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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή



Τα «ιντερνετικά» νέα

Στο newsletter Μαρτίου, σας παρακινήσαμε 

να βάλετε πιο συνειδητά τη γιόγκα στην 

καθημερινότητά σας, αφιερώνοντας 

5 λεπτά την ημέρα στην άσκηση που 

ορίσαμε για σας. Ωστόσο, όπως δυστυχώς 

διαπιστώσαμε αργότερα, τα συνοδευτικά 

βίντεο με σούρυα και μπίτζα μάντρας που 

σας στείλαμε για να διευκολύνουμε την 

πρακτική σας, δεν άνοιγαν. Αυτό τον μήνα, 

τα προβάλλουμε σαν βίντεο στα ιντερνετικά 

νέα με την ελπίδα ότι θα σας εμπνεύσουμε  

να συνεχίσετε την καθημερινή σάντανά σας!

Και αν κατά την προσπάθεια ακούσετε τίποτα 
περίεργους θορύβους, μην το βάζετε κάτω! 
Για καλό είναι!

http://www.youtube.com/watch?v=Z
pgXZNxXYWo&feature=related

http://www.youtube.
com/watch?v=DYYW-
hoPHm0&feature=related

http://www.youtube.
com/watch?v=b4T-
yZ0hy1I&feature=related

Δεν το 

βάζουμε κάτω!

Ξύπνησα, 

Σήκωσα τα χέρια 

μου, Κούνησα τα γόνατά 

μου, Γύρισα τον σβέρκο 

μου...όλα κάνανε τον ίδιο ήχο: 

Κραααααααααααακ!!

....Κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Δεν 

είμαι γριά, Είμαι ΤΡΑΓΑΝΗ!!!

*Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας Ντορίνα 

Τσαντίλη που μας έκανε να γελάσουμε 

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

•  Ευχαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Σταρίδα, φίλο του μέλους μας Εύης 
Πολυαναγνωστάκη, ο οποίος κάλυψε οπτικοακουστικά την εκδήλωση 
του μαραθώνιου Σούρυα Ναμασκάρα. Χάρις σε εκείνον μπορείτε να 
απολαύσετε τις φωτογραφίες και τα επισυναπτόμενα βίντεο!!!



Η επικοινωνία του μήνα

Σήμερα, μετά τον μαραθώνιο έχω ένα ακόμη 
λόγο να λέω «όλα τέλεια». Έχω κολλήσει και το 
λέω ασταμάτητα! Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, 
γράφω τέτοια ώρα για να σπαταλήσω λίγο τον 
χρόνο και να πέσω ξερός. Είχα καιρό να αισθανθώ 
τόσο ωραία με την πάρτη μου. Έχω την εντύπωση 
επιτεύγματος – πίστευα ότι κάπου στη μέση θα τα 
παράταγα, αλλά δεν… κάθε άλλο! Ολοκλήρωσα 
όλο τον μαραθώνιο (μόνο ένα γύρο off). ΥΕΑΗ!!! 
Δεν περιγράφεται το συναίσθημα στο τέλος των 
γύρων. Ήθελα να ουρλιάξω από χαρά, όπως 
κάνω στα clubs ακούγοντας αγαπημένα μου 
κομμάτια – από χαρά όχι γιατί τελείωσε, αλλά 
επειδή τα καταφέραμε. Ο καθένας μπορεί να 
αποκόμισε διαφορετικά πράγματα, αλλά είμαι 
σίγουρος πως όλοι είμαστε νικητές. Αναφέραμε 
και ενεργειακά τι είναι σήμερα η μέρα. Κόλλαγε 
πολύ νομίζω όλη αυτή η προσπάθειά μας. Μπράβο 
μας! Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία για νέες 
εμπειρίες. Πάω για ύπνο τώρα…

Μανώλης Αθανασίου

«Ένας γύρος Σούρυα Ναμασκάρα αποτελείται από 24 άσανα, σε δύο σειρές των 12, 
φέρνοντας σε κάθε μισό γύρο το βάρος του σώματος από την άλλη πλευρά», διαβάζουμε 
στο εγχειρίδιο «Σούρυα Ναμασκάρα» του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι. Έχουμε λοιπόν 
και λέμε: ένας γύρος μας κάνει 24 άσανα, δύο γύροι μας κάνουν 48, τρεις γύροι μας 
κάνουν 72 κ.ο.κ. Οι 108 γύροι όμως πόσο μας κάνουν; 2592 άσανα! Μάλιστα, 2592. 
Πολύ επιβλητικός αυτός ο τετραψήφιος στόχος, σίγουρα, αλλά μήπως είναι για λίγους; 
Πρέπει να έχει κανείς άριστη φυσική κατάσταση, αντοχή, επιμονή και δύναμη για να το 
τολμήσει. Διαφορετικά ρισκάρει να αποτύχει και να γελοιοποιηθεί. Ή τουλάχιστον, αυτό 
φαντάζεται ο πιο φοβισμένος και άτολμος άνθρωπος που κρύβεται σε καθέναν από μας. 
Στην πραγματικότητα βέβαια, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Μόνο που για να το 
διαπιστώσει κανείς, χρειάζεται να επιστρατεύσει θάρρος, ώστε να επιλέξει τη συμμετοχή 
αντί για την αποχή και να αναμετρηθεί με τον φόβο, το άγνωστο και τα ίδια του τα 
όρια. Ανεξάρτητα από την εξαιρετική τους επίδοση, οι 20 γενναίοι συμμετέχοντες του 
μαραθωνίου Σούρυα Ναμασκάρα αξίζουν τα συγχαρητήριά μας πάνω από όλα επειδή 
τόλμησαν! Ας ακούσουμε τις εντυπώσεις τους:

“Αυτή τη φορά, ήμουν παρούσα περισσότερο 
σαν παρατηρήτρια. Περίμενα... περίμενα...
Τώρα θα πέσει ξερός κανείς να πάω να τον 
μαζέψω... Τίποτα! Ντούρασελ όλοι! Δυόμιση 
ώρες χαιρετούσαν ασταμάτητα τον ήλιο, ώσπου 
τους έκανε τη χάρη και πρόβαλε ολόλαμπρος μέσα 
από τα σύννεφα και τους αντάμειψε γεμίζοντάς 
τους  ικανοποίηση για το κατόρθωμά τους, 
ζωτικότητα και ευεξία. Συγχαρητήρια σε όλους!!!

Σοφία Κρητικού

“Η εναρμόνιση της αδιάλειπτης ροής της κίνησης, 
με την δύναμη του ήχου των απαγγελλόμενων 
μάντρα από τους Bhakti Age, δημιούργησαν μια 
γαλήνια υπερβατική ατραπό που επιθυμείς ξανά.

 Έφη Κασάπη
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107 και μια ανάσες για να «χαθείς» κάπου 
ανάμεσα στον εαυτό σου και στην ένταση την 
στιγμής... Ευχαριστούμε πολύ!

Γιώργος Σπυράκης

Επειδή επέστρεψα στη γιόγκα μετά από πολύ 
καιρό αντιμετώπισα μερικά κολληματάκια… 
δηλαδή τα έφτυσα στους 10 πρώτους γύρους  
Ωστόσο το κλίμα ήταν πολύ καλό, με τη μουσική 
και τη θετική διάθεση και πραγματικά το 
απόλαυσα παρά ταύτα. Πρέπει να έφτασα τους 
30 χαιρετισμούς τελικά! Μπράβο στην υπόλοιπη 
παρέα που τα κατάφερε και ευχαριστώ τον 
ήλιο που μας ζέστανε με τη μεγάλη του αγκαλιά.

Κατερίνα Νταλαγιώργου

Ήταν πράγματι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ξεχωριστό 
δώρο, όχι μόνο για τη γιορτή μου, αλλά και για την 
αρχή της άνοιξης, την αρχή της αλλαγής, γενικώς!  
Για όσους συμμετείχαν και στην προετοιμασία, όπως 
κι εγώ, φαντάζομαι η αίσθηση της ελαφρότητας 
κι ευεξίας, μετά από την εμπειρία αυτή, δεν ήταν 
έκπληξη. Το ξεχωριστό, αυτή τη φορά, ήταν πως 
όλα τα παραπάνω καθώς και η χαλαρή και θετική 
διάθεση διήρκησαν το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. 
Κάποια πιασίματα ένιωσα την επόμενη-μεθεπόμενη 
μέρα.Επίσης, βρήκα εντυπωσιακό ότι ο χρόνος 
δεν φάνηκε να έχει καμιά σημασία: είτε μια ώρα, 
είτε δύο ή παραπάνω, η κόπωση ήταν απούσα. 
Συνολικά, χάρηκα πολύ που συμμετείχα τόσο στην 
προετοιμασία, όσο και στον μαραθώνιο!
Είναι μια μοναδική εμπειρία, που θα ήθελα να 
επαναλάβω και γι’ αυτό τολμώ να προτείνω την 
καθιέρωση του μαραθώνιου Σούρυα Ναμασκάρα, 
για παράδειγμα, δυο φορές το χρόνο: μια φορά, 
το χειμώνα, σε εσωτερικό χώρο και μια την άνοιξη, 
όπως φέτος, έξω, στη φύση. Με φ-ηλιακούς 
χαιρετισμούς

Εύη Πωλαναγνωστάκη
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Τη στιγμή που αποδέχτηκα ότι και να μην 
τα καταφέρω δεν θα  αλλάξει και η ροή της 
ιστορίας… και χαλάρωσα μέσα σε αυτό, τότε 
ήταν που μου απόλαυσα μία από τις ωραιότερες 
εμπειρίες της ζωής  μου. 108 γύρους Σούρυα 
Ναμασκάρα. Νιώθω πολύ τυχερή που δεν 
υπέκυψα στα πονηρά παιχνίδια του νου και 
αφέθηκα στην προτροπή της δασκάλας μου. Και 
εκείνη πολύ απαλά με τοποθέτησε ένα σκαλάκι 
υψηλότερα στη βαθμίδα της αυτοεκτίμησης μου! 

Ελένη Γεροκωστοπούλου

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τον μαραθώνιο 
και στέλνω αυτό το mail για να μοιραστώ αυτή 
την ωραία εμπειρία μαζί σας! Ήμασταν μια δυνατή 
ομάδα σε ένα όμορφο περιβάλλον ακούγοντας 
τους ήχους της φύσης και των μουσικών που 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να φέρουμε 
εις πέρας τους 108 γύρους… και τα καταφέραμε! 
Μου φαντάζει σαν όνειρο αλλά συνέβη! Είναι 
απίστευτο τι μπορεί να κάνει το σώμα όταν 
βρίσκεται σε σωστή συνεργασία με τον νου και την 
αναπνοή. Η κίνηση έρχονταν και έφευγε φυσικά 
και αρμονικά. Έχοντας λίγο διαβάσει για την 
ερμηνεία των σούρυα μάντρα, αυτά τα υπέροχα 
απλά λόγια  για τον ήλιο, την πηγή του φωτός, 
της ζεστασιάς ,της ζωτικότητας, ήταν ως φαίνεται 
αρκετά δυνατά για να μας παροτρύνουν να 
ολοκληρώσουμε τη Σούρυα Ναμασκάρα.

Νάσια Παπαδημητρίου-Καρβουνοπούλου

Σαν πας να βρεις την Ντούργκα…
και ρθεις με το καλό...
ρίξε ένα μαραθώνιο σούρυα...
να φύγει το κακό...!
 Χαιρετισμός σ’ αυτόν που που ζέστανε την καρδιά μου!
 Χάρι Ομ τατ Σατ!

Μαρία Πολυδώρου

•  Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα και τη Νάσια και που μας φιλοξένησαν 
στον πανέμορφο χώρο τους! Εάν είστε φίλοι του paintball ή ψάχνετε χώρο 
για να γιορτάσετε το πάρτι γενεθλίων σας, αλλά και για οποιαδήποτε 
άλλη εκδήλωση, σας τους συστήνουμε ανεπιφύλακτα! Δείτε περισσότερες 
πληροφορίες στο σάιτ τους, www.paintballers.org  



Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι 
και ο άνθρωπος δεν έρχεται στη ζωή σαν 
ένας άγραφος πίνακας, αλλά είναι ήδη 
από τη γέννησή του εφοδιασμένος με 
βιολογική γνώση - απόσταγμα της εμπειρίας 
αναρίθμητων γενεών που έζησαν πριν από 
αυτόν και κατάφεραν να προσαρμοστούν 
και να επιβιώσουν στην πορεία 
εκατομμυρίων χρόνων. Αυτή η βιολογική 
γνώση του ανθρώπου για το περιβάλλον 
του είναι ενσωματωμένη σε ένα εξαιρετικά 
σύνθετο και εκλεπτυσμένο νευρικό 
σύστημα που, ήδη από την 
αρχή της ζωής, τον ωθεί να 
προσεγγίζει ότι τον βοηθά να 
συντηρηθεί και να αποφεύγει 
ότι τον εκθέτει σε κίνδυνο. 
Ως αποτέλεσμα, 
υποστηρίζουν οι 
εξελικτικοί βιολόγοι, τα 
μεγάλα ανθρώπινα κίνητρα, 
η επιθυμία και ο φόβος, είναι 
κοινά για όλους και αποτελούν 
συνήθως πολύτιμα εφόδια για 
την επιβίωσή μας.

Ωστόσο, μολονότι 
μοιραζόμαστε πολλές κοινές 
προδιαθέσεις, καθένας μας 
επηρεάζεται διαφορετικά από 
την ανατροφή και την εμπειρία 
του, με αποτέλεσμα στην πορεία 
να διαμορφώνει επιπλέον 
ιδιοσυγκρασιακές επιθυμίες 

και φόβους. Αυτές οι πιο προσωπικές 
εγγραφές επηρεάζουν τη χημεία και την 
πλαστικότητα του σώματος γενικά και 
του εγκεφάλου μας ειδικότερα, και ως εκ 
τούτου αφήνουν ευδιάκριτα αποτυπώματα 
στη νόηση και τη συμπεριφορά μας. 
Σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες,  οι 
υποφλοιώδεις δομές που ελέγχουν τον 
φόβο, κυρίως η αμυγδαλή, έχουν πολύ 
περισσότερες συνδέσεις προς τον φλοιό, 
που συντονίζει τις ανώτερες γνωσιακές 

λειτουργίες, από όσες έχει ο φλοιός 
προς αυτές. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει 
ότι οι αυτόματες συναισθηματικές 
αντιδράσεις του ασυνείδητου νου 
εύκολα παρεισφρέουν στη συνειδητή 
σκέψη και την καταλαμβάνουν, ενώ 

είναι πολύ δύσκολο να γίνει το 
αντίστροφο.  

Δεν είναι όμως ακατόρθωτο. 
Αν ο φόβος που έχουμε 

αναπτύξει και γενικεύσει αποτελεί 
μάθηση που έχει παγιωθεί, τότε 

ένας έξυπνος τρόπος για να τον ξε-
μάθουμε, είναι η συστηματική έκθεση 
στο φοβογόνο ερέθισμα, ώσπου να 
εμπεδωθεί μια νέα, πιο προσαρμοστική 
μάθηση. Ασφαλώς, η αυθόρμητη τάση 
μας είναι να απομακρυνόμαστε από τον 
κίνδυνο και να αποφεύγουμε αυτό που 
μας φοβίζει, για αυτό και χρειάζεται να 
επιστρατεύουμε μεγάλα αποθέματα 
θάρρους για να αντιμετωπίζουμε τους 

Η σκέψη του μήνα
 «Κάνε αυτό που φοβάσαι περισσότερο και ο 

θάνατος του φόβου είναι εγγυημένος»

Mark Twain

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή
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Χορτοφαγική μαγειρίτσα 
Εάν η αγάπη σας για τα έθιμα και τις παραδόσεις 
συγκρούεται με την απροθυμία σας να γευτείτε 
εντεράκια ζώων, έχουμε την κατάλληλη λύση 
για σας. Δοκιμάστε την πεντανόστιμη μαγειρίτσα 
μανιταριών και θα μας θυμηθείτε!

Μαγειρίτσα με μανιτάρια
Υλικά για 6 άτομα
• 700 γραμ. διάφορα μανιτάρια • 10 φρέσκα 
κρεμμυδάκια • 1 φλιτζ. του καφέ ελαιόλαδο
• 1 φλιτζ. του καφέ ρύζι για σούπα • 5 φρέσκα φύλλα 
μαρουλιού • 200 γραμ. αντίδια • 1 φλιτζ. του καφέ 
άνηθο • 2 αυγά • χυμό από 1½ λεμόνι • αλάτι, πιπέρι

Παίρνουμε τα μανιτάρια και τα σκουπίζουμε καλά με ένα 
βρεγμένο πανί. Αν είναι μεγάλα τα κόβουμε σε κομμάτια. Πλένουμε 
καλά τα αντίδια και τα φύλλα μαρουλιού και τα κόβουμε σε 
χοντρά κομμάτια. Τα αφήνουμε να περιμένουν. Σε μια μεγάλη 
κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε μέσα τα 
φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Τα σωτάρουμε ελαφρά και 
προσθέτουμε το ρύζι. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα μανιτάρια. 
Δυναμώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν μέχρι να 
απορροφηθούν τα περισσότερα υγρά της κατσαρόλας. Προσθέτουμε 
μέσα τα φύλλα μαρουλιού και τα αντίδια. Ανακατεύουμε μέχρι να 
μαραθούν τα χορταρικά. Προσθέτουμε 2-3 ποτήρια νερό, αλατίζουμε 
και αφήνουμε τη σούπα μας να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά της 
ώρας. Ετοιμάζουμε το αυγολέμονο, χτυπώντας χωριστά τους κρόκους 
από τα ασπράδια των αυγών. Προσθέτουμε το λεμόνι, 2-3 κουτάλες 
από το μίγμα της σούπας και κατόπιν ρίχνουμε το αυγολέμονο μέσα 
στη σούπα. Ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε να πάρει μια βράση και 
η ψευτομαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. 

φόβους μας. Ωστόσο, 
μακροπρόθεσμα, αυτή η 
προσπάθεια μας δυναμώνει, 
μας χαλαρώνει και μας 
απελευθερώνει από 
δυσλειτουργικά μοτίβα που 
περιορίζουν σημαντικά τη 
ζωή μας. 

Ο φόβος και οι τεχνικές 
για την αντιμετώπισή του 
αποτελούν τα τελευταία 
χρόνια αντικείμενο εντατικής 
επιστημονικής  έρευνας, 
αλλά οι προβληματισμοί του 
ανθρώπου γύρω από τον 
φόβο είναι πολύ παλιότεροι 
και ανέκαθεν τον οδηγούσαν 
σε έρευνες και αναζητήσεις.

Στη γιογκική παράδοση, 
η έννοια των σαμσκάρα, 
των εντυπώσεων 
που απωθούνται και 
αποθηκεύονται στον 
ασυνείδητο νου, είναι 
ομόλογη της οπτικής των 
σύγχρονων νευροεπιστημών. 
Σύμφωνα με τον γιόγκι 
Πατάντζαλι, ο φόβος του 
θανάτου (αμπινιβέσα) είναι 
ο πρωταρχικός φόβος που 
κουβαλάμε όλοι ανεξαιρέτως 
στον ασυνείδητο νου και από 
τον οποίο πηγάζουν όλες 
οι φοβίες ή ανασφάλειες 
μας. Στις ινδικές γραφές 
αναφέρεται ότι η αμπινιβέσα 
οφείλεται στην προσκόλληση  
στο σώμα. Αν μειωθεί η 
προσκόλληση και αν από 
ενεργή κατάσταση γίνει 
λανθάνουσα, τότε ο φόβος 
του θανάτου μπορεί να 
μειωθεί σημαντικά.  

Σημείωση: Εάν θέλετε 
να γίνει εντελώς 
ελαφριά η μαγειρίτσα, 
αυγοκόψτε τη μόνο με 
ασπράδια αυγών. Έτσι 
δεν θα έχει ίχνος 
χοληστερίνης και θα 
είναι κατάλληλη και 
για τον πιο ιδιότροπο 
καλεσμένο μας.
Πηγή: http://www.
eliasmamalakis.gr/ 
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Η βιβλιοθήκη μας
Στο newsletter αυτού του μήνα εγκαινιάζουμε την καινούρια μας στήλη «Η βιβλιοθήκη 
μας», στην οποία κάθε μήνα θα σας παρουσιάζουμε έναν τίτλο από κάθε έναν από τους 
αγαπημένους μας εκδοτικούς οίκους, Γκαρούντα και Διόπτρα, των οποίων τα βιβλία 
διαθέτουμε για σας από το στούντιό μας. Από τις εκδόσεις Γκαρούντα επιλέξαμε το 
πολυαναμενόμενο Σρι Βιγκιάνα Μπαϊράβα Τάντρα, που μόλις κυκλοφόρησε. Από τις 
εκδόσεις Διόπτρα επιλέξαμε ένα βιβλίο που θα μας παρακινήσει να αντιμετωπίσουμε τους 
φόβους μας και να τολμήσουμε την αλλαγή που θέλουμε στον εαυτό μας. 

Σρι Βιγκιάνα Μπαϊράβα  
Τάντρα – Η Ανάβαση 
Σουάμι Σατυασανγκανάντα Σαρασουάτι

Το θέμα της Βιγκιάνα 
Μπαϊράβα Τάντρα είναι η 
ντάρανα, ή συγκέντρωση, ένα 
θέμα πολύ επίκαιρο σήμερα. 
Η νέα αυτή μετάφραση και 
ο σχολιασμός των κλασικών 
ταντρικών κειμένων μάς 
διαφωτίζουν γύρω από την 
πρακτική της ντάρανα, η 
οποία μέχρι πρόσφατα είχε 
γίνει γνωστή μόνο μέσω 
επιφανειακών επεξηγήσεων. 
Το κείμενο αποτελείται από 112 διαφορετικές 
ντάρανα ή τεχνικές συγκέντρωσης, τις οποίες μπορεί 
κανείς εύκολα να εντάξει στην καθημερινή του 
ζωή. Παρόλο που η ντάρανα είναι μια πρακτική που 
απευθύνεται σε μαθητές που διαθέτουν σταθερότητα 
και έλεγχο του νου, οι τεχνικές που περιλαμβάνονται 
στο βιβλίο αυτό παρέχουν και στον μαθητή με 
αφηρημένο νου μια μέθοδο για να αναπτύξει 
σταδιακά την συγκέντρωση και το διαλογισμό. 
Το έργο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας εις βάθος 
μελέτης της ντάρανα με την ταντρική αντίληψη του 
διαλογισμού, και επιβεβαιώνεται από την προσωπική 
εμπειρία της συγγραφέως. Περιλαμβάνει λεπτομερή 
εισαγωγή και παρουσιάζει τα αυθεντικά σανσκριτικά 
σλόκα με φωνητική μεταγραφή, μετάφραση και 
εκτενείς επεξηγήσεις.

Μπορείς! Η νέα επιστήμη της 
προσωπικής επιτυχίας
Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfield, 
Ron McMillan, Al Switzler
Κεντρική Ιδέα: Πώς να 
καταφέρετε να τηρήσετε τις 
υποσχέσεις για αλλαγή που 
δίνετε στον εαυτό σας τις 
οποίες συνεχώς αναβάλλετε.
Συνοπτική Περιγραφή:
Οι συγγραφείς του βιβλίου 
παρουσιάζουν τις αρχές της 
αλλαγής σε οποιονδήποτε 
τομέα. Βασίζουν αυτές τις 
αρχές σε  κοινωνιολογικές 
έρευνες που διεξήχθησαν τόσο από τους ίδιους, όσο 
και από άλλους επιστήμονες. 
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί... 
• Οι υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας κάθε 
Πρωτοχρονιά δεν τηρούνται παραπάνω από λίγες 
μέρες;
• Tο 95% των ανθρώπων που ξεκινούν μια δίαιτα 
αποτυγχάνουν; 
• Οι καταναλωτές συνηθίζουν να ξοδεύουν 
περισσότερα όταν είναι με παρέα παρά όταν 
ψωνίζουν μόνοι τους;
• Oι πιθανότητες διαζυγίου μειώνονται κατά 50% αν 
μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας; 


