
 
Οι άνθρωποι κάνουν πράγματα όλη την ημέρα, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, πάντα 
κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτά που κάνουν οι άνθρωποι σε 
δύο μεγάλες ομάδες συμπεριφορών. 

• Κινήσεις με κατεύθυνση: πράγματα που εναρμονίζονται με τις αξίες μας, 
συμπεριφερόμαστε ως ο τύπος ανθρώπου που θα θέλαμε να είμαστε, δρούμε 
αποτελεσματικά, κάνουμε πράγματα που θα βοηθήσουν να καλυτερέψει η ζωή μας. 

• Κινήσεις απομάκρυνσης: απομακρυνόμαστε από τις αξίες μας, δεν 
συμπεριφερόμαστε σαν τον τύπο ανθρώπου που θα θέλαμε να είμαστε, δεν δρούμε 
αποτελεσματικά, κάνουμε πράγματα που δεν βελτιώνουν τη ζωή μας ή την κάνουν 
χειρότερη. 

Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το μάθημα είναι να σας δώσουμε πολλές 
περισσότερες επιλογές, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε να κάνετε περισσότερες «κινήσεις 
με κατεύθυνση». Όσο περισσότερο επιλέγετε «κινήσεις με κατεύθυνση», η ζωή σας θα 
γίνεται πιο πλούσια, πιο γεμάτη και πιο ουσιαστική, θα είστε πιο αποτελεσματικοί στο να 
δημιουργήσετε τον τρόπο ζωής που θέλετε και να επιτύχειτε τους στόχους σας. 

Σε μια δύσκολη κατάσταση εμφανίζονται δύσκολες σκέψεις και αισθήματα. Όταν 
αγκιστρωνόμαστε από αυτές τις δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα, έχουμε την τάση να 
κάνουμε «κινήσεις απομάκρυνσης». Οι δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν κατάθλιψη, άγχος, στρες, πόνο, φόβο, θυμό, ενοχές, σκέψεις ότι δεν είσαι 
αρκετά καλός, ότι θα αποτύχεις ή θα τα θαλασσώσεις, ένα ευρύ φάσμα δύσκολων 
σκέψεων, αισθημάτων, αναμνήσεων, έντονων επιθυμιών και αισθήσεων.  

Όταν αγκιστρωνόμαστε από δύσκολες σκέψεις και αισθήματα, συνήθως απομακρυνόμαστε 
από τις αξίες μας και αρχίζουμε να μην ενεργούμε αποτελεσματικά. 

Σε αυτό το μάθημα θέλουμε να σας δώσουμε περισσότερες επιλογές, ώστε όταν βρεθείτε 
σε δύσκολες καταστάσεις, είτε πρόκειται για θέματα σχέσεων, υγείας ή οικονομικά, όποιες 
και αν είναι οι προκλήσεις, όταν εμφανίζονται αυτές οι δύσκολες σκέψεις και τα 
αισθήματα, να μπορείτε να απαγκιστρωθείτε από αυτές και να κάνετε τη σωστή επιλογή. 
Αυτήν που εσείς αποφασίζετε ότι είναι σωστή. Θέλουμε να έχετε την ελευθερία να 
επιλέξετε «κινήσεις με κατεύθυνση», αν αυτό θέλετε να κάνετε. 

Γι’ αυτό θα σας παρουσιάσω κάποια βοηθήματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
απαγκιστρωθείτε από τις δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα. Αυτά τα βοηθήματα 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

• Αξίες, θα εξηγήσουμε τι είναι και πώς να τις χρησιμοποιήσετε για να θέσετε 
στόχους, να δημιουργήσετε σχέδια δράσης και να καθοδηγήσουν τις πράξεις σας 
όσο προχωράτε μπροστά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και των 
δυσκολιών. 

Δεξιότητες ενσυνειδητότητας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να απεγκλωβιστείτε από τις 
δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα και να εστιάσετε την προσοχή σας σε ό,τι είναι 
σημαντικό, ώστε να δραστηριοποιηθείτε πλήρως στη ζωή σας, να ζήσετε τη στιγμή του 
παρόντος και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη ζωή σας όπως το κάνετε τώρα. 
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