ εςτιαςμζνο 

το νου ςου ςτον προοριςμό ςου. Σθκϊνεισ το πόδι ςου από το 

γκάηι κάκε φορά που αμφιβάλλεισ για το τελικό αποτζλεςμα. 

Ρατάσ φρζνο κάκε φορά που ςταματάσ να ςκζπτεςαι το ςτόχο 

ςου, κάκε φορά που βγαίνεισ από τον κεντρικό δρόμο και 

μπαίνεισ ςε παράδρομο (δευτερεφοντα ςτόχο). Τϊρα είναι 

ευκαιρία να χαλαρϊςεισ και να ςκεφτείσ: 

Ποια είναι όλα αυτά που κζλεισ να ςυμβοφν ςτθ ηωι ςου. 

Ποια από αυτά είναι απαραίτθτα τϊρα. 

Ποια από αυτά ςου λφνουν πρόβλθμα και βοθκοφν 

ταυτόχρονα και άλλουσ ανκρϊπουσ.  

 

Ξεκακάριςε τθ ςκζψθ ςου και μετά ΗΘΤΘΣΕ ΚΑΛ ΚΑ ΣΟΥ 

ΔΟΚΟΥΝ.   

 

Ο Παλαγηώηεο Μεηαμάηνο ζα δώζεη ην ζεκηλάξην Silva Life System 17 θαη 18 Απξηιίνπ   

ζηελ Αζήλα (μελνδνρείν Μνπζείν). Πιεξνθνξίεο ηει. 00302108054065, 00302103610822. 

 

 

 

ΑΓΑΠΗ 

 

Η Ευφυύα χωρύσ Αγϊπη, ςε 

διαφθεύρει. 

Η Δικαιοςύνη χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει αδιϊλλακτο. 

Η Διπλωματύα χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει υποκριτό. 

Η Επιτυχύα χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει αλαζόνα. 

Ο Πλούτοσ χωρύσ Αγϊπη, ςε 

υποδουλώνει. 

Η Υτώχεια χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει ακατϊδεκτο-υπερόπτη. 

H Ομορφιϊ χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει γελούο. 

Η Εξουςύα χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει τύραννο. 

Η Εργαςύα χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει ςκλϊβο. 

Η Απλότητα χωρύσ Αγϊπη, 

μειώνει την αξύα ςου. 

Η Προςευχό χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει εςωςτρεφό. 

Ο Νόμοσ χωρύσ Αγϊπη, ςε κϊνει 

δούλο. 

Η Πολιτικό χωρύσ Αγϊπη, ςε 

κϊνει εγωιςτό. 

Η Πύςτη χωρύσ Αγϊπη, ςε κϊνει 

φανατικό. 

Ο ταυρόσ χωρύσ Αγϊπη, γύνεται 

μαρτύριο. 

Η Ζωό χωρύσ Αγϊπη... δεν ϋχει 

κανϋνα νόημα... 
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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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ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ Απριλίου 

 
Σάβ. 17-18 AΚΘΝΑ, Σεμινάριο Silva Life System με τον Ραναγιϊτθ 

Μεταξάτο. Ϊρεσ  Σαβ. 10.00-19.00 Κυρ. 10.00-20.00.30μ.μ. Ξενοδοχείο 
Μουςείο, Μπουμπουλίνασ 16 (όπιςκεν Ρολυτεχνείου) 

Tθλ. 00302108054065, 00302103610822   
Ραρ 23,  ΛΕΜΕΣΟΣ, Διάλεξθ Θ Ελευκερία να είςαι ο Εαυτόσ ςου με τον 

όμπερτ Θλία Νάτηεμι. Ωρα 19.30. Ξενοδοχείο Ρεφκοσ. Οργάνωςθ: 
Αρμονικι Ηωι Κφπρου. Tθλ. 97684515 & 99696765 

Σάβ 24-25,  ΛΕΜΕΣΟΣ, Σεμινάριο Θ Ελευκερία να είςαι ο Εαυτόσ ςου με 
τον όμπερτ Θλία Νάτηεμι. Ωρεσ Σαβ 09.30-13.30 & 16.00-19.00, Kυρ. 
09.30-13.30. Ξενοδοχείο Ρεφκοσ. Οργάνωςθ: Αρμονικι Ηωι Κφπρου 

Tθλ. 97684515 & 99696765. 
Ραρ. 30-1-2,  AΚΘΝΑ, Σεμινάριο Θypnovision με τον Ραναγιϊτθ 
Μεταξάτο Iπποκράτουσ 10, 2οσ όροφοσ, γραφείο 4 (Στάςθ Μετρό 

Ρανεπιςτιμιο). Ϊρεσ: Ραρ, Σαβ, Κυρ. 10.00-19.00 
Tθλ. 00302108054065, 00302103610822  

   

            Για οποιαδιποτε αλλαγι το περιοδικό δεν φζρει καμία ευκφνθ. 
 

  

ΒΛΒΛΛΟ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Eνα ςπάνιασ ευαιςκθςίασ 

βιβλίο είναι ο Καλόσ Διμαρχοσ του 

Σκωτςζηου δθμοςιογράφου Άντριου 

Νίκολ  που κυκλοφορεί ςτα 

ελλθνικά από τισ εκδόςεισ ΔΙΟΡΤΑ. 

 

  Ο καρκίνοσ δεν εµφανίηεται 

για να µασ εξοντϊςει. Θ «επάρατθ 

νόςοσ» είναι θ φςτατθ, 

απεγνωςµζνθ προςπάκεια του 

οργανιςµοφ να ςϊςει τθ ηωι μασ 

πρεςβεφει ο Αντριου Μόριτη ςτο 

βιβλίο του Ο Καρκίνοσ δεν είναι 

Αςκζνεια  που κυκλοφορεί από τισ 

εκδόςεισ  Διόπτρα. 

 

 

Κάπνηνη ρξεηάδνληαη ην ρακόγειό ζαο! 

Δώζηε ηνπο ην απιόρεξα! 
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm 

 

http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG178_1303
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=SPG238
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=SPG238
http://www.dioptra.gr/page.aspx
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1313
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG504_1313
http://www.dioptra.gr/page.aspx?itemID=PPG177_1308
http://www.compassion.com/child-development/adopt-a-child/default.htm
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                                 ΜΙΚΕΣ ΒΛΝΤΕΟ 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 

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

Μεγάλθ αρωματικι κάβα ςτθν 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 

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 

Μηνιαίο Ηλεκτρονικό 

Περιοδικό  

Βγαύνει το πρώτο 10όμερο 

εκϊςτου μηνόσ και αποςτϋλλεται 

μόνο ςε εγγεγραμμϋνα μϋλη 

μϋςω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου 

Εκδότησ-Διευθυντήσ 

Ωρησ Νότησ 

Ιςτοτόποσ  

www.prosopikievexia.com  

(υπό καταςκευό) 

Ηλεκτρονική διεύθυνςη 

arionasorama@gmail.com 

Σαχ. διεύθυνςη 

Διαμ. 201,  Παρθενώνοσ 15 

2364  Αγ. Δομϋτιοσ 

Λευκωςύα, Κύπροσ 

Σηλέφωνα 

+357-99870758 

+357-22774523  

Βαςικόσ ςκοπόσ του περιοδικού 

εύναι να εμπνεύςει ςτουσ 

ανθρώπουσ τη δύναμη που όλοι 

κρύβουν μϋςα τουσ  και 

αξιοποιώντασ την να ζόςουν μια 

καλύτερη ζωό.  

Σα ενυπόγραφα ϊρθρα δεν 

αντικατοπτρύζουν απαραύτητα 

τισ απόψεισ και τισ θϋςεισ του 

περιοδικού. Επιτρϋπεται η 

αναδημοςύευςη των ϊρθρων 

μόνον κατόπιν ςυνεννόηςησ με 

το περιοδικό. Παροτρύνεται η 

αποςτολό με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο ϊρθρων για λόγουσ 

θετικόσ ενύςχυςησ και όπου 

ςυμβϊλλουν ςε ϋναν καλύτερο 

πλανότη.  

 

 

 

Mειϊςτε το άγχοσ και τθν ζνταςθ από το ςϊμα ςασ και τονϊςτε το νευρικό  
ςασ ςφςτθμα, επαναφζρετε τθ φυςικι ιςορροπία του οργανιςμοφ ςασ μζςω  
τθσ ρεφλεξολογίασ. Ευάγγελοσ Νίκασ, εφλεξολόγοσ. 
Τθλ. 0030 -6974116512. ΒΙΝΤΕΟ 
 
Ραράκλθςθ για βοικεια. Φαγϊςιμα, ζπιπλα, οικονομικι βοικεια και ότι άλλο 
νιϊκει κάποιοσ ότι μπορεί να προςφζρει ςε άπορθ μθτζρα 3 παιδιϊν.  
Ρλθροφορίεσ:  Μ. Μιλτιάδουσ (Λευκωςία) τθλ. 97684515, Ν. Ευςτακίου (Λεμεςόσ) 
τθλ. 99696765. 

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

Ζνκετο του Θλεκτρονικοφ Ρεριοδικοφ ΡΟΣΩΡΛΚΘ ΕΥΕΞΛΑ  Χ Απρίλιοσ 2010 

 

      

     
  

 
 

 

  

  

                              ΜΜθθ  φφοοββάάςςττεε  νναα  ξξεεχχωωρρίίηηεεττεε  

  

                                                      ΝΝττζζννιισσ  ΓΓοουυζζιιττλλιι::  
““ΔΔιιααχχεειιρριιςςττεείίττεε  ττοο  χχρρόόννοο  μμεε  ππρροοττεερρααιιόόττθθττεεσσ””  
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www.pontiki.com.cy  

www.pontiki.com.cy  

www.pontiki.com.cy  

http://www.pontiki.com.cy/
http://www.pontiki.com.cy/
http://www.pontiki.com.cy/
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Ντζνισ Γουζιτλι / Δυναμικι είςοδοσ 

Διαχειριςτείτε το χρόνο ςασ 

με προτεραιότητεσ 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ δεκηνπξγεί ειεπζεξία θη απηή   

καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ιάβνπκε απνθάζεηο θαη νη απνθάζεηο είλαη πνπ καο θηηάρλνπλ.  

 

 

Για να ηιςουμε μια πλοφςια, ιςορροπθμζνθ ηωι χρειαηόμαςτε περιςςότερο 

ςυνειδθτό ζλεγχο των ςυνθκειϊν και του τρόπου ηωισ μασ. Οι 

αποτελεςματικοί άνκρωποι ζχουν μια κανονικι ρουτίνα γφμναςθσ .   

Ρροςζχουν τθ διατροφι τουσ με πθγζσ άπαχων πρωτείνων και 

υδατάνκρακεσ βαςιςμζνουσ ςτισ φυτικζσ ίνεσ  ωσ βαςικζσ διατροφικζσ 

επιλογζσ. Χαλαρϊνουν με μουςικζσ, πολιτιςτικζσ, καλλιτεχνικζσ και 

οικογενειακζσ δραςτθριότθτεσ.  

Κοιμοφνται ικανοποιθτικά και ξεκουράηονται για να ςυναντιςουν τθν 

επόμενθ θμζρα ανανεωμζνοι και ενδυναμωμζνοι. Επιπλζον δεςμεφουν 

χρονικζσ περιόδουσ για αναψυχι και διακοπζσ  αλλά και ςχεδιάηουν μεγάλεσ 

ανενόχλθτεσ περιόδουσ εργαςίασ ςτα πιο ςθμαντικά ζργα τουσ.  

Σε αντίκεςθ με τθν κοινι αίςκθςθ τα περιςςότερα βιβλία, οι περιςςότερεσ 

καλλιτεχνικζσ δουλειζσ, ανακαλφψεισ και μουςικζσ ςυνκζςεισ 

δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια ανενόχλθτων χρονικϊν πλαιςίων και όχι 

από μερικζσ αράδεσ, λίγεσ πινελιζσ ι κάποιεσ νότεσ που μπικαν και που. 

Κάκε βιβλίο ι θχθτικό πρόγραμμα που ζχω γράψει ζχει γίνει με πεικαρχία 

12 ζωσ 15 ωρϊν τθν θμζρα ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι δζςμευςθ.  

Είναι αλικεια πϊσ μπορεί να ζχω κυςιάςει ζνα ταξίδι για ςκι ι μια ζξοδο 

διακοπϊν μια ι δφο φορζσ. Αλλά ςτθν προςπάκειά μου να επικεντρωκϊ ςτισ 

πρωτεφουςεσ εργαςίεσ, ςτον πρωτεφοντα χρόνο, το κόςτοσ των ευκαιριϊν 

ζχει αποδυναμωκεί από τθν ανταπόδοςθ των επενδυμζνων μζςων. Με τθν 

καλι διάκεςθ  των υλικϊν, χρονικϊν και ενεργειακϊν πόρων ςασ κα 

μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τισ καινοτόμεσ δυνάμεισ ςασ για να 

εςτιαςτείτε ςτθν επίτευξθ του ςτόχου.  

Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των προτεραιοτιτων δθμιουργεί ελευκερία. Θ 

ελευκερία μασ παρζχει τθν ευκαιρία να πάρουμε αποφάςεισ. Ραίρνουμε τισ 

αποφάςεισ μασ και οι αποφάςεισ μασ ςτθ ςυνζχεια μασ φτιάχνουν. Ζτςι 

αυτι τθν εβδομάδα επικεντρωκείτε ςτισ αποφάςεισ που κα φτιάξουν τουσ 

ςτόχουσ ςασ.   

 

 

     

 

Ο Ντζνισ Γουζιτλι είναι 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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        Ρλθρϊνεςτε! 

    Αντύ να πληρώνετε 
 
 

 

. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ασ ανταμεύβει πλουςιοπϊροχα το καταπληκτικό ςύςτημα 
ανταπόδοςησ τησ FM GROUP 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε 00357‐99870758 
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Αντρζασ Λωάννου / Νοθτικι καλλιζργεια 

Mη φοβάςτε να ξεχωρίςετε 
 

Ελζγξτε τισ ςκζψεισ ςασ και ελζγχετε τθ ηωι ςασ. Γιατί θ ηωι ςασ είναι ζνασ αντικατοπτριςμόσ των 

ςκζψεϊν ςασ. 

 

 

 Αν επικεντρϊνουμε 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. Και αυτι  θ κεωρία αφορά όλα 

τα όντα που ανικουν ςτο ίδιο είδοσ. Δθλαδι, όλα τα όντα που ανικουν ςτο 

ίδιο είδοσ αλλθλοεπθρεάηονται.  

Αξιοςθμείωτθ είναι θ ζρευνα που ζγινε πάνω ςε μια ομάδα πικικων, οι 

οποίοι ζςκαβαν ςτισ λάςπεσ για να βρουν πατάτεσ, που ςτθ ςυνζχεια τισ 

ζτρωγαν.  Οι ερευνθτζσ, ενϊ παρατθροφςαν τθν ομάδα αυτϊν των πικικων, 

κάποια ςτιγμι πρόςεξαν ζνα πίκθκο από τθν ομάδα να διαφοροποιεί τθν 

ςυμπεριφορά του, αρχίηοντασ να πλζνει τισ πατάτεσ μζςα ςτο ποτάμι.  

Σε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα αυτι τθν καινοφργια ςυμπεριφορά τθ 

μιμικθκαν και οι υπόλοιποι πίκθκοι τθσ ομάδασ. Οπότε ο αρικμόσ των 

πικικων που ςυμπεριφζρονταν ζτςι αυξικθκε ραγδαία και ζγινε μια μάηα. 

Πμωσ τθν ίδια ςτιγμι, ςτθν άλλθ άκρθ του πλανιτθ, μια άλλθ ομάδα 

πικικων άρχιςε να ςυμπεριφζρεται με αυτό τον τρόπο, χωρίσ οι δφο αυτζσ 

ομάδεσ να είχαν ποτζ οπτικι ι άλλθ επαφι. Είναι δθλαδι ζνασ ςυνδυαςμόσ 

του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου, μαηί με τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ. 

Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι από τθ ςτιγμι που θ ςυμπεριφορά των μελϊν μιασ 

ομάδασ φτάςει ζναν αρικμό που ονομάηεται «κρίςιμθ μάηα», τότε θ ίδια 

ςυμπεριφορά, μεταδίδεται τθλεπακθτικά μζςω τθσ ενζργειασ και ςε όλα τα 

υπόλοιπα μζλθ του ίδιου είδουσ, ςε όποιο ςθμείο του πλανιτθ και να 

βρίςκονται. Ριο απλά, αν μια ομάδα ανκρϊπων αρχίςει να ςκζφτεται και να 

ςυμπεριφζρεται με αγάπθ, αρμονία και ανκρωπιςμό τότε αυτι θ ομάδα, 

όταν ο αρικμόσ τθσ φτάςει να γίνει «κρίςιμθ μάηα», κα ζχει τθ δφναμθ να 

επθρεάςει ολόκλθρθ τθν ανκρϊπινθ φυλι.  

Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςταδιακι και ολοκλθρωτικι εξάλειψθ τθσ 

βίασ, των πολζμων, των ναρκωτικϊν, των αςκενειϊν και γενικά αυτοφ που 

ονομάηεται δυςτυχία.  Ναι αλλά πϊσ γίνεται θ αρχι κα μου πείτε. Μα όπωσ 

με τον καρραλζο και αποφαςιςτικό πίκθκο. Πταν ζνασ άνκρωποσ ξεχωρίςει 

από το πλικοσ, με μια κετικι και ωφζλιμθ ςυμπεριφορά αυτόματα γίνεται 

μειονότθτα.  

Πμωσ αν πιςτεφει βακιά ςτισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ και ςυνεχίςει να 

περπατά αυτό το δφςβατο και μοναχικό δρόμο, κάποια ςτιγμι, αργά αλλά 

ςτακερά, κα τον μιμθκεί και κα τον ακολουκιςει και κάποιοσ άλλοσ 

άνκρωποσ. Και μετά ακόμθ ζνασ και ακόμα ζνασ. Και αυτό κα γίνεται μζχρι 

να δθμιουργθκεί ο μαγικόσ αρικμόσ που ονομάηω «κρίςιμθ μάηα».  

 

 

 

 

  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. Για να 
επικοινωνιςετε μαηί του 
πατιςτε εδϊ. 

 

mailto:psycho69@cytanet.com.cy
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Οι φορείσ του AIDS μποροφν 
να αποκτοφν υγιι παιδιά 

 

Άντρεσ  φορείσ του ιοφ του 
AIDS μποροφν  να 
αποκτιςουν υγιι παιδιά 
μετά από κεραπεία που 
προςφζρεται ςτο Κζντρο 
AIDS του Ρανεπιςτθμιακοφ 
Νοςοκομείου Hadassah ςτθν 
Ιερουςαλιμ. Το Hadassah 
είναι το μοναδικό ιατρικό 
κζντρο ςτθ Μζςθ Ανατολι, 
αλλά και ςτθν ανατολικι 
Μεςόγειο που παρζχει αυτι 
τθν πρωτοποριακι 
κεραπεία.  
Το πρόγραμμα είναι 
αποτζλεςμα τθσ 
ςυνεργαςίασ του κακθγθτι 
Shlomo Maayan, διευκυντι 
του Κζντρου AIDS του 
Hadassah, και του Δρα Keren 
Olstein του ίδιου Κζντρου, 
των κακθγθτϊν Neri Laufer 
και Alex Simon του Τμιματοσ 
Μαιευτικισ και 
Γυναικολογίασ του Hadassah 
και άλλων. To 
Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο 
Hadassah εκπροςωπείται 
ςτθν Κφπρο από τον 
οργανιςμό iMER Medical 
Services (www.imer.biz).  

 

ΦΛΛΟΞΕΝΛΕΣ 

Θ επιτυχία είναι νοθτικι κατάςταςθ 

 

11  ρξόλνο μαζί! ας, ευχαριστούμε 

http://www.imer.biz/
http://www.imer.biz/

