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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

● Μια σύντομη εισαγωγή στην μέθοδο ALKISTIS για
μεταμόρφωση του Φόβου, της Απογοήτευσης και του
Άγχους σε Ηρεμία, Αυτοπεποίθηση και Αυτοδιοίκηση.
● Δείγμα Άσκησης από το βιβλίο.
● Ένας χαλαρωτικός διαλογισμός (στα Αγγλικά)

Εισαγωγή
"Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη.».
- Πλάτων

Πώς μπορείς να είσαι ηγέτης, αν δεν μπορείς πρώτα να ηγηθείς
του εαυτού σου;
Εξωτερικά μπορεί να φαίνεστε δυνατός, επιτυχημένος και
σίγουρος, αλλά εσωτερικά συχνά αισθάνεστε απογοητευμένοι,
θυμωμένοι και ανήσυχοι, διερχόμενοι από βαθείς φόβους.
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Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έναν από τους μεγαλύτερους
φιλοσόφους όλων των εποχών, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
παραλλαγές από αυτούς τους πέντε φόβους:
«Φοβάμαι ότι δεν θα πετύχω κάτι σημαντικό στη ζωή μου».
«Φοβάμαι ότι θα καταλήξω μόνος μου.»
«Φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω πολύ».
«Φοβάμαι ότι θα πεθάνω».
«Φοβάμαι ότι θα είμαι φτωχός».
Ποιο ακούγεται περισσότερο σαν εσάς;
Εάν ο φόβος σας δεν αναφέρεται παραπάνω, αφιερώστε λίγο
χρόνο να σκεφτείτε τι σας φοβίζει, γιατί μόλις το προσδιορίσετε,
μπορείτε να αρχίσετε να ανακτάτε τη δύναμή σας.
Ένα παράδειγμα: Πριν από χρόνια, κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης εδώ στην Ελλάδα, με προσκάλεσαν να
εμφανιστώ σε αρκετές δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές για να
παρακινήσω και να εμπνεύσω το κοινό.
Δεδομένου ότι η πρώτη μου γλώσσα είναι η Αγγλική και τα
Ελληνικά μου δεν είναι πολύ καλά, η πρώτη μου απάντηση ήταν
«Όχι ευχαριστώ». Κάτω βαθιά, η αλήθεια ήταν ότι φοβόμουν ότι
θα έκανα λάθη που θα οδηγούσαν στην γελοιοποίηση μου.
Καθώς οι προσκλήσεις συνεχίζονταν όμως, το ξανασκέφτηκα και
συνειδητοποίησα ότι ο φόβος μου ήταν αυτός που με εμπόδιζε να
επικοινωνήσω με τον κόσμο όπως ήθελα.
Τελικά κατάφερα να ξεπεράσω τους φόβους μου και συμμετείχα
ως «Προπονήτρια Θετικής Ενέργειας». Το αποτέλεσμα; Οι
άνθρωποι συχνά με σταματούσαν στο δρόμο για να εκφράσουν
την αγάπη και την εκτίμησή τους.
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Ως «Προπονήτρια θετικής ενέργειας».

Ποιες βαθιές επιθυμίες κρύβουν οι φόβοι σας;
Τι ευκαιρίες χάνετε λόγω αυτών;
Είστε έτοιμοι να αποκτήσετε σαφήνεια, να απελευθερώσετε την
καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, να καταλάβετε τι είναι
σημαντικό και να λάβετε τις σωστές αποφάσεις - αυτές που θα
σας οδηγήσουν σε πραγματική επιτυχία και ευτυχία;
Αν ναι, τότε είστε στο σωστό μέρος. Ωρα να αναλάβετε την
ευθύνη για την καριέρα σας, τη ζωή σας και το πιο σημαντικό,
τον εαυτό σας.
"Αυτός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο πρέπει να αλλάξει
πρώτα τον εαυτό του" - Σωκράτης,
Από πού να ξεκινήστε; Η απάντηση ήταν πάντα μία Αυτο-ηγεσία. Αυτο-ηγεσία σημαίνει να έχετε:
● Μια ανεπτυγμένη αίσθηση του ποιος είστε, πού πηγαίνετε
και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε για να φτάσετε εκεί,
καθώς και ...
Σελίδα 3

Από τον Φόβο στην Ελευθερία - www.alkistis.net

● Την ικανότητα να επηρεάσετε τον εαυτό σας και τους
άλλους, προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας.
Η αυτο-ηγεσία είναι ίσως η πιο σημαντική ικανότητα που
μπορείτε να αναπτύξετε ως άτομο και ως επαγγελματίας και
αφορά κυρίως τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Η σημασία της αυτο-ηγεσίας διδάσκεται από την αρχή της
ιστορίας όταν ο Όμηρος απήγγειλε την Οδύσσεια, την ιστορία του
Οδυσσέα που λαχταρά να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο στόχος
του είναι ξεκάθαρος, αλλά δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στα
στοιχεία της φύσης, τους ανέμους και τη θάλασσα. Έχει μόνο την
θέληση του και τις ναυτικές δεξιότητές του, τις οποίες
προσαρμόζει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας την
πορεία του, παραμένοντας ήρεμος όταν χτυπά η καταιγίδα και
καθοδηγώντας την ομάδα του με αρετή και ήθος. Η ιστορία αυτή
αντιπροσωπεύει την εσωτερική μάχη που πρέπει να κερδήσουμε,
καθώς η εξωτερική μάχη δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχό μας.
«Η πρώτη και μεγαλύτερη νίκη είναι να
κατακτήσεις τον εαυτό σου. Το να κατακτηθείς από
τον εαυτό σου είναι απαίσιο και άθλιο.» - Πλάτων
Σε λίγο θα σας αποκαλύψω την πιο ισχυρή μέθοδο στον κόσμο
για αυτο-ηγεσία, βασισμένη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Πρώτα όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μέρος του
ταξιδιού μου. Υπόσχομαι να είμαι σύντομη.
Καθώς κοιτάζω πίσω στην παιδική μου ηλικία, βλέπω ξεκάθαρα
ότι ο πατέρας μου ήταν αυτός που μου γνώρισε την ελληνική
φιλοσοφία. Από νεαρή ηλικία, αντί για παραμύθια όπως τη
Σταχτοπούτα, ο πατέρας μου μας διάβαζε ιστορίες από τον
Αίσωπο, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Περνάν τα χρόνια και είμαι περίπου 22 ετών. Έχω σπουδάσει
International Banking στο Chartered Institute of Bankers στο
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Λονδίνο και δουλεύω σε μια διεθνή Βρετανική τράπεζα στην
Αθήνα. Εξωτερικά, φαίνεται να τα έχω όλα. Εκτελεστική θέση με
καλό μισθό, ταξίδια πολυτελείας και φίλους σε «υψηλές θέσεις».
Εσωτερικά όμως νιώθω απογοητευμένη και ανήσυχη για την
καριέρα μου. Γιατί; Επειδή επέλεξα τον τραπεζικό τομέα κυρίως
για να ευχαριστήσω τον πατέρα μου, τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο
μεγάλης τράπεζας στην Ελλάδα. Κάθε φορά που εξέφραζα το
βαθύ ενδιαφέρον μου για την ψυχολογία και τη φιλοσοφία, μου
χαιδευε τον ώμο και μου έλεγε: «Κορούλα μου, ωραία είναι να
διαβάζεις βιβλία ψυχολογίας και φιλοσοφίας, αλλά η ζωή είναι
σκληρή και πρέπει να έχεις ασφαλή και πρακτική δουλειά,
ανεξάρτητα από το τι θέλεις εσύ… "
Αγνοώντας την εσωτερική μου αλήθεια, παρέμεινα στην δουλειά,
αισθανόμενη παγιδευμένη σαν ποντίκι στην φάκα. Δεν είχα
κίνητρο και αυτό άρχισε να φαίνεται σε μια σειρά ταπεινωτικών
λαθών που προέκυψαν από την αμέλεια μου.
Όλα αυτά τα λάθη έφτασαν μια μέρα στην κορύφωση τους. Με
κάλεσαν να κάνω μια σημαντική παρουσίαση μπροστά στο
διοικητικό συμβούλιο, για την οποία δεν ήμουν προετοιμασμένη.
Η απόδοσή μου ήταν, κατά την γνώμη μου, άθλια. Ντράπηκα
τόσο πολύ που στο τέλος της ημέρας, αντιμετωπίζοντας τους
βαθύτερους φόβους μου, παρέδωσα την παραίτησή μου.
Βελτιώθηκαν τα πράγματα μετά από αυτό; Φυσικά και όχι.
Έγιναν πολύ χειρότερα. Είχα ένα δραματικό τσακωμό με τον
πατέρα μου, ο οποίος εξέφρασε τον θυμό του, την απογοήτευσή
του και την πεποίθησή του ότι έκανα ένα τεράστιο λάθος. Με
έδιωξε από το σπίτι του, με λόγια που ισοδυναμούσαν με το «Η
ταν η επί τας».
Βλέποντας το τώρα, πιστεύω ήταν το καλύτερο μάθημα που θα
μπορούσε να μου είχε διδάξει. Διώχνωντας με, με ανάγκασε να
σταθώ μόνη μου και να κοιτάξω τη ζωή μου με σκληρούς,
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ανελεητους όρους. Ήμουν πολύ συγκλονισμένη, αλλά και
αποφασισμένη να πάρω τον δικό μου δρόμο. Χωρίς κανένα
σχέδιο, έφυγα από την Ελλάδα με τις λιγοστές αποταμιεύσεις μου
και ένα σακίδιο με τα υπάρχοντα μου, με προορισμό την Μικρά
Ασία και την Ευρώπη.

(Περπατώντας στην Καππαδοκία, Τουρκία)

Σύντομα, τα χρήματά μου εξαντλήθηκαν και χρειάστηκε να
εργαστώ σε διάφορες χαμηλά αμειβόμενες δουλειές όπως
σερβιτόρα, temping, γιόγκα κ.λπ. Προσπάθησα ακόμη και να
δημιουργήσω δικές μου επιχειρήσεις, αλλά οι επιδιώξεις αυτές με
άφησαν ζημιωμένη. Ζούσα με συνεχή φόβο και άγχος για τα
χρήματα και το μέλλον μου. Δεν είχα κανένα σκοπό και καμία
κατεύθυνση.
Ημουν στην Ιταλία και η κατάσταση μου χειροτέρεψε τόσο που
τελικά δεν άντεξα άλλο και αποφάσισα να επιστρέψω σπίτι μου,
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στην Ελλάδα, με το κεφάλι μου χαμηλά, να αντιμετωπίσω τον
πατέρα μου και να ζητήσω την βοήθεια και την συγχώρεση του.
Καθώς πήγαινα να αγοράσω το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής
όμως, συνάντησα μια γυναίκα στο λεωφορείο, η οποία εργαζόταν
σε μια κορυφαία εταιρεία κατάρτισης ηγεσίας που διδάσκει
δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά. Από αναπάντεχη τύχη, είχε
μόλις παραιτηθεί από τη θέση της και έψαχνε αντικαταστάτη. Της
είπα την ιστορία μου και με προσέλαβε επιτόπου!
Ήταν μια πολύ σημαντική αλλαγή για μένα. Μου άρεσε πολύ η
δουλειά μου και όλοι μου έλεγαν πόσο καλή ήμουν. Όχι μόνο
αυτό - ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Dale Carnegie, ήταν ένθερμος
θαυμαστής της ελληνικής φιλοσοφίας. Στο διάσημο παγκόσμιο
μπεστ σέλερ του «Πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε
ανθρώπους», αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον Σωκράτη,
παραδεχοντας ανοιχτά ότι δανείστηκε τις ιδέες του από τον
σημαντικότερο αυτόν Έλληνα φιλόσοφο.
«Οι ιδέες που υποστηρίζω δεν είναι δικές μου. Τις
δανείστηκα από τον Σωκράτη… » - Dale Carnegie
Είχα βρει επιτέλους τη θέση μου στη ζωή. Εκεί όπου θα
μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη. Γιατί μοιράστηκα όμως όλη
αυτή την ιστορία μαζί σας; Επειδή είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγμα αυτού που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε.
Ήμουν τυχερή. Τέτοιες δραματικές αλλαγές στη ζωή σας, χωρίς
να έχετε ιδέα για την κατεύθυνση σας, για το τι θέλετε, και χωρίς
να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία να βοηθήσουν στην πορεία σας,
είναι ανόητες, αναποτελεσματικές και μπορεί ακόμη και
επικίνδυνες. Είναι σαν να μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου χωρίς
προορισμό ή GPS και μετά απλώς να οδηγείς ... στον γκρεμό
συνήθως.
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Τι θα λέγατε όμως αν σας αποκάλυπτα έναν πλοηγητή, ένα
“GPS” που μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε στην ευτυχία και
την ελευθερία; Ένα GPS εμπνευσμένο από τα έργα του Σωκράτη
και του Αριστοτέλη.
Όπως προανέφερα, μέσω της δουλειάς μου στην εκπαίδευση
ηγεσίας, ήρθα ξανά σε επαφή με τα έργα των αρχαίων Ελλήνων
φιλοσόφων.
Μου άνοιξαν τα μάτια. Ένα έργο ειδικά ξεχώρισε - «Η ρητορική»
- το διαχρονικό εγχειρίδιο του Αριστοτέλη για την τέχνη της
πειθούς. Σε αυτό, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι υπάρχουν τρία βασικά
«γνωρίσματα» ενός ρήτορα, ενός ηγέτη, που ο καθένας, όπως
εσείς και εγώ, πρέπει να αναπτύξουμε για να μπορούμε να
επηρεάσουμε και να πείσουμε τους άλλους:
1. Ήθος, που αφορά την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του
ομιλητή.
2. Πάθος, που αφορά την συναισθηματική τους νοημοσύνη
και τη χρήση της φαντασίας.
3. Λόγος, που αφορά τη λογική, τα δεδομένα και την
στρατηγική των επιχειρημάτων τους.
Πάνω από δύο χιλιετίες αφότου το έγραψε, το σύστημα του
Αριστοτέλη εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
σύγχρονης εκπαίδευσης δεξιοτήτων ηγεσίας. Το σύστημά του για
την “επιρροή”, διδάσκεται σε προγράμματα MBA σε κορυφαία
πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ, τη Κολούμπια,
το Γέιλ και το INSEAD. Μέσω του Αριστοτέλη, οι κορυφαίοι
διευθύνοντες σύμβουλοι του κόσμου γνωρίζουν την ανεκτίμητη
«Τέχνη επιρροής και πειθούς».
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Πάνω από είκοσι χρόνια διδάσκω σεμινάρια σχετικά με αυτές τις
αρχές του Αριστοτέλη σε επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, για να
τους βοηθήσω να βελτιώσουν την επιρροή και τις ικανότητες
πειθούς τους. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών, άρχισα
να καταλαβαίνω ότι αυτές οι τρεις βασικές αρχές του
Αριστοτέλη, αφορούσαν περισσότερα από το «Πώς να κάνεις
φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους...», όπως έλεγε ο Dale
Carnegie.
Πιστεύω υπάρχει και μια άλλη διάσταση των τριών αυτών αρχών.
σαν ένας κρυμμένος θησαυρός - το ότι οι αρχές του Ήθους, του
Πάθους και του Λόγου χρησιμεύουν και ως «πυξίδα» ή GPS
για τους ίδιους μας, για να μας βοηθήσει να πλοηγήσουμε μέσα
από τις διαρκείς προκλήσεις της ζωής με στωική ηρεμία και
βεβαιότητα. Εφαρμόζοντάς τες, μπορούμε να αποκτήσουμε
Αυτο-Ηγεσία και να αναλάβουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας
ώστε να την οδηγήσουμε εκεί που όλοι οι φιλόσοφοι συμφωνούν
είναι ο τελικό μας προορισμός, την ευδαιμονία.
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Η Μέθοδος ALKISTIS®
Οπως εξηγείται στο βιβλίο μου From FEAR to FREEDOM, η
μέθοδος ALKISTIS είναι μια μέθοδος ανάπτυξης αυτο-ηγεσίας
που ενσωματώνει τις σύγχρονες επιστημονικές, τεκμηριωμένες
τεχνικές νευρο-καθοδήγησης (neuro-coaching) με την αιώνια
σοφία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. (Ειδικά τον Σωκράτη,
Πλάτωνα, Αριστοτέλη και την Στωική σχολή.)
Ακολουθεί μία περιληπτική παρουσίαση της κεντρικής ιδέας:

Το ως άνω διάγραμμα αποτυπώνει το σύστημα του Αριστοτέλη «Το Ρητορικό Τρίγωνο», όπως είναι γνωστό.
Υπάρχουν και άλλες δύο, λιγότερο γνωστές ιδιότητες - το Τέλος,
που απευθύνεται στον τελικό στόχο η σκοπό μιας ομιλίας, και ο
Καιρός, που αφορά το συγκεκριμένο περιβάλλον, ατμόσφαιρα,
χρόνο και τόπο της ομιλίας. Δεν θα τα εξετάσουμε όμως αυτά
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ξεχωριστά διότι συμπεριλαμβάνονται στον Λόγο, καθώς αφορούν
τις πραγματικές διαστάσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη.
Για τον Αριστοτέλη, το Ήθος, το Πάθος και ο Λόγος, είναι οι
ιδιότητες που δίνουν σε ένα συνηθισμένο άτομο μεγάλη επιρροή,
και την ικανότητα να εμπνεύσει και να οδηγήσει άλλους.
Η μοναδική προσέγγιση της μεθόδου ALKISTIS είναι ότι αυτά
τα ίδια χαρακτηριστικά τα εφαρμόζουμε στον εαυτό μας.
Θα είστε εσείς ο μέγας ηγέτης και θα εφαρμόσετε τις ιδέες αυτές
στον εαυτός σας, ώστε να αναλάβετε τη ζωή σας και να την
οδηγήσετε στην ευδαιμονία.

Ο Ηνίοχος του Πλάτωνα, στη Μεθόδο ALKISTIS
Για καλύτερη απεικόνιση των βασικών εννοιών, θα δανειστούμε
τη αλληγορία του Ηνίοχου, από το διάσημο βιβλίο του
Πλάτωνα “Φαίδρος”.
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Στο ως άνω βιβλίο του ο Πλάτων χρησιμοποιεί την αλληγορία
αυτή για να εξηγήσει τις δύο τάσεις της ψυχής, την λογική και
την θυμική, που πρέπει να ισορροπούν. Στην Μεθοδο ALKISTIS
η αλληγορία χρησιμοποιείται αντίστοιχα.
Φανταστείτε λοιπόν έναν Ηνίοχο (που αντιπροσωπεύει το Ήθος),
να οδηγεί ένα άρμα με δύο επιβλητικά άλογα, το ένα είναι ο
Λόγος, και το άλλο το Πάθος.
Ο Ηνίοχος έχει ένα συγκεκριμένο προορισμό - την δική μας
ευδαιμονία. Μπορεί στον δρόμο να χρειαστεί να στρίψει, να
περάσει από πολλούς ενδιάμεσους προορισμούς, αλλά ο τελικός
του στόχος είναι πάντα ο ίδιος - η ευδαιμονία - εκεί που είμαστε
πιο ευτυχισμένοι, πιο ικανοποιημένοι και πιο παραγωγικοί.
Τα άλογα αντιπροσωπεύουν τη «μάχη στο μυαλό μας», μια μάχη
που περιστρέφεται γύρω από τον έλεγχο των παρορμίσεων. Μια
σύγκρουση ανάμεσα στα συναισθήματα, τις ελπίδες και τους
φόβους σας (Πάθος) και μια λογική, στρατηγική, μετριοπαθή
δύναμη (Λόγος). Ο Λόγος και το Πάθος πρέπει να παραμένουν
ισορροπημένα καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Πρέπει να
συνεργαστούν και να συγχρονίσουν τον διασκελισμό τους,
οδηγούμενα από το σίγουρο και σταθερό χέρι του Ηνιόχου.
Η αξιοποίηση αυτών των αντίθετων δυνάμεων και η οδήγησή
τους σε ευθυγράμμιση με το ήθος, είναι ζωτικής σημασίας για
όποιον προσπαθεί να αναλάβει τη ζωή τους, είτε είναι ηγέτης,
διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε άλλος. Το να είσαι πολύ
ανεπαρκής, πολύ παρορμητικός, πολύ διστακτικός ή μη αληθινός
στον εαυτό σου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εργασία
και στην ιδιωτική ζωή.
Ας εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τις 3 Αρχές, όπως
ενσωματώνονται στην Αλληγορία του Ηνίοχου:
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ΗΘΟΣ
Ο Ηνίοχος αντιπροσωπεύει το «Ηθος». τον αληθινό, αυθεντικό
μας εαυτό. Ιδανικά αυτός ο «Αληθινός Εαυτός» έχει
ακεραιότητα, ειλικρίνεια, ήθος, και πάνω απ 'όλα θέλει το
καλύτερο για εμάς, ωστε να μας οδηγήσει στην Ευδαιμονία.
Το Ήθος αφορά το ποιός είστε. Πρέπει να καταλάβετε τον εαυτό
σας, για να καταλάβετε τι είναι καλύτερο για την ευημερία σας
και την εσωτερική «φυλή» που οδηγείτε. Πρέπει να ορίσετε
στόχους και να δημιουργήσετε ένα όραμα που θα σας εμπνεύσει
ολόκληρους. Αυτό, σύμφωνα με τους Έλληνες φιλόσοφους, είναι
ο τρόπος να «προσελκύσετε» την Ευδαιμονία.
Υπάρχουν πολλές παγίδες που μπορεί να πέσει κανείς. Μπορεί να
πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι ο στόχος της ζωής σας είναι να
κερδίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, και ότι η αρετή
και όλα αυτά τα άλλα υψηλά ιδανικά πρέπει να ακολουθούνται
από τους άλλους κ
 αι όχι από εσάς.
Ο Σωκράτης ωστόσο θα σας έλεγε ότι βρίσκεστε σε λάθος
δρόμο. Ότι η ηθική αρετή είναι το μεγαλύτερο καλό στη ζωή,
γιατί μόνο αυτό είναι ικανό να εξασφαλίσει την αυθεντική
ευτυχία και να οδηγήσει στην ευδαιμονία. Μας συμβουλεύει να
μην προσπαθήσουμε να εξαπατήσουμε τους άλλους, ακόμα κι αν
μπορούμε:
«Να είστε όπως θέλετε να είστε» -Σωκράτης
Το ήθος δεν είναι κάτι που φοράμε μόνο για τον έξω κόσμο.
Είναι κάτι που ασκούμε και ενσαρκώνουμε καθημερινά στη ζωή
μας, γιατί ακόμα κι αν κανείς δεν παρακολουθεί, εμείς το
ξέρουμε.
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Τώρα, ίσως σκέφτεστε ότι αυτό είναι πολύ ιδεαλιστικό, πολύ
αφελές…
Αναλογιστείτε όμως ότι η ειλικρίνεια, η αρετή και η ηθική είναι
κάτι παραπάνω από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδανικά. Είναι
ένστικτα βαθιά ενσωματωμένα στο DNA μας. Δεν μας ωφελούν
μόνο ως άτομα, ωφελούν και τις κοινωνίες μας. Είμαστε όλοι
απόγονοι ανθρώπων που κατάφεραν να συνεργαστούν και να
δημιουργήσουν ομάδες αρκετά ισχυρές ώστε να επιζήσουν τις
αμέτρητες εισβολές και φυσικές καταστροφές. Για να επιβιώσουν
και να ευδοκιμήσουν, οι πρόγονοί μας έπρεπε να είναι πιστοί ο
ένας στον άλλο, να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση, σεβασμό,
συνεργασία και υπακοή σε κοινούς νόμους ώστε να διατηρούν την
συνοχή και παραγωγικότητα τους. Έ
 πρεπε δηλαδή να είναι και να
κάνουν όλα τα πράγματα που εμείς σήμερα θεωρούμε
ενστικτωδώς «καλά» .
Αυτοί οι κώδικες συμπεριφοράς, έχουν εξελιχθεί στις αξίες μας,
στις αξίες του Πολιτισμένου Κόσμου. Αν τις υπονομεύουμε,
σαμποτάρουμε τον εαυτό μας και τον ίδιο τον πολιτισμό, και
γνωρίζοντας το αυτό, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε πραγματικά
ευτυχισμένοι.
Σκεφτείτε το αλλιώς - όλοι θέλουμε ν α ζήσουμε σε μια
καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο πολιτισμένη κοινωνία. Γι
'αυτό θέλουμε την αρετή και τις αξίες να υπάρχουν.
Θέλουμε επίσης να θεωρούμαστε αξιόλογο μέλος αυτής της
κοινωνίας. Αναζητούμε την αληθινή αγάπη, εμπιστοσύνη,
σεβασμό και αποδοχή των άλλων. Μας ενδυναμώνει. Δεν
θέλουμε να μας θεωρούν ψεύτες και απατεώνες. Αυτούς τους
περιφρονούμε, τους αποφεύγουμε και τους τιμωρούμε.
Πρέπει λοιπόν να συμπεριφερόμαστε με Ήθος, αλλιώς
γινόμαστε αυτό που μισούμε. Ακόμα κι αν οι άλλοι δεν το
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ξέρουν, το ξέρουμε εμείς, και δεν μπορούμε να ειμαστε εσωτερικά
ευθυγραμμισμένοι. Το άτομο που παρουσιάζουμε στον κόσμο δεν
είναι το άτομο που είμαστε πραγματικά. Είναι μια σύγκρουση
που φέρνει τη δυστυχία και την «δυσφορία». Δεν είναι ο δρόμος
προς την Ευδαιμονία.
Αυτό σημαίνει ότι το Ήθος δεν είναι μια ιδεαλιστική ή αφελής
έννοια, αλλά στην πραγματικότητα είναι το πιο εγωιστικό
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, αφού εξυπηρετούμε τη δική
μας ε υτυχία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη οτιδήποτε άλλο. Το
Ήθος εμπεριέχει την δική του ανταμοιβή.
Το Ήθος επίσης ωφελεί σε καθαρά χρηστικό επίπεδο.
Πρώτα απ 'όλα, παρέχει την καλή φήμη. Μας κάνει πιο
αξιόπιστους, ένα ανεκτίμητο αγαθό στις επιχειρηματικές και
προσωπικές σχέσεις. Αναρωτηθείτε - Ποιον θα θέλατε ως
αφεντικό; Ποίον θα προσλαμβάνατε; Ποιον θα θέλατε για φίλο;
Για συνεργάτη; Το να θεωρείται κανείς ηθικός και αξιόπιστος
είναι σαν να του δίνουν τα κλειδιά μιας πόρτας.
Το Ήθος δημιουργεί ένα υγιέστερο περιβάλλον όπου και να
εφαρμοστεί - μια ανερχόμενη παλίρροια που μας ανεβάζει όλους.
Αναρωτηθείτε - σε τι είδους χώρα θα θέλατε να ζήσετε; Πιο
σημαντικό, σε τι είδους χώρα θα επενδύατε τα χρήματά σας; Η
απάντηση είναι απλή. Σε μια χώρα που εμπιστεύεστε. Μια χώρα
όπου τα θεσμικά όργανα λειτουργούν καλά και υπάρχει
δικαιοσύνη. Εν ολίγοις, μια χώρα με Ήθος. Αυτό αποδίδεται και
στην πραγματικότητα. Χώρες με ήθος, με δικαιοσύνη και δίκαια,
ανεξάρτητα θεσμικά όργανα, έχουν πάει πολύ καλύτερα από
χώρες χωρίς αυτά, προς όφελος και ευημερία όλων που ζουν εκεί.
Δεύτερον, το Ήθος θα σας δώσει δύναμη και σκοπό, γιατί θα σας
δώσει την ελευθερία να είστε αυτοί που είστε. Οι σκέψεις, οι
πεποιθήσεις και οι ενέργειές σας θα ευθυγραμμιστούν, δίνοντάς
Σελίδα 15

Από τον Φόβο στην Ελευθερία - www.alkistis.net

σας δύναμη και αυτοπεποίθηση επειδή γνωρίζετε ότι κάνετε το
σωστό. Είναι σαν μια ασπίδα για να αποτρέψετε τον φόβο και την
αμφιβολία.
Γι 'αυτό και όλες οι ιδεολογίες και οι θρησκείες στον κόσμο το
αγκαλιάζουν και το απαιτούν. Στοχεύει στην προσωπική μας
ευημερία καθώς και σε αυτή της κοινωνία στην οποία ζούμε.
Η “Αρετή”, ο ακρογωνιαίος λίθος του Ήθους, δεν είναι συνεπώς
ένας αφηρημένος όρος για τη φιλοσοφία, αλλά μια συγκεκριμένη
πτυχή της προσωπικής μας ευτυχίας, ελευθερίας και εκπλήρωσης.
Πρέπει να είμαστε ηθικοί, όχι μόνο επειδή είναι το «σωστό»,
αλλά για καθαρά εγωιστικούς λόγους.
Το Ήθος πρέπει να είναι επομένως το πρώτο φίλτρο κάθε
απόφασης που λαμβάνουμε. Είναι ο χαρακτήρας μας - το μόνο
αγαθό που πραγματικά κατέχουμε.
Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Κανείς δεν είναι. Η ζωή είναι
περίπλοκη και δύσκολη. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε να
είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι.
Η μέθοδος ALKISTIS® συνιστά την υιοθέτηση των τεσσάρων
βασικών αρετών του Στωικισμού, που θα μας οδηγήσουν
αναπόφευκτα στην Ευδαιμονία.
Οι Τέσσερις Βασικές Αρετές:
● Φρόνηση (Πρακτική Σοφία - γνώση του καλού από το
κακό)
● Δικαιοσύνη (δικαιοσύνη και καλοσύνη στις σχέσεις μας
με τους άλλους.)
● Ανδρεία (Κουράγιο και αντοχή έναντι στις κακουχίες και
το άγχος.)
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● Σωφροσύνη (Μετριοπάθεια, σοφία, πειθαρχία ως προς τις
επιθυμίες μας.)
ΠΑΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ
Το Μαύρο Άλογο, αφορά την αντιμετώπιση των Παθών μας. Τα
συναισθήματά μας, τα κίνητρα, τις ελπίδες και τα όνειρά μας.
Επίσης οι βαθύτεροι φόβοι και αδυναμίες μας. Πρέπει να τα
αναλύουμε και να τα λαμβάνουμε υπ’ όψη γιατί συχνά κρύβουν
αλήθειες που αλλιώς δεν θα σκεφτόμασταν.
Το Λευκό Άλογο, αφορά την αντιμετώπιση του Λόγου ή της
λογικής. Είναι το μέρος που εξετάζει και υπολογίζει. Ο «έλεγχος
πραγματικότητας», που διασφαλίζει ότι οι ελπίδες και οι φόβοι
μας βασίζονται στην πραγματικότητα και η στρατηγική μας είναι
άρτια και καλά σχεδιασμένη.
Οι παραπάνω αρχές παρέχουν μια δομή - έναν τρόπο οργάνωσης
του εσωτερικού μας κόσμου έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο
έλεγχο του τι κάνει ο εγκέφαλός μας. Στοχεύει στον
επαναπρογραμματισμό της νευροψυχολογίας μας για επιτυχία σε
όλα τα επίπεδα - πέρα από τη θετική σκέψη ή τις επιβεβαιώσεις.
«Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τις εξωτερικές μας
περιστάσεις, αλλά μπορούμε πάντα να επιλέξουμε πώς θα
ανταποκριθούμε σε αυτές». - Επίκτητος
Αν αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε, αλλάζει και ο τρόπος που
αισθάνεστε, που αλλάζει τον τρόπο που ενεργείτε, δίνοντάς σας
καλύτερα, πιο μακροχρόνια αποτελέσματα.
Όπως προανέφερα, όλες οι προσπάθειές μας κατευθύνονται προς
την επίτευξη της Ευδαιμονίας - μια ωραιότατη ελληνική λέξη που
περιλαμβάνει τις έννοιες της επιτυχίας, της ευτυχίας και της
ευημερίας, (δηλαδή «ανθρώπινη άνθηση»). Αυτός είναι ο
πραγματικός απώτερος στόχος μας. Το Ήθος, το Πάθος και ο
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Λόγος λειτουργούν μαζί σαν GPS για να μας βοηθήσουν να
οδηγήσουμε τον εαυτό μας προς τα εκεί.
Ο δρόμος προς την Ευδαιμονία απαιτεί να αντιμετωπίζουμε την
πραγματικότητα, να αποδεχόμαστε την παρούσα στιγμή όπως
είναι, χωρίς να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ελέγχεται από την
επιθυμία μας για ευχαρίστηση ή από τον φόβο μας για πόνο.
Το βιβλίο εμβαθύνει σε αυτές τις έννοιες, αλλά για παράδειγμα,
ας δούμε λίγο πώς θα μπορούσα να τις εφαρμόσω στη δική μου
περίπτωση που περιέγραψα στην εισαγωγή.
Πρώτα, θα εξέταζα το Ήθος μου:
Είχα την ακεραιότητα που έπρεπε ως Ηνίοχος; Ήμουν δίκαια και
ειλικρινής με τον εαυτό μου; Τον πατέρα μου; Τους εργοδότες
μου; Η απάντηση είναι ένα ηχηρό «Όχι». Είμαι, από τη φύση μου
άτομο επικοινωνιακό, όχι άτομο των "αριθμών" και δεν θα
μπορούσα ποτέ να είμαι ευτυχισμένη (και ως εκ τούτου επιτυχής)
στη δουλειά που είχα. Δεν ήμουν δίκαια με κανέναν, πάνω από
όλα τον εαυτό μου.
Αυτή η έντονη συνειδητοποίηση θα με οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι έπρεπε να αλλάξω. Αν δεν άλλαζα, δεν θα
έφτανα ποτέ στην ευδαιμονία.
Στη συνέχεια, θα εξέταζα το Πάθος μου.
Τι αγαπούσα περισσότερο; Τι φοβόμουν περισσότερο; Τι ήθελα
πραγματικά να κάνω με τη ζωή μου; Οι απαντήσεις ήταν εκεί.
Ήθελα να είμαι με ανθρώπους. Μου άρεσε η ψυχολογία, η
φιλοσοφία και η κοινωνική αλληλεπίδραση.
Τέλος, θα εξέταζα τον Λόγο μου.
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Τι είδους δουλειά θα μου ταίριαζε; Ήταν οι φόβοι μου
πραγματικοί ή υπερβολικοί; Ήταν οι ελπίδες μου βασισμένες
στην πραγματικότητα;
Θα μπορούσα να δημιουργήσω μια στρατηγική για μια πιο ομαλή
μετάβαση σε μια νέα καριέρα. Θα μπορούσα ακόμη και να
οδηγήσω τη δουλειά μου στην τράπεζα προς κάτι σχετικό, όπως
την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που θα μου παρείχε
περισσότερη εμπειρία με αυτό που ήθελα. Είχα την δυνατότητα.
Δεν σημαίνει ότι δεν θα είχα προβλήματα. Η αλλαγή είναι
πάντα δύσκολη και επικίνδυνη και μερικές φορές οι περιστάσεις
μπορεί να μην την επιτρέπουν. Αλλά θα ήξερα τι ήθελα και θα
είχα ένα σχέδιο για την επίτευξή του, καθώς και τη γνώση ότι
έκανα το σωστό. Θα είχα αποφύγει το άγχος και θα είχα πετύχει
τους στόχους μου γρηγορότερα, χωρίς όλο το δράμα και την
αβεβαιότητα.
«Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Ως εκ
τούτου, η Αριστεία, δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια»
- Αριστοτέλης
Η επίτευξη της αυτο-ηγεσίας θέλει επιμονή, υπομονή και
άσκηση.
Ως έμπνευση, ίσως σας βοηθήσει να κοιτάξετε στα μάτια ενός
από τα πιο όμορφα και διάσημα αγάλματα της αρχαιότητας, του
Ηνίοχου των Δελφών.
Ο Ηνίοχος δεν απεικονίζεται κατα την διάρκεια του αγώνα, αλλά
αμέσως μετά τη νίκη του, καθώς κάνει τον πανηγυρικό γύρο με
το πλήθος να ζητοκραυγάζει.
Τα μαγευτικά του μάτια του φέρνουν στον νου αυτό που οι
Έλληνες της Κλασικής περιόδου εννοούσαν ως “αρετή” (ηθική
υπεροχή, πραγματική ευγένεια)
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών

Παρά τη μεγάλη νίκη του, δεν υπάρχουν κραυγές ή άγριοι
πανηγυρισμοί. Μόνο ήρεμη εσωτερική δύναμη. Το πρόσωπο του
και το σώμα του δεν παραπέμπουν σε αλαζονεία, αλλά στην
αίσθηση βαθιάς, γαλήνιας αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης. Η
νίκη του επιτεύχθηκε διότι είχε σαφή σκοπό και δούλεψε σκληρά.
Αξίζει τη θέση του στο βάθρο.
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ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Παρακάτω είναι μία από τις 7 ασκήσεις
που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.
"ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ®"

Χαλιναγώγησε τις Σκέψεις & Συναισθήματα σου
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Διαχείριση της ψυχο-φυσιολογίας σ
 ας δεν είναι
εύκολο έργο, ειδικά όταν υπάρχουν βαθιές ανησυχίες και
ανασφάλειες. Η εφαρμογή του Ήθους, Πάθους και Λόγου ως
«σύστημα
φιλτραρίσματος»
για
την
αντιμετώπιση
ανεπιθύμητων σκέψεων είναι πολύ χρήσιμο, όπως καταδεικνύει
αυτή η “ανέκδοτη” ιστορία με τον Σωκράτη ...
Πριν από πολύ καιρό λοιπόν, στην αρχαία Αθήνα, λέγεται ότι ο
μεγάλος αυτός φιλόσοφος συνάντησε έναν γνωστό του ο οποίος,
με ενθουσιασμό, του είπε, «Σωκράτης, ξέρεις τι άκουσα μόλις
τώρα για έναν από τους μαθητές σου;»
«Περιμένε» , του λέει ο Σωκράτης. «Πριν μου το πεις, θέλω να
περάσεις ένα μικρό τεστ. Ονομάζεται το τεστ των τριών."
"Τι είναι αυτό;"
"Πριν μου το πεις ας δοκιμάσουμε πρωτα τι είναι αυτό που θες να
μου πεις. Το πρώτο τεστ είναι η αλήθεια. Ε
 ίσαι απολύτως βέβαιος
ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια; "
"Όχι", απάντησε ο άντρας, «στην πραγματικότητα μόλις το
άκουσα.”
“Εντάξει”, συνέχισε ο Σωκράτης. «Ας δοκιμάσουμε τώρα το
δεύτερο τεστ - το τεστ της κ
 αλοσύνης. Είναι αυτό που πρόκειται να
μου πεις κάτι καλό; ”
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«Όχι, το αντίθετο…»
«Καλά, ίσως τότε μπορείς να περάσεις το τελευταίο τεστ - το τεστ
της χ ρησιμότητας. Είναι αυτό που θές να μου πεις χρήσιμο;”
Το σκέφτηκε ο γνωστός. “Όχι, δεν θα το έλεγα...”
“Οπότε,” κατέληξε ο Σωκράτης, “αν αυτό που θες να μου πεις δεν
είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί να μου το πεις;”
Η μικρή αυτή ιστορία περιγράφει τα τρία φίλτρα μέσα από τα
οποία πρέπει να περνάμε τις απόψεις και τις πεποιθήσεις μας για
να διατηρούμε την σκέψη μας καθαρή και υγιή:
1. Είναι 100% αλήθεια;
Αντιπροσωπεύει το Ethos (Εξετάστε: Ακεραιότητα,
Αξιοπιστία, Ακρίβεια)
2. Είναι καλό;
Αντιπροσωπεύει τον Πάθος (Σκεφτείτε: Συναισθήματα,
συμπόνια, ευγένεια, ενσυναίσθηση)
3. Είναι χρήσιμο;
Αντιπροσωπεύει τον Λόγο (Εξετάστε: Λογική,
Πρακτικότητα, Εφαρμογή, Χρησιμότητα, Στρατηγική)
Τώρα δοκιμάστε το μόνοι σας:
Όνομα: "ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ”
Σκοπός: Χρήση τριών «φίλτρων» για να ξεπεράστε τις
ταλαιπωρημένες, απογοητευτικές, οργισμένες, γεμάτες φόβο
σκέψεις και πεποιθήσεις που μπορεί να έχετε και να διατηρήσετε
το μυαλό σας καθαρό, υγιές και αποτελεσματικό.
Οδηγίες: Θυμηθείτε μια συγκεκριμένη σκέψη ή πεποίθηση που
σας ανησυχεί, σας ενοχλεί ή σας θυμώνει, σχετικά με την
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προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Μπορεί να είναι ένα
μεγάλο ή μικρό πράγμα.
Εάν το απογοητευτικό / εκνευριστικό / τρομακτικό αυτό συμβάν
συνέβη στο παρελθόν, "ξαναζήστε" τη σκηνή για να την «δείτε»
και να συνδεθείτε με τον φόβο σας.
Για παράδειγμα: Το έτος είναι 1989. Είμαι στο σαλόνι των
γονιών μου. Έχω τον (συνηθισμένο) καυγά με τον πατέρα μου ...
για το ότι θέλω να αφήσω τη δουλειά μου στην τράπεζα.
Η πεποίθηση που με ανησυχεί και με απογοητεύει:
«Αν αφήσω τη δουλειά μου θα είναι τόσο απογοητευμένος με μένα
που θα χάσω την αγάπη του. Δεν θα με συγχωρέσει ποτέ."
Τωρα ειναι η σειρα σου - προετοιμάσου να γράψεις την ακριβή
απογοητευτική / οργισμένη / τρομακτική σκέψη ή πεποίθηση σου
(σε μία ή δύο προτάσεις), ακριβώς όπως την διατυπώνεις όταν τη
σκέφτεστε. Είναι μια πεποίθηση που έχετε επί του παρόντος για
τον εαυτό σας, ένα άλλο άτομο ή μια κατάσταση. Προσπαθήστε
να μην το αναλύσετε. Δηλώστε το απλά. Θα μπορούσε να είναι
κάπως έτσι:
«Κάτω βαθιά…. Φοβάμαι ότι… ..»
Γράψτε τη σκέψη ή την πεποίθηση που σας ανησυχεί,
σας απογοητεύει ή σας εκνευρίζει. (Θα πρέπει να είναι
1-3 προτάσεις, όχι περισσότερες.)
Τώρα αναρωτηθείτε:
1. Είναι 100% αλήθεια, ή διαστρεβλώνω τα γεγονότα:
● Δραματοποιώντας τ ην κατάσταση, υπερβάλλοντας τη
σημασία της
● Γενικεύοντας και υποθέτοντας πράγματα που δεν είναι
100% αληθινά
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● Υπερ-προσωποποίηση - ν ιώθουμε προσβολή για πράγματα
που δεν σχετίζονται πραγματικά με εμάς.
Τώρα αναρωτηθείτε ξανά, είναι η σκέψη ή η πεποίθησή μου
100% αληθινή;
⬀ ΝΑΙ ή ⬁ ΟΧΙ
Εάν το θεωρείτε αλήθεια, σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια; 100%,
75%, 50%, 25%. Κάτι που είναι είναι αληθινό, μπορεί να είναι
παραπλανητικό αν είναι μόνο 50% αλήθεια ή περιστασιακά, αλλά
όχι πάντα αληθινό.
Δίνουμε συχνά στις «αλήθειες» μεγαλύτερη ισχύ (%) από ό, τι
πρέπει. Εάν μπορούμε να τις απομυθοποιήσουμε, ακόμη και για
μια στιγμή, χαλαρώνουμε το έδαφος πάνω στο οποίο βρίσκονται.
Μερικές φορές, χρειάζεται μια μικρή αμφιβολία, για να αρχίσει
να πέφτει ο τοίχος.
Εάν η απάντησή σας είναι "Ναι", προσπαθήστε να την
"επεξεργαστείτε", για να μετρήσετε την πραγματική της σημασία
σε σχέση με τους συνολικούς στόχους σας.
Φανταστείτε: Ποιος θα μπορούσατε να είστε αν δεν είχατε αυτή την
σκέψη; Τι είδους σκέψεις θα έχετε αντί αυτού;
2. Είναι ευγενικό;
Είναι η σκέψη της πεποίθησής σας καλή για εσάς; Μήπως
μειώνετε τον εαυτό σας και είστε πολύ κριτικοί; Ο
αυτο-στοχασμός είναι καλός, αλλά πολλές φορές κρίνουμε τον
εαυτό μας πολύ σκληρά. Είμαστε όλοι άνθρωποι και κάνουμε
λάθη. Το θέμα είναι να μάθουμε από αυτά, όχι να τα αφήσουμε
να εξαντλήσουν την ενέργεια και την εμπιστοσύνη μας. Μπορεί
να διαπιστώσετε ότι μπορείτε να εντοπίσετε αυτήν τη σκληρή
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κριτική στη μητέρα σας ή στον τρόπο που ο πατέρας σας σας
πειθαρχούσε όταν ήσασταν παιδί.
Επίσης, είναι ευγενικό απέναντι στους άλλους; Κοιτάξτε το από
την οπτική γωνία των άλλων που εμπλέκονται. Πώς φαίνεται η
κατάσταση από την πλευρά τους; Οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι
και μερικές φορές δεν το συνειδητοποιούν. Τους έχετε κρίνει
σωστά; Θυμηθείτε ότι ο στόχος είναι να προστατέψετε το δικό
σας μ
 υαλό. Η καλοσύνη εξυπηρετεί εσας, απαλλάσσοντας σας
από δηλητηριώδεις σκέψεις.
Γράψτε τις σκέψεις σας ..
Αυτό το διάγραμμα μπορεί να σας
βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία,
δείχνοντας πώς η προοπτική επηρεάζει
την άποψή μας για την αλήθεια: Τι
βλέπετε εδώ, μια γριά (στραμμένη προς
τα εμπρός) ή μια νεαρή κοπέλα
(στραμμένη προς τα πίσω). (Εικόνα WEHill
1915)

3. Είναι χρήσιμο;
Αν και ο φόβος μπορεί μερικές φορές να είναι επωφελής,
προειδοποιώντας σας για πραγματικούς κινδύνους, ο υπερβολικός
φόβος και η απαισιοδοξία μπορούν να δηλητηριάσουν το μυαλό
σας με αυτοκαταστροφικές αμφιβολίες και να σας παραλύσουν
με αναποφασιστικότητα. Μπορεί επίσης να κρύβει μια βαθύτερη
επιθυμία σας, ή μια ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν να γίνετε
«μάρτυρας» στις ροές σκέψης σας και να ενθαρρύνετε τον εαυτό
σας να σκεφτείτε σκέψεις που είναι χρήσιμες, προκειμένου να
διατηρήσετε το μυαλό σας υγιές και παραγωγικό.
Εξετάστε την σκέψη ή την πεποίθησή σας. Ποιο είναι το όφελος
από το να το αφήνεις να τρέχει στο μυαλό σου; Σας βοηθά με
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οποιονδήποτε τρόπο; Ποιος θα ήσασταν αν δεν το είχατε; Πώς θα
ήταν η ζωή σας, αν δεν υπήρχε;
Σκέψεις που δεν περνούν το τεστ των τριών δεν πρέπει να
παίρνουν χώρο στο μυαλό σας. Ένα πλοίο δεν βυθίζεται από το
νερό γύρω του, αλλά από το νερό που εισέρχεται σε αυτό.
Και ακόμη και αν η σκέψη είναι αληθινή - σκεφτείτε; Πώς
μπορείτε να την επαναδιατυπώσετε, να την αλλάξετε ή να την
τροποποιήσετε ώστε να είναι πιο αληθινή, καλή και χρήσιμη,
ώστε να γίνει πιο σαφής, πιο θετική και πιο συγκεκριμένη;
Γράψτε τη νέα, επαναδιατυπωμένη δήλωση με θετικούς
όρους και διαβάστε την δυνατά.

Στην ψυχανάλυση, ο μύθος της Μέδουσας αντιπροσωπεύει
τους φόβους μας και πώς μπορούμε να τους ξεπεράσουμε
χρησιμοποιώντας έναν «καθρέφτη»
αυτο-στοχασμού,
προκειμένου να γευτούμε τα αγαθά της ελευθερίας και της
αυτο-εξουσίας.
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Εφαρμοσμένο στην πράξη, η μέθοδος ALKISTIS® οδηγεί στην
ηρεμία, προσωπική ευτυχία, αυτοπεποίθηση και αυτο-ηγεσία,
κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Ευδαιμονία.
Τα σεμινάρια της μεθόδου, οι εκπαιδεύσεις και τα ηλεκτρονικά
μαθήματα προσφέρονται τόσο σε εταιρείες όσο και στο ευρύ
κοινό, σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πώς αυτές οι χρυσές
αρχές μπορούν να μετατρέψουν την απογοήτευση, τον θυμό και
το άγχος σε ήρεμη, αυτοπεποίθηση και αυτο-ηγεσία.
Ελπίζω ειλικρινά ότι και εσείς θα εμπνευστείτε από την
μέθοδο αυτή για να γίνετε το εξαιρετικό άτομο που είστε, στο
ταξίδι σας προς την δική σας Ιθάκη.
--------------------Η άποψη των Ηνωμένων Εθνών
«Η μέθοδος ALKISTIS» αντηχεί βαθιά μαζί μου
... Οι αρετές και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
όπως η τιμιότητα, η αλήθεια, η ακεραιότητα, το
θάρρος
και
η
βιομηχανικότητα
που
κατοχυρώνονται στη «Μέθοδος ALKISTIS»,
είναι όλες γνωστές αξίες που τα Ηνωμένα Έθνη
αντιπροσωπεύουν με υπερηφάνεια σε παγκόσμιο
επίπεδο. "
Μαρία - Threase Keathing,
Διευθύντρια χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου,
Ανάπτυξη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ:
Από τον Φόβο στην ελευθερία, το βιβλίο στο οποίο εξηγείται
πλήρως η μέθοδος ALKISTIS, χωρίζεται σε 4 ενότητες:
Το πρώτο τμήμα αυτού του βιβλίου είναι μια εξήγηση των
βασικών εννοιών του ALKISTIS Method.
Η δεύτερη ενότητα περιέχει τις έξι βασικές ασκήσεις της μεθόδου
οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σαφήνεια,
να λάβετε αποφάσεις, να σχεδιάσετε την πορεία σας και να
προγραμματίσετε το υποσυνείδητό σας για να λάβετε τα
αποτελέσματα που θέλετε.
Η τρίτη ενότητα περιέχει τις βασικές φιλοσοφικές αρχές, μια
σύντομη αναδρομή στους φιλοσόφους και τις ιδέες που
αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της μεθόδου ALKISTIS®.
Η τέταρτη ενότητα συνδέει όλα όσα έχετε μάθει στη μέθοδο
ALKISTIS® με τις επιστημονικές ανακαλύψεις και προσεγγίσεις
του 21ου αιώνα, που χαρακτηρίζουν αυτήν τη μέθοδο.
Στο τέλος θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για τη δια βίου
μάθηση μέσω της μεθόδου ALKISTIS® και πώς μπορείτε να
εφαρμόσετε τη μέθοδο στον οργανισμό σας ή πώς μπορείτε να
αποκτήσετε τα προσόντα ως ασκούμενος και εκπαιδευτής, έτσι
ώστε αυτή η γνώση να εξαπλωθεί και να αναπαραχθεί, και να
ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
Τα αποτελέσματα που μπορείτε να περιμένετε με τη μέθοδο
ALKISTIS®:
● Αξιοποιήστε τους φόβους και τις αδυναμίες σας.
● Γίνετε ένας αποτελεσματικός ηγέτης.
● Ενσωματώστε και διατυπώστε τις αξίες, τον σκοπό και το
όραμά σας.
● Λάβετε θετικές, ισορροπημένες αποφάσεις
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● Γίνετε ο ισχυρότερος εαυτός σας
● Αποκτήστε αυθεντική ευτυχία και επιτυχία.
● Διαχειριστείτε καλύτερα τις συγκρούσεις.

«ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ».
- Σωκράτης
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ΒΑΘΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο του
ηχητικού αρχείου (MP3) για μια βαθιά χαλάρωση:

Τα οφέλη του βαθιά χαλαρωτικού διαλογισμού είναι:
● Ηρεμεί τα νεύρα σας. Σας βοηθά να χειρίζεστε καλύτερα
το άγχος γενικά.
● Καλλιεργεί τη διαδικασία αυτο-επαγόμενης βαθιάς
χαλάρωσης, ώστε να μπορείτε να «χαλαρώσετε» κατά
βούληση.
● Αυξάνει την προσοχή σας, επιτρέποντάς σας να γίνετε πιο
διαισθητικοί.
● Προσφέρει χώρο για την εισαγωγή μιας βαθιάς
ενδυναμωτικής
δήλωσης
για
τον
προσωπικό
μετασχηματισμό σας.
● Ανακουφίζει από ημικρανίες και άλλα συμπτώματα που
σχετίζονται με το ψυχοσωματικό στρες.
Είναι γνωστό ότι πολλοί επαγγελματίες αθλητές, κορυφαίοι
επιχειρηματίες, και άλλοι, χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές για
να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. (Περισσότερα στην Ενότητα
3 του βιβλίου, Hypno-learning).
Όταν ρωτήθηκε για την υπνοθεραπεία σε ένα άρθρο του Harvard
Medical School Journal (Σεπτέμβριος 2015) ο Δρ Max Shapiro,
ψυχολόγος, απάντησε:
"Είναι πλέον γνωστό ότι ο εγκέφαλος έχει μεγαλύτερη ικανότητα να
επηρεάζει το σώμα από ό, τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ...
Μια υπνωτική έκσταση οδηγεί στην ενεργοποίηση νευρικών
κυκλωμάτων που διαφορετικά είναι κρυμμένα… Τα κυκλώματα
αυτά μπορούν να ενεργοποιήσουν μεγαλύτερη άνεση για
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ανακούφιση από τον πόνο, μεγαλύτερη ψυχική εστίαση για
ορισμένες δραστηριότητες και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση."
Ακούστε δωρεάν τον καθοδηγούμενο διαλογισμό (στα Αγγλικά):
http: //www.alkistis .net / relaxing_mp3.html
Οδηγίες: Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει σε καθημερινή ή
εβδομαδιαία βάση. Θα χρειαστεί να βρείτε ένα μέρος όπου δεν θα
ενοχληθείτε για 20 λεπτά. Απενεργοποιήστε τις φορητές
συσκευές σας και κλείστε την πόρτα, καθιστώντας σαφές ότι δεν
πρέπει να ενοχλείτε κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Ξαπλώστε αναπαυτικά και καλύψτε τον εαυτό σας με μια
ελαφριά κουβέρτα ή κάτι ανάλογο για να αισθάνεστε πιο
προστατευμένοι, καθώς η θερμοκρασία σας μειώνεται ελαφρώς,
κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.
Ξαπλώστε με τα χέρια σας στις πλευρές, παλάμες πάνω. Πατήστε
PLAY και απλώς ακούστε την καταπραϋντική φωνή που θα σας
καθοδηγήσει σε ένα όμορφο και χαλαρωτικό εσωτερικό τοπίο
(για παράδειγμα, μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας.)
Κάπου στη μέση υπάρχει μια ειδική ενότητα όπου θα σας
ζητηθεί, να επαναλάβετε (διανοητικά) μια υποβλητική δήλωση.
Πρόκειται για οποιοδήποτε προεπιλεγμένη θετική επιβεβαίωση ή
δήλωση - για παράδειγμα, μια Προσωπική Δήλωση Αποστολής
ή Ιδανικής Κατάστασης. (* Δείτε την άσκηση στο βιβλίο για να
βρείτε / να προσδιορίσετε τη δική σας).
Η καθημερινή βαθιά χαλάρωση είναι σαν το πότισμα ενός
«σπόρου» που θα μεγαλώσει και θα ανθίσει, μεταμορφώνοντας
τη ζωή σας με θετικό τρόπο και επανασυνδέοντας τον εγκέφαλό
σας για επιτυχία.
Η μουσική είναι εμπνευσμένη από αυθεντική αρχαία Ελληνική
μουσική.
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