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Μια μαγική συνταγή για να 
αντιμετωπίζεις στενόχωρες καταστάσεις 

 

Θα ήθελες να έχεις μια γρήγορη, αλάνθαστη συνταγή για να χειρίζε-

σαι στενόχωρες καταστάσεις –μια τεχνική που θα μπορείς να αρχίσεις 

να χρησιμοποιείς εδώ και τώρα, χωρίς να χρειαστεί να συνεχίσεις να 

διαβάζεις το βιβλίο; 

Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου αναφέρω τη μέθοδο που καλλιέργη-

σε ο Γουίλις Χ. Κάριερ,� ο λαμπρός μηχανικός που ξεκίνησε τον 

κλάδο της βιομηχανίας κλιματισμού και ίδρυσε την παγκοσμίως γνω-

στή εταιρεία Carrier Corporation, στο Σίρακιους της Νέας Υόρκης. 

Είναι από τις καλύτερες τεχνικές που άκουσα ποτέ μου για την επίλυ-

ση στενόχωρων προβλημάτων και την έμαθα από τον ίδιο τον κ. Κά-

ριερ, μια μέρα που τρώγαμε μαζί στη λέσχη των μηχανικών της Νέας 

Υόρκης. Να πώς μου τα είπε ο ίδιος ο κ. Κάριερ: 

Όταν ήμουν νέος δούλευα για τα χυτήρια Buffalo Forge 
Company, στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Μου είχαν ανα-

θέσει την εγκατάσταση μιας συσκευής καθαρισμού του φω-

ταερίου σε ένα εργοστάσιο της εταιρείας Pittsburgh Plate 
Glass Company, στο Κρίσταλ Σίτι του Μισούρι –ένα εργο-

στάσιο αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Ο σκοπός της εγκα-

τάστασης ήταν η αφαίρεση των ακαθαρσιών από το φωταέ-
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ριο για να καίγεται χωρίς να προκαλεί ζημιές στα μηχανήμα-

τα. Ήταν μια νέα μέθοδος καθαρισμού του φωταερίου. Είχε 

δοκιμαστεί μόνο άλλη μία φορά –και σε διαφορετικές συν-

θήκες. Σε εκείνη τη δουλειά στο Κρίσταλ Σίτι του Μισούρι, 

παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες δυσκολίες. Το σύστημα λει-

τουργούσε μεν, αλλά όχι αρκετά ικανοποιητικά σύμφωνα με 

όσα είχαμε εγγυηθεί όταν το αναλάβαμε. 

Η αποτυχία μου με είχε τσακίσει. Ήταν σαν να με είχαν χτυ-

πήσει κατακέφαλα με κάτι βαρύ. Το στομάχι μου, τα σωθικά 

μου, είχαν αρχίσει να στριφογυρίζουν και να χορεύουν μέσα 

μου. Για ένα χρονικό διάστημα, ήμουν τόσο στενοχωρημένος 

που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. 

Τελικά, ο κοινός νους με βοήθησε να θυμηθώ ότι με τη στε-

νοχώρια δεν θα κατάφερνα τίποτα· έτσι σκέφτηκα έναν τρό-

πο να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου χωρίς να στενοχωριέ-

μαι. Λειτούργησε άψογα και από τότε, εδώ και περισσότερα 

από τριάντα χρόνια, χρησιμοποιώ την ίδια εκείνη τεχνική κα-

τά της στενοχώριας. Είναι απλή. Μπορεί να την χρησιμο-

ποιήσει ο καθένας. Αποτελείται από τρία βήματα»: 

Βήμα 1ο. Ανέλυσα την κατάσταση έντιμα και χωρίς φόβο και 
λογάριασα τι ήταν το χειρότερο που μπορούσε να μου συμβεί 
ως αποτέλεσμα αυτής της αποτυχίας. Ούτε στη φυλακή θα με 

έστελναν, ούτε θα με πυροβολούσε κανένας. Αυτό ήταν βέ-

βαιο. Επίσης, ήταν αλήθεια ότι θα μπορούσα να χάσω τη 

δουλειά μου· επιπλέον, υπήρχε το ενδεχόμενο να χρειαστεί οι 

εργοδότες μου να αποσύρουν τον εξοπλισμό και να χάσουν 

τα είκοσι χιλιάδες δολάρια που είχαμε επενδύσει. 

Βήμα 2ο. Αφού συνειδητοποίησα τι ήταν το χειρότερο που θα 
μπορούσε να συμβεί, συμφιλιώθηκα με την αποδοχή αυτού του 
ενδεχομένου, εφόσον θα ήταν απαραίτητο. Είπα μέσα μου: 



Μια μαγική συνταγή για να αντιμετωπίζεις στενόχωρες καταστάσεις 51 

Αυτή η αποτυχία θα είναι μεγάλο πλήγμα στο φάκελό μου 

και ίσως σημάνει και την απώλεια της εργασίας μου· αλλά 

και στην περίπτωση αυτή, μπορώ πάντα να βρω άλλη δου-

λειά. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα 

και, όσον αφορά τους εργοδότες μου, προφανώς κατανοούν 

ότι πειραματιζόμαστε με μια νέα μέθοδο καθαρισμού του 

φωταερίου και αν η εμπειρία αυτή τους κοστίσει είκοσι χι-

λιάδες δολάρια, μπορούν να το αντέξουν. Μπορούν να το 

περάσουν στα ερευνητικά έξοδα, αφού πρόκειται για πείρα-

μα. 

Με τη συνειδητοποίηση του χειρότερου που θα μπορούσε να 

μου συμβεί και με τη συμφιλίωση με την αποδοχή αυτού του 

ενδεχομένου, εφόσον θα ήταν απαραίτητο, συνέβη μια εξαι-

ρετικά σημαντική εξέλιξη: Χαλάρωσα αμέσως και ένιωσα 

μια εσωτερική γαλήνη που είχα μέρες να αισθανθώ. 

Βήμα 3ο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αφιέρωσα ήρεμα το 
χρόνο και την ενέργειά μου στην προσπάθεια να βελτιώσω το 
χειρότερο ενδεχόμενο, που είχα ήδη αποδεχτεί με το μυαλό 
μου. 

Άρχισα να προσπαθώ να ανακαλύψω τρόπους και μέσα για 

να μειώσω την απώλεια των είκοσι χιλιάδων δολαρίων που 

αντιμετωπίζαμε. Έκανα πολλές δοκιμές και ανακάλυψα τελι-

κά ότι αν επενδύαμε άλλες πέντε χιλιάδες δολάρια για πρό-

σθετο εξοπλισμό, το πρόβλημά μας θα λυνόταν. Το κάναμε 

και αντί να χάσει είκοσι χιλιάδες η εταιρεία, κερδίσαμε δε-

καπέντε χιλιάδες. 

Πιθανότατα δεν θα τα είχα καταφέρει ποτέ μου αν είχα συνε-

χίσει να στενοχωριέμαι, επειδή μια από τις χειρότερες συνέ-

πειες της στενοχώριας είναι ότι καταστρέφει τη δυνατότητα 

της αυτοσυγκέντρωσής μας. Όταν στενοχωριόμαστε, το μυα-
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λό μας πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο και χορεύει παντού 

και χάνουμε τη δύναμη να παίρνουμε αποφάσεις. Όταν όμως 

πιέσουμε τον εαυτό μας να αντιμετωπίσει το χειρότερο δυνα-

τό ενδεχόμενο και να το αποδεχτεί πνευματικά, εξαλείφουμε 

όλες αυτές τις θολές φαντασιώσεις και ερχόμαστε σε μια θέ-

ση από όπου μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο πρόβλημα. 

Το περιστατικό αυτό συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Η μέ-

θοδος ήταν τόσο αποδοτική, που τη χρησιμοποιώ πάντοτε 

από τότε, με αποτέλεσμα να ζω μια ζωή απαλλαγμένη από τη 

στενοχώρια. 

Γιατί είναι άραγε τόσο σημαντική από ψυχολογική άποψη η μαγική 

συνταγή του Γουίλις Χ. Κάριερ –αλλά και τόσο πρακτική; Επειδή μας 

κατεβάζει «βίαια» από τα μεγάλα γκρίζα σύννεφα όπου χάνουμε το 

δρόμο μας όταν μας τυφλώνει η στενοχώρια. Μας ξαναφέρνει στη Γη 

και μας στηρίζει γερά και σταθερά στα πόδια μας. Έτσι γνωρίζουμε 

πού βρισκόμαστε. Άλλωστε, χωρίς κάτι σταθερό κάτω από τα πόδια 

μας, πώς στην ευχή μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σκεφτούμε κάτι για 

να ξεφύγουμε από το πρόβλημα; 

Ο καθηγητής Γουίλιαμ Τζέιμς,� ο πατέρας της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας, πέθανε το 1910. Αν ζούσε όμως σήμερα και άκουγε αυτή 

τη συνταγή για την αντιμετώπιση των δεινών, θα την είχε εγκρίνει 

ολόψυχα. Πώς το γνωρίζω αυτό; Επειδή είχε πει στους φοιτητές του: 

«Να είστε πρόθυμοι να αποδεχτείτε..., να είστε πρόθυμοι να αποδε-

χτείτε» τους είπε, επειδή «...η αποδοχή αυτών που έχουν συμβεί είναι 

το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση των συνεπειών οποιασδήποτε 

ατυχίας». 

Την ίδια ιδέα διατύπωσε και ο Γιουτάνγκ Λιν� στο πολυδιαβα-

σμένο βιβλίο του The Importance of Living (Η σημασία να ζεις). «Η 

πραγματική γαλήνη του νου» είπε αυτός ο Κινέζος φιλόσοφος, «έρχε-

ται ως αποτέλεσμα της αποδοχής του χειρότερου δυνατού. Νομίζω ότι 

προκαλεί ψυχολογικά μια έκλυση ενέργειας». 
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Έτσι ακριβώς! Ψυχολογικά, προκαλεί μια νέα έκλυση ενέργειας! 

Αφού αποδεχτούμε το χειρότερο δυνατό, δεν έχουμε πια τίποτε να 

χάσουμε. Και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι... έχουμε να κερδίσουμε 

τα πάντα! «Με τη συνειδητοποίηση του χειρότερου δυνατού» ανέφερε 

ο Γουίλις Χ. Κάριερ, «χαλάρωσα αμέσως και ένιωσα μια εσωτερική 

γαλήνη που είχα μέρες να αισθανθώ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, 

μπορούσα να σκεφτώ». 

Φαίνεται λογικό, έτσι δεν είναι; Και όμως· εκατομμύρια άνθρω-

ποι έχουν καταστρέψει τη ζωή τους στον οργισμένο αναβρασμό τους 

επειδή αρνήθηκαν να αποδεχτούν το χειρότερο δυνατό· αρνήθηκαν να 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν το αναπόφευκτο· αρνήθηκαν να σώ-

σουν από το ναυάγιο ό,τι μπορούσαν. Αντί να προσπαθήσουν να ξα-

ναχτίσουν την τύχη τους, μπλέχτηκαν σε μια πικρή και «βίαιη διαμά-

χη με την πείρα» –και κατάντησαν θύματα της άσχημης ψυχολογικής 

κατάστασης που λέγεται μελαγχολία. 

Θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς αξιοποίησε κάποιος άλλος τη μα-

γική συνταγή του Γουίλις Χ. Κάριερ και την εφάρμοσε στο δικό του 

πρόβλημα; Ε, λοιπόν, να ένα παράδειγμα ενός Νεοϋορκέζου εμπόρου 

πετρελαιοειδών, που ερχόταν στα μαθήματά μου. 

«Με εκβίαζαν!» άρχισε ο σπουδαστής αυτός. «Δεν το πί-

στευα ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, πίστευα ότι τέτοια πράγ-

ματα συνέβαιναν μόνο στον κινηματογράφο –αλλά πραγμα-

τικά με εκβίαζαν! 

Να τι είχε συμβεί: η εταιρεία πετρελαιοειδών της οποίας ή-

μουν επικεφαλής είχε τα δικά της βυτιοφόρα με τους δικούς 

της οδηγούς. Εκείνη την εποχή εφαρμόζονταν οι αυστηρές 

διατάξεις των πολεμικών νόμων και η ποσότητα πετρελαίου 

που επιτρεπόταν να παραδώσουμε στους πελάτες μας γινό-

ταν με το δελτίο. Χωρίς να το ξέρω, κάποιοι από τους οδη-

γούς μας παρέδιδαν λιγότερο από το κανονικό στους τακτι-
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κούς πελάτες μας και πουλούσαν το υπόλοιπο σε δικούς τους 

πελάτες. 

Η πρώτη ένδειξη που είχα γι’ αυτές τις παράνομες συναλλα-

γές παρουσιάστηκε όταν ήρθε μια μέρα να με δει κάποιος 

που ισχυρίστηκε ότι ήταν κυβερνητικός επιθεωρητής και μου 

ζήτησε χρήματα για να σωπάσει. Είχε στοιχεία γι’ αυτά που 

έκαναν οι οδηγοί μας και απειλούσε να καταθέσει αυτό το 

αποδεικτικό υλικό στον εισαγγελέα αν δεν έπαιρνε το φακε-

λάκι του. 

Φυσικά, γνώριζα ότι δεν είχα κανένα λόγο να στενοχωριέμαι 

–τουλάχιστον προσωπικά. Γνώριζα όμως και ότι σύμφωνα με 

το νόμο, κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις πράξεις των 

υπαλλήλων της. Το χειρότερο ήταν πως γνώριζα ότι αν αυτή 

η ιστορία έφτανε στα δικαστήρια και έβγαινε στις εφημερί-

δες, η αρνητική δημοσιότητα θα κατέστρεφε την εταιρεία 

μου. Και ήμουν περήφανος για την εταιρεία μου, που την εί-

χε ιδρύσει ο πατέρας μου πριν από είκοσι τέσσερα χρόνια. 

Η στενοχώρια μου ήταν τόση που αρρώστησα! Τρεις μέρες 

και τρεις νύχτες δεν έφαγα και δεν κοιμήθηκα. Βρισκόμουν 

σε ένα φαύλο κύκλο και δεν μπορούσα να ξεφύγω. Να πλη-

ρώσω –πέντε χιλιάδες δολάρια– ή να πω σε αυτόν τον τύπο 

να κάνει ό,τι καταλαβαίνει; Είτε το ένα αποφάσιζα, είτε το 

άλλο, το αποτέλεσμα φαινόταν εφιαλτικό. 

Ξαφνικά, ήταν Κυριακή βράδυ, έπεσε στα χέρια μου το φυλ-

λάδιο σχετικά με το Πώς να σταματήσεις να στενοχωριέσαι, 
που μου είχαν δώσει στο σεμινάριο του Κάρνεγκι που παρα-

κολουθούσα, με θέμα το δημόσιο λόγο. Άρχισα να το διαβά-

ζω και έφτασα στην ιστορία του Γουίλις Χ. Κάριερ. “Αντιμε-

τώπισε το χειρότερο δυνατό” έλεγε. Έτσι, αναρωτήθηκα “Τι 

είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί αν αρνηθώ να 
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πληρώσω και οι εκβιαστές αυτοί πάνε με τα στοιχεία τους 

στον εισαγγελέα;” 

Η απάντηση ήταν: “Η καταστροφή της επιχείρησής μου –

αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί. Φυλακή 

δεν πρόκειται να πάω. Το μοναδικό που μπορεί να μου συμ-

βεί είναι να καταστραφώ από τη δυσφήμιση.” 

Μετά λοιπόν, είπα στον εαυτό μου: “Ωραία, η επιχείρηση 

καταστράφηκε. Το αποδέχομαι διανοητικά. Τι θα συμβεί στη 

συνέχεια;” 

Με τη δουλειά μου κατεστραμμένη, μάλλον θα χρειαστεί να 

ψάξω για δουλειά. Δεν ήταν φοβερό. Ήξερα πολλά για το πε-

τρέλαιο και θα υπήρχαν πολλές εταιρείες που θα ήθελαν να 

με προσλάβουν... Άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα. Η μαυρί-

λα που με πλάκωνε τρεις μέρες και τρεις νύχτες άρχισε να 

ξεθωριάζει... Επιπλέον, διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι μπο-

ρούσα να σκεφτώ. 

Το μυαλό μου ήταν πλέον αρκετά καθαρό για να αντιμετω-

πίσω το 3ο Βήμα· να βελτιώσω το χειρότερο δυνατό. Καθώς 

αναζητούσα άλλες λύσεις, μου παρουσιάστηκε μια εντελώς 

νέα οπτική γωνία. Αν ενημέρωνα το δικηγόρο μου για όλη 

την κατάσταση, ίσως εκείνος έβρισκε κάποια διέξοδο που 

δεν είχα σκεφτεί. Το ξέρω πως ακούγεται ανόητο ότι δεν το 

είχα καν σκεφτεί αυτό μέχρι τότε –αλλά, βέβαια, ως τότε δεν 

σκεφτόμουν, απλώς στενοχωριόμουν! Αποφάσισα αμέσως να 

επισκεφτώ πρωί-πρωί το δικηγόρο μου –και έπεσα ξερός στο 

κρεβάτι και κοιμήθηκα! 

Πώς τελείωσε; Το επόμενο πρωί ο δικηγόρος μου με συμ-

βούλεψε να πάω στον εισαγγελέα και να του πω την αλήθεια. 

Αυτό ακριβώς και έκανα. Όταν τελείωσα, άκουσα με έκπλη-

ξή μου από τον εισαγγελέα ότι αυτή η κομπίνα με τους εκ-
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βιασμούς ήταν σε εξέλιξη από μήνες και ότι ο τύπος που έ-

λεγε πως είναι “κυβερνητικός επιθεωρητής” ήταν στην 

πραγματικότητα ένας καταζητούμενος απατεώνας. Τι ανα-

κούφιση ήταν να τα ακούω όλα αυτά αφού είχα περάσει από 

μόνος μου όλα τα μαρτύρια του κόσμου επί τρεις μέρες και 

τρεις νύχτες, από τη στενοχώρια αν θα πρέπει να δώσω πέντε 

χιλιάδες δολάρια σε αυτό τον επαγγελματία απατεώνα! 

Η εμπειρία αυτή μου δίδαξε ένα μάθημα ζωής. Τώρα πια, 

όποτε αντιμετωπίζω κάποιο πιεστικό πρόβλημα που απειλεί 

να με βάλει σε στενοχώριες, το παραπέμπω στην “παλιά κα-

λή συνταγή του Γουίλις Χ. Κάριερ”». 

Αν έχεις την εντύπωση ότι εκείνο το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο 

Γουίλις Χ. Κάριερ ήταν πολύ σοβαρό, κάθισε να ακούσεις· εκείνο δεν 

ήταν τίποτε μπροστά στην ιστορία του Ερλ Π. Χάνι από το Γουίντσε-

στερ της Μασαχουσέτης. Να η ιστορία του, όπως μου τη διηγήθηκε 

προσωπικά στις 17 Νοεμβρίου 1948, στο ξενοδοχείο Στάτλερ της Βο-

στόνης: 

Στη δεκαετία του 1920 είχα τέτοιες στενοχώριες, που διάφο-

ρα έλκη άρχισαν να φθείρουν το εσωτερικό του στομαχιού 

μου. Ένα βράδυ είχα τρομερή αιμορραγία. Με πήγαν επειγό-

ντως στο νοσοκομείο της ιατρικής σχολής του πανεπιστημί-

ου Νορθγουέστερν του Σικάγου. Το βάρος μου έπεσε από τα 

80 κιλά στα 40. Ήμουν τόσο άρρωστος που δεν με άφηναν 

να σηκώσω το χέρι μου. Τρεις γιατροί, ανάμεσά τους και έ-

νας διάσημος ειδικός στα έλκη, χαρακτήρισαν την περίπτω-

σή μου “ανίατη”. Ζούσα πίνοντας κάθε ώρα αλκαλικά δια-

λύματα και τρώγοντας μια κουταλιά, μισή γάλα και μισή 

κρέμα. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια νοσοκόμα μου έβαζε 

ένα λαστιχένιο σωλήνα στο στομάχι και άδειαζε το περιεχό-

μενό του. 
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Αυτό συνεχίστηκε για μήνες... Στο τέλος, είπα μέσα μου: “Ε-

πιτέλους Ερλ Χάνι, αν δεν υπάρχει τίποτε μπροστά σου πέρα 

από αυτόν το βασανιστικό θάνατο, καλά θα ήταν να αξιο-

ποιούσες τουλάχιστον το λίγο χρόνο που σου μένει. Πάντα 

ήθελες να ταξιδέψεις στον κόσμο πριν πεθάνεις· αν πρόκει-

ται λοιπόν να το κάνεις αυτό, πρέπει να το κάνεις τώρα”. 

Όταν είπα στους γιατρούς μου ότι σκόπευα να ταξιδέψω σε 

όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα να πλένω το στομάχι μου δύο 

φορές τη μέρα, έπαθαν σοκ. Αδύνατο! Δεν είχαν ακούσει πο-

τέ τους κάτι τέτοιο. Με προειδοποίησαν ότι αν ξεκινούσα να 

γυρίσω τον κόσμο, η θάλασσα θα γινόταν ο τάφος μου. “Α-

ποκλείεται” τους απάντησα. “Υποσχέθηκα στους συγγενείς 

μου ότι θα με θάψουν στα οικογενειακά μας κτήματα, στο 

Μπρόκεν Μπόου της Νεβάδας. Γι’ αυτό θα έπαιρνα μαζί μου 

και το φέρετρό μου”. 

Αγόρασα λοιπόν το φέρετρο, το φόρτωσα στο καράβι, και 

κανόνισα με την ατμοπλοϊκή εταιρεία –στην περίπτωση του 

θανάτου μου– να τοποθετήσουν το πτώμα μου στα ψυγεία 

και να το διατηρήσουν εκεί μέχρι να επιστρέψει το ατμό-

πλοιο. Μπαρκάρισα λοιπόν για το ταξίδι μου, ποτισμένος με 

το πνεύμα του γερο-Ομάρ Χαγιάμ:
6
 

Ας προσπαθήσουμε κι εμείς την Πλάση να γευτούμε, 
πριν άθλιο χώμα, η σάρκα μας, νεκρό ν’ απογενεί 
χώμα με χώμα, πιο βαθιά στο χώμα θα ριχτούμε 
χωρίς αηδόνια και κρασί – χωρίς τέλος: κενοί! 

Την ίδια τη στιγμή που ανέβηκα στο ατμόπλοιο President 
Adams στο Λος Άντζελες, με κατεύθυνση προς την Άπω Α-

                                                 
6
 Omar Khayyám, Rubáiyat, μετάφραση Χρ. Παπασπύρου, εκδόσεις Μπουκου-

μάνης, Αθήνα 1982. 
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νατολή, αισθάνθηκα καλύτερα. Σταδιακά απαλλάχτηκα από 

τις αλκαλικές σκόνες μου και από τις πλύσεις του στομάχου. 

Σύντομα ήμουν σε θέση να τρώω κάθε λογής τροφές –ακόμη 

και περίεργα εξωτικά φαγητά και συνδυασμούς που ήταν βέ-

βαιο ότι άλλοτε θα με σκότωναν. Καθώς περνούσαν οι εβδο-

μάδες, άρχισα ακόμη και να καπνίζω από τα μακριά, βαθύ-

χρωμα πούρα και να πίνω πού και πού κανένα ουισκάκι. Είχα 

χρόνια να το διασκεδάσω τόσο πολύ! Πέσαμε σε μουσώνες 

και σε τυφώνες που θα έπρεπε να με είχαν στείλει στο φέρε-

τρό μου –έστω και μόνο από το φόβο μου, αλλά η περιπέτεια 

εκείνη μου προσέφερε τεράστια ενέργεια. 

Περνούσα το χρόνο μου στο καράβι παίζοντας παιχνίδια, 

τραγουδώντας, κάνοντας καινούργιους φίλους, ξενυχτώντας 

ως τα ξημερώματα. Όταν φτάσαμε στην Κίνα και στην Ινδία, 

συνειδητοποίησα ότι οι επαγγελματικές στενοχώριες που εί-

χα αντιμετωπίσει στην πατρίδα ήταν ο παράδεισος σε σύ-

γκριση με τη φτώχια και την πείνα της Άπω Ανατολής. Στα-

μάτησα να στενοχωριέμαι άσκοπα και άρχισα να αισθάνομαι 

μια χαρά. Όταν επέστρεψα στην Αμερική είχα πάρει 40 κιλά 

και είχα σχεδόν ξεχάσει ότι κάποτε είχα έλκος του στομάχου. 

Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αισθανθεί καλύτερα. Γύρισα στη 

δουλειά μου και από τότε δεν έλειψα ούτε μέρα. 

Ο Ερλ Π. Χάνι μου είπε ότι κατανοεί πλέον ότι υποσυνείδητα χρησι-

μοποιούσε τις ίδιες ακριβώς αρχές που είχε χρησιμοποιήσει ο Γουίλις 

Χ. Κάριερ για να κατανικήσει τη στενοχώρια: 

Πρώτα αναρωτήθηκα “Τι είναι το χειρότερο που θα μπορού-

σε να μου συμβεί;” Η απάντηση ήταν “να πεθάνω”. 

Δεύτερο, προετοιμάστηκα να αποδεχτώ το θάνατο. Ήμουν 

αναγκασμένος. Δεν είχα άλλη επιλογή. Οι γιατροί έλεγαν ότι 

η περίπτωσή μου ήταν απελπιστική. 
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Τρίτο, προσπάθησα να βελτιώσω την κατάσταση αποκομίζο-

ντας όσο μπορούσα περισσότερη ευχαρίστηση από τη ζωή 

για όσο, λίγο, χρόνο μου απέμενε... Αν, αν είχα συνεχίσει να 

στενοχωριέμαι και αφού επιβιβάστηκα στο ατμόπλοιο, δεν 

έχω καμία αμφιβολία ότι θα έκανα το ταξίδι της επιστροφής 

στο φέρετρό μου. Εγώ όμως χαλάρωσα –και λησμόνησα όλα 

τα προβλήματά μου. Αυτή ακριβώς η πνευματική γαλήνη 

μου προσέφερε μια νέα έκρηξη ενέργειας και, στην πραγμα-

τικότητα, μου έσωσε τη ζωή. 

Η δεύτερη συμβουλή είναι λοιπόν: Αν έχεις ένα πρόβλημα που σε 

στενοχωρεί, εφάρμοσε τη μαγική συνταγή του Γουίλις Χ. Κάριερ και 

κάνε τα τρία επόμενα πράγματα: 

1. Αναρωτήσου «Τι είναι το απολύτως χειρότερο που μπορεί να 

μου συμβεί»; 

2. Ετοιμάσου να το αποδεχτείς, εφόσον αναγκαστείς. 

3. Στη συνέχεια, προχώρησε ήρεμα για να βελτιώσεις αυτό το 

χειρότερο δυνατό. 




