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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τι συνιστά την οπτική σας; 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τρόπος που βλέπετε τα 

πράγματα. Εναλλακτικά μπορούμε να περιγράψουμε την έννοια 

της οπτικής με το τι νιώθω ότι «Είμαι» ή τι «Θεωρώ». Είναι ο 

τρόπος που σκεφτόμαστε, η βιοθεωρία μας. Σωστά; 

 

Αλλά μισό λεπτό – δεν είναι μόνο αυτό! Υπάρχει μια μέθοδος για 

να ελέγχετε τον εκάστοτε τρόπο θέασης των πραγμάτων – μια 

διαδικασία για να μην αποδέχεστε την όποια οπτική επί τη εμφα-

νίσει, αλλά αντ’ αυτού εσείς να επιλέγετε την οπτική σας και να 

χρησιμοποιείτε τη θεώρηση αυτή προς όφελός σας. 

 

Τις σκέψεις σας δεν τις επιλέγετε πάντα εσείς – όμως έχετε τη 

δυνατότητα να επιλέξετε πάνω σε ποιες σκέψεις θα στοχαστείτε 

περαιτέρω και ποιες σκέψεις θα κρίνετε αδιάφορες ή θα βγάλετε 

αμέσως από το μυαλό σας. Εσείς θα αποφασίσετε ποιες σκέψεις 

θα είναι η αφορμή για να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Αυτές οι 

αποφάσεις είναι η βάση της οπτικής που επιλέγετε, της βιοθεω-

ρίας σας. Όταν κατανοήσετε πλήρως τις προοπτικές αυτής της 

δυνατότητας, θα καταφέρετε να βελτιώσετε συνολικά τη νοο-

τροπία σας καθώς και τις εμπειρίες σας στη ζωή. 

 

Η δυνατότητα αλλαγής οπτικής, ανεξάρτητα από την κατάστα-

ση στην οποία βρίσκεστε, είναι κρίσιμη παράμετρος για την επί-
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τευξη των στόχων σας και την απόλαυση της καθημερινότητάς 

σας, διότι ο έλεγχος πάνω στην οπτική σας σημαίνει σε μεγά-

λο βαθμό έλεγχο πάνω στα αισθήματα και τα συναισθήματά 

σας. Πολλές φορές τα συναισθήματά σας είναι αυτά που υπα-

γορεύουν τις ενέργειές σας, χωρίς το μυαλό σας συνειδητά να 

έχει την παραμικρή συναίσθηση. 

 

Ο έλεγχος και η επιλογή οπτικής είναι μια αργή 

διαδικασία και ακόμα και η ίδια η μετατόπιση 

του κέντρου βάρους της εστίασης δεν συμβαίνει 

πάντα αυτόματα – παρότι υπάρχει κι αυτό το 

ενδεχόμενο. Κάποιες φορές χρειάζεται να πάρε-

τε τον χρόνο σας με μια κατάσταση και να τη 

στριφογυρίσετε στο μυαλό σας, ώστε να τη δεί-

τε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως όταν 

περιστρέφετε το κομμάτι κάποιου παζλ, για να βρείτε με ποιον 

τρόπο ταιριάζει στο συνολικό παζλ. 

 

Πώς αλλάζει, λοιπόν, κάποιος τον τρόπο που βλέπει κάτι; Πώς 

αλλάζετε την οπτική σας για μια αρνητική κατάσταση ή πώς 

αλλάζετε τη ματιά σας για κάτι μονότονο, ώστε να του προσ-

δώσετε μεγαλύτερο νόημα και ενδιαφέρον; 

 

Στα επόμενα κεφάλαια, θα σας παράσχω τα εργαλεία που θα 

σας βοηθήσουν να αναδιαμορφώνετε την οπτική σας μέσω του 

να σκέφτεστε εκούσια.  

 

Η βελτίωση που θα επέλθει στην καθημερινότητά σας θα είναι 

συνταρακτική, όταν θα γίνετε κύριος του μυαλού σας, με πρώτο 

βήμα το να αποκτήσετε συναίσθηση των σκέψεών σας.  

 

Η δυνατότητα να αναγνωρίζετε τις σκέψεις σας κοιτώντας τες 

απέξω, ως παρατηρητής και όχι ως στοχαστής, συγκροτεί το  

Συχνά τα συναισθήματά 

μας υπαγορεύουν  

τις ενέργειές μας,  

χωρίς το μυαλό μας 

συνειδητά να έχει την 

παραμικρή συναίσθηση. 
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υλικό με το οποίο θα οικοδομήσετε το να σκέφτεστε εκούσια. 

Μέσα απ’ αυτή την ήπιας μορφής αποστασιοποίηση, θα έχετε τη 

δυνατότητα να διαπιστώσετε ότι ιδεολογίες, ορισμοί ή χαρα-

κτηρισμοί τους οποίους πάντα θεωρούσατε αληθείς αποτελούν 

στην πραγματικότητα ιστορίες ή πεποιθήσεις που διαμορφώθη-

καν από επαναλαμβανόμενες σκέψεις, τις οποίες είτε υιοθετή-

σατε άκριτα (μιμητικά) είτε προήλθαν από το μυαλό κάποιου 

άλλου και μεταβιβάστηκαν σε εσάς, συνήθως κατά την παιδική 

ηλικία. Μόλις καταφέρετε να διαχωρίσετε την ιδέα του εαυτού 

σας από τις σκέψεις σας, θα έχετε κάνει το πρώτο βήμα προς 

την ελευθερία μέσω της ικανότητας να επιλέγετε τη δική σας 

οπτική. 

 

Καθώς θα εξετάζετε τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας, κάποιες 

θα τις κρατάτε και άλλες θα τις πετάτε. Μπορεί ακόμα και να 

διαπιστώστε ότι ζείτε με τρόπο που δεν είναι συμβατός ούτε με 

τις τωρινές σας απόψεις ή πεποιθήσεις ούτε με αυτές που έχετε 

απορρίψει. Θα βιώσετε να μεγαλώνει αυτό που οι ψυχολόγοι 

αποκαλούν γνωστική ασυμφωνία1 και θα νιώσετε σαν να παίρ-

νετε μέρος σε έναν άβολο αγώνα πάλης με τις σκέψεις σας. Μια 

συνηθισμένη ερώτηση σε αυτή τη φάση είναι η εξής: «Πώς μπο-

ρώ να ξέρω πότε να αλλάξω οπτική για την κατάσταση στην 

οποία βρίσκομαι και πότε να αλλάξω την κατάσταση;» Πράγμα-

τι, ορισμένες φορές κάποιο κομμάτι του παζλ, όπως κι αν το 

στρέψετε, δεν ταιριάζει στο τμήμα του παζλ που δουλεύετε.  

Επομένως, θα χρειαστεί να αποφασίσετε τι να αποδεχτείτε και 

σε τι να αναλάβετε δράση. 

 

                                                           
1
  Σ.τ.Μ.: Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας ή παραφωνίας αναπτύχθηκε 

από τον Λίον Φέστινγκερ (Leon Festinger 1919-1989), Αμερικανό εκπαι-
δευτικό και κοινωνικό ψυχολόγο, και βασίζεται στην ανακολουθία στά-
σης-συμπεριφοράς: την ασυμφωνία ανάμεσα σ’ αυτό που σκεφτόμαστε/  
πιστεύουμε/γνωρίζουμε και σ’ αυτό που (καλούμαστε να) κάνουμε. 
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Αυτό είναι το επόμενο εργαλείο για την ανάπτυξη του να σκέ-

φτεστε εκούσια. Είναι σημαντικό να μάθετε πώς να είστε παρα-

γωγικός σε αρνητικές συνθήκες, προκειμένου να φέρετε σε πέ-

ρας τη δράση που θα οδηγήσει τελικά κάποια στιγμή στην αλ-

λαγή της κατάστασης. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να επη-

ρεάσετε την παραγωγικότητά σας, συμπεριλαμβανομένων θετι-

κών τρόπων για να επιφέρετε αλλαγές στο μυαλό και στο σώμα 

σας, ώστε να μεγιστοποιήσετε την επιτυχία σας. 

 

Και να θυμάστε ότι χρειάζεται απαραιτήτως υπομονή, ακόμα κι 

αν αισθάνεστε ότι δεν αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό σας να 

είστε υπομονετικός. Ίσως φαίνεται πως δεν υπάρχει αρκετός 

χρόνος και πως έχετε μείνει τόσο πίσω στο πρόγραμμά σας,  

ώστε δεν έχετε τα περιθώρια να είστε υπομονετικός. Ίσως νιώ-

θετε σαν να μην έχετε κάνει όσα πρέπει ή ότι δεν επιτυγχάνετε 

τους στόχους σας αρκετά γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 

καινούριοι και εναλλακτικοί τρόποι να σκεφτείτε το ζήτημα του 

χρόνου, οι οποίοι μπορούν να σας ωφελήσουν άμεσα αλλά και 

μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν σε συστηματική βάση, ώστε να βρείτε χρόνο και να 

επιδείξετε υπομονή ακόμα και όταν έχετε πολύ φορτωμένο 

πρόγραμμα. 

 

Θα αρχίστε να το ευχαριστιέστε, όταν θα έχετε μάθει πώς να 

λειτουργείτε με υπομονή, ευθυκρισία και συναίσθηση των σκέ-

ψεών σας, προκειμένου να ηρεμείτε το μυαλό σας και να ελέγ-

χετε την οπτική σας – οπότε και θα έχετε πλέον τη δυνατότητα 

να είστε πραγματικά δημιουργικός. 

 

Από παντού γύρω σας και μέσα στο μυαλό σας θα προκύψουν 

νέες ιδέες και σκέψεις, από μνήμης ιστορίες του παρελθόντος 

καθώς και φανταστικές του μέλλοντος, οι οποίες προηγουμένως 

ήταν θαμμένες από το άγχος και την ατέρμονη διανοητική φλυα-
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ρία. Όταν θα είστε σε θέση να επιλέγετε από αυτές τις ιστορίες 

μόνο όποιες κρίνετε κατάλληλες, όχι μόνο θα γίνετε πιο δημιουρ-

γικός, αλλά θα έχετε και τη δυνατότητα να συγκεντρωθείτε και 

να υλοποιήσετε εμπνευσμένες ιδέες ώστε να καρποφορήσουν. 

Πολλές από αυτές τις φαινομενικά πρωτότυπες ιδέες θα τις  

εντοπίσετε στις πιο οικείες σας περιστάσεις.  

Ίσως ακόμα και να βιώσετε αυτή την παροιμιώ-

δη αίσθηση της συνειδητοποίησης ότι αυτό που 

αναζητούσατε όλη σας τη ζωή ήταν ανέκαθεν 

μπροστά στα μάτια σας! 

 

Δοκιμάστε το. Επιλέξτε την οπτική σας. Χρησιμοποιήστε αυτά 

τα εργαλεία στην καθημερινότητά σας και μοιραστείτε με άλ-

λους τα αποτελέσματα που θα πετύχετε. Η κοινοποίηση της  

ιστορίας σας είναι ένας τρόπος να διαδίδονται ο πλούτος και η 

γενναιοδωρία των ιδεών. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη ευκαιρίες 

και το διαδίκτυο μας έχει δώσει πολύ περισσότερους τρόπους 

από ό,τι πριν για να μοιραζόμαστε και να καταναλώνουμε πλη-

ροφορίες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να διαδίδουμε τη 

θετικότητα. 

 

Όταν αισθάνεστε κακοδιάθετος, σκεφτείτε κάτι για το οποίο 

νιώθετε ευγνώμων – υπάρχουν πολλά καλά πράγματα να διαλέ-

ξετε. Αυτή η στάση ευγνωμοσύνης θα σας υποχρεώσει να νιώ-

σετε αισιόδοξος στη ζωή και σύντομα τα άσχημα συναισθήματα 

θα αντικατασταθούν από μια ανανεωμένη διάθεση και ελπίδα 

για το τι θα φέρει η ώρα, η ημέρα και η εβδομάδα. Διαδώστε τη 

θετικότητά σας, όποτε την αισθάνεστε – πιστέψτε με, κάποιος 

θα τη χρειάζεται. Ακόμα κι αν οι άλλοι σας κάνουν τη ζωή δύ-

σκολη, γιατί θέλουν να παραμείνουν στην αυτολύπηση ή τη 

θλίψη τους, συνεχίστε να διαδίδετε τη θετική σας ματιά σε  

οποιονδήποτε συναντάτε. Κάποιος θα σας ευγνωμονεί που το 

κάνετε! 

Το να σκέφτεστε 

εκούσια αποτελεί  

μια διά βίου μέθοδο 
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Το να σκέφτεστε εκούσια αποτελεί μια διά βίου μέθοδο και έναν 

διαρκή στόχο, και θα υπάρξουν μέρες που θα αποτύχετε να δια-

τηρήσετε την οπτική της επιλογής σας – ίσως χάσετε την ψυ-

χραιμία σας, συνταυτιστείτε με το άγχος σας, μελαγχολήσετε 

και ως εκ τούτου ίσως πάρετε μια κακή απόφαση. Όταν απο-

τυγχάνετε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε και πάλι τα ερ-

γαλεία σας, ώστε να επιλέξετε την οπτική σας και να προσπα-

θήσετε ξανά. 

 

Προσπαθήστε ξανά. 

 

Έχετε να κερδίσετε τα πάντα και δεν έχετε να χάσετε τίποτα.  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Συνείδηση είναι το πώς αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος 

οτιδήποτε περνά από το μυαλό του. – Τζον Λοκ  

 

 

 

Τι σκέφτεστε; 

 

Τι θα γινόταν αν καταφέρνατε έστω για λίγο –μόνο για μια μα-

τιά– να δείτε τα πράγματα με μια οπτική αποστασιοποιημένη 

από την πραγματικότητά σας, από το σκεπτικό σας;  

 

Αν μπορείτε, πηγαίντε τώρα κιόλας και αφιερώστε λίγο χρόνο 

να κοιταχτείτε σε έναν καθρέφτη. Κοιτάξτε την αντανάκλαση 

του προσώπου και του σώματός σας και προσπαθήστε να απο-

στασιοποιηθείτε από τον αντικατοπτρισμό. Αυτό που βλέπετε 

είναι απλώς ένα είδωλο· δεν είστε εσείς αυτό. Αφήστε αυτή τη 

σκέψη να σας κατακλύσει, σιγά σιγά – δώστε της χρόνο και 

μετά προσπαθήστε να φανταστείτε ότι δεν έχετε όνομα. Ξε-

φλουδίστε μία μία τις ιδιότητες της ταυτότητάς σας – μητέρα, 

πατέρας, κόρη, μικρή αδερφή, μεγαλύτερος ή μικρότερος  

αδερφός, σύζυγος ή πρώην, εργαζόμενος, εργοδότης, επιχει-

ρηματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης, υπεύθυνος έργου, λογιστής, 

συνεργάτης λιανικής πώλησης, οικοδόμος κ.λπ. Τι βλέπετε 

τώρα; Αφιερώστε μια στιγμή για να συνειδητοποιήσετε πόσο 

μεγάλο μέρος της πραγματικότητας και της ταυτότητάς σας 

https://?.?p/
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αποτελείται από σκέψεις, ονόματα και ετικέτες – μόνο λέξεις 

και έννοιες. 

 

Συνεχίζοντας να κοιτάζεστε στον καθρέφτη, παρατηρήστε και 

αποκτήστε επίγνωση της αναπνοής σας και των σκέψεων που 

αδιάκοπα περνούν απ’ το μυαλό σας. Προσέξτε πως από τη φύ-

ση τους οι σκέψεις σας διαδέχονται η μια την άλλη ακανόνιστα. 

Ίσως παρατηρείτε ότι τα φρύδια σας χρειάζονται βγάλσιμο ή 

σχηματισμό ή ότι πρέπει να ξυριστείτε. Μπορεί να δείτε τα μαλ-

λιά σας να χρειάζονται κούρεμα, να έχουν αρχίσει να γκριζά-

ρουν ή να αραιώνουν, ίσως πάλι σκεφτείτε ότι θα ’ταν καλό να 

χάσετε βάρος. Εντελώς απρόσμενα σας έρχεται στο μυαλό ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα από τη δουλειά σας ή ένα αντικείμενο που 

πρέπει να παραλάβετε από κάποιο κατάστημα. Τι τρώνε απόψε 

για βραδινό; Μετά σας έρχεται στον νου ένας φίλος ή το παιδί 

σας… και πάει λέγοντας.  

 

Προσέξτε πόσο τυχαίες και ανεξέλεγκτες είναι οι σκέψεις σας 

και όμως πόση βαρύτητα τους αποδίδετε σε σχέση με το τι συ-

γκροτεί την πραγματικότητά σας. 

 

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

 

Ζούμε τη ζωή μας σαν να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, 

και, φυσικά, έτσι αισθανόμαστε. Όλα σε εμάς συμβαίνουν ή 

τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχουμε.  

 

Σε γνωσιακό επίπεδο το ξέρετε ότι δεν είστε το κέντρο των πά-

ντων, ότι στην πραγματικότητα δεν είστε παρά ένα από τα δι-

σεκατομμύρια ανθρώπινα όντα, καθώς και τα άλλα είδη ζωής, 

σε έναν τεράστιο πλανήτη ανάμεσα σε αναρίθμητους πλανήτες 

στο σύμπαν. 
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Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη συναίσθηση των σκέψεών σας; 

Λοιπόν, χρειάζεται εξάσκηση, αλλά αν μπορείτε να αφεθείτε και 

να διαχωρίσετε αυτή την αίσθηση του «είμαι», του εγώ σας, θα 

καταφέρετε να δείτε ότι οι σκέψεις προκύπτουν έξω από αυτό 

που θεωρείτε ως «εγώ» και αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να τις 

παρακολουθείτε να έρχονται στο μυαλό σας, θα είστε σε θέση 

να τις βλέπετε να φεύγουν και θα έχετε τη δυνατότητα να επι-

λέγετε να εστιάζετε στο ποιες θα κρατήσετε και θα συνεχίσετε 

να τις σκέφτεστε. 

 

 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

Ανεπίγνωστες οι σκέψεις στριφογυρίζουν στο μυαλό σας ασυ-

νείδητα. Φαίνονται να αιωρούνται και να διεισδύουν βαθύτε-

ρα προς μια κατεύθυνση εκμαιεύοντας καινούριες λεπτομέρειες 

–περισσότερες σκέψεις–, προκαλώντας και στη συνέχεια  

εντείνοντας μια συναισθηματική απόκριση που διαπερνά το 

σώμα μας ως αποτέλεσμα της εκάστοτε σκέψης. Τότε κι άλλες 

σκέψεις πηγάζουν από αυτό το επιπρόσθετο συναίσθημα. Το 

συναίσθημα δυναμώνει και πυροδοτεί περισσότερες σκέψεις 

λόγω της αντίδρασης του νευρικού συστήματος και των εκ-

δηλώσεων του ίδιου του συναισθήματος.  

 

Έπειτα οι ενέργειές μας επηρεάζονται από αυτή 

την αλληλουχία σκέψεων. Οι πράξεις μας εξαρ-

τώνται από αυτή τη διαδοχή σκέψεων που ακο-

λουθήσαμε, και στην πορεία οι δράσεις μας  

ασφαλώς και συνεχίζουν στην ίδια γραμμή σκέ-

ψης κι επιπλέον εισάγουν και νέες σκέψεις – ένας 

φαύλος κύκλος όπου οι ενέργειες τροφοδοτούν τις σκέψεις και οι 

σκέψεις τροφοδοτούν τις ενέργειες. Μήπως είστε παγιδευμένος σε 

ένα τέτοιο κύκλωμα; Δεν αποκλείεται κάπως έτσι να νιώθετε.  

Οι ενέργειές σας 

επηρεάζονται από 

αλληλουχίες σκέψεων. 
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Συνήθως δεν συνειδητοποιούμε σε πόσο μεγάλο βαθμό είμαστε 

σε θέση να ελέγξουμε το μυαλό μας. Αν αρχίσετε να αποστασιο-

ποιείστε από αυτό μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, θα αντικρίσετε 

τον κόσμο –τον δικό σας κόσμο– ως μονάχα αυτό που είναι. Ο 

δικός σας κόσμος. Είναι η δική σας ιστορία. Η δική σας οπτική 

στη ζωή είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται στην κάμερα του 

μυαλού σας· και, ενώ είστε συνδεδεμένοι συνολικά με το φαινό-

μενο της ζωής, οι εμπειρίες σας είναι διαφορετικές από τις  

εμπειρίες κάθε άλλου ατόμου. 

 

Ακόμα και τα κοινά στοιχεία που σας συνδέουν με άλλους αν-

θρώπους, όπως η φοίτηση στο ίδιο σχολείο, η γέννηση από 

την ίδια μητέρα, η εργασία στην ίδια εταιρεία, η ίδια επαγγελ-

ματική δραστηριότητα, η διαμονή στο ίδιο σπίτι και ούτω κα-

θεξής – όλες αυτές οι εμπειρίες, που είναι πιθανό να έχετε 

κοινές με κάποιον άλλον, βιώνονται από διαφορετικά μυαλά 

και κατά συνέπεια η εστίαση αφορά διαφορετικές λεπτομέρειες, 

διαφορετικές λέξεις, διαφορετικές εικόνες και συναισθήματα 

της κάθε εμπειρίας. Παράδοξο μοιάζει, όμως είναι λογικό, αν 

λάβει κανείς υπόψη του με ποιον τρόπο αντιλαμβανόμαστε 

τον κόσμο γύρω μας, καθώς κινούμαστε μέσα σ’ αυτόν. 

 

Φανταστείτε τα μάτια ή τα αυτιά σας, οποιαδήποτε από τις  

αισθητηριακές σας ικανότητες, ως καταγραφέα των εμπει-

ριών σας. 

 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για το πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλ-

λοι, καθώς κινείστε μέσα από τον φακό της δικής τους κάμερας; 
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Ή για το πώς βλέπετε τη ζωή να συμβαίνει κάθε μέρα και να 

περνά από δίπλα σας; Όταν ταξιδεύετε με το όχημά σας, παρα-

τηρείτε την ταχύτητα με την οποία τα κτίρια, οι πινακίδες, τα 

άλλα οχήματα και οι άνθρωποι περνούν από δίπλα σας; Ή μή-

πως περνάτε εσείς από δίπλα τους; 

 

Συνειδητοποιείτε ότι οι εικόνες, οι ήχοι, οι δραστηριότητες,  

η βουή της ζωής είναι όλα μες στο μυαλό σας; Δεν υφίσταται 

ήχος χωρίς να υπάρχει κάποιο μυαλό να τον αντιληφθεί. Αυτά 

δεν θα πρέπει να σας ακούγονται σαν αμπελοφιλοσοφίες, διότι 

δεν είναι, είναι λόγια γειωμένα, λόγια υποστηρικτικά. Αυτές οι 

παρατηρήσεις πιθανόν να επιτρέψουν σε κάποιον να παραμείνει 

ψύχραιμος και ήρεμος σε μια κατάσταση για πολύ γερά νεύρα. 

Εφόσον ισχύει ότι η ζωή μας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, εύλογα συνεπάγεται ότι  

οφείλουμε να έχουμε και κάποιον έλεγχο στην αντίληψή μας.  

Οι ενέργειές μας θα πρέπει να επηρεάζουν την αντίληψή μας. 

 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΤΙΚΗΣ 

 

Οπτική είναι ο τρόπος που βλέπετε τη ζωή, ενώ η αντίληψη συ-

νίσταται στο πώς καταλαβαίνετε αυτό που βλέπετε. Σκεφτείτε 

την οπτική σαν το φίλτρο ή το χρώμα των φακών σας –ροζ για 

παράδειγμα– και την αντίληψη ως το λειτουργικό σύστημα, το 

πώς φαίνονται τα πράγματα, αφού τα φιλτράρετε και τα απο-

θηκεύσετε στο μυαλό σας. Τι ερμηνεία δίνετε στις εικόνες που 

βλέπετε;  

 

Η οπτική και η αντίληψη συνεργάζονται αλλά και λειτουργούν 

χωριστά. Και παρόλο που είναι παρόμοιες οι λειτουργίες τους, 

χρησιμεύουν με διαφορετικούς τρόπους στο να αποκομίζουμε 

οφέλη από τον έλεγχο και την αξιοποίηση της δύναμης της  
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οπτικής. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τη ζωή επιδέχεται λιγό-

τερο έλεγχο από τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή. Με άλλα λόγια, 

είναι πιο εύκολο να προσδώσετε μια αισιόδοξη διάσταση σε  

αυτά που βλέπετε παρά να διατηρήσετε αυτό το αίσθημα αισιο-

δοξίας, αφότου οι εικόνες έρθουν και παρέλθουν, και έχετε μεί-

νει μόνος εσείς και το μυαλό σας και το πώς αποκωδικοποιεί τις 

πληροφορίες που έχει λάβει. 

 

Όπως τόνισε ο «Πρωτοπόρος της Νέας Σκέψης»2 Πρέντις 

Μάλφορντ (Prentice Mulford): «Κάθε σκέψη σας είναι μια 

πραγματική οντότητα – μια δύναμη.» Ακόμα, είχε πει: 

 

Όταν λέτε στον εαυτό σας «Θα κάνω μια ευχάριστη 

επίσκεψη ή ένα ευχάριστο ταξίδι», κυριολεκτικά 

στέλνετε να προηγηθούν του σώματός σας στοιχεία 

και δυνάμεις που θα κανονίσουν να κάνουν την επί-

σκεψη ή το ταξίδι σας ευχάριστο. Όταν πριν από την 

επίσκεψη, ή το ταξίδι, ή μια βόλτα για ψώνια είστε 

κακοδιάθετος, ή φοβισμένος, ή αγχωμένος ότι θα 

συμβεί κάτι δυσάρεστο, στέλνετε ως προάγγελο  

αόρατους διαμεσολαβητές σας που θα προκαλέ-

σουν κάτι δυσάρεστο. Οι σκέψεις μας ή, για να το 

πούμε αλλιώς, η διανοητική μας κατάσταση διαρκώς  

«κατεργάζεται» καλά ή κακά πράγματα εκ των προ-

τέρων. 

 

Γνωρίζετε ότι τα πάντα ξεκινούν από τις σκέψεις μας, αλλά πώς 

καναλιζάρετε και ελέγχετε τις σκέψεις σας και τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεστε την καθημερινότητα; 

                                                           
2
  Σ.τ.Μ.: Ποικιλόμορφο πνευματικό κίνημα στις αρχές του 19ου αιώνα στις 

ΗΠΑ, επηρεασμένο από τον ρομαντισμό και τον ιδεαλισμό της εποχής, τις 
ανατολικές θρησκείες και άλλες πηγές.  
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Αναλογιστείτε για μια στιγμή πώς δύο άνθρωποι βλέπουν κάτι 

διαφορετικό, ενώ κοιτάζουν το ίδιο πράγμα. Πάρτε, για παρά-

δειγμα, τις συνήθεις εικόνες που βλέπουν οι άνθρωποι και κάποιοι 

από αυτούς απευθείας να βλέπουν μια εικόνα, ενώ άλλοι να βλέ-

πουν μια διαφορετική εικόνα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό;  

 

Όλοι ζούμε στον δικό μας προσωπικό κόσμο που τον συγκρο-

τούν νοητικές κατασκευές διαφορετικές για τον καθένα, και  

γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην περιμένουμε από τους άλλους 

να βλέπουν τα πράγματα όπως εμείς – ακόμα κι αν θα το θέλα-

με. Ακριβώς αυτή η ποικιλία των απόψεων κάνει τη ζωή ενδια-

φέρουσα, ακριβώς αυτό το συνονθύλευμα διαφορετικών τρό-

πων θέασης του κόσμου καθιστά συναρπαστικό τον πολιτισμό 

μας. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την κατανόηση και 

την αξιοποίηση της δύναμης της οπτικής. 

 

Ο επιστήμονας και συγγραφέας Ισαάκ Ασίμοφ (Isaac Asimov) 

είχε πει: «Δείξτε μου κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει τους 

ανθρώπους και θα σας δείξω κάποιον που έχει 

πλάσει μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό του». 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρω-

ποι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα, οπότε 

και ο τρόπος που βλέπετε τον εαυτό σας δεν  

είναι απαραιτήτως ίδιος με τον τρόπο που σας 

βλέπουν κι οι άλλοι.  

 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδική οπτική του κάθε ανθρώπου 

για τη ζωή, καθένας μας ξεχωριστά κάτι περισσότερο έχει να 

μάθει, όπως όλο και κάτι έχει να διδάξει ή να μοιραστεί. Όταν 

κάνουμε λόγο για κριτική και αυτοκριτική, στην ουσία μιλάμε 

Το συνονθύλευμα των 

διαφορετικών τρόπων 

θέασης του κόσμου 

καθιστά τον πολιτισμό 

μας συναρπαστικό. 
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για εξωτερική και εσωτερική οπτική. Για παράδειγμα, κάποιος 

μας επικρίνει και εμείς παίρνουμε αυτή την κριτική προσωπικά 

και νιώθουμε πληγωμένοι ή ντροπιασμένοι, έχουμε κρίνει τον 

εαυτό μας πιστεύοντας ότι ισχύει αυτό που είπε ο άλλος. Αυτή 

είναι η οπτική του εαυτού μας, η εσωτερική μας οπτική. 

 

Αν εκεί που περπατάτε στον δρόμο δείτε κάποιον καλοβαλμένο 

κύριο, που φοράει ακριβό κοστούμι, να μπαίνει στο πίσω κάθι-

σμα μιας λιμουζίνας, ίσως τον θεωρήσετε πλούσιο και επιτυχη-

μένο. Όταν περάσετε από δίπλα και τον χαιρετήσετε και ο άν-

θρωπος αυτός δεν ανταποδώσει τον χαιρετισμό, ίσως τον θεω-

ρήσετε υπερόπτη. Πιθανόν να αποδειχθεί ότι απλώς δεν σας 

άκουσε. Μπορεί, επίσης, να ανακαλύψετε ότι το ντύσιμο και το 

σπουδαίο αυτοκίνητό του είναι μόνο ένα κόλπο. 

 

Πολλές φορές οι κρίσεις μας είναι λανθασμένες. 

Είτε αφορούν τον εαυτό μας είτε τους άλλους,  

οι επιφανειακές κρίσεις συχνά μας εμποδίζουν να 

φτάσουμε στη γνώση. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος 

άστεγος δεν έχει να σας διδάξει τίποτα για τη 

ζωή, υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε την ευκαι-

ρία να μάθετε πολλά πράγματα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις που έκανα ποτέ για τη θρησκεία ήταν με έναν άστεγο, 

έναν «ταξιδιώτη», όπως αποκαλούσε τον εαυτό του, αξύριστο και 

άπλυτο. Καθισμένος σε μια βιβλιοθήκη σχολίασε τους τίτλους 

κάποιων βιβλίων που κρατούσα. Καταλήξαμε να συζητάμε με τις 

ώρες για διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις και για την ιστορία, 

τα βιβλία και τη ζωή γενικότερα. Και είχε διαβάσει ό,τι μπορείτε 

να φανταστείτε και ακόμα περισσότερα.  

 

Με βάση την επιφανειακή κρίση μου για το παρουσιαστικό του, 

δεν θα είχα ποτέ προβλέψει την πνευματική διαύγεια αυτού του 

ανθρώπου και το πόσο διαβασμένος ήταν.  

Συχνά οι 

προϋπάρχουσες 

οπτικές και κρίσεις  

είναι λανθασμένες. 
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Προσπαθήστε να μην απορρίπτετε τις ιδέες ή τις σκέψεις κά-

ποιου, επειδή τον νομίζετε ανόητο. Η νοημοσύνη μπορεί να με-

τρηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους· συνειδητοποιήστε 

ότι κάθε άνθρωπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε είναι πιο έξυ-

πνος από εσάς σε κάποιον τομέα. Δείτε τι μπορείτε να διδαχθεί-

τε αντί αυτάρεσκα να μείνετε ικανοποιημένος με την εγωιστικά 

λανθασμένη άποψη για το τι είναι νοημοσύνη.  

 

 

ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  

 

Δεν θέλει και πολύ να νιώσουμε πνιγμένοι από λίστες υποχρεώ-

σεων, από ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία πρέπει να απαντή-

σουμε και τηλεφωνήματα που επιβάλλεται να σηκώσουμε. Για 

να αποκτήσετε μια σωστή οπτική σε σχέση με τις καθημερινές 

σας υποχρεώσεις στην εργασία, στο σπίτι, στις εξωτερικές δου-

λειές κ.λπ., ξεκινήστε με την πεποίθηση ότι θα φέρετε σε πέρας 

όλες σας τις δουλειές. Πιστέψτε ότι θα τελειώσετε όλα όσα είναι 

στη λίστα σας και στο μεταξύ με έναν ταχυδακτυλουργικό τρό-

πο θα φέρετε βόλτα και οτιδήποτε άλλο σας ρίξει η ζωή στον 

δρόμο σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε για εφαλτήριό σας 

αυτή τη νοοτροπία – αυτή την οπτική. 

 

Φυσικά, αυτό δεν αφαιρεί το άγχος της εκάστοτε πιεστικής 

στιγμής. Για παράδειγμα, όταν οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να 

σωρεύονται στο ήδη βαρυφορτωμένο πρόγραμμά σας, είναι δύ-

σκολο να κάνετε ένα διάλειμμα για μια στιγμή και να πάρετε μια 

ανάσα. Όμως αυτό είναι το μυστικό. Απομακρυνθείτε από το 

γραφείο, τον χώρο εργασίας ή την ατζέντα σας και πάρτε μια 

ανάσα – μερικές βαθιές αναπνοές φέρνουν ηρεμία στο χάος. 

 

Καταλάβετε ότι ο λόγος για το άγχος σας είναι μες στο μυαλό 

σας, η ανησυχία πως οι δουλειές σας δεν θα γίνουν είναι στο κε-

https://?.?p/
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φάλι σας. Θα ολοκληρώσετε αυτά που πρέπει να ολοκληρώσετε. 

Όταν ανησυχείτε, το εγώ σας απλώς παίζει παιχνίδια σε βάρος 

σας. Είναι το εγώ σας που αξιώνει να επιβε-

βαιώσει τη σπουδαιότητά του ως η κατ’ απο-

κλειστικότητα ταυτότητα και ο χαρακτήρας 

σας και διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία του πάνω 

απ’ οτιδήποτε άλλο, στο οποίο θα μπορούσατε 

και θα έπρεπε να εστιάσετε την προσοχή σας. 

 

Το εγώ σας θέλει να έχετε αμφιβολίες για τον εαυτό σας και να 

αναβάλλετε αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε, ώστε να βοη-

θήσετε πραγματικά τον εαυτό σας να αντιμετωπίσει τα συναι-

σθήματα που σας καταβάλλουν. Εάν σταθερά ολοκληρώνετε 

υποχρεώσεις και τις αφαιρείτε από τη λίστα σας, δεν θα ξοδεύε-

τε χρόνο να ανησυχείτε, να φαντάζεστε τα χειρότερα δυνατά 

σενάρια και να τροφοδοτείτε τα δεινά της υπεροψίας με την 

οποία ευδοκιμεί το εγώ σας. Η απατηλή ιδέα ότι είστε μόνο ο 

χαρακτήρας σας και το εγώ σας μπορεί να σας κάνει να απο-

συρθείτε βαθύτερα στις σκέψεις και τις ανησυχίες σας, και έτσι 

ποτέ να μην καταφέρετε να ολοκληρώσετε τίποτα. 

 

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ! 

 

Αφήστε κατά μέρος την πίεση για καλύτερη απόδοση. Βέβαια, 

στη ζωή αυτή παρουσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις η ανάγκη 

να αναλάβετε κάποιον ρόλο, αλλά να θυμάστε ότι πρόκειται 

μόνο για ρόλο. Δεν είναι αυτό που είστε. Στις φάσεις που πιέζε-

στε ηρεμήστε με την επίγνωση ότι όλα είναι μέρος της θαυμα-

στής εμπειρίας του να είστε ζωντανός.  

 

Πολλές φορές, προσηλωμένος καθώς είστε στους στόχους σας, 

η πίεση να επιτύχετε μπορεί να σας επιβαρύνει και ουσιαστικά 

Όταν ανησυχείτε,  

το εγώ σας παίζει 

παιχνίδια σε βάρος σας. 
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να περιστείλει την ικανότητά σας να εργαστείτε αποτελεσματι-

κά υπηρετώντας τις φιλοδοξίες σας. Αυτό που θα σας αποφέρει 

το να είστε υπέρμετρα προσανατολισμένος στους στόχους σας 

ενδέχεται να έχει την αντίθετη του αναμενόμενου επίδραση στη 

ζωή σας γενικά. Θέλετε να επιτύχετε, και οτιδήποτε λιγότερο 

από την εκδοχή της επιτυχίας που έχετε φανταστεί το θεωρείτε 

αποτυχία. 

 

Πώς θα αλλάξετε οπτική όσον αφορά την ιδεατή για εσάς εκδοχή 

της επιτυχίας στη ζωή; Πρώτον, εστιάστε στην πίεση του χρόνου 

και αφαιρέστε την απ’ τις σκέψεις σας οποτεδήποτε είναι δυνα-

τόν. Ασκηθείτε στην υπομονή όσο συχνότερα γίνεται – κάντε το 

δεύτερη φύση σας. Η υπομονή σε όλες τις καταστάσεις μπορεί να 

βοηθήσει στην εκτόνωση του άγχους και του θυμού, καθώς και 

να σας επιτρέψει να πάρετε καλύτερες αποφάσεις. 

 

Δεύτερον, προσπαθήστε να μην κρίνετε τον  

εαυτό σας ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο με 

βάση συγκεκριμένους στόχους και επιτεύγμα-

τα ή την έλλειψή τους. Η ζωή σας περιλαμβά-

νει πάρα πολλά εγχειρήματα και όταν βλέπετε 

συνολικά τι έχετε κάνει, μπορείτε και να εκτι-

μάτε περισσότερο τις προσπάθειες και τα επι-

τεύγματά σας. Λιγότερη αυτοκριτική και ταυ-

τόχρονα λιγότερη βιασύνη οδηγούν στη δυνατότητα να οικο-

δομείτε και να επιτυγχάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγό-

τερο χρόνο. 

 

Όταν απαλλάσσεστε από το άγχος που προκαλείτε στον εαυτό 

σας, είστε ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο της οπτικής σας. 

Σκοτώστε τους δαίμονες σας και μην τους ταΐζετε με πίεση εκ 

των ένδον, αναστολές και αυτοαμφισβήτηση. Παθιαστείτε με τη 

δράση. 

Απαλλαγείτε από  

το άγχος που 

προκαλείτε στον εαυτό 

σας και ελέγξετε έτσι 

την οπτική σας. 




