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Ήταν … 
Άνθρωπος! 
Με την πρώτη µατιά έβλεπε 
κανείς απλώς µια γριούλα. 
Έσερνε τα βήµατά της στο 
χιόνι, µόνη, παρατηµένη, µε 
σκυµµένο κεφάλι. Όσοι 
περνούσαν από το 
πεζοδρόµιο της πόλης 
αποτραβούσαν το βλέµµα 
τους, για να µη θυµηθούν ότι 
τα βάσανα και οι πόνοι δεν 
σταµατούν όταν γιορτάζουµε 
Χριστούγεννα. 
Ένα νέο ζευγάρι µιλούσε και 
γελούσε µε τα χέρια γεµάτα 
από ψώνια και δώρα και δεν 
πρόσεξαν τη γριούλα.  
Μια µητέρα µε δυο παιδιά 
βιάζονταν να πάνε στο σπίτι 
της γιαγιάς. ∆εν έδωσαν 
προσοχή. 
Ένας παπάς είχε το νου του σε πνευµατικά 
θέµατα και δεν...την πρόσεξε. 
Αν πρόσεχαν όλοι αυτοί, θα έβλεπαν ότι η 
γριά δεν φορούσε παπούτσια. Περπατούσε 
ξυπόλητη στον πάγο και το χιόνι. Με τα δυο 
της χέρια η γριούλα µάζεψε το χωρίς 
κουµπιά παλτό στο λαιµό της και 
συγκράτησε το χρωµατιστό µαντήλι που  

 
φορούσε στο κεφάλι. 
Σταµάτησε σκυφτή στη 
στάση και περίµενε το 
λεωφορείο. 
Ένας σοβαρός κύριος 
που κρατούσε µια 
επαγγελµατική τσάντα και 
περίµενε κι αυτός στη 
στάση, κράτησε µια 
απόσταση από τη 
γριούλα. 
Μια κοπέλα που περίµενε 
κι αυτή, κοίταξε πολλές 
φορές τα πόδια της 
γριούλας, αλλά δεν 
µίλησε. 
Ήρθε το λεωφορείο και η 
γριούλα ανέβηκε αργά και 
µε δυσκολία. Κάθησε στο 
κάθισµα, αµέσως πίσω 
από τον οδηγό. Ο κύριος 
και η κοπέλα πήγαν 
βιαστικά προς τα πίσω 

καθίσµατα. Ο άντρας που καθόταν δίπλα 
στη γριούλα στριφογύριζε στο κάθισµα κι 
έπαιζε µε τα δάχτυλά του. «Γεροντική 
άνοια», σκέφτηκε. Ο οδηγός είδε τα γυµνά 
πόδια και σκέφτηκε: «Αυτή η γειτονιά 
βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη φτώχεια. 
Καλύτερα να µε βάλουν στην άλλη γραµµή». 
Μια δασκάλα στη µέση του λεωφορείου 
στερέωσε τα δώρα που είχε στα πόδια της. 

Συνέχεια στη σελίδα 10 

 
 
 
 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 128 -ΕΤΟΣ 27ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011  

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SILVA 21-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
SILVA L.SYSTEM ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
SILVA L.SYSTEM ΑΘΗΝΑ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ – ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  
ΑΘΗΝΑ 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆ΙΑΙΣΘΗΣΗΣ 10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 25/1/12 
ΣΚΕΨΟΥ & ΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ 22/2/12 
 

HYPNOVISION  2-3-4/3/2012 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  
7-13 ΕΤΩΝ 

Όσοι είστε γονείς παιδιών  
από 7-13 ετών είναι σηµαντικό 

να διαβάσετε τι θα µπορούσε να 
κάνει το σεµινάριο  

για τα παιδιά  
στις 21-22 Ιανουαρίου, σελ. 6. 
∆ιαβάστε ακόµη το άρθρο της 
αποφοίτου Έφης Παππά στη 
σελ. 7 µε τίτλο, Ε, λοιπόν Ναι! 
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Όχι δεν είµαι εκτός πραγµατικότητος.  Ζω 
από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις αυτής της 
πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης.  
Αναγκάσθηκα να κάνω µεγάλες αλλαγές 
επαγγελµατικά, (έκλεισα µια επιχείρηση µου) 
και περιόρισα σε µεγάλο βαθµό τα έξοδα 
µου.  ∆ιπλασίασα την προσπάθεια µου και 
αναζήτησα νέους τρόπους να αναπληρώσω 
το χαµένο εισόδηµα µου αλλά και να 
ανταποκριθώ στις νέες υποχρεώσεις  που 
το κοινωνικό χρέος επιβάλλει. 
-Τα κατάφερες; 
-Όχι ακόµη, οι υποχρεώσεις που 
δηµιουργούνται είναι περισσότερες.  Μένω 
ακάλυπτος ακόµη όσον αφορά τις Τράπεζες 
και η πίεση, που δεν µου ασκούν, είναι 
αποτέλεσµα πιστεύω της 40ετούς συνεπούς 
συναλλαγής µου µαζί τους ή µάλλον δεν 
ήρθε ακόµη η σειρά µου. 
-Που κολλάει λοιπόν το «Όλο και καλύτερα»; 
-Είναι µονόδροµος, είναι η µόνη διέξοδος 
που έχω, είναι η εσωτερική µου 
πραγµατικότητα που κανείς δε µπορεί να 
µου την επηρρεάσει.  Αλλά είναι ταυτόχρονα 
και η εντολή να λειτουργήσει το απεριόριστο 
δυναµικό του εγκεφάλου και του νου µου, 
για να βρει τις πληροφορίες που χρειάζοµαι 
και τη δύναµη να τις κάνω πραγµατικότητα 
και να τα καταφέρω. 
Είναι το κουράγιο που παίρνουν τα παιδιά 
µου που κοιτούν στο πρόσωπο µου την 
ελπίδα για το αύριο.  Είναι το χαµόγελο που 
µπορώ να µοιράζοµαι και να προσφέρω 
στους φίλους µου και ν’ απαλύνω το δικό 
τους πρόβληµα.  Είναι το µήνυµα προς 
όλους ότι µετά τη βουτιά έρχεται η ανάδυση. 
Αρνούµαι να δεχθώ ότι έχω χάσει το 
παιχνίδι πριν το παίξω.  Στο «γήπεδο» θα 
δώσω τη ψυχή µου, τα γονίδια των 
προγόνων µου έχουν ξεσηκωθεί. 

 

 
-Τι κάνεις, µου λένε.  Εµείς τα καταφέραµε 
όταν οι Πέρσες απειλούσαν την ύπαρξη µας. 
-Τα καταφέραµε µετά από 400 χρόνια 
σκλαβιάς από τους Τούρκους. 
-Τα καταφέραµε το 1922 µετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή. 
-Τα καταφέραµε το 1940 στην κατοχή. 
-Τα καταφέραµε το 1949 στον εµφύλιο. 
-Τα καταφέραµε το 1967 στη Χούντα. 
-Τα καταφέραµε και το 2004. (Ήταν 
στοίχηµα για την Ελλάδα οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες).  Πήραµε και το κύπελλο, να  
προσθέσω, στο ποδόσφαιρο για να θυµάµαι 
ότι κι εγώ έπαιξα κάποτε µπάλλα. 
-Τι έχεις να πεις λοιπόν;  Συνεχίζουν να µου 
λένε. 
-Εµείς τότε παλεύαµε µόνοι εναντίον όλων. 
Πάλεψε και εσύ όπως και εµείς. 
Είναι γραµµένο στον Εθνικό µας Ύµνο και 
στην καρδιά µας « Η Ελλάδα ποτέ δεν 
πεθαίνει». Η Ελλάδα είναι φως, δείχνει το 
δρόµο.   
Όλα τα σπουδαία της σύγχρονης εξέλιξης 
ξεκίνησαν από εδώ.  Ελεύθερη σκέψη, 
∆ηµοκρατία, Φιλοσοφία, Ηθική.  Έτσι θα 
γίνει και τώρα.  Μετά την κρίση θα 
υπάρχουν δικαιότερες συνθήκες ζωής προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον  και εµείς 
θα είµαστε πρωτοπόροι όπως ήµασταν 
πάντα. 
-Έχω όραµα λοιπόν και πίστη, γιατί αυτά 
είναι τα µόνα συστατικά της επιτυχίας.  Τα 
θαύµατα αποκαλύπτονται σ’ αυτούς πουν τα 
περιµένουν.  Εγώ περιµένω το θαύµα και 
κάθε µέρα που περνά µε φέρνει πιο κοντά 
του.  Γι’ αυτό λέω και θα λέω «Όλο και 
καλύτερα» γιατί µε φέρνει πιο κοντά στο 
θαύµα. 
Σας εύχοµαι όλο και καλύτερα! 

   ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
Του Παναγιώτη Μεταξάτου 

 Τι κάνεις; 
-Όλο και καλύτερα, απαντώ. 
-Καλά, είσαι τόσο εκτός πραγµατικότητος;  
Πως µπορείς να λες «Όλο και Καλύτερα» όταν 
όλα καταρρέουν δίπλα σου;  Η πολύ θετική 
σκέψη σε πείραξε!  
Αυτά είναι τα πιο επιεική και ευγενικά σχόλια 
που ακούω.  Τα λιγότερα ευγενή τα νοιώθω.  
Αυτά δεν τα λένε, σέβονται τα άσπρα µου 
µαλιά. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
ΑΘΗΝΑ 

SILVA INTUITION TRAINING  
Σεµινάριο ∆ιαίσθησης και  
Πνευµατικής Καθοδήγησης 
10-11 Μαρτίου 2012 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.30 
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 

ΑΘΗΝΑ 

SILVA LIFE SYSTEM 
31 Μαρτίου-1 Απριλίου 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.30 
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 
10-11 Μαρτίου 2012 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–18.00  
Ξεν. MINERVA PREMIER 
Εγνατίας 44 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
ΑΘΗΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου,  17:00 – 22:00  
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

ΑΘΗΝΑ 
ΣΚΕΨΟΥ & ΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου,  1700 – 23:00  
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 

 
 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
Συνεχίζουµε από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 
τις µηνιαίες συναντήσεις των αποφοίτων. 

Το δίωρο 18:00-20:00 αφιερώνεται στην 
ενηµέρωση των φίλων, για το σεµινάριο Silva 
Life System και το επόµενο δίωρο 20:00-22:00 
στους αποφοίτους των σεµιναρίων Σίλβα για 
κύκλους αυτοβοήθειας και οµαδική άσκηση 
χαλάρωσης και αποστολή βοήθειας. 

Η επόµενη συνάντηση την Τετάρτη  
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

ΞΕΝ. ΜΟΥΣΕΙΟ,ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 16 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι µειώθηκε το κόστος της 
επανάληψης του σεµιναρίου στα 20 € 

 Επίσης υπάρχουν καινούριες εκπτώσεις στα 
εργαστήρια 50 € για αποφοίτους Σίλβα και 70 
για όλους τους άλλους. 

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΑΘΗΝΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
ΑΘΗΝΑ 
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System. 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

ΑΘΗΝΑ 
Τετάρτη 7 Μαρτίου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System. 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
ΑΘΗΝΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Silva Life System 
21-22 Ιανουαρίου,  10:00 – 18:00  
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
SILVA LIFE SYSTEM 
4-5 Φεβρουαρίου 2012 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.30 
Ξεν. MINERVA PREMIER 
Εγνατίας 44 

ΑΘΗΝΑ 

SILVA LIFE SYSTEM 
11-12 Φεβρουαρίου 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.30 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16 

ΑΘΗΝΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
18-19 Φεβρουαρίου 2012 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–18.00  
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
ΑΘΗΝΑ 

HYPNOVISION 
Εκπαίδευση στην Ύπνωση 
2-3-4 Μαρτίου 
UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 
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Η Βικιπαίδεια αναφέρει ότι ροή σαν όρος 
ψυχολογίας σηµαίνει: «η νοητική κατάσταση 
λειτουργίας κατά την οποία το άτοµο είναι πλήρως 
απορροφηµένο από αυτό που κάνει, µε ένα 
αίσθηµα δηµιουργικής συγκέντρωσης, απόλυτη 
εµπλοκή και επιτυχία κατά την διαδικασία της 
δραστηριότητας.  Είναι µια κατάσταση ανώτατης 
δηµιουργικότητας». 
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι µια κατάσταση 
ύπαρξης όπου πράγµατα συµβαίνουν.  Όπως λέει 
και ο Χοσέ Σίλβα συµβαίνουν οι συµπτώσεις που 
χρειάζονται, και έχεις την σωστή καθοδήγηση από 
την ανώτερη ευφυία για να φέρεις σε πέρας τους 
στόχους σου. 
Πως πετυχαίνεις τη ροή και µπαίνεις σε λειτουργία 
mindset; 
Αρκεί να πετύχεις την ισορροπία ανάµεσα στα 
συναισθήµατα που νοιώθεις στο «τώρα»,  και στο 
όραµα που έχεις για το µέλλον. 

 

Οι 4 καταστάσεις του Νου 
1. Αρνητική Σπείρα 
Σε αυτή την κατάσταση το άτοµο δεν είναι 
ευτυχισµένο στο τώρα και ούτε έχει όραµα για το 
µέλλον.  Βλέπει τη µαύρη πλευρά της ζωής, είναι 
δυστυχισµένο και σύµφωνα µε το νόµο της έλξης 
τραβάει αρνητικές καταστάσεις κοντά του και η ζωή 
του γίνεται όλο και χειρότερη. Πρέπει οπωσδήποτε 
να βγει από εκεί. Μερικοί το κάνουν και παιρνούν 
στο δεύτερο στάδιο 
2. Η Παγίδα της Πραγµατικότητας του Τώρα 
Εδώ το άτοµο είναι ευτυχισµένο στο τώρα αλλά δεν 
έχει οράµατα για το µέλλον. Νοµίζει ότι είναι πολύ 
καλά και χαίρεται το παρόν και ακριβώς αυτό είναι η 
παγίδα του. Η ζωή του είναι χωρίς ουσία, χωρίς 
σκοπό, χωρίς πραγµατικό ενδιαφέρον για τους 
άλλους και αυτό οδηγεί σιγά-σιγά σε αίσθηµα κενού, 
άγχους και δυστυχίας. 
3. Στρες και Αγωνία 
Σε αυτό το στάδιο το άτοµο δεν είναι ευτυχισµένο 
τώρα αλλά έχει όραµα για το µέλλον.  Σε αυτήν την 

κατάσταση του Νου βρίσκονται σχεδόν όλοι οι 
επιχειρηµατίες, και όσοι έχουν ελεύθερο επάγγελµα.  
Έχουν όραµα, θέλουν να πετύχουν αλλά βαθειά 
µέσα τους υπάρχει πρόβληµα χαµηλής αυτοεικόνας 
και αυτοπεποίθησης και ως εκ τούτου αβεβαιότητα 
για την επιτυχία του στόχου. 
∆εν είναι ευτυχισµένοι τώρα, αλλά θέλουν να γίνουν 
όταν πετύχουν το στόχο τους.  Αυτή δεν είναι 
ιδανική κατάσταση, ούτε και κατάσταση «ροής». 
4. Κατάσταση Ροής 
Εδώ το άτοµο έχει καθαρή εικόνα για το µέλλον, 
ονειρεύεται, συµβάλλει για το κοινό καλό, 
αναπτύσσεται και οραµατίζεται πως θέλει να είναι 
σε κάποιους µήνες και σε κάποια χρόνια.  Επίσης 
είναι ευτυχισµένο µε αυτό που το ίδιο είναι τώρα και 
µε τη ζωή του.  
Όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία ο άνθρωπος είναι 
σε κατάσταση Ροής και ωραία πράγµατα αρχίζουν 
να του συµβαίνουν. Συγκλονιστικές συµπτώσεις, 
γνωριµίες, ιδέες, δηµιουργία, ευκαιρίες όλα ρέουν 
προς το άτοµο σαν να είναι συνδεδεµένο µε τη 
δηµιουργική ενέργεια. 
Στη Μέθοδο Σίλβα λέµε πως υπάρχουν τρία βασικά 
συστατικά επιτυχίας για κάθε στόχο:  
Σφοδρή Επιθυµία - Πίστη - Προσδοκία 
Η Σφοδρή Επιθυµία έχει να κάνει µε το όραµα για 
το µέλλον. 
Η Πίστη και η Προσδοκία έχουν σχέση µε το 
συναίσθηµα και νοιώθεις ευτυχισµένος γιατί ξέρεις 
ότι αυτό που θέλεις θα γίνει. 
Η Τεχνική του Καθρέπτη του Νου ή ηΤεχνική των 
Τριών Σκηνών, από τα σεµινάρια της Μεθόδου 
Σίλβα, βοηθούν πολύ να περάσει κανείς και να 
παραµείνει στην κατάσταση της Ροής. Η 
επανάληψη της Τεχνικής κάνει σφοδρότερη την 
επιθυµία, ισχυροποιεί την Πίστη και δυναµώνει την 
ελκτική δύναµη της Προσδοκίας. 
Ας σκεφτούµε τώρα τη δύναµη της θετικής σκέψης 
και το νόµο της έλξης που λέει: Σκέψεις 
συνοδευόµενες από συναισθήµατα ίσον έλξη. 
Εδώ, οι σκέψεις αφορούν το όραµα για το 
µέλλον, ενώ τα συνασθήµατα το παρόν.   
Το παράδοξο είναι ότι πρέπει να έχουµε στόχους 
αλλά η ευτυχία µας δεν πρέπει να εξαρτάται από 
αυτούς γιατί εµείς πρέπει να είµαστε ευτυχισµένοι 
πριν αυτοί υλοποιηθούν. Σ’ αυτό µας βοηθούν η 
Πίστη και η Προσδοκία, που µας δίνουν τη σιγουριά 
και τη βεβαιότητα ότι η «παραγγελία» µας έχει 
ξεκινήσει και έρχεται. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΝΟΥ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΙΣΟΡΡΟΠΙΑΙΣΟΡΡΟΠΙΑΙΣΟΡΡΟΠΙΑ    
    
    
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ           ΟΡΑΜΑΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ           ΟΡΑΜΑΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ           ΟΡΑΜΑΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ           ΟΡΑΜΑ    
        ΣΤΟ ΤΩΡΑ         ΓΙΑ ΣΤΟ ΤΩΡΑ         ΓΙΑ ΣΤΟ ΤΩΡΑ         ΓΙΑ ΣΤΟ ΤΩΡΑ         ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΟ ΜΕΛΛΟΝ    
 

Τα 4 στάδια του  Νου 
Γνωρίζετε ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά στάδια κατάστασης του 
νου;  
 Ή ακόµα καλύτερα του συνδυασµού Συναίσθηµα – Νους; 
Ακόµα ξέρετε πόσο σηµαντικό είναι να εισέρχεστε και να 
παραµένετε στο τέταρτο στάδιο µε δική σας επιθυµία και 
θέληση;   
Το κάθε στάδιο έχει να κάνει µε το  συνδυασµό «Συναίσθηµα-
Νους»  και θα δούµε πως αυτός ο συνδυασµός επηρρεάζει τη 
«ροή» στη ζωή σας. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει ροή και 
αυτό ονοµάζουµε λειτουργία “mindset”  

Της Μαριάννας Μεταξάτου 

                                    Συνέχεια στη σελ. 8 
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““SSiillvvaa  LLiiffee  SSyysstteemm”” 
 

∆υο µέρες εκπαίδευση που θα σας ανακαλύψει τις 
άπειρες δυνατότητες σας και το απεριόριστο 

δυναµικό του νου σας 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
    

    

    

    

    

    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ----    ΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣ 
UNITY CENTER  τηλ. 210 3631101, 210 3610822, 6974196719, e-mail: info@silva.gr 

www.silva.gr 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Βελτιώστε την Υγεία σας και Μειώστε το στρες 
ü Αφυπνίστε τη ∆ιαίσθηση και τη ∆ηµιουργικότητα σας 
ü Ελαχιστοποιήστε ανεπιθύµητες συνήθειες 
ü Μείνετε εστιασµένοι, θετικοί και σταθεροί στους στόχους σας 
ü Ξεφορτωθείτε κάθε ανησυχία 
ü Απολαύστε καλύτερο ύπνο 
ü Αυξήστε το εισόδηµα σας 
ü Βελτιώστε τις σχέσεις σας 
ü Αποκτείστε θετική διάθεση και κίνητρα 
ü Βελτιώστε την ικανότητα εστίασης και συγκέντρωσης 
ü Και Πολλά Περισσότερα! 

 

Ανακαλύψτε µόνοι σας αυτό που εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον 
κόσµο έχουν ήδη ανακαλύψει… ότι  η Μέθοδος Σίλβα δουλεύει! 

ΑΘΗΝΑ: 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ-1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 260 €  Εγγραφείτε έως και µια εβδοµάδα πριν 
από το σεµινάριο που θα επιλέξετε και κερδίστε 50 €! 

Η εγγραφή σας ισχύει για µια ζωή και για όλον τον κόσµο. Η Μέθοδος Silva 
διδάσκεται σε 131 χώρες 

Οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ επαναλαµβάνουν το σεµινάριο µόνο µε 20 €.  Αν 
συνοδεύουν καινούριο άτοµο ∆ΩΡΕΑΝ 

. 

 

mailto:info@silva.gr
http://www.silva.gr/
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Σεµινάριο Silva Life System για παιδιά 
             ηλικίας 7 έως 13 χρονών 
               21-22 Ιανουαρίου, 10:00 – 18:00 
                               UNITY CENTER 
                   Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι 

 
 

                                                                  
 

Τα παιδιά µας  στα σχολεία εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη της λογικής σε βάρος της δηµιουργικής 
φαντασίας , του οραµατισµού και της διαίσθησης τους, ικανότητες που εξασθενούν όσο αυτά 
µεγαλώνουν.   

Επί πλέον, είναι δέκτες των συναισθηµάτων των ενηλίκων και εισπράττουν τους φόβους τους, τις 
αρνητικές τους σκέψεις, και τις πεποιθήσεις τους για την εργασία, την οικογένεια τα παιδιά, το 
γάµο και την πολιτική.    

Ενηλικιώνονται και έχουν χάσει την ικανότητα τους να ονειρεύονται. ∆εν τα µαθαίνουµε πώς να 
µεγαλώσουν και να κρατήσουν το παιδί µέσα τους µε την φρεσκάδα και όλες τις ικανότητες που ο 
δηµιουργός τα έχει προικίσει.  

∆υστυχώς δεν υπάρχει σχολείο, που να µπορεί να διδάξει τα πιο σηµαντικά πράγµατα της ζωής:  
♦ Πώς να καλοσορίζουµε την κάθε µέρα,  
♦ να νοιώθουµε ευγνώµονες,  
♦ να νοιώθουµε δυνατοί και  
♦ να τροφοδοτούµε τον εαυτό µας µε αυτοπεποίθηση και θετικές σκέψεις.   

Σε κανένα σχολείο δεν µας έδειξαν πώς  
♦ να ελευθερωθούµε από φόβους και αµφιβολίες,  
♦ να ξεφορτωθούµε αρνητικά συναισθήµατα και  
♦ να ανακαλύψουµε τον αληθινό µας εαυτό.  
♦ Να µην εξαρτώµεθα  και να µην ακολουθούµε άλλους.   
♦ Να µην ανείκουµε στη µετριότητα στην οποία το εκπαιδευτικό σύστηµα εκπαιδεύει τα 

παιδιά µας. 
Αυτού του είδους την εκπαίδευση έχουν ανάγκη τα παιδιά σας και το παιδικό σεµινάριο της 
Μεθόδου Silva µπορεί να τους τη δώσει. 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Στο σεµινάριο διδάσκονται όλες οι τεχνικές του σεµιναρίου Silva Life System προσαρµοσµένες στις ανάγκες 
της ηλικίας των παιδιών. ∆ίνεται έµφαση στη θετική νοητική στάση, στη θέση στόχων, στην 
αυτοσυγκένυτρωση και στο δηµιουργικό οραµατισµό και φαντασία. 
Στο σεµινάριο δεν παραµένουν οι γονείς. Σε όλα τα διαλλείµατα έχουµε σνακ για τα παιδιά αλλά µπορούν 
να φέρουν µαζί τους το αγαπηµένο τους φαγητό αν προτιµούν. Το κλίµα είναι φιλικό και πολύ ευχάριστο και 
τα παιδιά περνούν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Είναι ένα πάρτυ Μάθησης. 

ΚΟΣΤΟΣ  
Η συµµετοχή για κάθε παιδί είναι 200 € και εφ’ όσον η εγγραφή γίνει ως τις 17 Ιανουαρίου 180€.. Στα 
αδέλφια γίνεται επί πλέον έκπτωση 20 € (εκτός του πρώτου).  Επανάληψη του σεµιναρίου 20€. 
Τηλεφωνείστε για δήλωση ενδιαφέροντος στο 210 3631101 και εγγραφείτε µε κατάθεση στην Alpha Bank 
αρ. λογ. 101 002320011391 (ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ) 

Το καλύτερο δώρο  
που µπορείτε να κάνετε στα 
παιδιά σας είναι να τα 
φέρετε στο σεµινάριο. 

Θα σας ευγνοµωνούν για 
πάντα 
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Ε, λοιπόν Ναι ! 
Από την Απόφοιτο της  
Μεθόδου Σίλβα 
Έφη Παππά 
 

Η κρίση είναι ο δικός 
µας εσωτερικός 
δρόµος στις αξίες 
µας  
στα πιστεύω µας 
στις αρχές µας  
στην ιστορία µας  
στα ήθη µας 

 
Λέω Ναι εδώ και πολλά χρόνια στον εαυτό 
µου – και σε όποιον βρίσκεται µπροστά 
µου ! Του λέω να κοιτάζει µπροστά – να 
σκέφτεται θετικά – γιατί µόνο θετικά 
µπορούν να µας συµβούν, αφού τα 
αναµένουµε…!! 
 

Κάθε τι γύρω µας έχει ένα µάθηµα που η 
ψυχή µας ζητάει να πάρει.  Άρα έχω 
πολλούς λόγους να καλοσορίσω κάθε τι 
που συµβαίνει! 
Έχω ένα εκατοµύριο λόγους να δεσµευτώ 
και να απελευθερωθώ µέσα από τη θετική 
σκέψη.  Και ΝΑΙ ! Είµαι πλούσια ! Είµαι 
πλούσια σε χαρίσµατα, στο λόγο, στο 
συναίσθηµα, δίνω και παίρνω αγάπη και 
αποδοχή ! 
 

Χαίροµαι που η χώρα µου αγωνίζεται – 
χαίροµαι που έχει έρθει το πλήρωµα του 
χρόνου να κοιτάξω στις ρίζες µου ! 
χαίροµαι που ξυπνάω το πνεύµα των 
κεκοιµηµένων ηρώων της Ελλάδος και 
χαίροµαι γιατί εντάσω τη φωνή µου, στον 
κοινό αγώνα ! 
 

∆εν είναι αγώνας επιβίωσης η κρίση. ΟΧΙ! 
Είναι ο δικός µας εσωτερικός δρόµος στις 
αξίες µας – στα πιστεύω µας – στις αρχές 
µας – στην ιστορία µας – στα ήθη µας. 
 

Κάθε µέρα µε κάθε τρόπο γίνοµαι όλο και 
καλύτερη, γιατί βρίσκω τρόπους να 
πουλάω εισιτήρια – γιατί λέω τις ιδέες µου  

 
ελεύθερα – γιατί γίνοµαι πιο 
παραγωγική και πιο ευρηµατική ! Γιατί 
νοιώθω τι είναι αυτό που θέλει ο 
πελάτης – ο δάσκαλος µου – ο 
συνάνθρωπος µου και µε το χάρισµα 
της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που 
έχω, λέω Ναί ! Εγώ µπορώ ! Άρα 
µπορείς κι εσύ ! 
 

Σήκω από το κρεβάτι – χαµογέλα και 
σκέψου θετικά ! Όταν γελάς σου 
ανταποδίδουν πάντα το χαµόγελο οι 
άνθρωποι. 
 

Η ζωή είναι γένους θυληκού ! Για να 
την κερδίσεις πρέπει να το αξίζεις ! 
Εµπρός λοιπόν ! Πάτα στα πόδια σου 
γερά ! Σκέψου ευρηµατικά και θά 
ρθουν όοοολα τα αγαθά – όλα τα καλά! 
 

Το αφιερώνω σε σένα κύριε Παναγή και 
σας κυρία Μαριάννα, γιατί µέσα από τις 
σηµειώσεις που διάβαζε ένα δεκάχρονο 
παιδάκι που ήµουν κάποτε – έµαθα να 
ανταπεξέρχοµαι και να κάνω πράξη τα 
όνειρά µου, να συντονίζοµαι µε το 
σύµπαν και ότι του ζητάω – ότι αγαπάω 
να το έχω !  Αυτή η ζωή είναι πραγµατικά 
πολύ γεναιόδωρη σε µένα. 
 
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οφείλω να σας 
πω πολλά-πολλά ευχαριστώ, γιατί για 
µένα η Μέθοδος Σίλβα ήταν, είναι και θα 
είναι το καλύτερο γιατρικό ! 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

«Σκέψου και Γίνε Πλούσιος» 
Αξιοποίησε τη δύναµη του νου σου και γέµισε  

µε αφθονία τη ζωή σου 

• Θα ανακαλύψετε 
πως η δύναµη του 
νου σας µπορεί να 
γεµίζει το 
πορτοφόλι σας 

• Θα δυναµώσετε τη 
χρηµατική σας Αύρα 

µε µια εκπληκτική 
νοητική άσκηση 

• Θα καταλάβετε πως 
πάνω απ’ όλα ο 
«πλούσιος» είναι µια 
συγκεκριµένη Στάση 
Ζωής,  
την οποία θα µάθετε 

 
Να ελπίζεις δεν σηµαίνει να ονειρεύεσαι, αλλά να έχεις τη δύναµη  

να µετατρέπεις τα όνειρα σου σε πραγµατικότητα. 
 

Θα ζήσετε ένα συγκλονιστικό εξάωρο µε πληροφορίες και νοητικές τεχνικές 
που θα αλλάξουν τη ζωή σας 

 

 

στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου  
UNITY CENTER Πρωτεσιλάου 26 – Νέο Παγκράτι 

ώρες: 17:00 – 23:00 
Εισηγητής: Παναγιώτης Μεταξάτος 

 

ΚΟΣΤΟΣ: ΜΟΝΟ 90 € ΑΠΟ 120 €- ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΙΛΒΑ 70 €   
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ 

 

70 € ΚΑΙ 50€ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  UNITY CENTER  

τηλ. 210 3610822, 210 3631101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα 4 στάδια του Νου            Συνέχεια από σελ.4   

Τι πρέπει να κάνουµε 
§ Πνευµατικό Ξεκαθάρισµα για να 
ξεφορτωθούµε όλα τα νοητικά σκουπίδια. 

§ Ένα διαλογισµό τουλάχιστον την ηµέρα 
διάρκειας 15-20 λεπτών. Καλύτερη ώρα είναι 
το πρωί όταν ξυπνάµε. 

§ Πηγαίνουµε στο κέντρο µας µε τη Μέθοδο 
3-1, και στο νοητικό µας εργαστήρι εάν το 
έχουµε δηµιουργήσει στο σεµινάριο. 

§ Αναγνωρίζουµε όλα τα καλά που έχουµε 
και νοιώθουµε ευγνώµονες για αυτά. 

§ Κάνουµε τους οραµατισµούς µας για το 
µέλλον. 

§ ∆ουλεύουµε περιπτώσεις προβληµάτων αν 
υπάρχουν. 

§ Στέλνουµε βοήθεια σε όσους χρειάζονται. 

§ Βγαίνουµε από το επίπεδο.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Σας παρακαλούµε πολύ όταν έχετε 
ενδιαφέρον για ένα σεµινάριο 
επικοινωνείστε µαζί µας το 
συντοµότερο να µας ενηµερώσετε και 
να συννενοηθούµε για την εγγραφή. 

Επειδή τα πράγµατα έχουν αλλάξει, 
αναγκαζόµαστε να ακυρώσουµε 
σεµινάρια όταν βλέπουµε ότι δεν 
υπάρχει αρκετή συµµετοχή και είναι 
κρίµα να εµφανίζονται εκ των υστέρων 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι φυσικά δεν 
εξυπηρετούνται. 

Αυτό θα µας βοηθήσει να είµαστε πιο 
αποτελεσµατικοί και να γίνονται όλα τα 
σεµινάρια που ανακοινώνουµε. 
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Ένα ∆ιήµερο ∆υναµικό Πρόγραµµα Μάθησης 

κατάλληλο για όλους από 12 ετών και άνω 
 

Γρήγορο διάβασµα - ∆υναµική µάθηση 
Noητική χαρτογράφηση 

ΑΘΗΝΑ: 18-19 Φεβρουαρίου 2012 

UNITY CENTER  Πρωτεσιλάου 26 – ΝΕΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 10.00-18.00 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  10-11 Μαρτίου 2012 
Ξεν. MINERVA PREMIER, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 44 

Ø Όλα τα χρόνια στο σχολείο έχετε µάθει πως να «µαθαίνετε»; �  

Ø Έχετε διερωτηθεί γιατί µερικοί είναι καλοί σε µερικά µαθήµατα ή σε έναν τοµέα 
απασχόλησης και όχι σε άλλους;  

Ø Θέλετε να αυξήσετε εντυπωσιακά την ταχύτητα που διαβάζετε και να εντυπώνετε τις 
καινούργιες πληροφορίες έτσι ώστε να τις θυµόσαστε όταν τις χρειάζεστε;�  

Ø Θα θέλατε να αισθάνεστε άνετα στα διαγωνίσµατα και να τα περνάτε µε καλούς 
βαθµούς; 

Το πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ -∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  δίνει 
απαντήσεις σε όλα αυτά 

Ø Σε ένα διήµερο µαθαίνετε πως να µαθαίνετε, εύκολα, γρήγορα, αποτελεσµατικά.  

Ø Μαθαίνετε να χρησιµοποιείτε περισσότερο τις εκπληκτικές ικανότητες του µυαλού σας. 

Ø Μαθαίνετε Γρήγορο ∆ιάβασµα και τεχνικές αφοµοίωσης αυτού που διαβάζετε, ώστε να 
το θυµόσαστε στα διαγωνίσµατα ή όταν το χρειαστείτε. 

Εκατοµµύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο στα σχολεία και τα φροντιστήρια, για να 
εµπλουτίσουµε τις γνώσεις µας. Γνώσεις λογοτεχνικές, µαθηµατικών και άλλων επιστηµών. 
Αγνοούµε όµως τις βασικές και πιο σηµαντικές γνώσεις αυτές που αναφέρονται στο αλφάβητο 
του ανθρώπινου εγκεφάλου και στις πνευµατικές ικανότητες. 

Αυτές που αφορούν στη λειτουργία της Μάθησης, της Μνήµης, της ∆ηµιουργικότητας, της 
Πνευµατικής εξάσκησης.  

Στο πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ -∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
µαθαίνετε να βελτιώνετε θεαµατικά τις λειτουργίες αυτές 

∆ιδάσκει ο Αθανάσιος Παπαδηµητρίου - Ψυχολόγος  

Το κόστος του σεµιναρίου είναι 200,00 € και 180 € για τις εγγραφές που θα γίνουν 
αυστηρά έως και 10 µέρες πριν το σεµινάριο.  Επανάληψη του σεµιναρίου: 30,00 €N 
∆εκτές πιστωτικές κάρτες.  
 
Λογαριασµός καταθέσεων για το σεµινάριο:  Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ALPHA BANK 10100 23200 11391. Να φαίνεται στην κατάθεση το όνοµα του 
συµµετέχοντος. 
 
Για περισσότερες  πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχών επικοινωνήστε µαζί µας 
στα τηλέφωνα 210 3610822 - 210 3631101 ή µε e-mail στο info@silva.gr  
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Είναι αλήθεια έλκουµε στη ζωή 

µας αυτό που σκεπτόµαστε 

θετικό ή αρνητικό. ∆ηµιουργούµε 

την πραγµατικότητα µας µε 

εκπληκτική ακρίβεια και 

λεπτοµέρεια συνειδητά και 

υποσυνείδητα 

Του Παναγιώτη Μεταξάτου 
 

¨Χρησιµοποιούµε το περιβάλλον¨, τις 
συνθήκες και τους ανθρώπους στο βαθµό 
που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί το 
¨σχέδιο¨ µας, αλλά και το δικό τους. Η στάση 
ζωής µας, είναι πολύ πιο σηµαντική από τις 
γνώσεις ή την ευφυΐα µας. Πολλοί 
µορφωµένοι άνθρωποι ζουν µίζερα 
βουτηγµένοι µέσα σε προβλήµατα, γεµάτοι 
φόβους και αρρώστιες. Το ίδιο φυσικά 
συµβαίνει και µε πολλούς ιδιαίτερα ευφυείς. 
Τις επιτυχίες µας εύκολα τις αναγνωρίζουµε 
και καµαρώνουµε για αυτές. ∆εν συµβαίνει το 
ίδιο και µε τις αποτυχίες µας που συνήθως 
αποδίδουµε στην τύχη ή στους άλλους. Μια 
από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις της 
επιστήµης που προσωπικά πιστεύω θα 
αποδειχθεί η µεγαλύτερη είναι η διαπίστωση 
που πρόσφατα έγινε στο Harvard ότι ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά στην σκέψη 
που βάζει ο νους, ανεξάρτητα εάν είναι 
πραγµατική ή φανταστική. Σηµασία λοιπόν 
δεν έχει τι συµβαίνει, αλλά τι εµείς 
νοµίζουµε ότι συµβαίνει. Όταν εστιαζόµαστε 
σε µια σκέψη (µια σκέψη είναι ένα 
πρόγραµµα για τον βιοκοµπιούτερ-εγκέφαλο) 
100.000.000.000 νευρώνες (εγκεφαλικά 
κύτταρα) επικοινωνούν µεταξύ τους 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες προκειµένου 
να κάνουν πραγµατικότητα τη σκέψη µας 
θετική ή αρνητική. Προσέξτε λοιπόν τι 
σκέψεις θα κάνετε αυτή την χρονιά που 
έρχεται, αν θέλετε καλά αποτελέσµατα. 
Αντισταθείτε συνειδητά στην 
¨πραγµατικότητα¨ που σας παρουσιάζουν τα 
Μ.Μ.Ε.  
Αρνηθείτε να δεχθείτε ότι το παιχνίδι είναι 
χαµένο πριν καν αρχίσει. Πολλοί  
 

 
επωφελούνται όταν εσείς µένετε στάσιµοι ή 
οπισθοχωρείτε. 
∆εχθείτε τα προβλήµατα σαν προκλήσεις 
που θα σας κάνουν ισχυρότερους όταν θα τα 
έχετε ξεπεράσει και όχι αναγκαστικά αρνητικά 
γεγονότα που θα σας γονατίσουν. Τα 
προβλήµατα είναι απλά καταστάσεις που 
θέλουν αλλαγή. 
Τολµήστε αλλαγές που θα βελτιώσουν τη 
ζωή σας και τις οικογένειές σας. 
Απαλλαγείτε από φόβους, ενοχές, κακές 
συνήθειες και αρνητικές σκέψεις.  
Υιοθετείστε νέες ιδέες, υγιείς συµπεριφορές, 
φιλικές στο περιβάλλον και στους άλλους. 
Ελάτε κοντά στη φύση. Περπατήστε. 
Φυτέψτε. 
Οργανωθείτε Καταγράψτε σ’ έναν κατάλογο 
τους στόχους σας (βραχυπρόθεσµους, 
µεσοπρόθεσµους, µακροπρόθεσµους). Βάλτε 
τους σε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε 
την σπουδαιότητα που έχουν για εσάς. 
Ορίστε ηµεροµηνίες που θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν κατά την εκτίµησή σας και 
γράψτε τις ιδέες που σας έρχονται και που 
χρειάζεται να κάνετε πράξη στο ενδιάµεσο 
διάστηµα. Μην αφήνετε εκκρεµότητες, είναι η 
πιο στρεσσογόνος κατάσταση.   
Μιλήστε θετικά χρησιµοποιώντας όµορφα 
λόγια, ακυρώνοντας αµέσως κάθε αρνητική 
σκέψη.  
Χαλαρώστε Το σώµα σας και ο νους σας 
πιέζονται µε αυξανόµενους ρυθµούς. Για να 
τα βγάλει πέρα ο εγκέφαλος σας παράγει όλο 
και πιο πολλές κατεχολαµίνες (ορµόνες του 
στρες). ∆εν θα αντέξετε για πολύ σε αυτούς 
τους ρυθµούς αν δεν ξέρετε να χαλαρώνετε. 
 

���������	�
������������

         Συνέχεια στην επόµενη σελίδα  
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Χαµογελάστε όσο µπορείτε περισσότερο για 
να γεµίζει το σώµα σας ενδορφίνες και να 
παραµένει υγιές το µυαλό σας. Το γέλιο είναι 
η µουσική της ψυχής. 

Σεβαστείτε το χρόνο. Είναι το µοναδικό 
πολύτιµο πράγµα που έχουµε. Μην τον 
σπαταλάτε άσκοπα σε ανούσιες και βαρετές 
ασχολίες. Γεµίστε τον χρόνο σας µε δράση 
και δηµιουργικότητα. ∆ώστε χαρά στη στιγµή 
σας. 
Αναγνωρίστε τις ευλογίες που έχετε και 
ευχαριστείστε το σύµπαν για αυτό θυµηθείτε 
¨Στενοχωριόµουν που δεν είχα παπούτσια 
µέχρι που είδα κάποιον χωρίς πόδια¨.  
Συγχωρήστε Η συγχώρηση είναι πνευµατική 
ελευθερία. Είστε εσείς που ευεργετήστε 
περισσότερο όταν συγχωρείτε κάποιον γιατί 
βγάζετε το αγκάθι που αιµορραγούσε στην 
ψυχή σας. 
Αγκαλιάστε όσο πιο συχνά µπορείτε τα 
αγαπηµένα σας πρόσωπα. Κάθε φορά που 
το κάνετε γεµίζετε το σώµα τους και το δικό 
σας µε υγεία και χαρά. 
Στρατευθείτε σε ένα όραµα, όνειρο ή 
µεγαλεπήβολο σχέδιο που να δείχνει έναν 
καλύτερο κόσµο. Ο εθελοντισµός είναι 
πνευµατική πράξη. Το οφείλουµε στον εαυτό 
µας και τα παιδιά του πλανήτη. 
__________________________________________________ 

Συνέχεια από την 1η σελίδα 
 
Ήταν …Άνθρωπος 
  
«∆εν πληρώνουµε αρκετούς φόρους, για να 
αντιµετωπίζονται καταστάσεις σαν αυτές;» 
είπε σε µια φίλη της που ήταν δίπλα της. 
«Φταίνε οι δεξιοί», απάντησε η φίλη της. 
«Παίρνουν από τους φτωχούς και δίνουν 
στους πλούσιους». «Όχι, φταίνε οι άλλοι», 
µπήκε στη συζήτηση ένας ασπροµάλλης. Με 
τα προγράµµατα πρόνοιας κάνουν τους 
πολίτες τεµπέληδες και φτωχούς». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Οι άνθρωποι πρέπει να µάθουν ν’ 
αποταµιεύουν», είπε ένας άλλος που έµοιαζε 
µορφωµένος. «Αν αυτή η γριά αποταµίευε 
όταν ήταν νέα, δεν θα υπέφερε σήµερα». Και 
όλοι αυτοί ήταν ικανοποιηµένοι για την οξύνοιά 
τους που έβγαλε τέτοια βαθιά ανάλυση. 
Αλλ’ ένας έµπορος αισθάνθηκε προσβολή από 
τις εξ αποστάσεως µουρµούρες των 
συµπολιτών του. Έβγαλε το πορτοφόλι του και 
τράβηξε ένα εικοσάρι. Περπάτησε στο 
διάδροµο και το έβαλε στο τρεµάµενο χέρι της 
γριούλας. «Πάρε, κυρία, ν’ αγοράσεις 
παπούτσια». Η γριούλα τον ευχαρίστησε κι 
εκείνος γύρισε στη θέση του ευχαριστηµένος, 
που ήταν άνθρωπος της δράσης. 
Μια καλοντυµένη κυρία τα πρόσεξε όλα αυτά 
και άρχισε να προσεύχεται από µέσα της. 
«Κύριε, δεν έχω χρήµατα. Αλλά µπορώ ν’ 
απευθυνθώ σε σένα. Εσύ έχεις µια λύση για 
όλα. Όπως κάποτε έριξες το µάννα εξ 
ουρανού, και τώρα µπορείς να δώσεις ό,τι 
χρειάζεται η κυρούλα αυτή για τα 
Χριστούγεννα». 
Στην επόµενη στάση ένα παληκάρι µπήκε στο 
λεωφορείο. Φορούσε ένα χοντρό µπουφάν, 
είχε ένα καφέ φουλάρι και ένα µάλλινο καπέλο 
που κάλυπτε και τα αυτιά του. Είχε στα αυτιά 
του ακουστικά και άκουγε µουσική. Ο νέος 
κουνούσε το σώµα του µε τη µουσική που 
άκουε. Πήγε και κάθισε απέναντι στη γριούλα. 
Όταν είδε τα ξυπόλυτα πόδια της, το κούνηµα 
σταµάτησε. Πάγωσε. Τα µάτια του πήγαν από 
τα πόδια της γιαγιάς στα δικά του. Φορούσε 
ακριβά ολοκαίνουργια παπούτσια. Μάζευε 
λεφτά αρκετό καιρό για να τα αγοράσει και να 
κάνει εντύπωση στην παρέα. Το παληκάρι 
έσκυψε και άρχισε να λύνει τα παπούτσια του. 
Έβγαλε τα εντυπωσιακά παπούτσια και τις 
κάλτσες. Γονάτισε µπροστά στη γριούλα. 
«Γιαγιά, είπε, βλέπω ότι δεν έχεις παπούτσια. 
Εγώ έχω κι άλλα». Προσεκτικά κι απαλά 
σήκωσε τα παγωµένα πόδια και της φόρεσε 
πρώτα τις κάλτσες κι ύστερα τα παπούτσια 
του. Η γριούλα τον ευχαρίστησε συγκινηµένη. 
Τότε το λεωφορείο έκανε πάλι στάση. Ο νέος 
κατέβηκε και προχώρησε ξυπόλυτος στο χιόνι. 
Οι επιβάτες µαζεύτηκαν στα παράθυρα και τον 
έβλεπαν καθώς βάδιζε προς το σπίτι του. 
«Ποιος είναι;», ρώτησε ένας. «Πρέπει να είναι 
άγιος», είπε κάποιος. «Πρέπει να είναι 
άγγελος», είπε ένας άλλος. «Κοίτα! Έχει 
φωτοστέφανο στο κεφάλι!» φώναξε κάποιος. 
«Είναι ο Χριστός!» είπε η ευσεβής κυρία. Αλλά 
το αγοράκι, που είχε δείξει µε το δάχτυλο τη 
γιαγιά, είπε:  Όχι, µαµά τον είδα πολύ καλά.  
 

Ήταν « ΑΝΘΡΩΠΟΣ». 
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Θέλετε να αναπτύξετε τη διαίσθηση σας; 

Silva Intuition Training 
"Καλωσορίσατε στην Επόµενη Φάση της 

Ανθρώπινης Εξέλιξης στον Πλανήτη" 

 

ΑΘΗΝΑ  10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
 
 

Περισσότερος έλεγχος, σιγουριά, δύναµη, έµπνευση, 
διαίσθηση,καθοδήγηση, χαρά και πνευµατικότητα.  

• Θα θέλατε να είστε υγιέστεροι;  
• Να έχετε καλύτερες και ουσιαστικότερες σχέσεις;  
• Να απολαύσετε µεγαλύτερη αφθονία και ευηµερία;  
• Να αναπτύξετε τη διαίσθηση σας και την πνευµατικότητα σας;   
• Να απολαύσετε τη ζωή σας περισσότερο και να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις;  
• Να βρείτε τον σκοπό της ζωής σας;  Τότε 
Ελάτε και ζήστε ίσως το πιο συναρπαστικό διήµερο της ζωής σας 

Το Silva Intuition System είναι το αποτέλεσµα 30 χρόνων εµπειρίας και 
έρευνας που έκανε ο Χοσέ Σίλβα µε τη Μέθοδο Σίλβα. Το Silva Intuition σας 
παρέχει έναν εύκολο τρόπο που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αµέσως για να 
συνδεθείτε µε την “ανώτερη πηγή” και να αποκτήσετε την καθοδήγηση και την 
κατεύθυνση που χρειάζεστε για να επιτύχετε. 
 
Σοφοί άνθρωποι όλων των φιλοσοφικών τάσεων έχουν πάντα πει πως όταν 
επανασυνδέεσαι µε την πηγή σου, ή έχεις σύνδεση µε το πνευµατικό επίπεδο 
επαναποκτάς τη δύναµη της πηγής σου. Αυτό σηµαίνει ότι επαναποκτάς την 
ικανότητα να πραγµατώνεις, να θεραπεύεις και να έλκεις αυτό που επιθυµείς 
στη ζωή σου. 
 
Το Silva Intuition, έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε ποιος είναι ο 
σκοπός (η αποστολή) της ζωής σας, να παίρνετε σωστές αποφάσεις για ότι 

κάνετε στη ζωή σας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε.  
 
Σύµφωνα µε το Jose Silva, “Αυτό είναι το σεµινάριο που ήθελα να διδάξω από την αρχή, αλλά η 
ανθρωπότητα δεν ήταν έτοιµη τότε.” Τώρα οι άνθρωποι είναι έτοιµοι ν’ αρχίσουν να χρησιµοποιούν 
περισσότερες από τις διαισθητικές ικανότητές τους.  Το Intuition System σας πηγαίνει σε βαθύτερα επίπεδα 
του νου για αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό, λήψη αποφάσεων και σύνδεση µε την πηγή. 

Αυτό είναι ό,τι ο Χοσέ Σίλβα ονόµασε  
“Η επόµενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης στον πλανήτη”. 
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Τι θα µάθετε στο σεµινάριο Silva Intuition training: 
• Να χρησιµοποιείτε τη διαίσθηση που ο Θεός σας έδωσε σωστά και υπεύθυνα. 

• Να έχετε σύνδεση µε τον ανώτερο εαυτό σας που θα σας οδηγεί στη σωστή 
κατεύθυνση. 

• Να γίνετε και µείνετε υγιείς. Να µάθετε να συντονίζεστε µε τις φυσικές τις 
συναισθηµατικές και τις πνευµατικές σας ανάγκες. 

• Να έχετε επιτυχία σε όλους τους τοµείς γιατί θα είστε σε θέση να λαµβάνετε 
καθοδήγηση και να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις. 

• Να χρησιµοποιείτε την ψυχοµετρία για να παίρνετε πληροφορίες. 

• Να µάθετε την τεχνική του “νοητικού VIDEO” (για την καλύτερη ανάπτυξη του 
E.S.P.). 

• Να συγκεντρώνεστε µε απόλυτη εστίαση και διαύγεια. 

• Να συγκεντρώνεστε σε ένα άτοµο και να αντιλαµβάνεστε τα κίνητρα και τα 
συναισθήµατα του. 

• Να προβάλλετε το νου σας σ’ οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και να εντοπίζετε 
πληροφορίες που λύνουν προβλήµατα. 

• Να απαλλαγείτε από το stress,  να χαλαρώνετε ευκολότερα και να βρείτε εσωτερική 
γαλήνη.    

Σχόλια διάσηµων αποφοίτων 

A Deep Storehouse of Knowledge and Wisdom 

 “One of the earliest workshops I took was the Silva Mind Control Course… The 
most important technique I learned in that course was the basic technique of 
creative visualization… Our rational mind is like a computer… The intuitive 
mind, on the other hand, seems to give access to an infinite supply of 
information. It appears to be able to tap into a deep storehouse of knowledge and 
wisdom… “ 

                           ~ Shakti Gawain, Silva Graduate & Bestselling Author Of Creative Visualization 

Best-Selling Author Dr Wayne Dyer on the Silva Method 

“I’ve used the Silva Method for many years. It has helped me overcome my own 
illnesses. I urge you to attend Mr. Silva’s training sessions that are presented around 
the world.” 

~ Dr. Wayne Dyer, best-selling author of ‘Real Magic’ and the ‘Power of Intention’ 
 

ΑΘΗΝΑ: 10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012,  UNITY CENTER,  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 26, ΝΕΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  260 € Με την έκπτωση για εγγραφές έως 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 210 €. 
ΩΡΕΣ:  Σάββατο &  Κυριακή  10:00 – 20:30   
Απόφοιτοι Σίλβα ως και το 2008 130 € µε την έκπτωση 100 € Επανάληψη του σεµιναρίου 20  €.   
Κατάθεση  για την εγγραφή στο σεµινάριο  στην ALPHA BANK ΑΡΘ. ΛΟΓ. 101002320011391  
στο όνοµα Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσθέτοντας το όνοµα σας .  
 

Τηλεφωνείστε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συµµετοχή  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τηλ. 2103610822, 2103631101  info@silva.gr 

 

mailto:info@silva.gr
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     

Ενεργειακή Προστασία 
            Μήπως υπάρχουν φορές που: 

• Νοιώθετε κουρασµένοι, χωρίς ενέργεια; 
• Σας επηρεάζουν αρνητικά οι άλλοι;  
• Σας πληµµυρίζουν φόβοι και αρνητικές σκέψεις;Νοιώθετε να υπάρχει αρνητική ενέργεια στο χώρο σας; 
• Φοβάστε το κακό µάτι και τις κατάρες; 
• Η µια αναποδιά διαδέχεται την άλλη; 
• Νοιώθετε ότι κάτι σας λείπει, ή ότι έχετε χάσει την ισορροπία σας; ή 
• Μήπως απλά θέλετε να µάθετε να προστατεύετε τον εαυτό σας από αρνητικές επιρροές και ψυχικές 

επιθέσεις;    
 

Παρακολουθείστε το εργαστήριο  
Ενεργειακή Προστασία στην Αθήνα 

 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 
UNITY CENTER, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 26, ΝΕΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΩΡΕΣ 17:00 – 22:00 
 

      Στο εργαστήριο θα µάθετε: 
• Πόσα και ποια είναι τα ενεργειακά σας σώµατα και πως επηρεάζουν τη ζωή σας. 
• Πώς να προστατεύεστε από αρνητικές ενέργειες. 
• Ασκήσεις Τσι Γκουν για την διευκόλυνση της ενεργειακής ροής στο φυσικό σώµα. 
• Νοητική άσκηση «Μαγική Σκούπα», για την προστασία σας στο νοητικό επίπεδο. 
• Η «Αποβολή των Αρνητικών», άσκηση καθαρισµού της αύρας. 
• Άσκηση «Κοσµική ∆ύναµη και Φως Προστασίας» 
• Οι κρύσταλλοι και πώς να τους χρησιµοποιείτε για την προστασία σας. 

 
              Το εργαστήριο παρουσιάζει η Μαριάννα Μεταξάτου, εισηγήτρια σεµιναρίων Μεθόδου Σίλβα. 

 

ΚΟΣΤΟΣ: ΜΟΝΟ 90 € ΑΠΟ 120 €- ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΙΛΒΑ 70 €   
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ 

 

70 € ΚΑΙ 50€ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  UNITY CENTER  
τηλ. 210 3610822, 210 3631101  

 

Υπάρχουν µερικά πράγµατα που όσο τα προσφέρουµε µε ειλικρινή διάθεση, τόσο έχουµε 
περισσότερο από αυτά, όπως είναι το χαµόγελο και η αγάπη. 
Όπως και µια καλή πράξη που γεµίζει συναισθήµατα χαράς και ανακούφισης και αυτόν που την 
δέχεται και αυτόν που την προσφέρει.   
Αυτή τη χρονιά έχουµε περισσότερη ανάγκη και από τα τρία.  Γι’ αυτό κάθε πρωί λέγε στον εαυτό σου 
        Μοίρασε Χαµόγελα               Σκόρπισε Αγάπη                Κάνε µια καλή Πράξη 

☺Ένας Καλύτερος Εαυτός Ένας Καλύτερος Κόσµος ☺ 
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ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΑ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΟΝΟΥ 
Εκδότις – ∆ιευθύντρια  
Μαριάννα Μεταξάτου 

 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@kritonou.gr 
 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
Αγίου Νικολάου 13 

15122 Μαρούσι – Αθήνα 
 

Τηλέφωνα 
210 8054065, 210 3631101 

 

Η διεύθυνση του UNITY CENTER,   Πρωτεσιλάου 26, Βύρωνας 

ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ  
Ν’ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ; 

 
Αγαπητοί Αναγνώστες, 
Γνωρίζω πως στην ερώτηση, αν είστε αποφασισµένοι να αλλάξετε τη 
ζωή σας, θ’ απαντήσετε ΝΑΙ. 
∆ηλαδή η πρόθεση σας να πετύχετε σπουδαία αποτελέσµατα, είναι 
δεδοµένη. 
Τότε πώς γίνεται πολλοί να µη τα καταφέρνουν; 
Αυτό που έχουµε διαπιστώσει συνήθως είναι, ότι την πρόθεση δεν 
την ακολουθεί δέσµευση. Χρειάζεται να δεσµευθεί κάποιος για να 
κινήσει µηχανισµούς ανατροπής της πραγµατικότητας του και να 
οδηγηθεί σε νέα πραγµατικότητα. 
Γιατί οι άνθρωποι δεν δεσµεύονται συνήθως από µια µεγάλη ιδέα που 
είναι βέβαιο ότι θα άλλαζε τη ζωή τους;  Στους περισσότερους δεν θα 
ερχόταν στο µυαλό τους µια µεγάλη ιδέα και αν ερχόταν θα την 
απέρριπταν αµέσως λόγω της µικρής τους αυτοεικόνας. 
Η ιδέα δεν «χωράει» στην πραγµατικότητα τους. 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγκλωβισµένοι σε µια εικόνα του εαυτού τους που έχει δηµιουργηθεί στο 
εσωτερικό συνειδητό τους από την παιδική ηλικία και που στην πλειοψηφία είναι µικρή. 
Αν η εικόνα αυτή είναι περιορισµένη το άτοµο ζει µε τέτοιον τρόπο που την επαληθεύει.   Οι ικανότητές του 
διαµορφώνονται µε βάση τις πεποιθήσεις του. 
Για ν’ αποκτήσει ικανότητες που τον οδηγούν στην επιτυχία χρειάζεται ν’ αλλάξει πεποιθήσεις.   Η νοητική 
στάση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. 
Σταµάτα να δέχεσαι τη στέρηση και την έλλειψη σαν µια φυσική κατάσταση. 
∆εν είναι αλήθεια, απλά για κάποιους λόγους το έχεις αποδεχθεί.  Κάνεις ΛΑΘΟΣ.  
Άλλαξε στάση και ξαφνικά πολλές πηγές πλούτου και αφθονίας θα αρχίσουν να « τρέχουν» στην ζωή σου. 
Ιδέες ξαφνικά θα πληµυρίσουν το µυαλό σου. 
Η έλλειψη είναι η µητέρα του εγωισµού και γεννά ζήλια, επιθετικότητα και απόρριψη. 
Η αφθονία είναι η µητέρα της ευηµερίας, της δηµιουργικότητας, της καλοσύνης και της αγάπης. 
Για να φέρεις αφθονία στη ζωή σου, πρέπει πρώτα  να τη φέρεις στην σκέψη σου.  Αν δεν επιλέξεις εσύ 
συνειδητά που θέλεις να πας, µπορεί να καταλήξεις αλλού. 
Αν συµφωνείτε µε τα παραπάνω αλλά δεν έχετε την ιδέα, τότε επικοινωνήστε µαζί µου στο 6932621844 και 
που ξέρετε µπορεί να σας φανεί σπουδαία η ιδέα που θα σας προτείνω. 

Παναγιώτης Μεταξάτος 

mailto:info@kritonou.gr
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