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Πνευματικά	Δικαιώματα:		
		
Το	 υλικό	 σε	 αυτό	 το	 βιβλίο	 είναι	 ενημερωτικό.	 Κάθε	 διάδοση	 ή	 παροχή	 σε	 τρίτους	 χωρίς	 τη	
συγκατάθεση	του	δημιουργού	απαγορεύεται.	Σας	ευχαριστούμε	για	την	κατανόηση	και	το	σεβασμό	
αυτής	της	ανακοίνωσης.		Ο	συγγραφέας	δεν	αναλαμβάνει	καμία	ευθύνη	για	οποιεσδήποτε	επιτυχίες	
ή	αποτυχίες	προκύπτουν	από	τη	χρηση		πληροφοριών	από	αυτό	το	υλικό.			
	
Αν	διαβάσετε	ποτέ	αυτό	το	ebook	και	χρειάζεστε	κάποια	διευκρίνηση	ή	απάντηση	σε	 	ερωτήματά	
σας	μη	διστάσετε	να	μου	στείλετε	email.	Θα	χαρώ	πολύ			να	σας	απαντήσω		
		

info@medicalservicescy.com	
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Γιατί	αυτό	το	ebook	;	
	
Αυτό	 το	 eBook	 	 δεν	 είναι	 ένα	 κλασικό	 εγχειρίδιο	 με	 οδηγίες	 ,	 που	
οδηγούν	σε	συγκεκριμένα	αποτελέσματα.	
Η	πρόθεσή	μου	είναι	να	μοιραστώ	μαζί	σας	τις	σκέψεις	μου	και	να	σας	
κάνω	 να	 νιώσετε	 καλύτερα.	 Πιστεύω	 ότι	 θα	 βρειτε	 στον	 παρακάτω	
τρόπο	σκέψης	μου	 ,σημεία	όπου	θα	μπορείτε	να	πείτε	 ,	"	Α	ναι	"	ή	που	
να	σας	βοηθήσουν	να	δείτε	τη	δουλειά	και	τη	ζωή	σας	με	άλλο	μάτι.	
	
Η	 ζωή	 είναι	 τώρα,	 σήμερα	 ,	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 ανάγκη	 να	
ανησυχείτε	 για	 το	 αύριο	 ή	 την	 επόμενη	 χρονιά	 .	 Θα	 πρέπει	 να	
απολαύσετε	την	ημέρα	.	
	
	
	

	
	
	
	
Περιηγηθείτε	μέσα	από	τις	ιδέες	του	σήμερα	.........Έχετε	κάνει	κάτι	μόνο	
και	μόνο	επειδή	σας	κανει	ευτυχισμένους;		
	
Θα	εκπλαγείτε	πολύ	από	το	τι	μπορει	να	πετύχει	κανείς	όταν	πάψει	να	
παίζει	το	ρόλο		του	«καλού	παιδιού»,	μάθει	να	λέει	«όχι»	και	σταθεί	στα	
πόδια	του	για	να	διεκδικήσει	αυτό	που	πραγματικά	θέλει.			
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Τι	θέλετε	πραγματικά;	
	
Έχετε	ποτέ	αναρωτηθεί	πώς	σας	 επηρεάζει	 το	περιβάλλον	σας	 ;	 Ίσως	
δεν	μπορείτε	να	προχωρήσετε	με	την	ζωή	σας			γιατί	επαναλαμβάνεται	
τις	ίδιες	πράξεις.		
	
Τι	,	πότε,	ποιος	,	πώς,	γιατί;	
	
Αυτά	είναι	τα	κύρια	ερωτήματα	που	θα	πρέπει	να	απαντήσετε.	
Έτσι,	 πάρτε	 ένα	 κομμάτι	 χαρτί	 ή	 ανοίξτε	 τον	 υπολογιστή	 σας	 για	 να	
γράψετε	τις	απαντήσεις	σας	στις	παρακάτω	ερωτήσεις:	
	
1.	 	 	 Τι	 κάνετε	 τώρα,	 ποιες	 είναι	 οι	 βασικές	 προτεραιότητες	 που	 έχετε						
στην	εργασία	σας,	την	οικογένεια	σας,	τη		σχέση	σας;	
2.			Έχετε	κάποιους	στόχουςπου	θέλετε	να	επιτύχετε	στο	εγγύς	μέλλον;	
3.			Ποιος	ή	ποιοι	σας	στηρίζουν	σε	αυτό;	
4.			Πώς	ξέρετε	ότι	κάνετε	τη	δουλειά	σας	καλά;	Ζείτε	τη	ζωή	σας	όπως	
σας	αξίζει;	
5.			Ποια	είναι	τα	γιατί	σας	;	Γιατί	επενδύετε	τον	πολύτιμο	χρόνο	σας	σε	
κάτι	που	δε	σας	ευχαριστεί;	
	
	
	"	Κάνε	κάτι	σήμερα	για	το	οποίο	θα	είσαι	ευγνώμων	στο	μέλλον	"	
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Χρόνος	για	τον	εαυτό	σας	
	
Ξέρετε	 εκείνες	 τις	 ημέρες	 που	 ξυπνάτε	 και	 διερωτάστε	 ποιο	 είναι	 το	
σωστό	και	πάλι.	Δεν	έχετε	την	ενέργεια	να	βγειτε	από	το	κρεβάτι	,	πόσο	
μάλλον	 να	 κάνετε	 οτιδήποτε.	 Ενα	 τέτοιο	 συναίσθημα	 είχα	 όταν	
ξύπνησα		σήμερα.	Έμαθα	να	ακούω	το	σώμα	μου	και	αν	λέει	ότι	ήρθε	η	
ώρα	 για	 να	 χαλαρώσεις	 ,	 προσπαθώ	 να	 ανταποκριθώ	 ,	 αν	 και	 δεν	 το	
πετυχαίνω	πάντα	 	 στο	 100	%	 .	 Αυτή	 τη	φορά	 είχα	 αυτό	 το	 είδος	 της	
αντίστασης	 ,	 είχα	 περιορισμένο	 χρόνο	 και	 αναρωτιόμουν	 	 αν	 είναι	
ανώφελο	 να	 περάσω	 την	 μέρα	 μου	 ανάλογα	 με	 την	 διάθεση	 και	 τις	
επιθυμίες	μου.	Θεωρούσα	ότι	μια	 τέτοια	μέρα	θα	ήταν	πολυτέλεια.	Το	
ίδιο	 ισχύει	 και	 για	 τη	 ζωη	μας,	 δεν	αντιλαμβανόμαστε	ότι	η	 ζωή	κυλά	
γρήγορα	 και	 	 σπαταλούμε	 τον	 χρόνο	 μας	 απερίσκεπτα	 στο	 internet,	
τηλεόραση	και	οτιδήποτε	που	δεν	μας	ωφελεί	πραγματικά.		
Ως	εκ	τούτου,	η	ξεκούραση	θεωρείται	 	πολυτέλεια	και	δεν	εκτιμάται	η	
αξία	της.	Σιγά	σιγά	μαθαίνω	ότι	ο	χρόνος	που	αφιερώνω	για	τον	εαυτό	
μου	μου	ανταποδίδει	ενέργεια.		
	
Σκεφτείτε	πως	είναι	η	κανονική	εβδομάδα	σας	και	μοιράστε	αναλόγως	
τον	χρόνο	σας	σε	αυτούς	τους	τέσσερις	τομείς:		
	
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	-	ΕΡΓΑΣΙΑ	-	ΑΝΑΨΥΧΗ	–	ΥΓΕΙΑ	
	
Σχεδιάστε	 έναν	 κύκλο	 και	 χωρίστε	 τον	 σε	 τέσσερα	 κομμάτια	 που	
αντιστοιχουν	 στους	 πιο	 πάνω	 τομείς	 αναλόγως	 του	 χρόνου	 που	
αφιερώνεται	στο	κάθε	τομέα.	Πόσο	τοις	εκατόν	είναι	τα	πράγματα	που	
κάνετε	 χωρίς	 να	 νιώθετε	 ικανοποίηση	 ή	 ευχαρίστηση	 και	 πόσο	 τοις	
εκατόν	 αφιερώνετε	 στα	 όνειρα	 και	 στις	 φιλοδοξίες	 σας;	 Πόσο	 χρόνο	
περνάτε	με	ανθρώπους	που	αγαπάτε	και	αναπτύσσετε	διαφόρων	ειδών	
σχέσεις	που	αξίζουν	τον	χρόνο	σας.	Ασχολείστε	όσο	χρειάζεται	με	 την	
υγεία	 σας;	 Η	 εργασία	 σας	 σας	 προσφέρει	 επαγγελματική	 ανέλιξη;	
Βρίσκετε	χρόνο	για	ασχολίες	που	σας	ενδιαφέρουν.		
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Μπορεί	 να	 εκπλαγείτε	 διαιρώντας	 τις	 αναλογίες	 του	 κύκλου	 σας	 	 και	
ίσως	ανακαλύψετε	ένα	κενό,	από	όπου	προκύπτει	η	σπατάλη	ενέργειας.	
Το	δικό	μου	κενό	είναι	η	έλλειψη	χρόνου	για	τον	εαυτό	μου.		
Υποσχεθείτε	στον	εαυτό	σας	ότι	την	επόμενη	εβδομάδα	στο	κομμάτι	με	
το	λιγότερο	ποσοστό	,	θα	προστεθούν	περίπου	60	λεπτά	περισσότερο.	
Αφιερώστε	λίγο	χρόνο	για	να	σκεφτείτε	αν	είστε	όντως	ικανοποιημένοι	
με	την	δουλειά	σας.	Γιατί	ναι	και	γιατί	όχι;	Αξίζει		να		το	σκεφτείτε.....	
	
Η	άλλη	προσέγγιση	
	
Όταν	 επιτέλους	 έχουμε	 χρόνο	 για	 τον	 εαυτό	 μας,	 τα	 παιδιά	 έχουν	
τραβήξει	τον	δρόμο	τους,	έχουμε	τα	χόμπι	μας	και	απολαμβάνουμε	την	
σχέση	 μας	 με	 τον	 σύντροφό	 μας,	 ταξιδεύουμε,	 είμαστε	 στη	ψηλοτερη	
βαθμίδα	 της	 καριέρας	 μας	 και	 της	 σεξουαλικής	 μας	 ζωής	 ή	 ..............	 ή	
περνάμε	μια	κρίση	λόγω	του		με	το	γεγονότος	ότι	σπαταλήσαμε	τη	μισή	
ζωή	 μας	προσπαθώντας	 να	 ικανοποίησουμε	 τις	 επιθυμίες	 των	άλλων;	
Είτε	ανήκετε	στην	μια	ομάδα	ή	στην	άλλη,	πρέπει	 να	γνωρίζετε	ότι	 οι	
γιαγιάδες	 /	 παππούδες	 μας	 σε	 αυτή	 την	 ηλικία	 ασχολούνταν	
αποκλειστικά	με	την	ανατροφή	των	εγγόνιων	τους	και	ανυπομονούσαν	
για	την	συνταξιοδότηση.	
	
Σήμερα,	 οι	άνθρωποι	στα	πενήντα	 είναι	πιο	δραστήριοι	 και	 δεν	 έχουν	
στο	 μυαλό	 τους	 μόνο	 την	 συνταξιοδότηση.	 Ωστόσο,	 κάποτε	
προκύπτουν	 αρνητικα	 συναισθήματα	 και	 σκεφτομαστε	 ότι	 δεν	 αξίζει	
να	προσπαθούμε	άλλο	αφού	νομίζουμε	ότι	είναι	αργά	πια.			
	

	
	
Ομως	 είναι	 σίγουρο	 ότι	 σε	 αυτή	 την	 ηλικία,	 έχουμε	 λιγότερες	
υποχρεώσεις	 και	 είμαστε	 ώριμοι	 να	 κάνουμε	 επιλογές	 και	 να	
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διακρίνουμε	τι	μας	δίνει	ευχαρίστηση.	Εκτιμούμε	κάθε	λεπτό	της	ζωής	
μας	και	δεν	θέλουμε	να	σπαταλήσουμε	τον	χρόνο	μας.	
	
Σκεφτείτε	 πόσα	 ήδη	 γνωρίζετε,	 τι	 βιώματα	 είχατε,	 έχετε	 αρκετή	
υπομονή	 και	 καλή	 υγεία	 .	Δεν	 είναι	 κατορθωτό	 ο	 δρόμος	 της	 ζωής	 να	
μην	έχει	ποτέ	δυσκολίες,	πάντα	θα	υπάρχουν	σκαμπανεβάσματα.		
	
Σε	 αυτήν	 την	 ηλικία	 μπορεί	 να	 έχουμε	 την	 ευτυχία	 να	 έχουμε	 τον	
συντοφό	 μας	 με	 τον	 οποίο	 μοιραστήκαμε	 τα	 βιώματά	 μας.	 Η	 σχέση	
εξελίσσεται	 καθώς	 οι	 σύντροφοι	 στηρίζουν	 ο	 ένας	 τον	 άλλον	 και	
αλλάζει	 η	 μορφή	 της	 σχέσης	 τους.	 Αναρωτιόμαστε	 πιο	 έντονα	 ποια	
είναι	 η	 σημασία	 της	 ζώης,	 ιδιαίτερα	 όταν	 φύγουν	 τα	 παιδιά	 από	 το	
σπίτι.	 Περιμένουμε	 ότι	θα	 γίνει	 κάποιο	θαύμα	 και	 ότι	 κάποιος	 θα	 μας	
δώσει	νέο	κίνητρο	για	ζωή.	Σε	αυτό	το	στάδιο	της	ζωής	 	νιώθουμε	ότι	
δεν	υπάρχει	 κανείς	 να	μας	καθοδηγήσει	και	 δεν	βρίσκουμε	τον	δρόμο	
μας.	 Σε	 αυτή	 τη	 φάση	 είναι	 καλό	 να	 μάθετε	 να	 εκτιμάτε	 τα	 μικρά	
πράγματα	στη	ζωή.		
	
Για	εμένα	αυτό	δεν	ήταν	αρκετό.	Ξεκινησα	να	μαζεύω	πληροφορίες	και	
να	 αλλάζω	 τρόπο	σκέψης,	φρόντιζα	 την	 υγεία	 μου	 και	 σιγά	 σιγά	 είδα	
πιο	καθαρά	τι	πραγματικά	χρειάζομαι	και	ποιες	είναι	οι	αδυναμίες	μου.	
Αρχισα	 να	 καταλαβαίνω	 σταδιακά	 ποια	 γεγονότα	 με	 βοήθησαν	 να	
προχωρήσω	και	ποια	μου	έφραξαν	τον	δρόμο.		
	

	
	
Είναι	στο	χέρι	του	καθενός	από	εμάς	να	ψάξει	και	να	αποφασίσει	
τι	θέλει.	
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Θέλω	 να	 είμαι	 ένας	 καλός	 άνθρωπος	 για	 τον	 εαυτό	 μου	 και	 για	 τους	
άλλους,	θα	ήθελα	στη	ζωή	μου	ότι	κάνω	να	το	κάνω	με	προθυμία	και	όχι	
απλα	επειδή	το	επιβάλλουν	οι	κανόνες	ή	οι	υποχρεώσεις.	Δεν	θέλω	να	
είναι	ένας	ενήλικας	χωρίς	όραμα	και	χωρίς	στόχους	για	τη	ζωή.	Με	λίγα	
λόγια,	 θέλω	 να	 καθοδηγήσω	 εγώ	 την	 ζωή	 μου.	 Ζητώ	 πολλά;	 Κάθε	
άνθρωπος	έχει	δικαίωμα	στη	ζωή	και	εγώ	θέλω	να	αξιοποιήσω	αυτό	το	
δικαίωμα.	Γι	 'αυτό	το	λόγο	πρέπει	να	έχω	το	δικό	μου	όραμα	και	αυτό	
είναι	δρόμος	μου.	Νομίζετε	ότι	μπορείτε	να	ζήσετε	μια	ζωή	χωρίς	νόημα	
και	χωρίς	ελπίδα;	Νομίζω	πως	όχι.	Πιστεύω,	επίσης,	ότι	η	δική	μας	ζωή,	
μπορεί	να	γίνει	η	 ιδιοκτησία	των	άλλων,	οι	οποιοι	θεωρούν	ότι	ξέρουν	
πως	 πρέπει	 εμείς	 να	 ζούμε	 (ο	 σύντροφος,	 τα	 παιδιά	 ,	 οι	 γονείς	 ,	 το	
αφεντικό	και	οποιοσδήποτε	άλλος	μπορεί	να	σκεφτείτε)		
	
Επιπρόσθετα,	 οι	 ζωές	μας	επηρεάζονται	από	διάφορες	 εταιρείες	όπως	
εταιρίες	 καλλυντικών,	 οι	 κατασκευαστές	 ηλεκτρονικών	 ειδών,	 οι	
κατασκευαστές	 αυτοκινήτων,	 τραπεζικούς	 σύμβουλους	 ,	 γιατρούς	 ,	
ιδιοκτήτες	 επιχειρήσεων,	 εστιατόρια	 και	 όλα	 όσα	 θεωρείται	 ότι	 "	
ξέρουν	καλύτερα	"	τι	είναι	απαραίτητο	για	εμάς	ώστε	να	είμαστε	υγιείς	
και	 ευτυχισμένοι.	 «Ξέρουν»	πώς	πρέπει	 να	 διαθέσετε	 τα	χρήματά	σας		
και	 ως	 εκ	 τούτου,	 πολλοί	 εκμεταλλεύονται	 και	 επωφελούνται	 από	
αυτούς	που	τους	υπακούουν.		
	

	
	
Όραση	
	
Αποφάσισα	να	έχω	τη	δική	μου	άποψη	και	να	προχωρώ	στο	δικό	μου	
δρόμο	για	την	υπόλοιπη	μου	ζωή.			
Μου	πήρε	πολλούς	μήνες	προτού	το	ανακαλύψω,	αλλά	είμαι	ένας	από	
τους	τυχερούς	που	τα	κατάφεραν.	
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Είναι	ένας	δύσκολος	δρόμος	,	γιατί	αυτό	που	πρέπει	να	κάνουμε	πρώτα	
είναι	 να	 συγκεντρώσουμε	 το	 θάρρος	 μας	 και	 πρέπει	 	 να	 κάνουμε	 την	
αλλαγή.	Πρέπει	 να	πάμε	 βαθια	πίσω	στο	παρελθόν	 και	 να	 θυμηθούμε	
όλες	 εκείνες	 τις	 στιγμές	 που	 νιώσαμε	 όμορφα	 καθώς	 επίσης	 και	 τις		
στιγμές	που	δυσφορία	και	πίεση.	
	
Εγώ	συμφιλιώθηκα	πρώτα	με	το	παρελθόν	και	μετά	βρήκα	την	δύναμη	
να	 προχωρήσω.	 Ολα	 αυτά	 τα	 κατέγραψα	 και	 τα	 αρχειοθέτησα.	 Ηταν	
μακρυνό	ταξίδι,	γέμισα	πολλές	σελίδες	όμως	είμαι	εδώ	απελευθερωμένη	
από	 τα	 δυσάρεστα	 του	 παρελθόντος.	 Ξεπέρασα	 όλα	 όσα	 μου	
προκαλούσαν	 αρνητικά	 συναισθήματα,	 τα	 είδα	 με	 άλλο	 μάτι	 γιάτι	
τελικά	 αυτά	 αντλούσαν	 και	 σπαταλούσαν	 την	 ενέργεια	 μας.	
Αντιλαμβάνομαι	 ότι	 δεν	 μπορώ	 να	 σβήσω	 τα	 αρνητικά	 του	
παρελθόντος	 άλλα	 δε	 βασανίζομαι	 πια	 για	 αυτά.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο	
κλείνει	ένα	κεφάλαιο	της	πορείας	μου	και	ξεκινα	ένα	καινουργιο.			
	

Εγώ......																																		 	
	
Θέλω	να	ζήσω	,	να	βελτιώνομαι	και	να	προχωρώ	σε	όλα	τα	επίπεδα	της	
ζωής	 μου.	 Είτε	 το	 πιστεύετε	 είτε	 όχι	 η	 ζωή	 θα	 θεραπεύσει	 τις	 πληγές	
φτάνει	να	το	θέλετε	και	να	έχετε	θέσει	ένα	όραμα	και	στόχους	στη	ζώη	
σας.	 Θα	 πρέπει	 να	 καταγράψετε	 τους	 στόχους	 σας	 και	 να	 τα	
τοποθετήσετε	σε	ένα	σημείο	που	θα	τα	βλέπετε	πολύ	συχνά.			Και	τότε	
ακριβώς	 θα	 περιμένετε	 για	 το	 θαύμα	 !	Όλα	 θα	 αρχίζουν	 να	 αλλάζουν	
σταδιακά	 και	 θα	 βελτιώνονται.	 Χωρίς	 να	 το	 επιδιώκετε	 θα	 γίνονται	
γεγονότα	που	θα	σας	κάνουν	να	νιώθετε	όμορφα.	Θα	αφήσετε	πίσω	τις	
επώδυνες	 αναμνήσεις	 του	 παρελθόντος,	 θα	 απαλλαγείτε	 από	 όλα	
εκείνα	που	«νομίζετε»	ότι	σας	κάνουν	ευτχισμένους	και	όλα	θα	βρεθούν	
σε	μια	αρμονία.		
	

	
	

Αυτή	 η	 αλλαγή	 μπορεί	 να	 γίνει	 μόνο	 αν	 παραγματικά	 το	 πιστεψουμε	
μέσα	από	την	καρδιά	μας.	Μόνο	έτσι	θα	ανοίξει	ο	καινούργιος	δρόμος.	
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Ψάξτε	 το	 δικό	 σας	 όραμα	 και	 ζήστε	 το	 γιατί	 αλλιώς	 άλλοι	 θα	
κατευθύνουν	την	ζωή	σας.	
	

	
	

Η	ταλαιπωρία	είναι	μια	επιλογή,	όπως	και	άλλες	επιλογές		στη	ζωή	μας	
Είτε	το	ξέρουμε	είτε	όχι	.	Επιλέγοντας	όμως	μια	ζωή	με	όραμα,	με	
γνώμονα	το	τι	θέλουμε	να	κάνουμε	πραγματικά	στη	ζωή	μας,	θα	
μπορούσαμε	να	πραγματοποιήσουμε	όλες	τις	επιθυμίες	μας,	και	αυτό	
πάλι	αποτελεί	επιλογή	μας.	
	
Συνηθίζουμε	 να	 αποδεχόμαστε	 κάποιες	 καταστάσεις	 στη	 ζωή	 γιατί	
θεωρούμε	 ότι	 έτσι	 έπρεπε	 να	 γίνει	 ή	 ότι	 έτσι	 είναι	 η	 τύχη	 μας.	 Ομως		
εγώ	νομίζω	ότι	δεν	είναι	έτσι	ακριβώς.			
Από	εσας	εξαρταται	αν	θα	συνεχίσετε	στον	 ίδιο	δρόμο	ή	αν	θέλετε	να	
δοκιμάσετε	κάτι	διαφορετικό.		
	
Στη	 ζωή	 μας	 έχουμε	 δώσει	 πολλή	 αξία	 στον	 ανταγωνισμό	 -	 μια	
καλύτερη	 δουλειά	 ,	 πιο	 ακριβό	 αυτοκίνητο	 ,	 εξυπνότερα	παιδιά	 ,	 ένας	
τέλειος	σύντροφος	 ......	 	Είναι	σαν	να	είμαστε	σε	ένα	μονοπάτι	που	δεν	
οδηγεί	στην	ευτυχία.	
	

	
	

Ο	 ανταγωνισμός	 μας	 κάνει	 να	 έχουμε	 καταναλωτική	 μανία	 και	
παγιδεύει	 την	ψυχή	 μας.	 Δεν	 είμαστε	 σε	 θέση	 να	 καρίνουμε	 σωστά	 τι	
μας	ωφελεί	 όμως	 η	ψυχή	 ξέρει.	 Και	 η	ψυχή	 είναι	 το	 οροσημο	 για	 την	
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καλή	 ζωή,	πάντα	δείχνει	προς	 τα	που	 είναι	σωστό	να	κινηθούμε	αλλά	
συνήθως	την	αγνοούμε	και	δεν	καταλαβαίνουμε	τον	πραγματικό	σκοπό	
για	 τον	 οποίο	 ζούμε.	 Κι	 όμως	 είναι	 εύκολο	 να	 πούμε	 ποιος	 είναι	 ο	
σκοπός	της	ζωής,	να	ζούμε	εδώ	και	τώρα,	να	ακούμε	τον	εαυτό	μας	και	
να	τον	σεβόμαστε	για	να	βρισκόμαστε	σε	αρμονία	μαζί	του.		
	

	
	
Πώς	μπορούμε	να	επιτύχουμε	την	αρμονία;	
	
Είναι	αρκετά	απλό	βήμα	 .	Ας	αρχίσουμε	με	σεβασμό	στους	άλλους	και	
να	ανοίξουμε	τις	καρδιές	μας.	Αν	γίνει	αυτό	θα	εκπλαγείτε	από	το	ποση	
αγάπη	 έχουμε	μεσα	μας	και	πόση	 ενέργεια	πηγάζει	από	την	αγάπη.	Η	
αγάπη	εχει	την	ιδιότητα	να	εξωτερικεύει	ότι	καλύτερο	έχουμε	μέσα	μας.	
Και	 τότε	αρχίζουμε	πραγματικά	να	 ζούμε	και	όχι	απλά	να	υπάρχουμε.	
Τότε	 θα	 συνειδητοποιήσουμε	 ότι	 οι	 σκέψεις	 μας	 δεν	 περιστρέφονται	
μόνο	προς	τη	δουλειά	μας,	το	σπίτι	μας	,	τον	τραπεζικό	λογαριασμό,	τα	
παιδιά	μας	και	το	σώμα	μας,	αλλά	θα	αρχίσουμε	να	απολαμβάνουμε	όλα	
τα	 όμορφα	 και	 απλά	 που	 υπάρχουν	 γύρω	 μας	 και	 εμείς	 τα	
προσπερνάμε.	 Αρχίζουμε	 να	 ζούμε	 στο	 παρόν	 χωρίς	 φόβο	 του	
παρελθόντος	και	ανησυχία	για	το	μέλλον.		
	
Αμέσως	 ξεκινήσούμε	 να	 αντλούμε	 ενέργεια	 και	 όλα	 γύρω	 μας	
βελτιώνονται	 	και	όλα	τακτοποιούνται.	Ετσι	θα	πλάσουμε	ένα	όμορφο	
μέρος	για	να	ζήσουμε.	
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Είναι	εύκολο;																	 													
	
Γνωρίζουμε	 ότι	 η	 αγάπη	 οδηγεί	 σε	 όλες	 αυτές	 τις	 αλλαγές;	 Θέλω	 να	
είμαι	 μαζί	 σας	 σε	 αυτό	 το	 ταξίδι,	 για	 να	 σας	 δίνω	 θάρρος	 και	
παραδείγματα	 από	 την	 εμπειρία	 μου.	 Από	 την	 καρδιά	 μου	 εύχομαι	 να	
ζήσετε	αυτή	την	μεταστροφή	και	την	έκπληξη	που	προκαλεί.	
	
Για	αρχή,	ακολουθήστε	τα	εξής	βήματα:	
	
• Μην	συμβιβάζεστε.	Η	αγάπη	σε	οποιαδήποτε	σχέση	πρέπει	να	
είναι	 αμφίπλευρη	 και	 ο	 ένας	 να	 δίνει	 στον	 άλλον.	 Δώστε	
έμφαση	και	χρόνο	στις	σχέσεις	που	έχουν	αυτό	τι	θεμέλιο.		

	
• Βρείτε	 χρόνο	για	 τον	 εαυτό	σας	 -	 να	καθορίσετε	 τα	όρια	που	
θέτετε	στους	άλλους	και	να	ασχοληθείτε	με	πράγματα	που	σας	
αρέσουν.			

	
• Να	 	 γνωρίζετε	 τι	 πραγματικα	 θέλετε	 και	 τι	 βήματα	 θα	
ακολουθήσετε	για	να	επιτύχετε	αυτήν	την	αλλαγή.	

	
• Ξεκινήστε	τη	δράση	-	μικρά	βήματα	κάθε	μέρα	και	με	υπομονή.	
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Εν	κατακλείδι	:	
	
Μερικές	 φορές	 δεν	 ξέρουμε	 τι	 είναι	 καλύτερο	 για	 εμάς	 ,	 αλλά	 αν	
ρωτήσουμε	 τον	 εαυτό	 μας	 θα	 πάρουμε	 την	 απάντηση.	 Ακούστε	 τον	
εαυτό	 σας	 και	 ακολουθήστε	 αυτήν	 την	 πορεία.	 Ελέγξτε	 τη	 ζωή	 σας	
στους	διάφορους	τομείς	και	εντοπίστε	τι	θα	σας	κάνει	να	προχωρήσετε.		
	
Ανυπομονώ	για	τις	αποφάσεις	και	τις	ενέργειές	σας.	Η	αλλαγή	δρόμου	
δεν	έχει	καμία	σχέση	με	το	μορφωτικό	επίπεδο	του	ανθρώπου	και	ούτε	
πρέπει	 να	 επηρεάζεται	 από	 το	 περιβάλλον	 μας	 .	 Είναι	 	 κάτι	 απλό.	
Στοχεύσετε	 στα	 όνειρά	 σας	 ,	 κάντε	 τις	 ιδέες	 πραγματικότητα,	 όποιος	
και	όπου	κι	αν	είστε.	
	
Είμαι	 ευγνώμων	που	 είχα	 δεί	 την	 ζωή	 με	 άλλο	 μάτι	 και	 	 πέτυχα	 τους	
στόχους	μου,	παρόλο	που	μου	πήρε	αρκετό	χρόνο	άξιζε	τον	κόπο.		
	
Και	 αυτό	 είναι	 πιθανόν	 ο	 λόγος	 για	 τον	 οποίο	 αυτή	 η	 εμπειρία	 μου	
δημοσιεύθηκε	σε	αυτό	το	ebook	.		
	
Να	μην	φοβάστε	να	προσπαθείτε,	τα	αποτελέσματα	δεν	έρχονται	από	
την	μια	μέρα	στην	άλλη	 ,	 αλλά	αν	 επιμένετε	στο	στόχο	σας	αξίζει	 τον	
κόπο.	 Θα	 ήταν	 καλό	 να	 	 έχετε	 και	 κάποιους	 που	 σας	 στηρίζουν.	 Σας	
εύχομαι	καλή	επιτυχία	στον	καινούργιο	δρόμο,	τον	νέο	τρόπο	ζωής.	
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«Κάθε	ημέρα	είναι	και	μια	μικρή	ζωή.»	
	
Τζον	Λούμποκ	
	
«Πρέπει	να	ζεις	κάθε	μέρα	σαν	είναι	η	τελευταία	σου	μέρα.»	
	
Όζι	Όσμπορν	
	
«Προορισμός	της	ζωής	δεν	είναι	η	μεγάλη	της	διάρκεια,	αλλά	το	να	
ζούμε	καλά.»	
	
Πλάτων	
	

	
	
	

	


