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Η ∆ύναµη για Αλλαγή Είναι Μέσα pas! 
Μετπ νέα χρονιά η λίστα µε us αλλαγέ5 που θέλουµε να κάνουµε ογπ ζωή µα$ 
ξαναπέφτει στο τραπέζι. Πόσο εύκολο, όµω5, είναι vaTis πραγµατοποιήσουµε; 
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ, PH.D., LICENSED Ν LP TRAINER (WWW.NLPINGREECE.COM & WWW.MYNLPLAB.COM) 

∆ιάβασε το νέο 
βιβλίο Tns 

Αλ εξα v6pas Γ. 
Ευθυµιάδου, 

NLP 
Νευρο-γλωσσικόί 
προγραµµατισµός 
Η αποµυθοποίηση, 

που κυκλοφορεί 
από us εκδόσε^ 

∆ιόπτρα. 

Οι άνθρωποι συνπθωε υιοθετούν µια φυσική αντίσταση 
σε ραγδαίες αλλαγέε, πράγµα που θεωρείται 

λογικό όταν αυτέε είναι ανεπιθύµητεε. Ακόµη 
όµω$ κι όταν είναι ηθεληµένεε. πολλέε φορέε 

συνειδητοποιούµε στην πορεία ότι κάνουµε πισωγύρισµα cms 
παλιέεσυνήθειεε και συµπεριφορέε. Η βάση του τρόπου που λειτουργούµε 

και oris δύο περιπτώσει βασίζεται στο εξήε: παρόλο 
που συνειδητά θέλουµε να αλλάξουµε και να απαλλαγούµε an' ό.τι 
δεµα5 ικανοποιεί, υποσυνείδητα το σύσιηµά pas «ξεβολεύεται». 

Τι σε Κρατάει Πίοω 
Αν, για παράδειγµα, στο σώµα, to οποίο έχει συνηθίσει να λειτουργεί 

σε συγκεκριµένη θερµοκρασία και µε συγκεκριµένο ρΗ µπει 
K0noios los, τότε θα σηµάνει συναγερµό5. θα ανεβάσει υψηλή 
θερµοκρασία η οποία προειδοποιεί για να γίνουν οι αντίστοιχε5 
ρυθµίσει. To ίδιο συµβαίνει όταν Kanoios ξεκινά γυµναστήριο: 
ενεργοποιούνται αντίστοιχοι µηχανισµοί που σηµατοδοτούν ξεβόλεµα 

του οργανισµού on' ό,τι είχε συνηθίσει και εκδηλώνονται 
µε τη µορφή συµπτωµάτων, π.χ., συναισθήµατα κούρασηε. βαρεµάρας, 

αναβλητικές σκέψεις. Η συνήθη πρώτη αντίδραση είναι 
η εγκατάλειψη και η απογοήτευση. Αυτό. όµως. που πραγµατικά 
ισχύει είναι ότι το σώµα βιώνει κάτι το οποίο δεν είναι γνώριµο και 
δηλώνει ξεκίνηµα npos την αλλαγή. 

11(09 Μπορεί^ να Αλλάξει 
Τι µπορείς να κάνειε και τι χρειάζεται να γνωρίζει, προκειµένου 
να προχωρήσει; 
/Να συνειδητοποιήσει τι συµβαίνει Όταν θέλουµε να προχωρήσουµε 

σε αλλαγές, η συνειδητοποίηση αυτού που συµβαίνει 
µέσα µα5 δίνει το έναυσµα να σκεφτούµε ότι προχωρούµε 

και χρειάζεται να εξοικειωθούµε µετα νέα δεδοµένα. 
ζΛ Να απολαύσει το «τώρα» Η ψυχολογία πολλών ονθρώπων 

έχει διαµορφωθεί και βασίζει την επιτυχία και την 
ευτυχία µε φράσεις όπως «Όταν καταφέρω να αδυνατίσω, θα 
είµαι καλά». Όµω5, ξεχνάµε ότι το µεγαλύτερο µέρος iris ζωής µας 
αφιερώνεται στη διαδροµή για να φέρουµε το αποτέλεσµα, ξεχνάµε 

to «τώρα».Έτσι. όταντα πράγµατα δε pas βγαίνουν, απογοητευόµαστε 
και πέφτουµε στην ίδια παγίδα αντί να αξιολογήσουµε ότι 

καθετί που συµβαίνει -είτε σε οδηγεί είτε σε αποµακρύνει από αυτό 
που θέλεις να κάνειε- είναι γνώση και εµπειρία. Κατά τον Albert 

Einstein, «Τρέλα είναι να κάνειε το ίδιο πράγµα ξανά και ξανά και να 
περιµένει διαφορετικά αποτελέσµατα». 
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