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Σν παξόλ έξγν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνζηαηεύεηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βιιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 212/1993 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα) θαη ηηο δηε-

ζλείο ζπκβάζεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ώπαγν-

ξεύεηαη απνιύησο άλεπ γξαπηήο αδείαο ηνπ εθδόηε ε θα-

ηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζν αληηγξαθή, θσηναλαηύ-

πσζε θαη ελ γέλεη αλαπαξαγσγή, εθκίζζσζε ή δαλεη-

ζκόο, κεηάθξαζε, δηαζθεπή αλακεηάδνζε ζην θνηλό ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή (ειεθηξνληθή, κεραληθή ή άιιε) θαη 

ε ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηνπ έξ-

γνπ. 



 

Αθηεξσκέλν 

 

ηνλ ππέξνρν ΔΣΥ πνπ θξαηάο  

ζηα ρέξηα ζνπ απηό ην εγρεηξίδην!!! 

Έλαο εληειώο θαηλνύξηνο  

ηξόπνο ζθέςεο… 

πνπ θαισζνξίδεη ηνλ Πινύην,  

ηελ Ώθζνλία, ηε Υαξά θαη ηελ Τγεία  

ζηε δσή ζαο. 

Ώο ηαμηδέςνπκε ινηπόλ καδί  

ζ’ απηό ην ππέξνρν ηαμίδη  

ηεο Μεηακόξθσζεο. 

Δ δηθηά ζαο Υαξά, Βπηηπρία θαη Τγεία  

είλαη ην δηθό καο ξακα. 

Με βαζηά εθηίκεζε θαη αγάπε 

αο επραξηζηνύκε πνιύ 
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500 επξώ!!! 
 

νπ ράξηζαλ πνηέ 500 επξώ;!!  

Ώλ όρη, ηόηε είλαη θαηξόο λα κάζεηο 

ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα 

απνθηάο θαη λα ραξίδεηο ζηνλ εαπηό 

ζνπ 500 € ή θαη πεξηζζόηεξα,  

μαλά θαη μαλά,  

κέζα από ηνπο άγξαθνπο  

ελεξγεηαθνύο λόκνπο  

ηνπ Σύκπαληνο. 

 

500 € extra θαη όρη κόλν …. 

Με απιά βήκαηα… 

Γίλε ν ρνξεγόο ζνπ… 
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Οδεγίεο ρξήζεο  

ηνπ Βηβιίνπ 

Βιπίδνπκε νη ζπόξνη ηεο επηηπρίαο πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζνπ λα πνηηζηνύλ θαη λα 

απνδώζνπλ πινύζηνπο θαξπνύο ραξάο θαη 

αθζνλίαο.   

Βδώ έρνπκε θάπνηεο νδεγίεο, πνιύηηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη αζθήζεηο, γηα λα ζε βνε-

ζήζνπλ λα πάξεηο όηη θαιύηεξν από απηό 

ην ηδηαίηεξν βηβιίν.  

Δξγαζζείηε αξγά 

Κάλεηε ηελ θάζε άζθεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 

κηα εβδνκάδα, πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ ε-

πόκελε.  Δ θάζε άζθεζε βαζίδεηαη ζε απηό 

ην ξπζκό.   

Δξγαζζείηε κεζνδηθά 

Ώπαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε επίηεπμε 

ζηόρνπ, είλαη ε επηκνλή θαη ε ππνκνλή.  

Θα θηάζεηε εθεί πνπ ζέιεηε εθόζνλ επηκέ-

λεηε.   
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Δξγαζζείηε κε ζύλεζε 

Βπεηδή απηό ην βηβιίν-ζεκηλάξην δελ είλαη 

ζεσξίαο, αιιά πξάμεο θαη άζθεζεο κόλν, 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη, ώζηε ν άλζξσπνο 

πνπ αζθείηαη κ’ απηό λα παίξλεη ην ρξόλν 

ηνπ από ηε κία εβδνκάδα ζηελ άιιε γηα λα 

απνξξνθεζνύλ νη πιεξνθνξίεο.  Βπίζεο, λα 

παίξλεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

όηη: κπνξεί κόλνο ηνπ λα αιιάμεη, πξνο ην 

θαιύηεξν, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ κέζσ ησλ αζθήζεσλ.  Ώπηό άιισζηε 

είλαη θαη ην ηειηθό δεηνύκελν. 

Αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο  

ηνπ βηβιίνπ 

Υξεηάδεηαη ινηπόλ θάπνηνο λα ζηαζεί αξθε-

ηέο κέξεο ζηελ θάζε άζθεζε θαη λα πξν-

ρσξήζεη ζηαδηαθά ζηελ επόκελε, γηα λα 

απνθνκίζεη ηα πιήξε νθέιε ηεο.   

Ώλ βηαζηείηε, πηζαλόλ λα ζαο ζπκβεί ην ί-

δην πνπ ζπκβαίλεη ζε θάπνηνλ πνπ αξρίδεη 

λα γπκλάδεη ην ζώκα ηνπ γηα πξώηε θνξά.  

ίγνπξα ζα θνπξαζηεί, ζα θαηαπνλεζεί, κε 

απνηέιεζκα λα ηα παξαηήζεη. 
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Ώληίζεηα, αλ γπκλαζζεί αξγά, κε ππνκνλή 

θαη επηκνλή ζα επηβξαβεπζεί γη’ απηή ηνπ 

ηελ πξνζπάζεηα ζύληνκα.   

Βίλαη ινηπόλ ζνθό ην θάζε ρξήζηκν εξγα-

ιείν πνπ καο δίλεηαη ζηε δσή καο, λα ρξε-

ζηκνπνηείηαη κε ζύλεζε θαη ε ρξήζε ηνπ λα 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ δεκη-

νπξγώλ ηνπ. 

Με ηελ επρή λα πεηύρεηε, θάλνληαο έηζη 

ηνλ θόζκν πινπζηόηεξν!!!  

Σνθία Κσλζηαληηλίδνπ – Διέλε Παξζελί-

νπ 
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Πξόινγνο  

“Φάρλσ γηα αλζξώπνπο πνπ έρνπλ κηα απε-

ξηόξηζηε ηθαλόηεηα  λα κελ μέξνπλ, ηη δελ 

κπνξεί λα γίλεη”. 

Χέλξπ Φόξλη 

“Αελ κπνξείο λα ιύζεηο έλα πξόβιεκα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ίδην ηξόπν ζθέςεο 

πνπ ην δεκηνύξγεζε”. 

Άικπεξη Ατλζηάηλ 

Δ ηθαλόηεηα θαη ε πξνζπκία λα είλαη θά-

πνηνο αλνηθηόο θαη δεθηηθόο ζε θαηλνύξηα 

πξάγκαηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθό πςεινύ 

επηπέδνπ ζπλεηδεηόηεηαο, θαη έλδεημε Ώ-

γάπεο πξνο ηνλ Βαπηό καο.   

Ώληίζεηα, ζην επίπεδν ηνπ “ζύκαηνο” θαη 

ηνπ “αγώλα” ππάξρεη κεγάιε αληίζηαζε, 

ζην λα αθνύζεη θάπνηνο νηηδήπνηε από ηνλ 

νπνηνλδήπνηε.  

Ο Wallace D. Wattles ζην βηβιίν ηνπ “Δ 

επηζηήκε ηεο αθζνλίαο” καο ιέεη:  

“Ο πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα ππε-

ξεηήζνπκε ηνλ Βαπηό καο, ηνπο γύξσ καο 
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θαη ηελ Ώλζξσπόηεηα, είλαη λα γίλνπκε 

πινύζηνη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πινπηί-

ζνπκε κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο κεζόδνπ θαη 

όρη κέζσ ηεο αληαγσληζηηθήο”.   

Καη αθόκα καο ιέεη όηη:  

“Οη θησρνί δελ ρξεηάδνληαη ειεεκνζύλε. 

Υξεηάδνληαη έκπλεπζε.  Κάζε άλζξσπνο πνπ 

πινπηίδεη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο, αλνίγεη ην 

δξόκν γηα λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ρηιηάδεο θαη 

ηνπο εκπλέεη λα ην θάλνπλ”. 

Νόκνο ηεο Έιμεο 

Οη εηδηθνί καο ιέλε, όηη ην ζύκπαλ δηέπεηαη 

από λόκνπο, θαη έλαο από ηνπο γλσζηνύο 

καο λόκνπο είλαη ν λόκνο ηεο βαξύηεηαο. 

ινη γλσξίδνπκε όηη, εάλ θξαηάκε έλα κν-

ιύβη ζην ρέξη καο θαη ην αθήζνπκε, απηό 

ζα πέζεη θάησ ζύκθσλα κε ην λόκν ηεο 

βαξύηεηαο. 

Βθείλν πνπ ίζσο δελ γλσξίδνπκε είλαη όηη: 

νη ζθέςεηο καο, ηα ζπλαηζζήκαηά καο, νη 

απόςεηο καο (πεπνηζήζεηο) θαη ηα ιόγηα καο 

είλαη απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ 

ησξηλή πξαγκαηηθόηεηά καο, ζύκθσλα κε 

έλαλ άιιν λόκν ηνπ ζύκπαληνο, αόξαην θαη 

παλίζρπξν: ην λόκν ηεο έιμεο. 
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Τόζν απιό θαη ηόζν ζνβαξό καδί. 

Ώπηόο ν ηζρπξόηαηνο λόκνο ηεο έιμεο ιεη-

ηνπξγεί ζπλερώο ζηε δσή καο, είηε ην αληη-

ιακβαλόκαζηε, είηε όρη.   

Καη ηί καο ιέεη απηόο ν λόκνο;   

Μαο ιέεη όηη:   

“Τα όκνηα έιθνπλ όκνηα”.   

Καη ηί ζεκαίλεη όηη ηα όκνηα έιθνπλ όκνηα;  

Με απιά ιόγηα ζεκαίλεη, όηη νη ζθέςεηο 

καο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο είλαη ην 

θιεηδί πνπ ηνλ ιεηηνπξγεί.   

Βίλαη ην θιεηδί γηα λα έρνπκε απηά πνπ επη-

ζπκνύκε, όρη κέζσ ηνπ αληαγσληζκνύ, αι-

ιά κέζσ ηνπ δεκηνπξγηθνύ ηξόπνπ. 

Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ κνπ 

δεκηνπξγνύλ απηέο νη ζθέςεηο, γίλνληαη 

καγλήηεο θαη καγλεηίδνπλ ηα όκνηά ηνπο.   

 Ο θόβνο έιθεη θη άιιν θόβν.  

 Δ ραξά έιθεη θη άιιε ραξά.   

 Oη ζθέςεηο αθζνλίαο έιθνπλ αθζνλία.   

Π.ρ.  
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ηαλ βάδσ ηελ πξνζνρή κνπ (ζθέςε) ζην 

ηί ΒΥΧ, θαη ραίξνκαη (ζπλαίζζεκα) γη’ απ-

ηό, ηόηε, βάζεη ηνπ λόκνπ ηεο έιμεο, ζα 

έρσ πεξηζζόηεξα θαη ζα ΒΥΧ πεξηζζόηεξε 

ραξά.   

Γηαηί, “ηα όκνηα έιθνπλ όκνηα’’.  

Ώλ ζέισ, ινηπόλ, λα ιεηηνπξγήζσ απηόλ ην 

λόκν πξνο όθειόο κνπ, είλαη απαξαίηεην 

λα παξαηεξώ ηί ζθέπηνκαη, ηί αηζζάλνκαη, 

θαη ηί ιέσ.  Βπίζεο, λα αλαγλσξίδσ ηηο πε-

ξηνξηζηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο θαη λα ηηο α-

λαζεσξώ. 

Καη πώο κπνξώ λα παξαηεξώ  

ηηο ζθέςεηο κνπ; Βίλαη εύθνιν απηό; 

Ώθξηβώο εδώ είλαη, πνπ ρξεηάδεηαη λα εμα-

ζθεζεί θάπνηνο.  ηε ζπλέρεηα απηό ζα γί-

λεηαη απηόκαηα θαη ρσξίο θόπν. 

 Κάπνηε δελ ήμεξεο λα πεξπαηάο, έκαζεο 

όκσο θαη ηώξα πεξπαηάο ρσξίο λα ζθέ-

πηεζαη.  Ώπηό γίλεηαη απηόκαηα.   

 Κάπνηε δελ ήμεξεο λα ληύλεζαη κόλνο 

ζνπ, αιιά ηώξα ην θάλεηο εύθνια απηό 

ρσξίο βνήζεηα. 

 Αελ ήμεξεο λα δηαβάδεηο.   
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 Αελ ήμεξεο λα γξάθεηο. 

Κνίηαμε όκσο κε πόζε επθνιία ηα θάλεηο 

όια απηά ηώξα!   

Ίζσο ην έρεηο μεράζεη. κσο θάπνηε αζθή-

ζεθεο γη’ απηά θαη ηα θαηάθεξεο, γηαηί ή-

ηαλ κέζα ζηηο ηθαλόηεηέο ζνπ λα ηα θαηα-

θέξεηο.  Ήηαλ κέζα ζην DNA ζνπ. 

Κάζε καο ηθαλόηεηα ρξεηάδεηαη εμάζθεζε 

γηα λα εδξαησζεί θαη λα απνδώζεη ηνπο 

θαξπνύο ηεο. 

Π.ρ. Μπαίλσ ζε έλα ζνύπεξ κάξθεη γηα λα 

ςσλίζσ θάηη.   

Βδώ έρσ δύν επηινγέο:   

1νλ ή κπαίλσ γξήγνξα, ςσλίδσ απηά πνπ 

ζέισ θαη ζθέθηνκαη ζπλερώο “σρ! πάιη 

ρξήκαηα μόδεςα” θαη ηα παξόκνηα… 

Ή 2νλ κπαίλσ ζην ζνύπεξ κάξθεη, ζηέθν-

καη γηα ιίγν θαη θνηηάσ εζθεκκέλα ηα γε-

κάηα ξάθηα θαη (πξνο ράξηλ ηεο εμάζθεζήο 

κνπ) ζθέθηνκαη ηελ αθζνλία ησλ αγαζώλ, 

πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ απηή ηε ζηηγκή.  

Γηα ιίγα ιεπηά γεκίδσ ην κπαιό κνπ κε ηελ 

έλλνηα ηεο αθζνλίαο. 

Aο ζπκεζνύκε όηη:  
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 Σα όκνηα έιθνπλ όκνηα.  

 Οη ζθέςεηο αθζνλίαο έιθνπλ αθζνλία.  

Άιινη ηξόπνη γηα λα γεκίζσ ην κπαιό κνπ 

κε ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα αθζνλίαο:   

 Κνηηάσ έλα δέληξν θη αξρίδσ λα κεηξάσ 

ηα θύιια ηνπ.  ηακαηάσ γηαηί … είλαη 

πάξα πνιιά… αθζνλία. 

 θέπηνκαη… πόζα ςάξηα έρνπλ νη σθε-

αλνί… αθζνλία.   

 Πόζνη άλζξσπνη θπθινθνξνύλ ……  

αθζνλία. 

 Πόζα απηνθίλεηα… αθζνλία.   

 Πόζα ρξήκαηα θπθινθνξνύλ, θαη ρηίδν-

ληαη θαη επαλδξώλνληαη ηόζα ζπίηηα γύ-

ξσ κνπ… αθζνλία. 

Γηα ιίγα ιεπηά ηελ εκέξα, ζπληνλίζνπ κε 

απηά πνπ επηζπκείο λα έρεηο – πινύην θαη 

αθζνλία – γηαηί κόλν έηζη κπνξείο λα έρεηο 

ηα όκνηά ηνπο. 

Κη απηά είλαη κόλν ιίγα κηθξά παξαδείγ-

καηα, γηα λα αληηιεθζείο πώο κπνξείο λα 

εθπαηδεύζεηο ην κπαιό ζνπ, λα πεγαίλεη 

εθεί πνπ ζέιεηο εζύ, ν Δγέηεο, θαη όρη ν 
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Δγέηεο λα ζπξξηθλώλεηαη κέζα ζην θόβν 

θαη λα πεγαίλεη εθεί πνπ ηνπ ιέεη ην κπαιό 

ηνπ. 

Εζύ είζαη ν Ηγέηεο, θαη όρη ην κπαιό ζνπ. 

ηαλ ην κπαιό ζνπ “αιεηεύεη” ζην ρζεο 

θαη ζην αύξην, ζνπ θιέβεη ην ηώξα.   

νπ θιέβεη ην παξόλ. 

Καη κόλν κε ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεηο ζην 

ηώξα, ζην παξόλ, κπνξείο λα δεκηνπξγή-

ζεηο ην αύξην, πνπ ζέιεηο λα έρεηο θαη λα 

είζαη.   

Γηα λα ην θάλεηο απηό, ρξεηάδεηαη λα α-

πνζηαζηνπνηείζαη γηα ιίγν από ηα πξάγκα-

ηα. Να δηεπξύλεηο “ην θαθό ζνπ”, γηα λα 

έρεηο κεγαιύηεξε νξαηόηεηα.  Καη, ρσξίο 

θακηά θξηηηθή, λα παξαηεξείο ήξεκα ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ. 

Δ ζέζε ηνπ παξαηεξεηή ρσξίο θξηηηθή 

(θαιό – θαθό) είλαη ε ζέζε ηνπ Δγέηε.  

Ώπηή ε ζέζε είλαη ην πξώην ζνπ κεγάιν 

θέξδνο, έζησ θη αλ θαηαθέξλεηο λα κπαί-

λεηο ζ’ απηή, ειάρηζηεο θνξέο αξρηθά.   

Βίλαη πξνθαλέο ινηπόλ, όηη δελ είκαζηε  

έξκαηα ηεο ηύρεο, ηεο κνίξαο θαη ησλ εμσ-

ηεξηθώλ θαηαζηάζεσλ, αιιά είκαζηε ζπκ-
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κέηνρνη γηα ηηο εμειίμεηο ησλ γεγνλόησλ  

ηεο Γσήο καο. 

Καη, ζαλ ζπκκέηνρνη θαη ζπλδεκηνπξγνί 

πνπ είκαζηε, είλαη πξσηαξρηθή Ώλάγθε λα 

κπνύκε κέζα ζην πιάλν ηεο Εσήο καο 

θαη όρη λα ζηεθόκαζηε απ’ έμσ ζεαηέο.   

Βίλαη αλάγθε, θαη γίλεηαη, λα επηηξέ-

ςνπκε ζπλεηδεηά ζ’ απηόλ ηνλ πνιύηηκν 

θαη ππέξνρν Βαπηό καο, λα γίλεη:  ν θελν-

ζέηεο, ν ελαξηνγξάθνο, ν Υνξνγξάθνο, ν 

Πξσηαγσληζηήο θαη ν Υνξεγόο ηνπ δηθνύ 

καο έξγνπ θαη όρη ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ… 

Ώλ εμαζθεζείο αξθεηά ζην λα παξαηε-

ξείο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

πεξηνξηζηηθέο ζνπ πεπνηζήζεηο, (νη αζθή-

ζεηο ηνπ βηβιίνπ ζα ζε βνεζήζνπλ ζ’ απ-

ηό), ηόηε, ζπλεηδεηά, κπνξείο λα ζηξέθεηο 

ηελ πξνζνρή ζνπ θαη λα δηνρεηεύεηο ηελ 

ελέξγεηά ζνπ… ζ’ απηό πνπ επηζπκείο λα 

έρεηο θαη όρη ζηελ έιιεηςή ηνπ.   

Θπκήζνπ, όηη ε ζθέςε ζνπ, όζν θαη  

ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ, είλαη ζηε δηάζεζή 

ζνπ γηα λα ζε εμππεξεηνύλ. 
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Γέκηζε ην κπαιό ζνπ κε εηθόλεο πινύηνπ 

θαη αθζνλίαο.  Ώλ ζηαζείο θαη θνηηάμεηο, ζα 

ηα δεηο γύξσ ζνπ παληνύ. 

Ώλ ζέιεηο, κπνξείο λα ηα ρξεζηκνπνηή-

ζεηο πξνο όθειόο ζνπ, ζηξέθνληαο κε πεί-

ζκα ηελ πξνζνρή ζνπ θαη ηε ζθέςε ζνπ 

πξνο ην ζεηηθό θαη αηζηόδνμν.  Ώλεμάξηεηα 

από ηηο εθάζηνηε εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο.   

Με δεδνκέλν ινηπόλ, όηη ηώξα γλσξίδνπκε 

πσο έρνπκε ζηε δηάζεζή καο όια ηα εξγα-

ιεία (ζθέςε θαη ζπλαίζζεκα) θαη όηη, όιν 

ην δπλακηθό βξίζθεηαη κέζα καο γηα λα δε-

κηνπξγήζνπκε νηηδήπνηε ζειήζνπκε,  

κπνξνύκε εζθεκκέλα πηα λα ζέζνπκε  

ζε ιεηηνπξγία “ην λόκν ηεο έιμεο”  

πξνο όθειόο καο. 

Μπνξνύκε λα ηνλ θάλνπκε ζύκκαρό καο, 

δεκηνπξγώληαο ηελ πην ππέξνρε Γσή γηα 

εκάο, ηνπο γύξσ καο θαη ηνπο άιινπο αλ-

ζξώπνπο. 

Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ εληειώο  

θαηλνύξγην ηξόπν, ηνλ δεκηνπξγηθό,  

θαη όρη ηνλ αληαγσληζηηθό ηξόπν. 

Αεκηνπξγνύκε απηό πνπ ζέινπκε κε ηε 

ζθέςε καο θαη ην ζπλαίζζεκά καο.   
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Τόζν απιό θαη ηόζν ζνβαξό καδί!! 

 Σήκεξα είλαη ε κέξα…  

 Σήκεξα είλαη ε κέξα πνπ παίξλεηο ηα 

θιεηδηά (αζθήζεηο βηβιίνπ) γηα λα με-

θιεηδώζεηο ην πινύζην δπλακηθό, πνπ 

ήδε βξίζθεηαη κέζα ζνπ.   

 Σήκεξα είλαη ε κέξα λα αξρίζεηο λα αι-

ιάδεηο ηε ζθέςε ζνπ, ηε λννηξνπία ζνπ, 

ηηο πεπνηζήζεηο ζνπ θαη ηηο απόςεηο ζνπ 

ζε ζρέζε κε ηα ρξήκαηα, ηνλ πινύην, 

θαη ηελ αθζνλία, πνπ είλαη αλαθαίξεην 

δηθαίσκά ζνπ. 

 Σήκεξα είλαη ε κέξα λα κπεηο ζηελ πα-

ξέα ησλ πινπζίσλ. Ώπηώλ πνπ έρνπλ 

αγάπε, απηνπεπνίζεζε, απνθαζηζηηθό-

ηεηα θαη όξακα.   

 Σήκεξα είλαη ε κέξα λα θάλεηο ην βήκα, 

λα πξνρσξήζεηο κπξνζηά θαη …λα ην 

θάλεηο λα ζπκβεί!!! 

Γηαηί ζίγνπξα θαη κπνξείο  θαη γίλε-

ηαη! 

Γίλεηαη, εθόζνλ: 

 Έρεηο ηελ επηζπκία,  
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 Οξίζεηο μεθάζαξα ηνλ ζηόρν ζνπ,  

 Πηζηέςεηο ζην απνηέιεζκα. 

Με ηελ πξνϋπόζεζε, όηη απηό ην απνηέιε-

ζκα είλαη γηα ην Ώλώηεξν θαιό ην δηθό 

ζνπ, ησλ άιισλ Ώλζξώπσλ, θαη όιεο ηεο 

Αεκηνπξγίαο.
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ηνλ εζσηεξηθό Ζγέηε,  

πνπ όινη έρνπκε κέζα καο,  

έρεη ηελ πξόζεζε λα απεπζπλζεί  

απηό ην κηθξό βηβιίν. 

 

Με ηελ επρή λα αλαγλσξίζεηε  

ην Μεγαιείν ζαο θαη  

λα ηνπ επηηξέςεηε λα Λάκςεη.   

Κάλνληαο έηζη ηνλ θόζκν θαιύηεξν! 

 

Δίκαζηε όινη κέξνο ηεο ιύζεο.!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1η Εβδομάδα 
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Οξίδνπκε ηνλ 

ζηόρν καο  

μεθάζαξα 

Έλα έμηξα εηζόδεκα 500 επξώ. 

Απηόο είλαη ν ζηόρνο. 

αο θαίλεηαη δύζθνιν λα θεξδίζεηε 500 

επξώ κέζα από ην λόκν ηεο έιμεο; 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη. 

Βίλαη απιώο ζέκα εμνηθείσζεο  

θαη εμάζθεζεο. 

Καζώο ζα γίλεζηε θαιύηεξνη, όιν θαη 

θαιύηεξνη, θαη ζα εμνηθεηώλεζηε κε ηνπο 

άγξαθνπο λόκνπο ηνπ ζύκπαληνο, κε ηε 

γλώζε θαη ηελ αξκνλία ησλ λόκσλ.  

Ώπηό ζα ζαο θαίλεηαη θαη ζα είλαη εύθν-

ιν γηα εζάο.   

Ώπηόο άιισζηε είλαη θαη ν ζθνπόο απηνύ 

ηνπ βηβιίνπ.   

Ώλ εθπαηδεπηείηε πάλσ ζ’ απηό, ζην ηέ-

ινο απηά ηα 500 επξώ ζα ζαο θαίλεηαη εύ-

θνιν λα ηα απνθηήζεηε.   
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Καη ηόηε ζ’ αξρίζεηε λα πξνζζέηεηε κε-

δεληθά, θη απηό ζα κπνξείηε λα ην θάλεηε 

μαλά θαη μαλά.   

Γηαηί όρη πεξηζζόηεξα από ηελ αξρή; 

Γηαηί απηό ζα θέξεη ζηελ επηθάλεηα πνιύ 

κεγάιε αληίζηαζε. 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ δελ έρνπκε 

πξάγκαηα – όζν θη αλ δελ ην θαηαιαβαί-

λνπκε απηό – είλαη γηαηί ζηελ πξαγκαηηθό-

ηεηα, κε ηελ εζσηεξηθή καο αληίζηαζε ηα 

δηώρλνπκε, ηα απσζνύκε ππνζπλείδεηα… 

Ώπηό ζεκαίλεη όηη ηνπο αληηζηεθόκαζηε. 

εκαίλεη επίζεο, όηη έρνπκε αξλεηηθέο 

θξπκκέλεο πεπνηζήζεηο, ζθέςεηο θαη ζπ-

λαηζζήκαηα πξνο ηα ρξήκαηα ή ό,ηη άιιν 

ζέινπκε λα θέξνπκε ζηελ πξαγκαηηθόηεηά 

καο. 

Ώπηέο νη αξλεηηθέο ζθέςεηο, ζπλαηζζή-

καηα θαη ιαλζαζκέλα πηζηεύσ – αθόκα θη 

αλ δελ είλαη ζηελ επίγλσζή καο – θξαηάλε 

απηά πνπ επηζπκνύκε καθξηά από εκάο. 

Κξαηώληαο ην πνζό κηθξό, καο επηηξέπεη λα 

εμαζθεζνύκε, ελώ ελ ησ κεηαμύ έρνπκε ηελ 

ειάρηζηε αληίζηαζε. 
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Δ δηθή καο πξόηαζε είλαη, έλα κέξνο ηνπ 

πνζνύ ησλ 500 Βπξώ λα ην δηαζέζεηε κε 

όπνηνλ ηξόπν εζείο ζέιεηε,  

ζαλ επηβξάβεπζε ηνπ Δαπηνύ ζαο, 

πνπ ηα θαηαθέξαηε κε ηελ πίζηε ζαο, κε 

ηελ επηκνλή ζαο, κε ηελ ππνκνλή ζαο, κε 

ηελ ππέξβαζή ζαο θαη ηειηθά,  

κε ηελ αγάπε ζαο γηα  

ηνλ πνιύηηκν Δαπηό ζαο. 

Ώπνθηήζηε ηε ζπλήζεηα λα επηβξαβεύεηε 

ηνλ Βαπηό ζαο, θάζε θνξά πνπ επαλαιακ-

βάλεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Βπηηξέςηε ζηνλ Βαπηό ζαο λα ιακβάλεη 

απηό ην πνζό ησλ 500 Βπξώ,  

θαη νξακαηηζηείηε ηνλ λα ηα ιακβάλεη κε ρα-

ξά από θαηλνύξγηεο θαη απξόζκελεο πεγέο. 



 

 
2η Εβδομάδα 

 

 



30 Δίλαη ζην ρέξη καο!! 



 

Τν έμππλν 

κνπιάξη 

Ήηαλ θάπνηε έλαο αγξόηεο πνπ είρε έλα 

γέξηθν κνπιάξη.  Σν κνπιάξη κηα κέξα έπε-

ζε κέζα ζην πεγάδη ηνπ αγξόηε.   

Ο αγξόηεο άθνπγε ην κνπιάξη λα ριηκη-

ληξίδεη απειπηζκέλν κέζα ζην πεγάδη.   

Ώθνύ εμέηαζε πξνζεθηηθά ηελ θαηάζηαζε,  

ν αγξόηεο ιππήζεθε ην κνπιάξη θαη αθνύ 

δελ έβξηζθε ηξόπν λα ην αλαζύξεη ζηελ ε-

πηθάλεηα, θάιεζε ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο 

δήηεζε λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη λα γεκίζνπλ 

κε ρώκα ην πεγάδη γηα λα ζαθηεί δσληαλό 

ην γέξηθν κνπιάξη.   

Ώξρηθά, ην κνπιάξη έπαζε πζηεξία, βιέπν-

ληαο λα γεκίδνπλ κε ρώκα ην πεγάδη.  Ώιιά 

ζηε ζπλέρεηα, θαζώο ν αγξόηεο θαη νη γεί-

ηνλεο έξηρλαλ θηπαξηέο κε ρώκα επάλσ 

ηνπ, κηα ζθέςε πέξαζε απ’ ην κπαιό ηνπ. 
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θέθηεθε πσο, θάζε θνξά πνπ έπεθηε 

κηα θηπαξηά ρώκα ζηελ πιάηε ηνπ, ζα ηελ 

ηίλαδε θαη ζα παηνύζε επάλσ ηεο γηα λα 

αλεβαίλεη πην ςειά.  

Απηό έθαλε. Φηπαξηά ηε θηπαξηά ηίλαδε 

ην ρώκα από πάλσ ηνπ θαη αλέβαηλε πην 

ςειά… 

Τίλαδε ην ρώκα από πάλσ ηνπ θαη αλέ-

βαηλε πην ςειά… 

Τίλαδε ην ρώκα από πάλσ ηνπ θαη αλέ-

βαηλε πην ςειά… 

Αελ ην έλνηαδε πόζν πνλνύζαλ νη θηπα-

ξηέο κε ην ρώκα πνπ έπεθηαλ ζηελ πιάηε 

ηνπ,  ή πόζν απειπηζηηθή θαηλόηαλ ε θα-

ηάζηαζε.   

Σν γέξηθν Μνπιάξη πνιέκεζε ηνλ παλη-

θό ηνπ θαη απιά ζπλέρηδε λα ηηλάδεη ην 

ρώκα από επάλσ ηνπ θαη λα αλεβαίλεη 

πην ςειά!!! 

Έηζη, ην ζνθό Μνπιάξη, θαηαβεβιεκέλν 

θαη εμνπζελσκέλν, δελ άξγεζε λα βγεη από 

ην ζηόκην ηνπ πεγαδηνύ ζξηακβεπηηθά!!! 

Ώπηό, πνπ θάλεθε πσο ζα ην έζαβε,  

νπζηαζηηθά ην βνήζεζε… 
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Καη όιν απηό ζπλέβε,  

επεηδή δηαρεηξίζηεθε ηηο αληημνόηεηεο  

κε ηε ζθνδξή επηζπκία λα δήζεη!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

3η Εβδομάδα 
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Αο αλαγλσξίζνπκε, ηηο 

θξπθέο, πεξηνξηζηηθέο  

πεπνηζήζεηο καο  

 

ηαλ δελ έρνπκε θάηη πνπ ζέινπκε, είηε 

είλαη ρξήκαηα, είηε κηα ζρέζε, είηε είλαη 

πγεία ή κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, πηζα-

λόλ λα είλαη, επεηδή ππάξρεη θάπνηνο εζσ-

ηεξηθόο πξνγξακκαηηζκόο αληίζεηνο πξνο 

απηό πνπ ζπλεηδεηά επηζπκνύκε. 

Μηα κηθξή ηδέα ηνπ ηη ζεκαίλεη εζσηεξη-

θόο πξνγξακκαηηζκόο, ζα κπνξνύζαλ λα 

είλαη νη παξαθάησ θξπθέο ή θαλεξέο πε-

πνηζήζεηο καο. 

 “Αελ είκαη αξθεηά θαιόο”  

 “Βίκαη αζπγρώξεηνο” 

 “Βίκαη αζήκαληνο” 

 “Βίκαη άηπρνο” 
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 “Αελ γίλνληαη απηά” 

 “Θέισ αιιά δελ κπνξώ” 

 “Αελ ππάξρεη ιύζε” 

 “Αελ κε αγαπνύλ” 

 “Οη άιινη κ’ εθκεηαιιεύνληαη” 

 “Αελ έρσ ηελ ηθαλόηεηα” 

 “Κάπνηνο άιινο πξέπεη λα ην θάλεη γηα 

κέλα” 

 “Οη άιινη θηαίλε” 

Καη πνιιά-πνιιά άιια παξόκνηα. 

Δδώ, ρξεηάδεηαη λα ζηαζνύκε θαη  

λα αλαξσηεζνύκε: 

 Γηαηί ηα έρσ πηζηέςεη απηά;  

 Πνηόο ηα είπε θη εγώ ηα πίζηεςα;  

 Με εμππεξέηεζαλ κέρξη ηώξα ζηε δσή 

κνπ;  

 Eίλαη ε γλώκε ησλ πνιιώλ, ή είλαη ε 

αιήζεηα;  

 Μπνξώ λα θάλσ θάηη λα η’ αιιάμσ, κη-

αο θη απηέο νη ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο 

κνπ έιθνπλ ηα όκνηά ηνπο;  
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Ώλ θαηαθέξνπκε λ’ αλαγλσξίζνπκε όηη απ-

ηά δελ είλαη αιήζεηα, αιιά ιαλζαζκέλνη 

πξνγξακκαηηζκνί, ιόγηα δειαδή άιισλ, 

πνπ ηα πηζηέςακε θαη ηα πηνζεηήζακε ζαλ 

αιεζηλά, ή ιάζνο ζπκπεξάζκαηα δηθά καο,      

Σόηε ζα θαηαιάβνπκε όηη,  

απηνί νη πξνγξακκαηηζκνί είλαη,  

πνπ θάλνπλ ηε δεκηά.   

Ώπηνί νη ιαλζαζκέλνη πξνγξακκαηηζκνί 

είλαη νη θαηαζηξεπηηθνί ηνί ζην ζθιεξό  

δίζθν ηνπ εζσηεξηθνύ καο θνκπηνύηεξ. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα,  

δνύκε ζε έλα ζύκπαλ γεκάην αθζνλία. 

Γηα λα θέξνπκε ζηελ επίγλσζή καο ηνπο 

ιαλζαζκέλνπο πξνγξακκαηηζκνύο καο, ζε 

ζρέζε κε ηα ρξήκαηα, θαη λα ηνπο δηνξζώ-

ζνπκε, αο δνθηκάζνπκε λα θάλνπκε ηελ 

παξαθάησ πξαθηηθή άζθεζε.   

 Ξεθηλήζηε κε έλα ραξηί θαη ζηπιό θαη 

γξάςηε, ηί εζείο πηζηεύεηε γηα ηα ρξή-

καηα:   

Τα ρξήκαηα είλαη __________________ 

Τα ρξήκαηα είλαη___________________ 

Τα ρξήκαηα_______________________ 
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πκπιεξώλνπκε ην θελό ζε θάζε πξόηα-

ζε κε ην ηί πηζηεύνπκε εκείο γηα ηα ρξήκα-

ηα.  

πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν γεκίδν-

ληαο νιόθιεξε ηε ζειίδα.   

Π.ρ.  

 “Σα ρξήκαηα βγαίλνπλ δύζθνια”.   

 “Σα ρξήκαηα είλαη γηα ιίγνπο”. 

 “Σα ρξήκαηα δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

πλεπκαηηθόηεηα”. 

 “Σα πνιιά ρξήκαηα δελ βγαίλνπλ κε ην 

ζηαπξό ζην ρέξη”. 

 “Σα ρξήκαηα είλαη ε ξίδα όισλ ησλ θα-

θώλ”. 

 “Αελ ππάξρνπλ ρξήκαηα ζηελ αγνξά”. 

 “Σα ρξήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλα”. 

Ώθνύ ζπκπιεξώζνπκε νιόθιεξε ηε ζειί-

δα κε απηόλ ηνλ ηξόπν, είλαη θαιό λα θά-

λνπκε ζηνλ εαπηό καο ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξώηεζε:  
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Αλ έλαο άλζξσπνο αηζζαλόηαλ  

έηζη γηα εκέλα,  

ζα ήζεια λα ήκνπλ καδί ηνπ;  

 

 

 

 



 

 

 
4η Εβδομάδα 
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Απειεπζέξσζε από 

αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο 

Απηή ηελ εβδνκάδα ζα 

θάλνπκε ην εμήο: 

Καζώο γεκίζακε ηε ζειίδα 

καο από ην πξνεγνύκελν 

βήκα (βήκα 3),  

θαζόκαζηε ιίγν θαη ζθεπηόκαζηε, αλ απηά 

ηα αξλεηηθά καο πηζηεύσ θαισζνξίδνπλ 

ηελ Ώθζνλία ζηελ δσή καο. 

Ώλ όρη, 

ηόηε, παίξλνπκε ηε ζειίδα θαη ηε ζθίδνπκε 

ζε πνιιά κηθξά θνκκαηάθηα θαη ηελ πεηάκε 

ζηα ζθνππίδηα. 

Καζώο ην θάλνπκε απηό, είλαη ζεκαληη-

θό ζπλεηδεηά λα επαλαιακβάλνπκε αξθε-

ηέο θνξέο κεγαιόθσλα ηηο παξαθάησ δε-

ιώζεηο: 

 “Ώπηέο νη πεπνηζήζεηο δελ κνπ ρξεηάδν-

ληαη άιιν. Καη είλαη γηα ηνλ θάιαζν ησλ 

αρξήζησλ”.   
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 “Με ραξά απειεπζεξώλσ ηνλ εαπηό κνπ 

από απηέο ηηο ιάζνο πεπνηζήζεηο, πνπ 

δελ εμππεξεηνύλ άιιν ηε δσή κνπ”. 

Αλ ζέιεηο, επαλαιάκβαλε ζπρλά,  

κέζα ζ’ απηή ηελ εβδνκάδα,  

ηηο παξαθάησ δειώζεηο:   

Μπνξείο λα ηηο θάλεηο γξαπηώο θαη λα ηηο 

ιεο δέθα θνξέο πξσί θαη βξάδπ. 

 “Βίκαη αλνηθηόο/ή θαη δεθηηθόο/ή ζε όια 

ηα αγαζά θαη ηελ αθζνλία ηνπ ζύκπα-

ληνο”.   

 “Βίκαη ηώξα έηνηκνο/ε λα δερηώ όιεο ηηο 

επινγίεο ηνπ Θενύ θαη απηνύ ηνπ πινύ-

ζηνπ ζύκπαληνο”. 

 “Βπηηξέπσ ηώξα ζηα ρξήκαηα λα ξένπλ 

ειεύζεξα ζηε δσή κνπ από θάζε αγαζή 

θαηεύζπλζε”.   

 “Βπηιέγσ λα πηζηεύσ ζηελ αιήζεηα, όηη 

ε αθζνλία είλαη δηθαίσκα όισλ”. 

 “Θέισ θαη κπνξώ λα έρσ πινύην θαη 

αθζνλία ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

κνπ”. 

 “Πεξηκέλσ ζαύκαηα ζηε δσή κνπ θαη 

ιακβάλσ ζαύκαηα”. 
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Ή θάλε κόλν, νπνηαδήπνηε δήισζε ζνπ 

αξέζεη θαη ζε εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. 

Καη παξαηήξεζε, πώο αιιάδεη ε ζθέςε 

ζνπ, ην ζπλαίζζεκά ζνπ θαη ε δηάζεζή 

ζνπ, θαζώο επαλαιακβάλεηο απηέο ηηο δηθέο 

ζνπ δειώζεηο. 

 

 

 



 

 

 
5η Εβδομάδα 
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Η ηέρλε ηνπ λα 

αθήλσ λα θύγνπλ 

όια ηα αξλεηηθά 

κνπ ζπλαηζζήκα-

ηα 
Σν λα αθήλνπκε λα θύγνπλ ηα αξλεηηθά 

καο ζπλαηζζήκαηα, είλαη πξάμε Ώγάπεο γηα 

ηνλ Βαπηό καο. 

Καη κπνξνύκε λα ην θάλνπκε απηό κε 

έλαλ πνιύ απιό ηξόπν.   

Σπλεηδεηά αλαγλσξίδσ ην ζπλαίζζεκά 

κνπ κε πνιιή αγάπε,  

όπνην θη αλ είλαη απηό. 

Γελ ην θξίλσ ζαλ θαιό ή θαθό. 

Ώπιά, αλαγλσξίδσ όηη ππάξρεη κέζα κνπ 

ζπκόο, πόλνο, αλαζθάιεηα, δήιεηα, πίθξα, 

αγσλία, απόγλσζε θ.ιπ.    

Θπκάκαη όηη δελ είκαη εγώ ην ζπλαίζζεκά 

κνπ θαη δελ ηαπηίδνκαη κ’ απηό. 

Ο Δαπηόο κνπ είλαη θάηη πνιύ Αλώηεξν,  

Οκνξθόηεξν, Τειεηόηεξν, Λακπξόηεξν,  
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Δπλαηόηεξν, από νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκά 

κνπ, θαιό ή θαθό. 

Σα ζπλαηζζήκαηά καο ζέινπλ θη απηά λα 

ειεπζεξσζνύλ.  Θέινπλ λα θύγνπλ.  Μόλν 

πνπ ρξεηάδνληαη ηελ άδεηά καο γηα λα ην 

θάλνπλ. 

Έηζη, αλ Βπηιέμεηο λα Ώγαπάο ηνλ Βαπηό 

ζνπ, ρξεηάδεηαη λα αθήζεηο όια ηα αξλεηη-

θά ζνπ ζπλαηζζήκαηα λα θύγνπλ.   

Κάλην απηό ζαλ Ζγέηεο, κε ηελ εμήο  

απιή δηαδηθαζία: 

Πεο ζην ζπλαίζζεκα, πνπ αλαγλώξηζεο 

όηη ζε πηέδεη ή ζε ελνριεί:   

 “’ αγαπώ”.  

 “Πξαγκαηηθά ζ’ αγαπώ”.  

 “Αελ ζε ρξεηάδνκαη άιιν”. 

 “Καη ζνπ δίλσ ηελ άδεηα λα θύγεηο”. 

Νηώζε ηελ απειεπζέξσζή ζνπ θαη Γηόξ-

ηαζε ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα ην θάλεηο απηό, 

θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη.   

Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείο ρώξν 

γηα λα έξζνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζηε 

δσή ζνπ.   
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Ξεθνξηώλνληαο ηνλ Δαπηό καο 

από ηα “βάξε”, αλνίγνπκε δηά-

πιαηα ηηο πόξηεο  

ζηελ Αθζνλία θαη  

ζε όια ηα θαιά ηεο Εσήο. 

 

 

 



 

 

6η Εβδομάδα 
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Αο θαηαξξίςνπκε ηελ  

αληίζηαζε ζην λα  

ιακβάλνπκε  
 

Αηζζάλεζαη άζρεκα όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα 

ζνπ πιεξώζεη έλα γεύκα; 

Ώπηό είλαη ζεκάδη όηη αληηζηεθόκαζηε 

ζηνλ πινύην, ζηελ αθζνλία θαη ζηε θξν-

ληίδα ηνπ ζύκπαληνο γηα εκάο. 

ηαλ αληηζηεθόκαζηε ζην λα ιάβνπκε, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπινθάξνπκε δύν 

αλζξώπνπο από ηελ αθζνλία:   

Ώθελόο ηνλ Βαπηό καο, θαη αθεηέξνπ 

ηνλ άιινλ, πνπ πξνζθέξζεθε λα πιεξώζεη 

ην γεύκα.   

Τπάξρνπλ ρηιηάδεο άλζξσπνη, πνπ επηζπ-

κνύλ από θαξδηάο λα πξνζθέξνπλ, ζε εκάο 

θαη ζηνλ εαπηό ηνπο, δώξα, ρξήκαηα,  

ρξόλν, αγάπε θαη επθαηξίεο. 

Ώπιά, κε θάπνην ηξόπν δηαηζζάλνληαη 

ηελ απξνζπκία καο λα ηα δερζνύκε.  
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Ώπηό ηνπο θάλεη λα είλαη ζπγθξαηεκέλνη 

σο πξνο ην λα καο πξνζθέξνπλ. 

Σν ζύκπαλ είλαη πάληα έηνηκν λα ζηείιεη ηα 

αγαζά ηνπ κέζσ αλζξώπσλ, ζ’ απηνύο πνπ 

είλαη έηνηκνη λα ηα ιάβνπλ. 

Έηζη, ινηπόλ, είλαη θαιό λα δνθηκάζνπ-

κε, θάζε θνξά πνπ καο πξνζθέξεηαη θάηη, 

λα ην απνδερόκαζηε κε ραξά, θαη γηα ηνλ 

Βαπηό καο αιιά θαη γηα ηνλ άιινλ.   

Με ηελ επίγλσζε όηη, κ’ απηό ηνλ ηξόπν, 

ζέηνπκε ζε εθαξκνγή έλαλ άιινλ λόκν ηνπ 

ζύκπαληνο “ην λόκν ηνπ επηηξέπεηλ”. 

Ανθίκαζέ ην, ζα εληππσζηαζηείο από  

ηα απνηειέζκαηα. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

7η Εβδομάδα 
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Απνδνρή θαη άλεπ όξσλ 

αγάπε γηα ηνλ εαπηό καο  

 
 

Απηή ηελ εβδνκάδα αο θάλνπκε ην  

παξαθάησ θαη αο ην δηαζθεδάζνπκε.   

Ώο δνθηκάζνπκε λα βξνύκε, ηί ή πνηα 

πξάγκαηα δελ καο αξέζνπλ ζηνλ εαπηό 

καο.  Π.ρ. κεγάιε κύηε, ππέξβαξνο, θνληή, 

θαιαθξόο, άζρεκε, δεηιόο, απνηπρεκέλνο, 

αζήκαληνο, αλάμηνο, θνβηζκέλνο, αλαζθα-

ιήο,  

πνιύ κεγάινο γηα λα …, 
ρσξίο πξνζόληα, ιίγνο, αλεπαξθήο θ.ιπ. 

Τπάξρεη θάηη γηα ην νπνίν, κε θάπνην  

ηξόπν, απνδνθηκάδεηε ηνλ Βαπηό ζαο; 

Δδώ είλαη θαιό λα πξνζέμνπκε όηη: 
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Δ απνδνθηκαζία ηνπ Βαπηνύ καο, γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν, είλαη αθόκα έλαο ηνίρνο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα πέζεη γηα λα επηηξέςεη 

ηελ εηζξνή ρξεκάησλ ζηε δσή καο.   

Γηα λα πέζεη απηόο ν ηνίρνο, αο θάλνπκε 

θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό απ’ απηό πνπ θά-

λακε πξηλ. 

Καη πώο ζα ην θάλνπκε απηό; 

 Υαιαξώλνπκε ιίγν θαη θαληαδόκαζηε 

νπνηνδήπνηε πιάζκα (δσάθη ή άλζξσ-

πν) πνπ αγαπάκε πάξα πνιύ.  

 Νηώζνπκε έληνλα απηό ην ζπλαίζζεκα 

ηεο αγάπεο θαη ην θξαηάκε.   

 Μεηαθέξνπκε θαη ζηέιλνπκε απηό ην 

ίδην ζπλαίζζεκα, ζην κέξνο ηνπ εαπηνύ 

καο πνπ αληηπαζνύκε πεξηζζόηεξν. 

 ηέιλνπκε απηή ηελ αγάπε θαη ηελ απν-

δνρή μαλά θαη μαλά, ζ’ απηό θαη ζε θάζε 

άιιν κέξνο ηνπ εαπηνύ καο πνπ δελ καο 

αξέζεη. 

Βίλαη εληειώο απαξαίηεην θαη ζεκε-

ιηώδεο βήκα, λα αγαπήζνπκε θαη λα α-

πνδερζνύκε βαζηά θη νινθιεξσηηθά ηνλ 
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εαπηό καο, έηζη όπσο είλαη απηή ηε ζηηγ-

κή.    

Κη απηό κπνξνύκε λα ην πεηύρνπκε εύθν-

ια, επαλαιακβάλνληαο πνιιέο θνξέο θα-

ζεκεξηλά, ηελ αθόινπζε δήισζε γξαπηά ή 

πξνθνξηθά: 

Δαπηέ κνπ (ή ην όλνκά ζνπ) ζ’ αγαπώ θαη 

ζ’ απνδέρνκαη γη’ απηό πνπ είζαη θαη  

όπσο είζαη. 

ηαλ αγαπάκε ηνλ εαπηό καο, κε ηα ζσ-

ζηά θαη ηα ιάζε ηνπ, κε ηα όκνξθα θαη ηα 

άζρεκά ηνπ, όηαλ ε αγάπε καο γη’ απηόλ 

ηα ρσξάεη όια, 

ηόηε ν εαπηόο καο ελδπλακώλεηαη, γίλεηαη 

όιν θαη θαιύηεξνο, γηα λα καο αληαπνδώ-

ζεη ηελ άλεπ όξσλ αγάπε καο γη’ απηόλ. 

Μόλν ε δόλεζε ηεο Αγάπεο κεηακνξθώ-

λεη ηνλ Εαπηό καο θαη ηα πξάγκαηα  

γύξσ καο . 

Κη αθόκα,  

ΐάζεη ηνπ λόκνπ ηεο έιμεο  
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Ζ ελέξγεηα ηεο Αγάπεο έιθεη  

θη άιιε Αγάπε. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

8η Εβδομάδα 
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Έλαο ζηόρνο,   

απεξηόξηζηνη ηξόπνη  

 

Τα ρξήκαηα πξνζπαζνύλ λα έξζνπλ  

ζε ζέλα απηή ηε ζηηγκή. 

Ώιιά ζην κπαιό ζνπ έρεηο, όηη ηα ρξή-

καηα έξρνληαη, κόλν κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξόπνπο, ζε ζέλα.   

Απηήο ηεο εβδνκάδαο ε άζθεζε είλαη:  

Πάξε κηα θαζαξή ζειίδα ραξηηνύ θη έλα 

ζηπιό.   

Σώξα ηξάβεμε κηα θαηαθόξπθε γξακκή 

ζηε κέζε ηεο ζειίδαο θαη ρώξηζε ηε ζειίδα 

ζε δύν κέξε.   

ηελ αξηζηεξή πιεπξά γξάςε ζαλ επηθε-

θαιίδα: 

“Τξόπνη πνπ ήξζαλ ρξήκαηα ζε εκέλα ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα” 

Καη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο γξά-

ςε: 

“Τξόπνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ έξζεη 

ρξήκαηα ζε εκέλα, αιιά δελ ήξζαλ” 
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 Άθεζε ειεύζεξν ηνλ Βαπηό ζνπ λα 

γξάςεη όπνηνπο ηξόπνπο ζέιεη. 

 Με βάιεηο ηε ινγηθή ζνπ, βάιε ηε θα-

ληαζία ζνπ. 

 Άθεζε ηε θαληαζία ζνπ ειεύζεξε θαη 

όια ηα ελδερόκελα αλνηρηά.  

 Πεο Ναη ζηνπο πην απίζαλνπο ηξόπνπο, 

αθόκα θαη ζ’ απηνύο πνπ ζνπ θαίλνληαη 

ζαλ ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζί-

αο… 

Γηαηί ό,ηη κπνξείο λα θαληαζηείο, 

κπνξείο θαη λα ην δήζεηο. 

Πξνθαλώο ζα δεηο, όηη ε δεμηά ζηήιε εί-

λαη πνιύ κεγαιύηεξε.   

Ώπηό πνπ ζα θάλνπκε ηώξα είλαη: 

Κνηηώληαο ηε γξακκέλε ζειίδα, ζηεθό-

καζηε ιίγν, θαη αξρίδνπκε λα αληηιακβα-

λόκαζηε όηη ππάξρνπλ εζσηεξηθά εκπόδηα 

γηα ηνπο ηξόπνπο ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ 

ραξηηνύ.   

Έηζη ξώηεζε ηνλ Βαπηό ζνπ: “Γηαηί;”, 

γηα ην θαζέλα. Μεηά απνθάζηζε λα ην επη-

ηξέςεηο λα γίλεη (λόκνο ηνπ επηηξέπεηλ). 
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Με έλα ιόγν:  

Άιιαμε ηξόπν ζθέςεο.  Γεο ην αιιηώο. 

Αηαζθέδαζέ ην, ρξεζηκνπνίεζε ηε θα-

ληαζία ζνπ. Γέιαζε, ζθέςνπ αιιηώο θαη 

πεο ζηνλ Βαπηό ζνπ:   

Ναη, Ναη, Ναη! γηαηί όρη; 

Υακνγέιαζε, δηαζθέδαζέ ην θαη ιέγε 

Ναη ζε θάζε ηξόπν!!!  

Κάζε ζνπ Ναη αλνίγεη πόξηεο ζε θαη-

λνύξγηεο επθαηξίεο.   

Κάζε ζνπ Ναη, αλνίγεη πόξηεο θαη παξά-

ζπξα ζε λέεο επθαηξίεο, πνπ πεξηκέλνπλ ην 

δηθό ζνπ Ναη, πεξηκέλνπλ ηε δηθή ζνπ 

ζύκθσλε γλώκε, γηα λα εκθαληζηνύλ ζηε 

δσή ζνπ. 
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Καη ζπκήζνπ!!!  

Δζύ είζαη ν Γεκηνπξγόο,  
εζύ είζαη ν ζελαξηνγξάθνο,  

εζύ είζαη ε επθπΐα, ην genius, ην ηδίλη. 

Δζύ είζαη ε νκνξθηά,  
Δζύ είζαη ε Γύλακε,  

πνπ δελ γλσξίδεη πεξηνξηζκνύο. 

ηαλ αξρίζνπλ λα ζνπ θαίλνληαη δπλα-

ηνί νη ηξόπνη, ή έζησ αθόκα θη αλ ζνπ θαί-

λεηαη πηζαλό λα ιάβεηο έμηξα ρξήκαηα, κε 

ηνπο ηξόπνπο ηεο δεμηάο πιεπξάο,  

ηόηε κόλν δηάγξαςε κε έλα κεγάιν Φ, ό,ηη 

είλαη γξακκέλν ζηε δεμηά ζηήιε θαη μαλα-

γξάςηε ην ζηελ αξηζηεξή ζηήιε. 

πλέρηζε λα γξάθεηο, κέρξηο όηνπ όινη νη 

ηξόπνη λα βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή ζηή-

ιε.   

Καη … πεξίκελε λα ζπκβεί ην ζαύκα! 
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9η Εβδομάδα 
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Δξσηήζεηο.  

Μία απιή  

πξόηαζε  

γηα ιύζεηο 

ήκεξα, γηα ην ραηίξη ηνπ παηρληδηνύ, αο 

γίλνπκε πάιη παηδηά, θαη αο πηνζεηήζνπκε 

απηό ην ππέξνρν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο.  Τηο 

εξσηήζεηο. 

Βίλαη θαιό λ’ αξρίζνπκε λα θάλνπκε 

εξσηήζεηο.   

Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο, απιά ζπκπε-

ξαίλνπκε κόλνη καο γηα ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ καο ζπκβαίλνπλ ή δελ καο ζπκβαίλνπλ. 

Απζηπρώο δελ θάλνπκε εξσηήζεηο.  

Ώπιά ζπκπεξαίλνπκε, θη απηό πνπ ζπ-

κπεξαίλνπκε ην παίξλνπκε γηα ην κνλαδηθό 

ζσζηό.   

πκπεξαίλνπκε ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε 

γη’ απηό ή γηα εθείλν, αληί λα ξσηήζνπκε 

κηα απιή εξώηεζε, όπσο:  
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? “Πώο κπνξεί απηή ε θαηάζηαζε λα 

γίλεη θαιύηεξε απ’ απηή πνπ βηώλσ 

ηώξα;” 

(Aλαθέξσ ηελ θαηάζηαζε.  Π.ρ. νηθνλνκη-

θή θαηάζηαζε). 

? “Τη άιιν είλαη πηζαλόλ;” 

? “Tη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα αιιάμεη 

απηό;” 

? “Πνην είλαη ην θαιό ζ’ απηή ηελ θα-

ηάζηαζε, πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη;” 

Λέλε όηη ππάξρνπλ άπεηξεο πηζαλόηεηεο 

γύξσ καο, αιιά δελ ηηο βιέπνπκε, κέρξη λα 

απνθαζίζνπκε λα θάλνπκε ηηο Δξσηήζεηο. 

Ώλ απηέο νη εξσηήζεηο γίλνληαη επαλα-

ιακβαλόκελα, επίκνλα, μαλά θαη μαλά, θα-

ζεκεξηλά, ηόηε, πνιύ ζύληνκα, ζα δνύκε 

πόξηεο λα αλνίγνπλ, πνπ πνηέ δελ κπνξνύ-

ζακε λα ζθεθηνύκε ζαλ πηζαλόηεηεο.   

Θα δνύκε ιύζεηο λα έξρνληαη λα καο ε-

ιεπζεξώλνπλ.   

Ώπξνζδόθεηεο Υαξέο λα καο Βπηβξαβεύ-

νπλ.   

Γηαηί ζα ζπκβεί απηό ; 
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Γηαηί θάλακε ην βήκα,  θαη ε Ώλώηεξε Βπ-

θπΎα έθαλε ην ρηιηόκεηξν…. 

ηαλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη απηό είλαη έ-

ηζη ή αιιηώο, είλαη ζαλ λα κελ αθήλνπκε 

ηελ Όπαξμε λα καο θέξεη θάηη θαιύηεξν. 

Έηζη ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνύκε από 

ηα ζηελά πεξηζώξηα ηνπ κπαινύ καο πξνο 

ηελ Ώλώηεξε ΒπθπΎα ηνπ Βαπηνύ καο θαη 

ηεο Όπαξμεο, θάλνληαο ην βήκα πνπ καο 

αλαινγεί. 

Αειαδή επίκνλεο εξσηήζεηο  

κέρξη λα πάξνπκε ηηο απαληήζεηο. 

Μ’ απηό ηνλ ηξόπν, θξαηάκε ηηο πόξηεο 

αλνηρηέο ζηελ ίδηα ηελ ΒπθπΎα γηα λα καο 

θέξλεη ζπλερώο Λύζεηο.  

ζν πην ζπρλά θαη επίκνλα ην θάλνπκε απ-

ηό, ηόζν πην πνιύ ζπάκε ηνπο ηνίρνπο ηνπ 

εγθισβηζκνύ καο ζε κία ή ζε θακία Λύζε. 

Βπίζεο, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο  

εζηηάδνπκε ζηε Λύζε θαη όρη ζην πξόβιε-

κα. 

Καη ζύκθσλα κε ην λόκν ηεο έιμεο, 

εθεί πνπ εζηηάδνπκε, απηό ιακβάλνπκε. 
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Τα όκνηα έιθνπλ όκνηα. 

Κη αλ ην δνύκε ζαλ αθνινπζία. ζα είλαη 

θάπσο έηζη:   

 Eξσηήζεηο = απνδέρνκαη όηη δελ μέ-

ξσ. 

 Αελ μέξσ = αλνηρηόο λα κάζσ. 

 Ώλνηρηόο = δεθηηθόο ζηηο Λύζεηο. 

 Αεθηηθόο = θάλσ ρώξν γηα λα ιάβσ. 

 Κάλσ ρώξν γηα λα ιάβσ = ιακβάλσ. 

Δ ηθαλόηεηά ζαο λα εζηηάδεζηε ζηηο Λύ-

ζεηο, έιθεη ηηο Λύζεηο. 

Θα εθπιαγείηε από ηα απνηειέζκαηα θαη 

από ηελ ηθαλόηεηά ζαο, κ’ απηόλ ηνλ ηξό-

πν, λα βξίζθεηε Λύζεηο ζηα ζέκαηά ζαο, 

όζν πνιύπινθα θη αλ θαίλνληαη απηά αξρη-

θά.   
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10η Εβδομάδα 
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Γίλσ απηό,  

 πνπ ζέισ λα 

πάξσ 

Σν ζεκεξηλό βήκα, κάιινλ ζα ζαο ελν-

ριήζεη.   

Ώπηό ην βήκα είλαη κόλν γηα ηνπο ιί-

γνπο, ηνπο απνθαζηζκέλνπο λα θεξδίζνπλ 

ρξήκαηα θαη όρη κόλν… 

Βίλαη γη’ απηνύο, πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ιό-

γν πάλσ ζηε δσή ηνπο θαη ζηηο ππνζέζεηο 

ηνπο. 

ηνηρεκαηίδσ όηη, ιηγόηεξνη από έλαο 

ζηνπο είθνζη πξαγκαηηθά ζα απνθαζίζνπλ 

λα ην θάλνπλ.   

Έρεηο 10 επξώ ζην πνξηνθόιη ζνπ απηή 

ηε ζηηγκή ή έζησ 5 επξώ ;  

Χξαία! Δ απνζηνιή ζνπ απηή ηελ εβδν-

κάδα είλαη: λα δώζεηο απηά ηα ρξήκαηα ζε 

θάπνηνλ.   

Ώηζζάλζεθεο έλα μαθληθό εζσηεξηθό πόλν; 
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Ώηζζάλζεθεο ζθίμηκν; κηα ζύζπαζε ζην 

ζηνκάρη; ζην ιαηκό ε ζην ζηήζνο; 

Κάηη ζαλ θόκπν, όηαλ ζθέθηεθεο λα ην θά-

λεηο απηό; 

Tί ζα γηλόηαλ αλ ζνπ έιεγα  

20 επξώ ή 50 επξώ; 

Απηή ηελ εβδνκάδα ε απνζηνιή ζνπ εί-

λαη,   

Να επινγήζεηο θάπνηνλ απξνζδόθεηα. 

Κάλε θάηη εληειώο ηξειό γηα ηε ινγηθή 

ζνπ.   

Π.ρ.  

 Άθεζε έλα ραξηνλόκηζκα ζην παξκπξίδ 

ελόο απηνθηλήηνπ.  Πηάζην ζηνπο παιν-

θαζαξηζηήξεο. 

 Ή  

 Βλώ πίλεηο ηνλ θαθέ ζνπ ζε έλα θαθέ, 

πιήξσζε ην ινγαξηαζκό θάπνηνπ άι-

ινπ, πνπ ζνπ είλαη άγλσζηνο, θαη κεηά 

θύγε ρσξίο λα πεξηκέλεηο αληάιιαγκα. 

Ή 

 Αώζε 10 επξώ θηινδώξεκα ζε έλα ζεξ-

βηηόξν ή ζην παηδί ηνπ delivery.   
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Άθεζε ηε θαληαζία ζνπ λα δνπιέςεη θαη 

λα βξεη ηξόπν λα ην θάλεηο.   

Ώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή κε-

ηά, αηζζαλζείο νπνηνδήπνηε δπζάξεζην αξ-

λεηηθό ζπλαίζζεκα, απηό ζεκαίλεη όηη έ-

ρεηο θάπνην θόβν γηα ηελ αθζνλία. 

ηελ επόκελε εβδνκάδα ζα κάζνπκε πε-

ξηζζόηεξα. 

 

 



 

 

 
11η Εβδομάδα 
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Σπγρσξώληαο 

ηνλ εαπηό κνπ, 

θάλσ ρώξν γηα 

ηελ επηηπρία κνπ 

Ώλ έρεηο θάλεη ηελ άζθεζε ηεο δέθαηεο 

εβδνκάδαο, ηόηε ρεηξνθξόηεζε ηνλ εαπηό 

ζνπ, γηαηί είζαη έλαο από ηνπο ιίγνπο!!!  

Σώξα ζέισ λα ζθεθηείο ηξείο εκπεηξίεο, 

όπνπ έραζεο ρξήκαηα, ή ζπαηάιεζεο ρξή-

καηα, ή δεκηνύξγεζεο έλα νηθνλνκηθό θηά-

ζθν.   

Σώξα θέξε ζην κπαιό ζνπ ηελ πξώηε 

εκπεηξία θαη ζπκήζνπ ηελ όζν πην θαιά 

κπνξείο.   

Καη ηώξα πεο ζηνλ Βαπηό ζνπ: 

Σε ζπγρσξώ βαζηά θαη νινθιεξσηηθά. 

Καη… Δπίηξεςε ζε θάζε αξλεηηθό ζπ-

λαίζζεκα λα θύγεη, κε ηνλ ηξόπν πνπ έκα-

ζεο ζηελ 5ε εβδνκάδα.   

Κάλε ην ίδην θαη γηα ηηο άιιεο δύν εκπεη-

ξίεο ζνπ. 
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ΐιέπεηο, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζπ-

λεζίδνπλ λα βαζαλίδνπλ ηνλ Βαπηό ηνπο, κε 

ην λα θξαηάλε ηηο ελνρέο (θαηαζηξνθηθή ζπ-

λήζεηα) γηα νηθνλνκηθά ιάζε, απξνζεμίεο, 

ζπαηάιεο, αληί λα ζπγρσξνύλ ηνλ Δαπηό 

ηνπο θαη λα πξνρσξνύλ κπξνζηά. 

Με απηή ηνπο ηε ζηάζε θιεηδώλνπλ ην 

ζέκα ζην κπαιό ηνπο, θαη απηό ην ζέκα δη-

αησλίδεηαη. 

Καη κε ην λα δηαησλίδεηαη, θξάδεη ην 

δξόκν πξνο ηελ αιιαγή ηνπ αλζξώπνπ 

πξνο ην θαιύηεξό ηνπ, πξνο  ηελ αθζνλία, 

ηε ραξά θαη ηελ πγεία ηνπ.  

Δ ζπγρώξεζε ηνπ Βαπηνύ καο  

Αηαιύεη, Βμαθαλίδεη,  

όια ηα εκπόδηα θαη ηνπο θξαγκνύο 

Καη αλνίγεη δηάπιαηα ην δξόκν  

πξνο ηελ επηηπρία. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

12η Εβδομάδα  
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Σπγρώξεζε, κία πξάμε  

επθπΐαο ζε δξάζε 

 

Δ ζπγρώξεζε θαη ε κε ζπγρώξεζε, ίζσο 

είλαη ην πην θξίζηκν ζέκα ζηε δσή όισλ 

καο.   

Γηαηί απηό ; 

Γηαηί εηδηθνί επηζηήκνλεο, γηαηξνί, νκνη-

νπαζεηηθνί, ελεξγεηαθνί ζεξαπεπηέο, ςπρν-

ιόγνη θαη ζεξαπεπηέο θάζε είδνπο, πνπ α-

ζρνινύληαη κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αζζέ-

λεηέο ηνπ  

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, όηη έρνπλ δεη έιιεηςε 

ζπγρώξεζεο, ζηε ξίδα ζρεδόλ θάζε εθδε-

ισκέλεο αζζέλεηαο ησλ πειαηώλ ηνπο. 
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Πίζσ από ηνλ ζπκό, ην θόβν, ηε ιύπε, 

ηελ θαηάζιηςε, ηε δήιεηα, ηελ πίθξα, ηελ 

αδηθία θαη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζαλ θη απηά, 

θξύβεηαη ζρεδόλ πάληα  

έλα ζέκα έιιεηςεο ζπγρώξεζεο. 

Έηζη, αλ λνκίδεηε όηη δελ έρεηε ζέκαηα 

έιιεηςεο ζπγρώξεζεο, ηόηε ξσηήζηε ηνλ 

Βαπηό ζαο: 

 Με πνηνλ ή κε ηί αηζζάλνκαη ζπκσκέ-

λνο/ε;  

 Tί θνβάκαη; Σί κε αγαλαθηεί;  

 Σί κε ζιίβεη; Σί κε πηθξαίλεη;  

πλήζσο ζα βξείηε έιιεηςε ζπγρώξεζεο 

ζην βάζνο, πίζσ απ’ απηά ηα ζπλαηζζήκα-

ηα. 

Μπνξεί λα κε ζπγρσξνύκε ηνλ Βαπηό 

καο ή ηνπο άιινπο, πνπ καο έβιαςαλ κε 

θάπνην ηξόπν.   

Απηό κπινθάξεη ηελ επηηπρία καο.   
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Σν ζεκέιην κηαο δσήο γεκάηεο αθζνλία, 

ραξά, θαη πγεία ζε όινπο ηνπο ηνκείο, είλαη:  

Ζ ηέρλε ηεο ζπγρώξεζεο 

Καη ηώξα, αο πξνζέμνπκε ην παξαθάησ, 

γηα λα ην θαηαλνήζνπκε θαη λα ην μεθαζα-

ξίζνπκε.   

Σπγρσξώ, δε ζεκαίλεη θαζόινπ όηη 

ρξεηάδεηαη λα είκαη καδί κε ηνλ άιινλ, πνπ 

δελ επηθξνηώ ηηο πξάμεηο ηνπ.  

Μπνξώ λα ζπγρσξώ θάπνηνλ θαη λα κε 

ηνλ ζπλαλαζηξέθνκαη, γηαηί δελ εγθξίλσ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

κσο, είλαη άιιν νη πξάμεηο θάπνηνπ θαη 

άιιν ην εζσηεξηθό κεγαιείν ηνπ θάζε αλ-

ζξώπνπ, έζησ θη αλ απηό δελ είλαη αθόκα 

εθδεισκέλν.  

Ώο ην μεθαζαξίζνπκε απηό. 

Βπίζεο, αλ ην ζθεθηνύκε θαιύηεξα, θαη 

ε δηθή καο πξάμε ηεο “κε-ζπγρώξεζεο” εί-

λαη θαηαζηξνθηθή πξάμε πξνο ηνλ εαπηό 

καο ηνλ ίδην.  

 

Έηζη, έρνπκε δύν επηινγέο:  
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ή  

επηιέγνπκε ηε κε ζπγρώξεζε θαη θαηα-

ζηξέθνπκε, αξξσζηαίλνπκε ηνλ εαπηό καο,  

ή  

επηιέγνπκε λα αγαπάκε ηνλ εαπηό καο θαη 

ηνπ θάλνπκε ην δώξν ηεο απειεπζέξσ-

ζεο. 

Σπγρσξώ γηαηί κε ζπκθέξεη. 

Καη κε ζπκθέξεη, γηαηί ζπγρσξώληαο 

αλνίγσ ηελ πόξηα ηεο θπιαθήο κνπ θαη α-

πειεπζεξώλσ ηνλ Βαπηό κνπ από ηα δεζκά 

ηεο πίθξαο, ηνπ παξάπνλνπ, ηνπ ζπκνύ, ηεο 

αδηθίαο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ ζύκαηνο. 

Σπγρσξώληαο, θόβσ ηα ζρνηληά, πνπ κε 

θξαηάλε δεκέλν/ε κε ηελ θαηάζηαζε ή ηνλ 

άλζξσπν πνπ δελ ζπγρσξώ. 

Σπγρσξώ ζεκαίλεη, όηη ιεηηνπξγώ από ηε 

ζέζε ηνπ Βζσηεξηθνύ κνπ “Δγέηε” θαη ηεο 

Ώλώηεξεο ΒπθπΎαο κνπ θαη όρη από ηε ζέ-

ζε ηνπ κηθξνύ πιεγσκέλνπ κνπ Βγώ. 

Καη Δγέηεο είλαη απηόο, πνπ έρεη απν-

θαζίζεη λα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ηε δσή 

ηνπ θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ, θαη λα ηηο θάλεη 

λα αλζίζνπλ.   
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Δπθπήο είλαη απηόο πνπ Θέιεη θαη Μπνξεί 

λα έρεη ιόγν πάλσ ζηε δσή ηνπ 
θαη ζπγρσξεί γηαηί ηνλ ζπκθέξεη. 

Γελ εμεηάδεη θαζόινπ αλ έρεη δίθην ή ά-

δηθν.   

Γελ ζπαηαιά ηνλ ρξόλν ηνπ κ’ απηήλ 

ηελ παγίδα.   

Ώπιά, αλνίγεη πόξηεο θαη παξάζπξα 

θαη επηηξέπεη ζηα δειεηεξηώδε ζπλαηζζή-

καηα λα θύγνπλ.   

αλ Δγέηεο, ηνπο δίλεη ηελ άδεηα λα θύ-

γνπλ θη απηά ακέζσο ππαθνύνπλ.   

Ώθξηβώο όπσο ζα έθαλε, αλ κέζα ζην 

ζπίηη ηνπ αλαθάιππηε δειεηεξηώδε αέξηα, 

πνπ αλ δελ άλνηγε πόξηεο θαη παξάζπξα λα 

θύγνπλ, ζα ηνλ ζθόησλαλ ηειηθά, αλ ηα εη-

ζέπλεε ζπλερώο. 

Μα πάλσ απ’ όινπο θαη απ’ όια,  

ζπγρσξώ ηνλ Δαπηό κνπ ζπλερώο. 

Κάζε θνξά πνπ, θαηά ηε γλώκε κνπ ή θαηά 

ηε γλώκε ησλ άιισλ, έθαλα/δελ έθαλα ή 

είπα/δελ είπα θάηη, θη απηό ήηαλ “ιάζνο”, 

απιά θξαηάσ “ην κάζεκα” ζαλ θέξδνο 
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κνπ, ρσξίο  λα βαζαλίδσ ηνλ Βαπηό κνπ,  

κε ηελ θξηηηθή κνπ ζηάζε. 

Απηόο πνπ πξνρσξάεη κπξνζηά, πξνρσ-

ξάεη θαη κε ηα δύν πόδηα.   

Καη κε ην ζσζηό θαη κε ην ιάζνο. 

Γελ ππάξρεη ιάζνο, ιέλε νη εηδηθνί, αλ ην 

θάζε ιάζνο ην δσ ζαλ επθαηξία Μάζεζεο, 

Σπγρώξεζεο θαη Αγάπεο γηα ηνλ Δαπηό 

κνπ θαη ηνπο άιινπο.   

Φξεηάδεηαη λ’ απειεπζεξσζνύκε από ην 

θόβν ηνπ ιάζνπο  

ηάζνπ… θαη ζθέςνπ ην ιίγν απηό.   

Ώο κάζνπκε κε ηε ζπγρώξεζε λα αγαπάκε 

Ώξρηθά ηνλ Βαπηό καο όπσο είλαη. Έηζη 

ώζηε λα γίλεηαη κε ηελ Ώγάπε καο θαιύηε-

ξνο, όιν θαη θαιύηεξνο. 

Καη… όηαλ ην θαηαθέξλνπκε κε επθνιία 

απηό, ίζσο, πνηνο μέξεη, θάπνηε, ζε κηα “α-

λώηεξε ηάμε ”… 

Μπνξεί λα θαηαθέξνπκε λα ιύζνπκε ηε 

“δύζθνιε εμίζσζε”, ηεο άλεπ όξσλ Ώγά-

πεο θαη γηα ηνπο άιινπο.   
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O Dr Joseph Murphy, ζην βηβιίν ηνπ “Δ 

δύλακε ηνπ ππνζπλείδεηνπ”, καο δίλεη κηα 

ζαπκάζηα, απιή θαη ζύληνκε κέζνδν ζπγ-

ρώξεζεο, πνπ γίλεηαη άπαμ.   

Κάπνηα δηθά ηνπ ιόγηα γηα ηε ζπγρώξε-

ζε είλαη: 

“… H δσή κάο ζπγρσξεί. 

ηαλ θόςνπκε ην δάρηπιό καο, ε δσή κάο 

ζπγρσξεί θαη ην επνπιώλεη. 

Ώλ θάςνπκε ην δέξκα καο, καο δίλεη θαη-

λνύξγην δέξκα, ηζηνύο θαη θύηηαξα. 

Δ δσή δελ καο θξαηά θαθία…” 

M’ απηή, ινηπόλ ηελ αίζζεζε, όηη ε δσή 

κάο ζπγρσξεί θαη δελ καο θξαηάεη θαθία,  

 Κάζηζε θάπνπ αλαπαπηηθά, ραιάξσζε 

θαη όηαλ είζαη έηνηκνο, ρξεηάδεηαη λα 

πεηο ηα παξαθάησ: 

“Δηιηθξηλά θαη ειεύζεξα ζπγρσξώ ηνλ/ηελ 

Χ., ηνλ απαιιάζζσ κε ην λνπ θαη ηελ θαξδηά 

κνπ.  Σπγρσξώ νιόηεια νηηδήπνηε ζρεηίδε-

ηαη κε ην ζέκα απηό. 

Δίκαη ειεύζεξνο/ε θαη είλαη ειεύζεξνο /ε. 

Δίλαη ππέξνρν ην αίζζεκα απηό. 
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Σήκεξα είλαη γηα κέλα εκέξα γεληθήο  

ακλεζηίαο. 

Σπγρσξώ όινπο, γηα όια όζα κνπ έρνπλ θά-

λεη θάπνηε θαη κε έρνπλ ελνριήζεη. 

Δύρνκαη ζε όινπο θαη ζηνλ θαζέλα μερσξη-

ζηά πγεία, επηπρία, γαιήλε θαη όια ηα θαιά 

ηεο δσήο. 

Τν θάλσ απηό ειεύζεξα, κε ραξά θαη αγά-

πε». 

Καη… 

 Κάζε θνξά πνπ ζθέπηεζαη ην πξόζσπν 

ή ηα πξόζσπα πνπ ζ’ έρνπλ αδηθήζεη ή 

βιάςεη κε θάπνηνλ ηξόπν, ιέγε “ζε έρσ 

ζπγρσξέζεη θαη όια ηα θαιά ηεο δσήο εί-

λαη δηθά ζνπ, είκαη ειεύζεξνο/ε θαη είζαη 

ειεύζεξνο/ε, θη απηό είλαη ππέξνρν”.   

Αελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλεηε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία γηα ην ίδην πξόζσπν ή θα-

ηάζηαζε.   

 Ώπιά, αλ ζαο μαλάξζεη έλα αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε ή πξόζσπν πνπ έρεηε ζπγ-

ρσξέζεη, γηα λα εμαιείςεηε θαη ηελ 

παξακηθξή ηνπ ξίδα, απιά πείηε “ζ’ 
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έρσ ζπγρσξέζεη, λα έρεηο όια ηα θαιά 

ηεο δσήο”. 

Θα δηαπηζηώζεηε κε έθπιεμε όηη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζα έξρνληαη όιν θαη ιηγό-

ηεξν.   

Κη αλ εζείο επηκέλεηε – θάζε θνξά πνπ 

έξρνληαη – λα ιέηε απηέο ηηο ιεμνύιεο “ζ’ 

έρσ ζπγρσξέζεη λα έρεηο όια ηα θαιά ηεο 

δσήο”, 

απηά ζην ηέινο ζα καξαζνύλ θαη δελ ζα 

ζαο μαλαελνριήζνπλ πηα.   

Μπνξεί λα ζπκάζηε ην πεξηζηαηηθό, αι-

ιά δελ ζα αηζζάλεζηε πόλν ή θάηη παξό-

κνην, γηαηί δελ ζα ην πνηίδεηε κε ηελ πξν-

ζνρή ζαο (αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα) θη απ-

ηά ζα καξαζνύλ. 

Σειηθά, κόλνη ζαο ζα δηαπηζηώζεηε όηη ε 

πξάμε ηεο ζπγρώξεζεο θάλεη ζαύκαηα ζηε 

δσή καο, εθόζνλ ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε. 
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13η Εβδομάδα 

 

 

 



 

Έλα ηξπθεξό γξάκκα  

ζηνλ θίιν  

Καη ηώξα, πνπ έρνπκε 

κάζεη ην θέξδνο ηεο ζπγρώ-

ξεζεο, αο βξνύκε έλαλ έμπ-

πλν ηξόπν λα απνθαηαζηή- ζνπ-

κε ηε ζρέζε καο κ’ απηή ηε ζαπκάζηα ε-

λέξγεηα ησλ ρξεκάησλ. 

Ώπηό ζα ην θάλνπκε ρξεζηκνπνηώληαο 

ηε θαληαζία καο, έηζη όπσο θάλακε όηαλ 

είκαζηε παηδηά. 

Βίλαη εύθνιν…!! 

Φαληάζνπ… Σθέςνπ… θαη Δεκηνύξγε-

ζε… κε ηε θαληαζία ζνπ, έλα “πξόζσπν” 

πνπ αληηπξνζσπεύεη ηα ρξήκαηα γηα εζέλα. 

Ασζ’ ηνπ αλζξώπηλε κνξθή, ζαλ λα εί-

λαη έλαο θίινο ζνπ, πνπ ζέιεηο λα απνθα-

ηαζηήζεηο ηε ζρέζε ζνπ καδί ηνπ.   

Ώλ ζέιεηο, θαληάζνπ ην ζαλ άληξα, ζαλ 

γπλαίθα ή αθόκα θαη ζαλ παηδί.   

Φόξεζέ ηνπ όπνηα ξνύρα ζνπ αξέζνπλ, 

δσζ’ ηνπ όπνην ζηπι καιιηώλ ζέιεηο θαη 
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νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθό ζε ηθα-

λνπνηεί.   

Βίλαη ζεκαληηθό λα ην ραξείο. 

Μελ μερλάο όηη είλαη παηρλίδη. 

Ώιιά … πάλσ απ’ όια, ζπκήζνπ λα ηνπ 

δώζεηο ιάκςε θαη ρακόγειν… 

Ώπηό ην ρακόγειν, πνπ ζε βεβαηώλεη θαη 

γηα ηε δηθή ηνπ δηάζεζε λα ηα βξεη καδί 

ζνπ. 

ηαλ έρεηο όιε ηελ εηθόλα, θξάηεζέ ηε 

ηόζν δσεξά ζηε θαληαζία ζνπ, έηζη ώζηε 

λα ζνπ είλαη εύθνιν λα πεξηγξάςεηο απηό 

ην πξόζσπν ζε θάπνηνλ πνπ δελ ην έρεη μα-

λαδεί.   

Χζηόζν, αλ απηό ζνπ θαίλεηαη δύζθνιν, 

είλαη απνιύησο εληάμεη απιά λα ην ζθε-

θηείο.   

Καη ηώξα, γξάςε ζε απηόλ ην θίιν ζνπ 

έλα γξάκκα θαη πεο ηνπ ηελ αιήζεηα ηεο 

ςπρήο ζνπ.   

Ώπηό ην γξάκκα ζα κπνξνύζε λα μεθηλά-

εη θάπσο έηζη: 

 



 

“Αγαπεκέλε κνπ θίιε, 

Θέισ λα απνθαηαζηήζσ ηε ζρέζε κνπ καδί 

ζνπ.   

Θα είκαη αιεζηλόο θαη, ζαλ αιεζηλόο θίινο, 

ζα ζνπ πσ θαη ηα παξάπνλά κνπ αιιά θαη 

ζα ζνπ δεηήζσ ζπγγλώκε”.   

Μπνξείο λα ζπλερίζεηο, αλαθέξνληάο 

ηνπ όια ζνπ ηα παξάπνλα.   

Π.ρ.  

 Γηα όιεο ηηο θνξέο πνπ ηνλ ρξεηαδόζνπ-

λα θαη δελ ήηαλ εθεί.   

 Γηα όιεο ηηο θνξέο πνπ αλεζπρνύζεο γηα 

ην πώο ζα πιεξώζεηο ηνπο ινγαξηα-

ζκνύο. 

 Γηα όια απηά πνπ ιαρηαξνύζεο λα αγν-

ξάζεηο θαη λα ραξείο, θη εθείλνο απνπζί-

αδε.   

Θπκήζνπ θαη γξάςε θάζε θνξά πνπ ζπ-

λέβε θάηη θαη ηνλ ζεώξεζεο ππεύζπλν. 

πλέρηζε λα γξάθεηο, όζν πην πνιιά πε-

ξηζηαηηθά κπνξείο λα ζπκεζείο.   

Άθεζέ ηα όια λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα. 
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Κιάςε αλ ζεο, άθεζε ηα ζπλαηζζήκαηά 

ζνπ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. 

Πάξε ην ρξόλν ζνπ θαη, όηαλ ην ζπλαί-

ζζεκα θαηαιαγηάζεη, κπνξείο λα ζπλερί-

ζεηο αλαθέξνληάο ηνπ θάζε δηθή ζνπ αξλε-

ηηθή άπνςε γη’ απηόλ. 

Π.ρ.  

 Σα ρξήκαηα είλαη ε αηηία όισλ ησλ θα-

θώλ.   

 Σα ρξήκαηα δελ θέξλνπλ ηελ επηπρία. 

 ζνη έρνπλ ρξήκαηα είλαη ζλόκπ.   

 Σα ρξήκαηα είλαη βξώκηθα.   

 Σα ρξήκαηα ραιάλε ηνλ άλζξσπν. 

Θπκήζνπ θαη γξάςε, ηί εζύ πίζηεπεο γηα 

ηα ρξήκαηα, όπσο έθαλεο ζηελ άζθεζε ηεο 

ηξίηεο εβδνκάδαο. 

Καη θαζώο ζα ηα γξάθεηο απηά, άξρηζε 

λα θαηαλνείο κε πνηνλ ηξόπν έρεη ππνλν-

κεπζεί ε ζρέζε ζνπ καδί ηνπ θαη 

θαη΄επέθηαζε ε ειεύζεξε ξνή ηνπ ζηε 

δσή ζνπ. 

Σν γξάκκα ζνπ ζα κπνξνύζε λα ηειεηώ-

λεη θάπσο έηζη: 



 

“Σνπ δεηώ λα κε ζπγρσξέζεηο, ινηπόλ, γηα 

όια απηά πνπ πίζηεπα γηα εζέλα. 

Τώξα θαηαλνώ όηη, κε όιεο απηέο ηηο από-

ςεηο κνπ, ηνπο θόβνπο κνπ θαη ηα πεξηνξη-

ζηηθά κνπ πηζηεύσ, γηα εζέλα θαη ηνλ εαπηό 

κνπ, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσ, ζνπ απαγό-

ξεπα λα είζαη θίινο κνπ θαη κέξνο ηεο δσήο 

κνπ  

Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέισ ηώξα γηα εκάο, 

είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο καο. 

Έηζη ώζηε, απηή ε ζρέζε λα γίλεη κηα ζαπ-

κάζηα, πγηήο θαη αιεζηλή ζρέζε. 

Έηζη ώζηε λα κπνξώ λα απνιακβάλσ ηε 

δσή κνπ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο θίινπο 

κνπ, ηα ρόκπη κνπ θαη λα βνεζώ ηνπο άι-

ινπο αλζξώπνπο. 

Απηό πνπ αληηιακβάλνκαη ηώξα γηα εζέλα 

είλαη όηη:  

Δίζαη κηα ππέξνρε ελέξγεηα αληαιιαγήο  

ζηελ ππεξεζία ησλ αλζξώπσλ. 

Αθξηβώο όπσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα  

θαη ην λεξό. 

Τίπνηα πεξηζζόηεξν θαη ηίπνηα ιηγόηεξν. 
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Έηζη κ’ απηέο ηηο θαηλνύξγηεο κνπ απόςεηο 

γηα εζέλα θαη κε ην δηθαίσκά κνπ λα αιιά-

δσ όπνηε ζέισ ηηο απόςεηο κνπ… 

Σε θαισζνξίδσ θαη ζε θαινδέρνκαη κε ηελ 

αλνηρηή θαξδηά ελόο παηδηνύ θαη ζνπ επη-

ηξέπσ λα ξέεηο ειεύζεξα ζηε δσή κνπ. 

Γηα ην αλώηεξν θαιό ην δηθό κνπ, ησλ άι-

ισλ αλζξώπσλ, θαη όιεο ηεο δεκηνπξγίαο. 

Δπίζεο ζπγρσξώ ηνλ εαπηό κνπ γηαηί κπνξεί 

λα πίζηεςε, όηη είλαη δύζθνιν λα ζε έρεη ή 

όηη δελ αμίδσ λα ζε έρσ. 

Με αγάπε 

(Τν όλνκά ζαο) ” 

Γξάςηε απηό ην γξάκκα όπσο εζάο ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα.  Ώπηνζρεδηάζηε.   

ηαλ έρεηε νινθιεξώζεη απηό ην γξάκ-

κα δηαβάζηε ην δπλαηά ζηε δηθή ζαο πξν-

ζσπνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο. 

 

 

 



 

 

 



 

 

14η Εβδομάδα 
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Διάηησκα ή 

πξνηέξεκα  

ηειηθά;  

Μηα κέξα, κηα νκάδα από βαηξάρηα κα-

δεύηεθε θαη απνθάζηζε, λα θάλεη θάηη δη-

αθνξεηηθό. 

Ώπνθάζηζαλ ινηπόλ λα θάλνπλ αγώλα 

δξόκνπ, βάδνληαο ζηόρν λα αλεβνύλ κέρξη 

ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ.   

πσο ήηαλ θπζηθό, ην πξάγκα άξρηζε λα 

παίξλεη δεκνζηόηεηα. 

Σν λα θάλνπλ αγώλα δξόκνπ βαηξάρηα, 

δελ είλαη θαη ηόζν ζπλεζηζκέλν πξάγκα. 

Πόζν κάιινλ λα αλεβνύλ ζηελ θνξπθή 

ελόο βνπλνύ!!! 

Ώπό ζηόκα ζε ζηόκα, ινηπόλ, ην ζέκα 

έθηαζε θαη ζηα απηηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ.   

Ώπηνί πήξαλ ηηο θάκεξεο θαη έηξεμαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ην γεγνλόο.   

Πιήζνο θόζκνπ καδεύηεθε γηα λα παξα-

θνινπζήζεη ηνλ αζπλήζηζην αγώλα. 



 

 

Δ ώξα ηεο εθθίλεζεο έθηαζε θαη όινη νη 

βάηξαρνη πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, έρνληαο 

ζην κπαιό ηνπο λα θηάζνπλ ζηελ θνξπθή, 

παξόιν πνπ θάηη ηέηνην δελ ήηαλ ζηε θύζε 

ηνπο.   

Οη θνξπθέο ησλ βνπλώλ δελ είλαη γηα 

βαηξάρηα.   

Σα βαηξάρηα μεθίλεζαλ θαη νη άλζξσπνη 

γύξσ, ηνπο θνξόηδεπαλ θαη ηνπο πεξηγε-

ινύζαλ, θσλάδνληάο ηνπο όηη είλαη ηξεινί 

θαη … 

ηη απηά ηα πξάγκαηα δελ γίλνληαη. 

Οη βάηξαρνη όκσο ζπλέρηδαλ θαη ν θό-

ζκνο εμαθνινπζνύζε λα ηνπο θσλάδεη όηη:  

Δίλαη αδύλαηνλ λα θαηαθέξνπλ θάηη ηέ-

ηνην. 

Ο αγώλαο ζπλερηδόηαλ γηα αξθεηή ώξα 

θαη, θαζώο νη βάηξαρνη άθνπγαλ ζπλερώο, 

πσο απηό πνπ πξνζπαζνύζαλ ήηαλ αδύλα-

ηνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, έλαο-έλαο άξρηδαλ 

λα θνπξάδνληαη θαη λα παξαηηνύληαη.   

Μόλν ΔΝΑΣ βάηξαρνο εμαθνινπζνύζε 

κε πείζκα, ζάξξνο θαη ππνκνλή λα αλε-

βαίλεη όιν θαη πην ςειά. 
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Έδεηρλε θνπξαζκέλνο από ηε κεγάιε από-

ζηαζε πνπ είρε δηαλύζεη, αιιά ήηαλ απν-

θαζηζκέλνο λα θηάζεη ζηελ θνξπθή θαη 

ηίπνηα δελ κπνξνύζε λα ηνλ ζηακαηήζεη.     

Ώζπνπ Τειηθά… Τα Καηάθεξε!!! 

Ήηαλ ν Νηθεηήο!!! 

Σν πιήζνο θαη νη δεκνζηνγξάθνη δελ κπν-

ξνύζαλ λα πηζηέςνπλ ζηα κάηηα ηνπο.  Αελ 

είραλ μαλαδεί πνηέ θάηη ηέηνην.   

ΐάηξαρνο ζηελ θνξθή ελόο βνπλνύ;!!! 

πσο γίλεηαη, ινηπόλ, κε θάζε ληθεηή ζε 

αγώλα, ήξζε ε ώξα λα δώζεη ζπλέληεπμε 

ζηα θαλάιηα.   

Σνλ ξώηαγαλ ινηπόλ νη δεκνζηνγξάθνη, 

πνην ήηαλ ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπ.   

Αιιά εθείλνο δελ απαληνύζε ηίπνηα. 

Βθείλνη ηνλ ξσηνύζαλ θαη ηνλ μαλαξσηνύ-

ζαλ.   

Μα ν βάηξαρνο ηίπνηα.  Κακηά απάληε-

ζε. 

ζπνπ, ζην ηέινο, νη δεκνζηνγξάθνη θαηά-

ιαβαλ, όηη δελ άθνπγε.   

Βπεηδή απηόο ν βάηξαρνο … 



 

 

Ήηαλ έλαο θνπθόο βάηξαρνο. 

Κη απηό ηνπ ην ειάηησκα ήηαλ ηειηθά ην 

κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπ. 

Γίλε ν “Κνπθόο”  βάηξαρνο… 

Μάζε λα ιεο ζηνλ Βαπηό ζνπ: ΓΗΝΔΤΑΗ ! 

Φώλαδέ ηνπ ην Απλαηά κέρξη λα ην πηζηέ-

ςεη. 

Καη ηόηε λα είζαη ζίγνπξνο όηη:  

Όια, κα Όια, Γίλνληαη. !!! 

Μελ επηηξέςεηο πνηέ ζε θακία θσλή, νύηε 

θαλ ζηε δηθή ζνπ, λα ζε ζηακαηήζεη από ην 

λα πξαγκαηνπνηήζεηο αθόκα θαη ην πην 

ηξειό ζνπ όλεηξν. 

ΓΗΝΔΤΑΗ !!! 



 

 

 

 

 

 



 

 

15η Εβδομάδα 
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Παίδσ ην δηθό κνπ 

παηρλίδη 

Έρσ ζηακαηήζεη λα βιέπσ ηηο 

εηδήζεηο ζηελ ηειεόξαζε θαη λα 

δηαβάδσ εθεκεξίδεο ή εηδήζεηο 

ζε websites, εδώ θαη πνιιά ρξό-

ληα. 

ηαλ βιέπεηο ή δηαβάδεηο απηά πνπ ιέλε, 

απνξξνθάο ππνζπλείδεηα ρσξίο λα ην θα-

ηαιαβαίλεηο.   

Ώγνξάδεηο, αλ ζεο, ηα δηθά ηνπο πξόηππα 

ζθέςεο θη αθόκα ηνπο βνεζάο λα δηαησλί-

δνπλ “ην παηρλίδη ηνπο”. 

Ώπηό ην παηρλίδη είλαη  

ην παηρλίδη ηνπ δηαρσξηζκνύ 

Πινύζηνο/θησρόο 

Κεξδηζκέλνο/ρακέλνο 

Καιόο/θαθόο  θ.ιπ. 

Κάλε ζηνλ Βαπηό ζνπ κηα κεγάιε Φάξε 

θαη απνθάζηζε λα ζηακαηήζεηο λα ζπκκε-

ηέρεηο “ζην παηρλίδη ηνπο”, 
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πνπ πξνζσπηθά δελ έρεη λα ζε σθειήζεη 

πνπζελά. 

Γηαηί ν ζηόρνο απηνύ ηνπ παηρληδηνύ εί-

λαη λα ζε απνδπλακώλεη κόλν, θαη λα ζε 

ζπξξηθλώλεη κέζα ζην θόβν. 

Γηάιεμε έλα θαηλνύξγην παηρλίδη.   

Γηάιεμε ην δηθό ζνπ παηρλίδη. 

Τν Γηθό Σνπ Παηρλίδη αο είλαη  

ην παηρλίδη ηεο Έλσζεο. 

Σν παηρλίδη ηεο Έλσζεο κε ηνλ πνιύηη-

κν, απεξηόξηζην, επθπέζηαην, αιεζηλό θαη 

ηθαλό Βαπηό ζνπ. 

Γηάιεμε ην παηρλίδη ηνπ πινύζηνπ ΔΣΥ, 

πνπ ίζσο αθόκα δελ γλσξίδεηο. 

Ώπηόο ν πνιύηηκνο ΔΣΥ, ρξόληα ηώξα 

πεξηκέλεη ηελ πξνζνρή ζνπ, γηα λα ζνπ εκ-

θαλίζεη ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ. 

Γσζ’ ηνπ “ηα βάζαλά ζνπ”,  

γηα λα ζνπ δώζεη ηα πινύηε ηνπ. 

Έηζη παίμε ην δηθό ζνπ παηρλίδη θαη πεο 

θαη μαλαπέο θαη μαλαπέο θαη μαλαπέο: 

“Δπηιέγσ λα παίδσ ην δηθό κνπ παηρλίδη”. 
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“Δπηιέγσ λα ζηέθνκαη θαη λα πξνζέρσ ηελ 

Ώθζνλία πνπ ππάξρεη παληνύ γύξσ κνπ”. 

“Δπηιέγσ  λα γεκίδσ ην κπαιό κνπ κε εη-

θόλεο πινύηνπ θαη αθζνλίαο” 

Βίλαη ην πνύ εζηηάδεηο ηα κάηηα ζνπ, 

Τί πξνζέρεηο. 

Ώλ απνθαζίζεηο λα θνηηάμεηο ηελ αθζνλία,  

ζα ηελ δεηο παληνύ γύξσ ζνπ. 

Ώλ ηελ ηηκήζεηο κε ηελ πξνζνρή ζνπ,  

ζα ζε ηηκήζεη θη απηή κε ην λα εκθαληζηεί  

ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ζνπ. 
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16η Εβδομάδα 
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Μόλν αλ εθηηκώ απηά 

πνπ έρσ, κπνξώ λα 

έρσ πνιύ  

πεξηζζόηεξα 

Ώιήζεηα, πώο ζα ζνπ θαηλόηαλ, αλ γηα 

κηα δσή νιόθιεξε έδηλεο ζπλερώο δώξα ζε 

θάπνηνλ, θη εθείλνο  

δελ ηα πξόζερε, νύηε ηνπο έδηλε ζεκαζία, 

θαη νύηε έπαηξλε θακηά ραξά απ’ απηά; 

Ώιιά ηα δερόηαλ ρσξίο ζρεδόλ  

θαλέλα επραξηζηώ; 

Δώξα πνιύηηκα!!! 

Δώξα ύςηζηεο ζεκαζίαο !!! 

Ώιήζεηα, πώο ζα έλνησζεο γη’ απηό;  

Δίλαη άξαγε δώξν ύςηζηεο ζεκαζίαο: 

 Σα δπν ζνπ πόδηα;  

 Tα ρέξηα ζνπ;  

 Tα κάηηα ζνπ; 

 Ο αέξαο πνπ αλαπλέεηο;  
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 To λεξό πνπ πίλεηο θάζε θνξά πνπ 

δηςάο, πνπ πιέλεζαη, πνπ καγεηξεύ-

εηο; 

Μήπσο είλαη δώξν ύςηζηεο ζεκαζίαο  

ε ίδηα ζνπ ε δσή;  H ύπαξμή ζνπ; 

Δίλαη άξαγε πνιύηηκν δώξν:  

 Δ θαζεκεξηλή ζνπ ηξνθή;  

 To ζπίηη ζνπ; 

 Σα ξνύρα ζνπ; 

 Δ κπαληέξα ζνπ; 

 Ο λεξνρύηεο ζνπ; 

 Σν καμηιάξη ζνπ; 

 Σν θξεβάηη ζνπ; 

 Σν ςπγείν ζνπ;  

 Σν ηξαπέδη πνπ ηξσο, πνπ γξάθεηο;  

 Δ θαξέθια πνπ θάζεζαη; 

 Σα πηάηα, ηα καραηξνπήξνπλά ζνπ; 

 Σν θηλεηό ζνπ; 

 Ο ππνινγηζηήο ζνπ; 

 Σν απηνθίλεηό ζνπ ίζσο; 

 Σα ζεληόληα ζνπ, νη θνπβέξηεο ζνπ; 
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 Tα ζθνπγγάξηα ζνπ, ηα απνξξππαληηθά 

ζνπ; 

 Οη θαηζαξόιεο ζνπ; 

 To πιπληήξηό ζνπ; 

 H ειεθηξηθή ζνπ θνπδίλα; 

 To ξεύκα ην ειεθηξηθό; 

 Tα βηβιία, ηα ηεηξάδηα, ηα ζηπιό ζνπ, ν 

θαλαπέο, ε ηειεόξαζή ζνπ, ηα ραιηά, νη 

θνπξηίλεο ζνπ, ηα ηξαπεδνκάληηιά ζνπ, 

νη ληνπιάπεο ζνπ, ηα ζηνιίδηα ηνπ ζπη-

ηηνύ ζνπ;  

Κάζηζε θαη ζθέςνπ ιίγν…. 

Δίλαη άξαγε δώξν νη ηθαλόηεηέο ζνπ, λα 

πεξπαηάο, λα κηιάο, λα νδεγείο,  

λα ρνξεύεηο, λα ηξαγνπδάο; 

Τα ηαιέληα ζνπ; λα καζηνξεύεηο, λα κα-

γεηξεύεηο, λα είζαη νξγαλσηηθόο, λα επηκέ-

λεηο ζηνπο ζηόρνπο ζνπ θαη ηόζα άιια…  

πνπ κόλν εζύ μέξεηο. 

 Οη γλώζεηο ζνπ, άξαγε; … αλαξσηή-

ζνπ.   

 Οη θίινη ζνπ; H νηθνγέλεηά ζνπ; 
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Σθέςνπ λα κελ ηα είρεο όια απηά  

ζηε δσή ζνπ, έζησ θαη γηα κηα κέξα; 

Αιήζεηα, πώο αηζζάλεζαη ηώξα;  

? Γηαηί άξαγε παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλα ηα 

ηόζν πνιύηηκα δώξα ηεο δσήο;  

? Καη δελ ηνπο δίλνπκε θακία ζεκαζία, 

θαη νύηε ηα πξνζέρνπκε;  

? Καη δελ επραξηζηνύκε ζρεδόλ πνηέ γη’ 

απηά;  

? Μήπσο απηή ε ζηάζε,  κάο θαηαζηξέθεη 

ελ αγλνία καο; 

To κπαιό έρεη ηελ ηάζε λα εζηηάδεη  

ζηελ έιιεηςε. 

Ώιιά ΔΣΥ, πνύ είζαη;  

Πνύ είλαη ην αθεληηθό;  

Πνηόο είλαη ην αθεληηθό; 

To κπαιό ζνπ ή ν ππέξνρνο ΔΣΥ;  

Μήπσο είλαη ε ώξα λα επηζηξέςεηο “από 

ηηο δηαθνπέο ζνπ”, θαη λα αλαιάβεηο ηελ 

επζύλε ηεο δσήο ζνπ θαη ηα ηνπ νίθνπ ζνπ 

;  

Ώλ ην αθεληηθό είλαη ν ππέξνρνο ΔΣΥ, 
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Τόηε δνθίκαζε λα θάλεηο ηα πξάγκαηα κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

Γηα έλα κήλα θάλε ηελ παξαθάησ θαζε-

κεξηλή, γξαπηή άζθεζε θαη ζα δηαπηζηώ-

ζεηο κόλνο/λε ζνπ, ηα απξόζκελα θαη ζαπ-

κάζηα απνηειέζκαηά ηεο: 

Μόλν ε δηθή ζνπ εκπεηξία κπνξεί  

λα ζε πείζεη. 

Πάξε έλα θαηλνύξγην ηεηξάδην θαη θάζε 

κέξα γξάθε θαη επραξίζηεζε γηα 5 – 10 

πξάγκαηα πνπ έρεηο ζήκεξα, ή πνπ ζνπ ζπ-

λέβεζαλ θαη γηα ηα νπνία είζαη επγλώκσλ.   

Π.ρ. Δπραξηζηώ πνπ ζήκεξα έρσ ην ζπίηη 

κνπ.  

Βπραξηζηώ πνπ ζήκεξα έρσ ___________ 

Βπραξηζηώ πνπ ηώξα έρσ _____________ 

Βπραξηζηώ γηα ____________________ 

Να είζαη βέβαηνο πσο, ζε έλα κήλα,  

ζα επγλσκνλείο ηελ ίδηα ηε δσή γηα ην 

δώξν απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Ώλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηο,  

Ζ κεηακόξθσζε ηεο ίδηαο ζνπ ηεο δσήο  

ζα ζε πείζεη όηη 
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Καη κόλν απηή ε άζθεζε αμίδεη λα γίλεη  

ζπλήζεηα δσήο. 

Καη λα μέξεηο όηη: 

 Μηα θαηλνύξγηα ζπλήζεηα ρξεηάδεηαη 30 

εκέξεο γηα λα εδξαησζεί.    

 Ανθίκαζέ ην, είλαη ν ζπληνκόηεξνο 

δξόκνο πξνο ηελ ραξά θαη ηελ επηηπρία 

ζνπ.   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

17η Εβδομάδα 
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Τν εζσηεξηθό 

“Κέξδνο” 

Ώλ δελ έρνπλ έξζεη ηα 500 Βπξώ κέρξη 

απηή ηε ζηηγκή, είλαη πηζαλόλ λα ππάξρεη 

κέζα ζαο κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε.   

Ώπηό ζεκαίλεη όηη ππνζπλείδεηα έρεηε 

θάπνην εζσηεξηθό “θέξδνο”, πνπ δελ ζαο 

αθήλεη λα  θύγεηε από ηε γλσζηή ζαο θα-

ηάζηαζε θαη λα πάηε ζε κηα θαηλνύξγηα θα-

ηάζηαζε.   

Καηλνύξγηα θαηάζηαζε πηζαλόλ λα είλαη: 

Τν πνιύ, ν πινύηνο θαη ε αθζνλία, ελώ 

θάπνηνο ήηαλ ζπλεζηζκέλνο  ζην ιίγν. 

Ή 

Σν ππνζπλείδεην “θέξδνο” κπνξεί λα 

είλαη κηα ιαλζαζκέλε ππνζπλείδεηε πεπνί-

ζεζε, όηη: “θάπνηνο άιινο λα έρεη ηελ επ-

ζύλε γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ”. 

Ή 

Τπνζπλείδεηνο “θόβνο γηα ην άγλσζην”. 

Καη πνιιά άιια… 
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Ώπό ηε ζηηγκή πνπ ζα βξείηε ην εζσηε-

ξηθό θέξδνο, ζα έξζεη δειαδή ζηε ζπλείδε-

ζή ζαο θαη ζα ην θαηαιάβεηε,  

ηόηε, είλαη επθνιόηεξν λα ην απνβάιεηε 

αλαγλσξίδνληάο ην, θαη αθήλνληάο ην λα 

θύγεη… 

Γηαηί ζπλεηδεηά,  

δελ ζαο εμππεξεηεί άιιν πηα. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

18η Εβδομάδα  
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Η ινγηθή ζε πάεη από ην Α 

ζην Β, αιιά ε θαληαζία 

ζνπ ζε πάεη  

παληνύ  

  Άικπεξη 

Άτλζηάηλ 

Σπγραξεηήξηα! 

Έθηαζεο θηόιαο θνληά ζην ηέξκα. ! 

Βίλαη ε ζηηγκή λα αληακεηθζείο γηα ηνπο 

θόπνπο ζνπ. 

’ απηή ηε θάζε ρξεηάδεηαη ε επηκνλή 

ζνπ γηα ηελ ηειηθή επζεία. 

Υξεηάδεηαη λα θαληαζηείο, όηη πεηάο 

ρξήκαηα ζην δξόκν. 

Ώθνύγεηαη εμσθξεληθό, έηζη δελ είλαη; 

Ο ιόγνο πνπ ην θάλνπκε είλαη, γηα λα 

θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

θόβνπ – ηξόκνπ θιπ.  

Καη λα ηα αθήζνπκε λα θύγνπλ κε ηνλ 

ηξόπν πνπ ήδε έρνπκε κάζεη. 
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Με απηό ηνλ ηξόπν κεηώλνπκε ηελ αληί-

ζηαζε ζηελ εηζξνή ησλ ρξεκάησλ ζηε δσή 

καο.   

Ώλ ε ζθέςε θαη ε εηθόλα, ηνπ λα πεηάμεηο 

ρσξίο ιόγν ρξήκαηα ζην δξόκν, ζνπ δεκη-

νπξγεί ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, παληθνύ θαη 

δπζθνξίαο… 

Ώπηό είλαη γηαηί, ππνζπλείδεηα,  

πηζηεύεηο όηη ηα ρξήκαηα είλαη πεξηνξηζκέ-

λα. 

Γηα λα κεησζεί απηή ζνπ ε αληίζηαζε, θάλε 

ηελ παξαθάησ άζθεζε: 

 Άξρηζε λα θαληάδεζαη όηη ξαληίδεηο 

ηνπο δξόκνπο κε λνκίζκαηα θαη ραξην-

λνκίζκαηα. 

 Κάλην απηό κε ηε θαληαζία ζνπ, κέρξη 

λα ζνπ θαίλεηαη εύθνιν. 

 Γίλε όζν πην δεκηνπξγηθόο κπνξείο.  

 Κάλε ό,ηη ζέιεηο ζηε θαληαζία ζνπ κε ηα 

ρξήκαηα θαη θάλε ην κέρξη λα ζνπ θαίλε-

ηαη αζηείν θαη δηαζθεδαζηηθό.   

ηε ζπλέρεηα, αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θά-

λεηο ηελ παξαθάησ αζθεζνύια κέζα ζην 

δσκάηηό ζνπ:   
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Βίλαη αζηεία, θαη έρεη εθπιεθηηθά απν-

ηειέζκαηα.   

 Πάξε ό,ηη ρξήκαηα έρεηο ζην πνξηνθόιη 

ζνπ, ηζαιάθσζέ ηα κε ηα ρέξηα ζνπ θαη 

άξρηζε λα ηα πεηάο ηξηγύξσ ζνπ, καθξηά 

από εζέλα. 

 Σζαιάθσλε θαη πέηαγε ηα ραξηνλνκί-

ζκαηα, έσο όηνπ όια λα είλαη δηαζθνξ-

πηζκέλα ζην δσκάηην. 

 Μεηά, κάδεςέ ηα θαη ίζησζέ ηα μαλά.  

Καη άξρηζε πάιη από ηελ αξρή. 

 πλέρηζε λα ην θάλεηο απηό, έσο όηνπ 

ζνπ θαίλεηαη ζαλ παηρλίδη.   

 Αηαζθέδαζέ ην, παίμε κ’ απηό.   

 Να ην ραξείο γηα όζε ώξα απηό ζ’ επρα-

ξηζηεί.   

 Μεηά ζηακάηεζε, ραιάξσζε θαη από-

ιαπζε ην ζπλαίζζεκα, κέρξη απηό λα 

θαηαιαγηάζεη θαη λα ππνρσξήζεη.   



 

 

19η Εβδομάδα 
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Σηέιλσ ζηνπο άιινπο ζθέ-

ςεηο πινύηνπ θαη αθζνλί-

αο 

Έρνπκε πεη, όηη νη ζθέςεηο καο είλαη κα-

γλήηεο θαη καγλεηίδνπλ ηα ίδηα κε 

απηά πνπ ζθεπηόκαζηε. 

Σν θαηλνύξγην είλαη 

ηώξα, λ’ απιώζνπκε ηηο 

ζθέςεηο καο θαη ζηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο.   

Οη ζθέςεηο, ινηπόλ, πνπ 

αθνξνύλ εκάο θαη ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο, λα πεξηέρνπλ  

πινύηε, αθζνλία, επηηπρία θαη θαινζύλε. 

Έρνληαο ηέηνηεο ζθέςεηο, ηηο βνεζάκε λα 

γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα.   

Βνεζάεη θαη εκάο, όηαλ νη ζθέςεηο καο 

γηα ηνπο άιινπο αθνξνύλ ζην θαιό ηνπο.   
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Φαληαζηείηε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πε-

ηπρεκέλνπο, ραξνύκελνπο θαη πγηείο.   

ηαλ έρνπκε ζην κπαιό καο απηέο ηηο εη-

θόλεο, γηα ηνπο άιινπο θαη γηα ηνλ εαπηό 

καο, πξνζειθύνπκε απηέο ηηο ηδηόηεηεο 

θαη ζε καο.   

Ώπό ηελ άιιε, είλαη αληίζεην πξνο ην 

ζπκθέξνλ καο λα εζηηάδνπκε ηηο ζθέςεηο 

καο ζην νηθνλνκηθό πξόβιεκα ησλ άιισλ 

θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπ-

δεηήζεηο.   

Κάηη ηέηνην καο ζπληνλίδεη κε ηελ έιιεη-

ςε. 

Καη, όπσο γλσξίδνπκε, απηό ζην νπνίν 

ζπγθεληξσλόκαζηε, έξρεηαη ηειηθά ζ’ 

εκάο πνιιαπιαζηαζκέλν. 

Ώληί λα ζπδεηάηε γηα ην πόζν ζθιεξή 

είλαη ε δσή γηα ηνπο αλζξώπνπο,  

Σηείιηε ηνπο ζθέςεηο πινύηνπ θαη θσο. 

Κάλεηε ζπλήζεηά ζαο λα δηαβάδεηε θαη 

λα αθνύηε κόλν ηα πην αηζηόδνμα ζρόιηα 

γηα ηνλ θόζκν.   

Να ηα ςάρλεηε, λα ηα βξίζθεηε θαη λα κη-

ιάηε κόλν γη’ απηά, πνπ επζπγξακκίδνληαη  
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κε ηελ αγάπε, ηελ αιήζεηα θαη  

ηε θξεζθάδα ηεο δσήο. 

? Φαληάζνπ όιν ηνλ θόζκν λα επεκεξεί 

θαη απηέο νη εηθόλεο ζα επηζηξέςνπλ ζε 

εζέλα πνιιαπιαζηαζκέλεο.   

 Έλαο θαηαζηεκαηάξρεο αύμεζε ηηο δνπ-

ιεηέο ηνπ θαηά πνιύ, ζηέιλνληαο ηελ 

αγάπε ηνπ θαη νξακαηηδόκελνο επηηπρία 

γηα όινπο όζνπο έκπαηλαλ ζην καγαδί 

ηνπ.  

Οη άλζξσπνη ηειηθά καγλεηίδνληαλ από 

ην θαηάζηεκά ηνπ.   

Τειηθά, ππάξρνπλ θαη θαθά θαη θαιά 

πξάγκαηα ζηνλ θόζκν. 

Εμαξηάηαη όκσο από εκάο, πνύ καο 

 ζπκθέξεη λα θνηηάκε… 

Απηή ε επηινγή είλαη απνιύησο δηθή 

καο. 

 



 

 

20η Εβδομάδα  
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Δπηηξέπσ ζηνλ άιιν,  

λα είλαη απηό πνπ είλαη 

ήκεξα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

θνηηάδνληαο ηνπο αλζξώ-

πνπο γύξσ ζνπ, παξαηή-

ξεζε ηί ζθέπηεζαη γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θα-

ηάζηαζε.   

Πξόζεμε, δειαδή, πνηνο θαηά ηε γλώκε 

ζνπ έρεη πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα ρξήκαηα 

από εζέλα.   

 Ώλ ζνπ θαίλεηαη όηη θάπνηνο έρεη πεξηζ-

ζόηεξα ρξήκαηα από εζέλα, θάλε ζηνλ 

εαπηό ζνπ ηελ παξαθάησ εξώηεζε: 

? Kαη ζα κπνξνύζα λα ηνπ επηηξέςσ λα 

έρεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από εκέλα;  

H απάληεζε ΝΑΗ, ζε απειεπζεξώλεη!!! 

 Ώλ ζνπ θαίλεηαη όηη θάπνηνο έρεη ιηγό-

ηεξα ρξήκαηα από εζέλα, θάλε ζηνλ ε-

απηό ζνπ ηελ παξαθάησ εξώηεζε: 
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? Καη ζα κπνξνύζα λα ηνπ επηηξέςσ λα 

έρεη ιηγόηεξα ρξήκαηα από εκέλα; 

Ζ απάληεζε ΝΑΗ ζε απειεπζεξώλεη!!! 

 πλέρηζε λα ην θάλεηο απηό ιέγνληαο 

ΝΑΗ θαη απόιαπζε απηή ηελ αίζζεζε 

ηεο απειεπζέξσζεο.   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
21η Εβδομάδα 
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Δπηηξέπσ ζηνλ  

εαπηό κνπ λα  

έρεη!!! 

Σν ζεκεξηλό θαη ηειεπηαίν καο βήκα γί-

λεηαη κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε. 

 ΐεβαηώζνπ όηη δελ ζα ζε δηαθόςεη θα-

λέλαο θαη ηίπνηα. Γηα 15-20 ιεπηά λα 

κελ ππάξρνπλ ζόξπβνη ή ελνριήζεηο 

ζηνλ πεξηβάιινλ ζνπ.   

 Σώξα θνίηαμε ηνλ εαπηό ζνπ ζηνλ θα-

ζξέθηε ήξεκα γηα 2 – 3 ιεπηά.   

 Μελ θνηηάο ηξηγύξσ.  Κξάηεζε ηα κάηηα 

ζνπ ζε επαθή κε ηνλ εαπηό ζνπ, ην 

πξόζσπό ζνπ, ην ζώκα ζνπ. 

 Γηα λα ην θαηαθέξεηο απηό βάιε ην έλα 

ζνπ ρέξη ζηελ θαξδηά ζνπ. Μ’ απηό ηνλ 

ηξόπν έξρεζαη ζε επαθή κε ην θέληξν 

ζνπ, κε ηνλ ππέξνρν ΔΣΥ. 

Καη ηώξα θάλε ζηνλ Βαπηό ζνπ ηελ πα-

ξαθάησ εξώηεζε:  
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? “Καη ζα κπνξνύζα λα επηηξέςσ ζηνλ 

Βαπηό κνπ λα έρεη όζα ρξήκαηα ηνπ 

ρξεηάδνληαη”; 

 πλέρηζε λα ιεο Ναη, έσο όηνπ αηζζαλ-

ζείο κηα αγαιιίαζε ή έλα θαζαξό ζεηηθό 

ζπλαίζζεκα. 

 ηαλ ην ληώζεηο, ζηακαηάο λα θάλεηο 

ηελ εξώηεζε θαη ραιαξώλεηο κέζα ζ’ 

απηό ην ζπλαίζζεκα γηα ιίγα ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα θάλε ζηνλ Βαπηό ζνπ ηελ 

εξώηεζε:  

? “Καη ζα κπνξνύζα λα επηηξέςσ ζηνλ 

Βαπηό κνπ λα έρεη ηόζα ρξήκαηα, όζα 

επηζπκεί”; 

 πλέρηζε λα ιεο Ναη, έσο όηνπ αηζζαλ-

ζείο κηα αγαιιίαζε ή έλα θαζαξό ζεηηθό 

ζπλαίζζεκα. 

 ηαλ ην ληώζεηο, ζηακαηάο λα θάλεηο 

ηελ εξώηεζε θαη ραιαξώλεηο κέζα ζ’ 

απηό ην ζπλαίζζεκα γηα ιίγα ιεπηά. 

Tώξα, αλ ζέιεηο, θάλε ζηνλ Βαπηό ζνπ 

ηελ παξαθάησ εξώηεζε:   

? “Καη ζα κπνξνύζα λα επηηξέςσ ζηνλ 

Βαπηό κνπ λα έρεη κηα εληειώο θαηλνύ-
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ξηα ζρέζε κε ηα ρξήκαηα, ηνλ πινύην, 

θαη ηελ αθζνλία;” 

 πλέρηζε λα ιεο Ναη, έσο όηνπ αηζζαλ-

ζείο κηα αγαιιίαζε ή έλα θαζαξό ζεηηθό 

ζπλαίζζεκα. 

Καη ηώξα ελδπλάκσζε απηό ην ζεηηθό 

ζπλαίζζεκα κε ηα παξαθάησ ιόγηα, δπ-

λαηά: 

 “Κάηη εμαηξεηηθά ππέξνρν πξόθεηηαη 

λα κνπ ζπκβεί”!!! 

 “Κάηη εμαηξεηηθά ππέξνρν πξόθεηηαη 

λα κνπ ζπκβεί”!!! 

 “Σν ληώζσ ην αηζζάλνκαη ην πεξηκέ-

λσ λα ζπκβεί”!!! 

 Ναη!!   Ναη!!    Ναη!! 

 “Κάηη εμαηξεηηθά ππέξνρν πξόθεηηαη 

λα κνπ ζπκβεί”!!! 

Φακνγέιαζε, ρνξνπήδεζε, δήζε ην, θαη  

μαλαπέο κε ζηγνπξηά: 

 “Κάηη εμαηξεηηθά ππέξνρν πξόθεηηαη 

λα κνπ ζπκβεί”!!! 



 

Δίλαη ζην ρέξη καο!!                     135 

 “Με θαληάδνκαη λα ην ιέσ ζηνπο θί-

ινπο κνπ θαη λα ην γηνξηάδσ”!!! 

 “Βίκαη ζίγνπξνο/ε όηη κε θάπνην α-

πξνζδόθεην ηξόπν έξρνληαη ρξήκαηα 

ζ’ εκέλα”!!! 

 “Καη Ναη, είκαη αλνηρηόο/ε λα ηα ιά-

βσ από θάζε αγαζή  θαηεύζπλζε”. 

 “Σώξα δεκηνπξγώ ηελ θαηλνύξγηα κνπ 

πξαγκαηηθόηεηα”!!! 

 “Έρεη ήδε μεθηλήζεη”!!! 

 “Κάηη εμαηξεηηθά ππέξνρν πξόθεηηαη 

λα κνπ ζπκβεί”!!! 

πλέρηζε λα επαλαιακβάλεηο απηά ηα ιόγηα 

κε ραξά θαη βεβαηόηεηα. 

Καη άθεζε απηή ηε ραξά λα ζε πιεκκπξί-

ζεη, λα μεπεξάζεη ην ζώκα ζνπ θαη λα α-

πισζεί ζε όιν ην δσκάηην θη αθόκα πην πέ-

ξα, ζην ζπίηη θαη ζηε γεηηνληά, ζηελ πόιε 

θαη ζηε ρώξα. 

Ώπηό ην απισκέλν ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο 

θαη ηεο βεβαηόηεηαο, είλαη ν εζσηεξηθόο 

ζνπ καγλήηεο ζε ιεηηνπξγία. 
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Τώξα δνλείζαη ζηε ζπρλόηεηα ηεο ρα-

ξάο! 

Καη είλαη ζίγνπξν, 

Όηη ζα έιμεηο θη άιιε κεγαιύηεξε ραξά. 

Καη έηζη είλαη !!! 
 

Δίλαη  ζην ρέξη  καο!! !  
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Δπίινγνο 

Σν “ηαμίδη” ηεο πξνζσπηθήο καο κεηα-

κόξθσζεο θαη ηεο ζπλάληεζήο καο κε ηνλ 

πνιύηηκν, πινύζην, πγηή θη επηπρηζκέλν 

εαπηό καο,  

είλαη ην κνλαδηθό “ηαμίδη”, πνπ αμίδεη λα  

δηεθδηθήζεη λα “ηαμηδέςεη” ν θάζε άλζξσ-

πνο. 

Σα νθέιε ηνπ είλαη θαλεξά, κεηξήζηκα, 

κεγαιεηώδε θαη εθπιεθηηθά!  

Γελ ππάξρεη άιινο λα “ηαμηδέςεη”  

απηό ην ηαμίδη γηα εζέλα. 

κσο, ό,ηη θη αλ απνθαζίζεηε λα θάλεηε 

απηή ηε ζηηγκή, είλαη απνιύησο εληάμεη.  

Σν ζύκπαλ έρεη άπεηξνπο ηξόπνπο θαη 

επθαηξίεο γηα λα καο πξνσζήζεη, λα καο 

ελζαξξύλεη θαη λα καο ππνζηεξίμεη λα δή-

ζνπκε ηε δσή πνπ καο αμίδεη.  

Σελ αιεζηλή δσή, ηνπ πινύηνπ θαη ηεο 

αθζνλίαο, ηεο ραξάο θαη ηεο πγείαο, ηεο ε-

λόηεηαο, ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο εηξήλεο.  

Σν βηβιίν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο 

απηή ηε ζηηγκή, είλαη κόλν κία από ηηο ά-

πεηξεο επθαηξίεο πνπ πεξλνύλ από κπξνζηά 
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καο, γηα λα κεηακνξθώζνπλ ηε δσή καο θαη 

λα καο δώζνπλ απηό πνπ επηζπκνύκε.  

Γηα λα πεηύρνπκε έλα ζηόρν, ρξεηάδεηαη λα 

αλαιάβνπκε δξάζε πξνο απηόλ ην ζθνπό. 

Σν λα εξγαζζείηε κε ηηο αζθήζεηο ηνπ 

βηβιίνπ θαη λα ζθεθζείηε πάλσ ζηελ θάζε 

κία, είλαη ε δξάζε πνπ ζαο αλαινγεί.  

Δκπηζηεπζείηε ηελ εζσηεξηθή ζαο θαζν-

δήγεζε θαη επηηξέςηε ζην ζύκπαλ λα 

ζπλεξγαζζεί καδί ζαο. 

Να ζπκάζηε όηη δελ είζηε κόλνη ζαο. 

 Δ νκνξθηά 

 Δ εζσηεξηθή ζαο ηειεηόηεηα, θαη  

 Οιόθιεξν ην Σύκπαλ  

πεξηκέλνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ζαο. 

Ώπηή ε ζπλεξγαζία ζα θάλεη ηε δσή, πνπ 

πξαγκαηηθά επηζπκείηε θαη δηθαηνύζηε, λα 

γίλεη ε θαηλνύξγηα ζαο πξαγκαηηθόηεηα.  

Καιή ζαο επηηπρία!! 
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