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Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι το να
είσαι συνεπής με αυτό θα μπορούσε να
αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου; 

Εάν δυσκολεύεσαι να παραμείνεις σε
καλό δρόμο με τους στόχους σου, πιστεύω
πραγματικά ότι σήμερα θα αλλάξει το
παιχνίδι. 



Κάνοντας φαινομενικά μικρές, ανεπαίσθητες
αλλαγές στη ρουτίνα σου, θα προκαλέσεις ένα
φαινόμενο κυματισμού, στέλνοντας τη ζωή σου σε
μια πιο θετική κατεύθυνση. 

 

Αυτό θα σου επιτρέψει να είσαι πιο
αποτελεσματική, παραγωγική, θετική και
επιτυχημένη στην καθημερινή σου ζωή. 

 

Όταν δονείσαι σε αυτή τη συχνότητα, προσελκύεις
περισσότερη από αυτήν την ενέργεια σε εσένα και
ως αποτέλεσμα ολόκληρο το είναι σου αρχίζει να
αλλάζει. 



ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 
 

Σιγουρέψου ότι πηγαίνεις για ύπνο αρκετά
νωρίς για να επιτρέπεις στον εαυτό σου 7-8
ώρες ύπνου τη νύχτα.

 Εάν ξυπνάς ήδη αυτή την ώρα, ρύθμισε το
ξυπνητήρι σου για 20 λεπτά νωρίτερα. 

 

Γιατί; Επιτρέποντας στον εαυτό σου να σηκωθεί με
σκοπό και προσθέτοντας αυτόν τον επιπλέον
χρόνο στην ημέρα σου, δεν βιάζεσαι πλέον. 

Ο κόσμος εκείνη την ώρα κοιμάται και δεν έχεις
τίποτα να κάνεις παρά να εστιάσεις στον εαυτό
σου και στη νέα πρωινή σου πρακτική επιτυχίας.







ΓΡΑΦΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣΓΡΑΦΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Η ευγνωμοσύνη είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές πτυχές στην πορεία μας προς την επιτυχία.Η ευγνωμοσύνη είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές πτυχές στην πορεία μας προς την επιτυχία.   
Γιατί το πιστεύω;Γιατί το πιστεύω;   

Γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό;Γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό;   

Τι είναι η ευγνωμοσύνη;Τι είναι η ευγνωμοσύνη;   

Η ευγνωμοσύνη είναι ίσως το συναίσθημα που έχει ερευνηθεί καλύτεραΗ ευγνωμοσύνη είναι ίσως το συναίσθημα που έχει ερευνηθεί καλύτερα   
μέχρι σήμερα και είναι ένα από τα πιο ισχυρά συναισθήματα στα υψηλότερα συναισθήματα στην υψηλότερη συχνότητα.μέχρι σήμερα και είναι ένα από τα πιο ισχυρά συναισθήματα στα υψηλότερα συναισθήματα στην υψηλότερη συχνότητα.   

Συχνότητα.Συχνότητα.   

Είναι αποδεδειγμένο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να νιώσεις οποιαδήποτε κατάθλιψη ή οποιαδήποτε θλίψη ενώ είσαι σε κατάσταση ευγνωμοσύνης.Είναι αποδεδειγμένο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να νιώσεις οποιαδήποτε κατάθλιψη ή οποιαδήποτε θλίψη ενώ είσαι σε κατάσταση ευγνωμοσύνης.

  Εφόσον έχω αναλάβει τη δική μου καθημερινή πρωινή ιεροτελεστία ευγνωμοσύνης,Εφόσον έχω αναλάβει τη δική μου καθημερινή πρωινή ιεροτελεστία ευγνωμοσύνης,   
έχω δει τεράστια διαφορά στην κατάσταση της ύπαρξής μου.έχω δει τεράστια διαφορά στην κατάσταση της ύπαρξής μου.   

Η ευγνωμοσύνη μας κάνει να νιώθουμε καλά όταν τη βιώνουμε.Η ευγνωμοσύνη μας κάνει να νιώθουμε καλά όταν τη βιώνουμε.   

Μας βοηθά να παρατηρήσουμε τι είναι ήδη καλό στη ζωή μας αντί για αυτό που είναι κακό ή λείπει.Μας βοηθά να παρατηρήσουμε τι είναι ήδη καλό στη ζωή μας αντί για αυτό που είναι κακό ή λείπει.

  Αυτό μας βοηθά να αναπτύξουμε θετικά συναισθήματα για τον εαυτό μας και τη ζωή μας.Αυτό μας βοηθά να αναπτύξουμε θετικά συναισθήματα για τον εαυτό μας και τη ζωή μας.   

Αυξάνει επίσης την ανθεκτικότητά μας.Αυξάνει επίσης την ανθεκτικότητά μας.   
Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητά μας να ανακάμπτουμε και να αναρρώνουμε γρήγορα από αναποδιές ή αγχωτικές καταστάσεις.Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητά μας να ανακάμπτουμε και να αναρρώνουμε γρήγορα από αναποδιές ή αγχωτικές καταστάσεις.   

Έρευνες έχουν δείξει ότι η καθημερινή πρακτική ευγνωμοσύνης μπορεί να αυξήσει την επίτευξη των στόχων και να μας κάνει να ασκούμαστεΈρευνες έχουν δείξει ότι η καθημερινή πρακτική ευγνωμοσύνης μπορεί να αυξήσει την επίτευξη των στόχων και να μας κάνει να ασκούμαστε
συχνότερα.συχνότερα.   

Σκέψου το όφελος που μπορούν να έχουν αυτά τα δύο τελευταία με τη πορεία μας στην εκγύμναση.Σκέψου το όφελος που μπορούν να έχουν αυτά τα δύο τελευταία με τη πορεία μας στην εκγύμναση.

Πιες τον καφέ/το τσάι σου και καθίστε σε ένα ωραίο ήσυχο μέρος.Πιες τον καφέ/το τσάι σου και καθίστε σε ένα ωραίο ήσυχο μέρος.   
Απλά αφιέρωσε 3-5 λεπτά.Απλά αφιέρωσε 3-5 λεπτά.   

Είτε γράψε είτε πες το, αλλά νιώσε πραγματικά τη συγκίνηση και την αγάπη μέσα σου της ευγνωμοσύνηςΕίτε γράψε είτε πες το, αλλά νιώσε πραγματικά τη συγκίνηση και την αγάπη μέσα σου της ευγνωμοσύνης



ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

Σκέψου για τι είσαι ευγνώμων σε σχέση με τη δουλειά, τις φιλίες, μεΣκέψου για τι είσαι ευγνώμων σε σχέση με τη δουλειά, τις φιλίες, με
παλιότερα γεγονότα ή τις συνθήκες της ζωής σου.παλιότερα γεγονότα ή τις συνθήκες της ζωής σου.  

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

Αυτό τείνει να προκαλεί περισσότερη ευγνωμοσύνη παρά να εστιάζεις σεΑυτό τείνει να προκαλεί περισσότερη ευγνωμοσύνη παρά να εστιάζεις σε
πράγματα.πράγματα.  

Έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της αυτόματης βελτίωσης των σχέσεών μας.Έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της αυτόματης βελτίωσης των σχέσεών μας.  

Νιώσε πραγματικά τη συγκίνηση.Νιώσε πραγματικά τη συγκίνηση.  

Μην γράφεις απλώς μια επιφανειακή λίστα. Προσπάθησε να νιώσειςΜην γράφεις απλώς μια επιφανειακή λίστα. Προσπάθησε να νιώσεις
ειλικρινά το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης.ειλικρινά το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης.

  Αυτό μπορεί να απαιτήσει σημαντική προσπάθεια μερικές φορές.Αυτό μπορεί να απαιτήσει σημαντική προσπάθεια μερικές φορές.  




























