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Νέα αμερικανική έρευνα έδειξε πως στην ουσία δύο πράγματα 
μας βοηθούν να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένοι, 
τα οποία πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόζουμε. Το ένα 
είναι η ποικιλία στη ζωή μας, οι νέες θετικές εμπειρίες, οι 
αλλαγές που επιτυγχάνουμε, και το δεύτερο, να εκτιμάμε 

αυτά που έχουμε και να μην ψάχνουμε συνεχώς για νέα ή περισσότερα. 
Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Kennon Sheldon, επικεφαλής της έρευ-
νας, «Η αναζήτηση της ευτυχίας μπορεί να γίνει αναζήτηση δίχως τέλος. 
Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η ευτυχία ενός ανθρώπου μπορεί να 
αυξηθεί μετά από σημαντικές αλλαγές στη ζωή του, όπως η αρχή μιας νέας 
ρομαντικής σχέσης, αλλά με τον καιρό η ευτυχία τείνει να επιστρέφει σε 
προηγούμενα επίπεδα». Συνηθίζουμε σχετικά γρήγορα τις αλλαγές που 
κάνουμε, όπως έδειξε η έρευνα, αλλά μετά από κάποιο διάστημα, χρεια-
ζόμαστε να κάνουμε νέες ή να ζήσουμε νέες θετικές εμπειρίες. Σύμφωνα 
πάντα με την έρευνα, μπορούμε να εκπαιδευτούμε ώστε οι αλλαγές που κάνουμε να μένουν στην κορυφή της πιθανής ακτί-
νας ευτυχίας, και το να αισθάνεται κανείς καλά μπορεί να πάει στο σημείο που να αισθάνεται υπέροχα. Τονίστηκε πάντως το 
γεγονός ότι η αγορά υλικών αγαθών δεν είναι πάντα μια λύση, αλλά μάλλον ένα quick fix που οδηγεί στον εθισμό. 

ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

συμβουλέσ  
ΓΙΑ ομοΡΦΑ, 
υΓΙΗ ΠοΔΙΑ5

Πριν φορέσετε τις σαγιονάρες σας 
φέτος, θυμηθείτε:
1. Αποφύγετε την ξηροδερμία στα 
πέλματα. Χρησιμοποιείτε λοσιόν στην 
κορυφή και την άκρη του πέλματος, 
αλλά όχι ανάμεσα στα δάχτυλα όπου το 
υγρό περιβάλλον μπορεί να επιτρέψει 
την ανάπτυξη μυκήτων.
2. Μην περπΑτΑτε ξυπόλυτες, ακόμα 
και στην πισίνα. 
3. ΚΑτΑ την ηλιοθερΑπειΑ μην ξεχνάτε 
να βάζετε αντηλιακό και στις πατούσες. 
4. ΚΑντε scrub στα πόδια μία φορά την 
εβδομάδα και μην ξεχνάτε να τα ενυδα-
τώνετε. 
5. τΑ ΚΑλοφροντισΜενΑ νύχια και ένα 
βερνίκι στα χρώματα του καλοκαιριού 
θα κάνουν τη διαφορά στο look σας. 

health tip:  ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΣΑΣ ΚΡΕΜΕΣ ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ 
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΕ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩ-
ΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ. 

υγεία THΣ ΑΜΑΝΤΑΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ
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ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Σε πρόσφατο συνέδριο, Αμερικανοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι μετά από προκαταρκτική 
έρευνα που διεξήγαγαν, συμπέραναν ότι νεαροί ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα μπο-
ρεί να αισθάνονται καλύτερα μετά την άσκηση με γιόγκα για έξι εβδομάδες. Για τη μελέτη 
αυτή συγκέντρωσαν 26 γυναίκες μεταξύ 21 και 35 ετών, οι οποίες υπέφεραν από ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα κατά μέσο όρο για 10,5 χρόνια. Στη συνέχεια ενέταξαν 11 από αυτές σε 
τάξεις Iyengar yoga και τις υπόλοιπες 15 σε λίστα αναμονής για μαθήματα γιόγκα. Μετά 
από έξι εβδομάδες ρώτησαν τις γυναίκες και των δύο ομάδων για την κατάστασή τους. 
Η ομάδα που ασκείτο με γιόγκα δήλωσε περισσότερο ευτυχισμένη σε σχέση με την αρχή 
και, επιπλέον, ότι μπορούσε να ανεχθεί καλύτερα τον πόνο. Ανέφεραν, επίσης, ότι είχαν 
περισσότερη ενέργεια και γενικά ότι ένιωθαν καλύτερα. Από την άλλη, οι γυναίκες που 
περιλαμβάνονταν στη λίστα αναμονής δεν εμφάνισαν αυτές τις βελτιώσεις.

Στο πλαίσιο της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας την 1η Ιουλίου, οπότε η Λευκωσία 
θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και κομβικό σημείο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι για έξι 
μήνες, αλλά και στην προσπάθεια του Δήμου να κερδίσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πο-
λιτιστικής Πρωτεύουσας, η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Κύπρου θέλει να συμβάλει ου-
σιαστικά σε αυτά τα εγχειρήματα. Στόχος της, λοιπόν, είναι η δωρεάν εκπαίδευση 2.000 
εθελοντών πρώτων βοηθών μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ώστε η Λευκωσία να 
καταστεί η Ασφαλέστερη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα μέσα από την ενεργή συμμετοχή και 
άμεση ανταπόκριση πολιτών σε περιστατικά μέχρι και την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας. 
Η εκστρατεία, που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 
έχει τίτλο «Γίνε Εθελοντής Διασώστης - Ένα σπορ που σώζει ζωές». 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Η ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

to ΞeΡete otI...
...η ζάχαρη επηρεάζει τη μνήμη; Νέα 

αμερικανική έρευνα υποδεικνύει ότι η 

φρουκτόζη επιβραδύνει τις λειτουργίες 

του εγκεφάλου και της μνήμης, ενώ η με-

γάλη κατανάλωσή της μπορεί να εμποδίσει 

τη μάθηση. 

HEALTHnews   
ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ, 
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ... 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, 
είναι ένα από τα καλύτερα 
βιβλία εγκυμοσύνης 
που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, με πωλήσεις 
πάνω από 15.000.000 
παγκοσμίως, απο-
δεικνύεται πόσο έχει 
αγαπηθεί μέχρι σήμερα. 
Τώρα, μία ολοκαί-
νουργια έκδοση τού 
«Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος», με τις πιο σύγχρονες 
και ακριβείς πληροφορίες για την 
εγκυμοσύνη, είναι διαθέσιμη, αφού 
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδό-
σεις Διόπτρα. Ρεαλιστικό, πρακτικό 
και γεμάτο χρήσιμες συμβουλές, το 
βιβλίο αυτό, που μόλις πρόσφατα 
μεταφέρθηκε και στον κινηματογρά-
φο, καλύπτει καθετί που χρειάζεται 
-και θέλετε- να ξέρετε σχετικά με το 
πιο συναρπαστικό ταξίδι της ζωής, 
από τον προγραμματισμό πριν από 
τη σύλληψη έως τη γέννα και τις 
πρώτες θαυματουργές εβδομάδες με 
ένα νεογέννητο μωρό. 

ΟΤΑΝ ΤΡΩΜΕ 
ΓΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Μπορεί να χορτάσετε με το φα-
γητό σας, αλλά θέλετε και αυτό το 
κάτι παραπάνω, ένα επιδόρπιο, 
ένα γλυκό, ένα παγωτό. Ιταλοί 
ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για 
τη συγκεκριμένη συνήθεια και 
διεξήγαγαν έρευνα, μέσα από την 
οποία συμπέραναν ότι όταν τρώμε 
για ευχαρίστηση, ο οργανισμός 
απελευθερώνει χημικές ουσίες που 
προκαλούν αίσθημα ανταμοιβής. 
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να 
οδηγεί, επομένως, σε μεγάλη κατα-
νάλωση φαγητού και αυτό ίσως να 
είναι και το κλειδί που ρίχνει φως 
στην παχυσαρκία. 
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love!


