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Πρόκειται να ξεκινήσετε μια περιπέτεια που θα σας 
ανταμείβει για την υπόλοιπη ζωή σας…

Εάν βρεθείτε σε μια κατάσταση που φαίνεται να μην οδηγεί 
πουθενά, ή αισθάνεστε ανεπαρκείς και ανίκανοι να αντιμετω-
πίσετε τη ζωή με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, αυτό το 
βιβλίο γράφτηκε για εσάς. Αν απεχθάνεστε τη μετριότητα 
και δεν είστε ικανοποιημένοι με το να περνάτε άσκοπα τη ζωή 
σας, οι σελίδες αυτές θα σας προσφέρουν μια εναλλακτική 
λύση.

Εάν γίνετε πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί σε νέες ιδέες, αξίες 
και πεποιθήσεις, θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να αναδιορ-
γανώσετε συστηματικά τον τρόπο σκέψης σας ώστε να αφυ-
πνίσετε τον νέο σας εαυτό!

Δεν έχει σημασία ποιοι είστε, τι επαγγέλλεστε ή ποια είναι η 
κατάσταση της ζωής σας. Μπορείτε να αποκτήσετε από-
λυτη αυτοπεποίθηση.

– Δρ Ρόμπερτ Άντονι
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Ευχαριστίες

Κανένας συγγραφέας δεν γράφει μόνος του το βιβλίο του. 
Έχω αντλήσει τις ιδέες μου από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμ-
βανομένης φυσικά της προσωπικής μου εμπειρίας στην παρά-
δοση διαλέξεων και στην επαγγελματική μου δραστηριότητα. 
Με βοήθησαν άνθρωποι από το χώρο της ψυχολογίας, της 
θρησκείας και της μεταφυσικής. Οι περισσότεροι επιθυμούν 
να παραμείνουν ανώνυμοι, ικανοποιημένοι με την ιδέα ότι η 
γνώση και η εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει κάποιον να 
αποκτήσει πνευματική και ψυχολογική ελευθερία.

Θα ήταν δύσκολο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε 
όλους εκείνους από τους οποίους δανείστηκα ιδέες, αλλά επι-
μένω να ευχαριστήσω μερικούς από αυτούς ονομαστικά. Έχω 
επηρεαστεί βαθύτατα από τον Άντονι Νορβέλ, τον προσωπικό 
μου δάσκαλο και σύμβουλο. Ευχαριστώ τη Μαργκερίτ και τον 
Γουίλαρντ Μπίτσερ για το εξαιρετικό έργο που προσφέρουν 
βοηθώντας τους άλλους να αναπτύξουν την αυτονομία τους. 
Τον Λίλμπουρν Μπαρκσντέιλ για το έξοχο πρόγραμμα και 
τα εγχειρίδιά του με θέμα την αυτοεκτίμηση, καθώς και τους 
Μάξγουελ Μαλτζ, Τζόζεφ Μέρφι, Έμετ Φοξ, Άμπραχαμ Μά-
σλοου, Ραλφ Γουόλντο Έμερσον, Ναπόλεον Χιλ και Έρνεστ 
Χολμς για τα έργα τους.

– ΔΡ ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΝΤΟΝΙ
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Αφιέρωση

Σε όλους αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής τους, σας ευχαριστώ που αφιερώσατε το χρόνο για να 
αγοράσετε και να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Ο χρόνος που 
αφιερώνετε και η προσπάθεια που καταβάλλετε σας διαχω-
ρίζουν από την πλειονότητα. Καθώς θα συνειδητοποιείτε τις 
ατελείωτες δημιουργικές σας δυνατότητες, όχι μόνο θα απο-
κτήσετε ευημερία και θα βελτιώσετε τον εαυτό σας, αλλά θα 
αποκτήσετε μεγάλο πλούτο πληροφοριών που θα σας επιτρέ-
ψει να βοηθήσετε όσους μπορέσουν να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμά σας.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Ρίχνοντας μια ματιά στους συνανθρώπους σας δύσκολα θα 
μπορέσετε να αγνοήσετε το γεγονός ότι ελάχιστοι από αυτούς 
είναι ευτυχισμένοι, καταξιωμένοι και έχουν κάποιο σκοπό 
στη ζωή τους. Οι περισσότεροι φαίνεται να είναι ανίκανοι να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και τις περιστάσεις της 
καθημερινότητας. Η πλειονότητα, συμβιβαζόμενη με τον μέσο 
όρο, δέχεται να ζει απλώς «βγάζοντάς τα πέρα».

Η αποδοχή της μετριότητας έχει μεταβληθεί σε τρόπο ζωής. 
Ως αποτέλεσμα, τα αισθήματα ανεπάρκειας κάνουν τους αν-
θρώπους να κατηγορούν την κοινωνία, τους άλλους, τις πε-
ριστάσεις και τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους για τις 
αποτυχίες και τις απογοητεύσεις τους, πράγμα απολύτως αν-
θρώπινο. Η ιδέα ότι κάποια άτομα ή πράγματα ελέγχουν τη 
ζωή τους είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στον τρόπο σκέψης τους, 
ώστε, κατά κανόνα, δεν ανταποκρίνονται σε λογικά επιχειρή-
ματα που αποδεικνύουν το αντίθετο.

Όπως παρατήρησε κάποτε ο επιφανής φιλόσοφος και ψυ-
χολόγος Γουίλιαμ Τζέιμς, «Η σπουδαιότερη ανακάλυψη της 
εποχής μας συνίσταται στο ότι οι άνθρωποι, αλλάζοντας τις 
εσωτερικές εκφάνσεις της σκέψης τους, μπορούν να αλλάξουν 
τις εξωτερικές εκφάνσεις της ζωής τους». Σε αυτή τη σύντομη 
δήλωση εμπεριέχεται η ενδυναμωτική αλήθεια ότι δεν είμαστε 
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θύματα αλλά συνδημιουργοί της ζωής μας και του γύρω μας 
κόσμου. Ή, όπως το θέτει κάποιος άλλος σοφός, «Δεν είμαστε 
αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά ό,τι σκεφτόμαστε, αυτό 
είμαστε!».

Ο ΠΕΙΘΗΝΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Κάτι που μας πήρε πολύ καιρό να μάθουμε είναι ότι το αντίθετο 
του θάρρους δεν είναι η δειλία, αλλά ο κοινωνικός κομφορμι-
σμός. Μπορεί να σπαταλήσατε πολύτιμα και αναντικατάστατα 
χρόνια προσπαθώντας να προσαρμοστείτε στο περιβάλλον 
σας, μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε, όταν ήταν πλέον πολύ 
αργά, ότι δεν θα μπορέσετε να προσαρμοστείτε ποτέ.

Γιατί, όμως, ακολουθούμε ο ένας τον άλλο πειθήνια, σαν 
πρόβατα; Επειδή προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με τις επι-
ταγές της πλειονότητας. Έφτασε η ώρα να απελευθερωθούμε 
από αυτό τον πειθήνιο τρόπο σκέψης και να σταματήσουμε να 
τιμωρούμε τον εαυτό μας, επειδή είμαστε διαφορετικοί από 
την οικογένεια και τους φίλους μας ή από οποιονδήποτε άλλον. 
Μεγάλο μέρος της δυστυχίας μας μπορεί να εξαλειφθεί αν δεν 
επιτρέψουμε στον κομφορμισμό να μας καταστρέψει τη ζωή.

Η σκέψη ότι οι ζωές μας ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο 
από κάποιο άλλο άτομο ή ομάδα, ή από το κοινωνικό σύνολο, 
μας επιβάλλει μια κατάσταση πνευματικής δουλείας που μας 
κάνει να αυτοφυλακιζόμαστε.

Οι σκέψεις μας αποτελούν τα σχέδια σύμφωνα με τα οποία 
αντλούμε από το υποσυνείδητό μας όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για να πραγματώσουμε τις ιδέες μας, είτε αυτές είναι θετικές 
είτε αρνητικές. Όλα όσα έχουμε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή 
αποτελούν την εξωτερική εκδήλωση των όσων συμβαίνουν 
μέσα στο μυαλό μας. Κυριολεκτικά προσελκύουμε όλα όσα μας 
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φέρνει η ζωή: το καλό ή το κακό, την ευτυχία ή τη δυστυχία, 
την επιτυχία ή την αποτυχία. Κι αυτό ισχύει για όλες τις πλευ-
ρές της εμπειρίας μας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, 
του γάμου, της υγείας και των προσωπικών μας υποθέσεων.

Σκεφτείτε το! Το περιβάλλον, ο περίγυρος και ο προσωπι-
κός σας κόσμος αποτελούν εξωτερική αντανάκλαση των όσων 
σκέφτεστε εσωτερικά. Ανακαλύπτοντας λοιπόν το λόγο που 
είστε όπως είστε, θα βρείτε τον τρόπο να γίνετε ό,τι επιθυμείτε.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο Σαίξπηρ είπε: «Ξέρουμε τι είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι 
μπορούμε να γίνουμε».

Σας χαρακτηρίζουν αυτά τα λόγια; Μήπως εστιάζεστε στους 
περιορισμούς, στις αποτυχίες ή στον αδέξιο τρόπο που χειρί-
ζεστε τα πράγματα, ενώ σπάνια σταματάτε να σκεφτείτε τι θα 
μπορούσατε να γίνετε; Το πρόβλημα είναι ότι, ήδη από την παι-
δική σας ηλικία, έχετε προγραμματιστεί με βάση λανθασμένες 
ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις, που δεν σας έχουν επιτρέψει να συ-
νειδητοποιήσετε πόσο ικανοί και μοναδικοί είστε πραγματικά.

Χάρη στο ρόλο που έχετε ως συνδημιουργοί της ζωής σας, 
έχετε τη δύναμη να αλλάξετε οποιαδήποτε πτυχή της. Όλοι οι 
σπουδαίοι διδάσκαλοι έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: 
Μην ελπίζετε ότι κάποιος άλλος, εκτός από εσάς, θα λύσει τα 
προβλήματά σας. Όπως μας υπενθύμιζε πολύ συχνά ο Ιησούς, 
«Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται μέσα σας». Δεν βρίσκε-
ται ούτε σε κάποιο μακρινό τόπο ούτε στα ουράνια. Το ίδιο 
συνειδητοποίησε και ο Βούδας όταν είπε: «Να είσαι εσύ ο λύ-
χνος που φωτίζει το μονοπάτι σου και μην αναζητάς εξωτερική 
καθοδήγηση». Οι δυνάμεις της αυτοθεραπείας βρίσκονται 
μέσα σας. Η υγεία, η ευτυχία, η αφθονία και η ψυχική γαλήνη 
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αποτελούν φυσικές καταστάσεις ύπαρξης μόλις κανείς σπάσει 
τα δεσμά της αρνητικής σκέψης.

Αν δεν αντιληφθείτε την πραγματική αξία που έχετε ως 
άτομο, δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε απόλυτη αυτοπεποί-
θηση. Μόνο στο βαθμό που θα αναγνωρίσετε πραγματικά τη 
μοναδική αξία σας, θα καταφέρετε να απελευθερωθείτε από 
περιορισμούς που οι ίδιοι επιβάλλετε στον εαυτό σας.

Ναι, είπα «που οι ίδιοι επιβάλλετε στον εαυτό σας»! Δεν ευ-
θύνονται γι’ αυτούς οι γονείς, η οικογένεια, το αφεντικό μας ή 
η κοινωνία, αλλά εμείς οι ίδιοι που επιτρέψαμε στους άλλους 
να ελέγχουν τη ζωή μας.

Αν δεν απαλλαγείτε από τις ενοχές και δεν σταματήσετε να 
μειώνετε τον εαυτό σας για τα υποτιθέμενα μειονεκτήματά 
σας, θα είστε ένα από εκείνα τα άτομα που συνεχίζουν ανε-
πιτυχώς την προσπάθεια να αποκτήσουν απόλυτη αυτοπε-
ποίθηση και προσωπική ελευθερία. Για να γίνετε πραγματικά 
ελεύθεροι, συμπονετικοί, τρυφεροί και στοργικοί, πρέπει να 
ξεκινήσετε δείχνοντας κατανόηση και αγάπη στον εαυτό σας. 
Σας έχουν πει να «Αγαπάτε τον πλησίον σας ως εαυτόν», αλλά 
μέχρι να εκτιμήσετε πλήρως ποιοι και τι είστε, θα «εξαπατάτε» 
έτσι και εσάς και τον πλησίον σας!

ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μία από τις κυριότερες προϋποθέσεις της αλλαγής και της δη-
μιουργίας μιας προσωπικότητας με αυτοπεποίθηση είναι να 
ικανοποιείτε πρώτα τις δικές σας ανάγκες. Εκ πρώτης όψεως 
κάτι τέτοιο μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά θα πρέπει να 
θυμόμαστε πάντα πως μόνο όταν κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε για να αξιοποιήσουμε τον εαυτό μας στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο στις 
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οικογένειες, στους φίλους, στους συναδέλφους, στην κοινωνία 
μας κλπ.

Πολλοί δίνουν προτεραιότητα στην προσφορά προς τους 
άλλους και χρησιμοποιούν αυτή τη φιλοσοφία ως δικαιολογία 
για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αλλαγή της δι-
κής τους ζωής. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχει προτεραιότητα 
ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο σύντροφος ή η σύντροφος, η ενορία, η 
οικογένειά τους ή ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αυτό δεν συνιστά 
τίποτα παραπάνω από μια μορφή αυτοεξαπάτησης. Παρά-
δειγμα αυτού του είδους της συμπεριφοράς αποτελεί κάποιος 
που προσηλώνεται με αυτοθυσία και ιεραποστολικό ζήλο σε 
ένα αξιέπαινο έργο, όταν, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει τα δικά του προβλήματα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο, μπορείτε όμως να 
αλλάξετε τον εαυτό σας. Ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί η 
κατάσταση της ανθρωπότητας είναι κάθε άτομο να αποκτή-
σει τον έλεγχο της ζωής του. Ήρθε η ώρα να σταματήσετε τα 
πάντα και να δώσετε απόλυτη προτεραιότητα στις ανάγκες 
σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να είστε ελεύθεροι. Η σωματική 
δουλεία αποτελεί αξιόποινο αδίκημα, αλλά μακράν χειρότερη 
είναι η νοητική δουλεία, γιατί η ποινή της, όπως το έθεσε τόσο 
εύστοχα ο Θορό, είναι «Μια ζωή σιωπηρής απόγνωσης».

ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ! ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ!

Πρόκειται να ξεκινήσετε μια περιπέτεια που θα σας ανταμεί-
βει για το υπόλοιπο της ζωής σας. Θα μάθετε νέους τρόπους 
για να σπάτε τα δεσμά των περιορισμών που σας κρατούν 
στάσιμους.

Εάν βρεθείτε σε μια κατάσταση που φαίνεται να μην 
οδηγεί πουθενά ή αισθάνεστε ανεπαρκείς και ανίκανοι να 
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αντιμετωπίσετε τη ζωή με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, 
αυτό το βιβλίο γράφτηκε για εσάς. Αν απεχθάνεστε τη μετριό-
τητα, είστε απογοητευμένοι με τα αποτελέσματα του παρελθό-
ντος και το να περνάτε άσκοπα τη ζωή σας δεν σας ικανοποιεί, 
οι σελίδες αυτές θα σας προσφέρουν μια εναλλακτική λύση. 
Εάν επιτρέψετε στον εαυτό σας να έχει ανοικτή και δεκτική 
στάση απέναντι σε νέες ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις, θα ανα-
καλύψετε γιατί πρέπει να αναδιοργανώσετε συστηματικά τον 
τρόπο που σκέφτεστε και πώς ακριβώς να το κάνετε, ώστε να 
αφυπνίσετε τον ΝΕΟ ΕΑΥΤΟ σας!

Μόλις αφομοιώσετε αυτές τις αρχές, θα αποκτήσετε πε-
ρισσότερη ευτυχία, αγάπη, ελευθερία, οικονομική άνεση και 
αυτοπεποίθηση από ό,τι έχετε ποτέ φανταστεί. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη ανταμοιβή στη ζωή από το να απελευθερώσετε τις 
απεριόριστες δυνατότητές σας και να ζήσετε μια δημιουργική 
ζωή που εκπληρώνει το σκοπό της. Δεν έχει σημασία ποιοι εί-
στε, τι επαγγέλλεστε ή ποια είναι η κατάσταση της ζωής σας. 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ να αποκτήσετε απόλυτη αυτοπεποίθηση και ο τρό-
πος να το πετύχετε είναι ευκολότερος απ’ όσο νομίζετε!

21 ΜΕΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ας περάσουμε για μια στιγμή στο παρασκήνιο για να ρίξουμε 
μια ματιά σε μια απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική τε-
χνική μάθησης. Αποκαλείται Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 21 ΗΜΕΡΩΝ.

Έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται, κατά προσέγγιση, είκοσι 
μία ημέρες για να διακόψετε μια παλιά, καταστροφική συ-
νήθεια ή για να δημιουργήσετε μια νέα, θετική. Θα σας πά-
ρει τουλάχιστον τόσο για να αφομοιώσετε πλήρως το υλικό 
αυτού του βιβλίου. Μη γελιέστε. Θα το κατανοήσετε αμέσως, 
αλλά η νοητική κατανόηση από μόνη της δεν επαρκεί για να 
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πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες αλλαγές. Η πραγματική 
ικανοποίηση έρχεται όταν, επιτέλους, θα το έχετε κάνει ΚΤΗΜΑ 
σας.

Πρέπει να περάσετε από την αρχική κατανόηση στη γνώση. 
Για να γίνει κτήμα σας κάτι, πρέπει να αποτελέσει μέρος της 
σκέψης, των συναισθημάτων, των πράξεων και των αντιδρά-
σεών σας, κάτι που απαιτεί χρόνο. Γι’ αυτό μην κάνετε το λάθος 
να διαβάσετε μία φορά το βιβλίο και να πείτε ότι έγινε «κτήμα 
σας». Δεν θα γίνει «κτήμα σας» μέχρι να αφομοιωθεί στη συ-
νείδησή σας και να μετατραπεί σε νέο πρότυπο συνήθειας.

Βάλτε για λίγο τα πάντα στην άκρη και δώστε την πλήρη 
προσοχή σας σε όσα διαβάζετε. Οι ώρες που θα αφιερώσετε 
αλλάζοντας τα αρνητικά, αυτοκαταστροφικά πρότυπα συνή-
θειας σε θετικά και εποικοδομητικά, θα αποτελέσουν μικρή 
επένδυση συγκριτικά με τις ανταμοιβές που θα σας προσφέρει 
μια ζωή ελευθερίας και επιτευγμάτων.

Αν περιστασιακά μιλάω με ένταση είναι για να μπορέσω 
να διαπεράσω το παχύ στρώμα νοητικής αντίστασης και να 
φτάσω σε ένα μέρος, βαθιά μέσα σας, όπου ήδη «γνωρίζετε». 
Ένα μέρος όπου η αλήθεια αναγνωρίζεται και ακούγεται. Όταν 
αυτό συμβεί, θα νιώσετε ένα αίσθημα οξυμμένης επίγνωσης, 
καθώς κάτι μέσα σας θα λέει: «Ναι, γνωρίζω την αλήθεια».

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, διαβάστε 
ολόκληρο το βιβλίο μια φορά, ώστε να εξοικειωθείτε με όλο το 
εύρος του υλικού. Έπειτα, επιστρέψτε στα επί μέρους κεφά-
λαια που είναι πιο σημαντικά για εσάς. Επιτρέψτε στις αρχές 
να εντυπωθούν βαθιά στη συνείδησή σας και, κυρίως, κάντε 
τες ΠΡΑΞΗ δίχως καθυστέρηση.

Αν είστε λοιπόν έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε!




