3 Βήματα Για Να Ξεπεράσεις Οτι Σε Εμποδίζει
Να Εχεις Υγεία, Ευημερία και Αγάπη
* Στα Ιταλικά «Ποιος νοιάζεται!»

The Meraki Way TM
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έγραψα τον οδηγό αυτόν για να βοηθήσω τους πελάτες μου να ξεκινήσουν με την
εκπαιδευτική μέθοδο « The Meraki Way™», αλλά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κάποιος
και από μόνος του. Η εκπαιδευτική μέθοδος «The Meraki Way™» έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει όσους θέλουν να κάνουν μία σημαντική αλλαγή στην ζωή τους – μία νέα σχέση,
αλλαγή στην εργασία, ίσως ένα πρόβλημα υγείας.
Η εκπαιδευτική μέθοδος «The Meraki Way™» βοηθάει στο να αλλάξετε από το:
•

..να αισθάνεστε μπερδεμένοι με το πώς να πάρετε την καλύτερη απόφαση, στο να
βλέπετε καθαρά τί πραγματικά θέλετε.

•

..να κρατάτε τον εαυτό σας πίσω επειδή φοβάστε να ρισκάρετε, στο να νοιώθετε
ελεύθεροι να πειραματιστείτε με διαφορετικές επιλογές και ιδέες.

•

..να σκέφτεστε υπερβολικά κάθε σας βήμα, στο να πάρετε την απόφαση και να
προχωρήσετε εμπρός με σιγουριά & αυτοπεποίθηση.

Δημιούργησα αυτή τη μοναδική εκπαιδευτική διαδικασία, με το όνομα «The Meraki
Way™», για να βοηθήσω τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τέτοιου είδους προκλήσεις και
δυσκολίες δείχνοντάς τους μία άλλη προοπτική – ένα νέο τρόπο να συνδεθούν με τις
δύσκολες συνθήκες/περιστάσεις της ζωής τους ώστε να καταφέρουν να απελευθερωθούν
από αυτές. Η εκπαιδευτική διαδικασία « The Meraki Way™» είναι μία τεχνολογία αιχμής
που αλλάζει τα ως τώρα δεδομένα.

“Ότι φοβόμαστε να κάνουμε είναι συνήθως αυτό που
χρειαζόμαστε περισσότερο."
– Ralph Waldo Emerson

Όταν αποφασίσεις να βάλεις το παρελθόν πίσω σου κι επικεντρωθείς στο ποιος
πραγματικά είσαι στο παρόν, τότε είσαι ελεύθερος να έλξεις και να ζήσεις με περισσότερη
υγεία, ευημερία κι αγάπη.

©2018 www.PatriciaGozlan.com

Σελίδα |3

Το Μεράκι είναι μία λέξη που εμείς οι Έλληνες συνήθως χρησιμοποιούμε για να
περιγράψουμε τη στιγμή που κάποιος κάνει κάτι με την ψυχή του, με δημιουργία κι αγάπη.
Σημαίνει να βάζεις κάτι από τον εαυτό σου σε αυτό που κάνεις, ότι κι αν είναι αυτό. Η
προσωπική μου γνώμη για το «Μεράκι» είναι ότι το να βρίσκεσαι σε κατάσταση χαράς
είναι ο τρόπος που ο Θεός σου θυμίζει ποιος πραγματικά είσαι. Με άλλα λόγια, είσαι ο
ίδιος η ουσία της χαράς! Η μέθοδος «The Meraki Way™» είναι μία συνεχόμενη διαδικασία.
Έχοντας περάσει από τα στάδια της κάθαρσης, της σύλληψης και τη δημιουργίας κάτι νέου
σε ένα συγκεκριμένο τομέα, μπορείτε να επαναλάβετέ από την αρχή τα βήματα της
κάθαρσης, της σύλληψης και της δημιουργίας σε κάποιον άλλο τομέα της ζωής σας. Είναι
ένας ατέρμονος κύκλος.
ΚΑΘΑΡΣΗ: Η απελευθέρωση από εμπόδια και ανεπιθύμητες σκέψεις
ΣΥΛΛΗΨΗ: Οραματίζομαι την αλλαγή
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Πραγματοποιώ αυτό που είναι πιθανό
Σκοπός του οδηγού που κρατάτε στα χέρια σας είναι να σας βοηθήσει με το πρώτό στάδιο,
της ΚΑΘΑΡΣΗΣ.
Και μία τελευταία σημείωση πριν ξεκινήσουμε: Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποια
απορία ή χρειαστείτε βοήθεια θα βρίσκομαι στη διάθεση σας. Βρείτε μία στιγμή που έχετε
διαθέσιμο χρόνο, σε έναν άνετο χώρο με ησυχία για να κάνετε την άσκηση. Φανταστείτε
ότι μπαίνετε σε ένα ναό, κι αυτή είναι μία ιερή στιγμή για σας. Τυπώστε τις σελίδες με τις
ερωτήσεις και πάρτε μαζί σας κάποιες επιπλέον λευκές σελίδες σε περίπτωση που
θελήσετε να κρατήσετε περισσότερες σημειώσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε τα κενά
σχετικά με ένα θέμα που σας απασχολεί και νοιώθετε ότι δεν υπάρχει λύση ή ότι δεν έχετε
διαφυγή. Μη διστάσετε να μου στείλετε e-mail αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή θέλετε να
μοιραστείτε κάποια σκέψη/συναίσθημα που σας προκλήθηκε όση ώρα δουλεύατε με τις
ερωτήσεις. Στο τέλος του οδηγού έχω επιπλέον υλικό για εσάς.
Ας ξεκινήσουμε!

Patricia
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ΚΑΘΑΡΣΗ: H ΑΣΚΗΣΗ CHISSENEFREGA
Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας “The Meraki Way™” έχει να κάνει με την απελευθέρωση
σας από κάθε εμπόδιο ή από τις αρνητικές σκέψεις, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε με
το επόμενο στάδιο (σύλληψη) χωρίς τις γνώριμες, παλιές αμφιβολίες και φόβους, τα οποία
σας έχουν καθηλώσει από το να έχετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε.
Είναι όπως πριν από κάθε νέα σοδιά πρέπει να βγάλουμε όλα τα ζιζάνια και τα παλιά φυτά
από το χώμα.
Η Ιταλική έκφραση “Chissenefrega” σημαίνει “ποιος νοιάζεται;” ή αλλιώς είναι η γνωστή
Αγγλική έκφραση “who gives a damn”. Ονόμασα την άσκηση αυτή “Chissenefrega” γιατί το
αποτέλεσμα είναι ακριβώς να μην δίνεις πλέον σημασία στους φόβους και τις αμφιβολίες
που ανήκουν στο παρελθόν!

ΒΗΜΑ 1: ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙ / ΝΟΙΩΘΕΙΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ?
Οδηγίες: Τυπώστε την φόρμα της άσκησης ή χρησιμοποιήστε ένα καθαρό χαρτί για να
γράψετε τις απαντήσεις σας στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Ο ένας τομέα τις ζωής μου που αισθάνομαι ότι έχω ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ κολλήσει
(εγκλωβισμένος) είναι η.. :


Υγεία – η σχέση μου με τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική μου
ευημερία



Ευημερία – η σχέση μου με τα λεφτά, την οικονομική ασφάλεια, τη
καριέρα/εργασία ή τη ποιότητα ζωής



Αγάπη – η σχέση μου με την αγάπη, τη σεξουαλική ζωή, το γάμο, τη σχέση, την
οικογένεια μου ή με τον ίδιο μου τον εαυτό

2. Καταγράψτε το παράπονο σας στο συγκεκριμένο τομέα στην αρχή της σελίδας. Για
παράδειγμα, αν νοιώθετε ότι έχετε κολλήσει / εγκλωβισμένος στον τομέα της
ΑΓΑΠΗΣ, το παράπονο σας μπορεί να είναι «Δεν νοιώθω πλέον ποθητή από το
σύντροφό μου!»
3. Γιατί νοιώθεις κολλημένος/εγκλωβισμένος?
Θέλω να είμαι, να κάνω, να έχω ________________________________________,
Αλλά δεν μπορώ γιατί _________________________________________.
Παράδειγμα: Θέλω να το συζητήσω μαζί του, αλλά δεν μπορώ γιατί φοβάμαι ότι δεν
θα με καταλάβει.
4. Πόσο καιρό νοιώθεις κολλημένος/εγκλωβισμένος? Μέρες? Εβδομάδες? Μήνες?
Χρόνια?
5. Εάν δεν αλλάξει κάτι με αυτό το θέμα, πώς θα είμαι σε ένα χρόνο από τώρα? (ή
ακόμη, Πόσο χειρότερα θα μπορούσε το πρόβλημα αυτό να είναι σε ένα χρόνο από
τώρα?)
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6. Ποια είναι η μία πιο αρνητική σκέψη σας σε σχέση με αυτό το θέμα? (Αυτή είναι η
σκέψη με την οποία θα δουλέψετε στο επόμενο βήμα της άσκησης.)
Η πιο άσχημη σκέψη / μεγαλύτερος φόβος που έχω σχετικά με αυτό το θέμα είναι:
_____________________________.
Παράδειγμα: Ότι μπορεί να καταστραφεί ο γάμος μου.

ΒΗΜΑ 2: ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
Οδηγίες: Τώρα θα χρησιμοποιήσετε μία τεχνική του νευρό-γλωσσικού προγραμματισμού
(neuro-linguistic programming - NLP) για να διακόψετε τις συνδέσεις που υπάρχουν στον
εγκέφαλο σας με το νόημα των αρνητικών σκέψεων σας, ώστε να μην νοιώθετε πλέον
κολλημένος/εγκλωβισμένος από αυτόν τον φόβο. Είναι σημαντικό να κάνετε αυτήν την
άσκηση φωναχτά (όχι μέσα στο κεφάλι σας).
1. Πείτε τη ποιο άσχημη σκέψη σας δυνατά στον εαυτό σου
Παράδειγμα: Μπορεί να καταστραφεί ο γάμος μου.
2. Ανακατέψτε τη σειρά των λέξεων και ξανά-διαβάστε την πρόταση δυνατά
Παράδειγμα: Να μπορεί γάμος ο καταστραφεί μου.
3. Ανακατέψτε τη σειρά των λέξεων ξανά και διαβάστε την πρόταση δυνατά. Μην
ανησυχείτε αν ακούγεται περίεργα ή αισθάνεστε αστείος; αυτό σημαίνει ότι κάνετε
την άσκηση σωστά!
Παράδειγμα: Καταστραφεί ο μπορεί μου γάμος να.
4. Συνεχίστε να ανακατεύετε τις λέξεις και να διαβάζετε την πρόταση δυνατά ξανά και
ξανά εωσότου αισθανθείτε ουδέτερα με την σκέψη αυτή – εωσότου δηλαδή δεν
αισθάνεστε φόβο, πόνο, θυμό, λύπη κτλ.
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ΒΗΜΑ 3: ΚΑΝΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Οδηγίες: Σχεδιάστε ένα τετράγωνο πάνω σε ένα άσπρο χαρτί και μέσα στο τετράγωνο
ζωγραφίστε ένα πρόσωπο (η τυπώστε αυτή τη σελίδα). Το τετράγωνο αντιπροσωπεύει το
παράπονο (την ιστορία σας) από το Βήμα 1, και το πρόσωπο αντιπροσωπεύει αυτόν που
λέει το παράπονο/ιστορία (δηλαδή εσάς)

Blah blah blah
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1. Σταθείτε όρθιος και τοποθετήστε το χαρτί στο πάτωμα, εμπρός σας.
2. Όπως κοιτάτε το χαρτί στο πάτωμα, φανταστείτε ότι είστε ένας ουδέτερος
παρατηρητής που παρακολουθεί από μακριά καθώς κάποιος άλλος λέει την ιστορία
του ξανά και ξανά. Παρατηρήστε πόσο παγιδευμένος είναι μέσα στο «κουτί» με την
ιστορία του. Όσο περισσότερο την επαναλαμβάνει δυνατά, τόσο πιο αληθινό
αισθάνεται και το «κουτί» που τον περιβάλει.
3. Κάντε ένα βήμα πίσω ώστε να απομακρυνθείτε ακόμα πιο πολύ από το χαρτί που
βρίσκεται στο πάτωμα. Φανταστείτε ότι οι λεπτομέρειες πάνω στο χαρτί φαίνονται
λιγότερο καθαρά καθώς απομακρύνεστε. Η εικόνα φαίνεται μικρότερη, και είναι
πιο δύσκολο να διαβάσετε και να ακούσετε τις λέξεις.
4. Κάντε άλλο ένα βήμα πίσω και φανταστείτε ότι πλέον δεν μπορείτε καν να
ακούσετε την ιστορία, τίποτα δεν τραβάει πλέον την προσοχή σας στο χαρτί.
5. Κοιτάξτε γύρω σας στο χώρο και αφήστε το βλέμμα σας και την προσοχή σας να
περιπλανηθεί. Παρατηρήστε τί τραβά την προσοχή σας. Αυτή είναι η πραγματική
ελευθερία. Αυτή τη στιγμή έχετε την ελευθερία να επιλέξετε εσείς οι ίδιοι σε τι θα
δώσετε προσοχή.
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“Ένοιωσα μία ηρεμία δίχως την ανάγκη να σκέφτομαι ξανά και ξανά
όλα όσα μ’ εμποδίζουν να κάνω την αλλαγή που έχω τόσο ανάγκη.
Ένοιωσα έτοιμη να ξεκινήσω να σκέφτομαι και να οραματίζομαι τί
πραγματικά χρειάζομαι και πιο θα είναι το επόμενο μου βήμα.”
- Όλγα Κίτσου
Μετά την «κάθαρση» του μυαλού:


Μπορεί να αισθανθείτε ένα εσωτερικό αίσθημα χαράς κι ενθουσιασμού το οποίο
δεν ήταν τόσο έντονο πριν την άσκηση.



Μπορεί να αισθανθείτε για πρώτη φορά ότι δεν νοιώθετε το αίσθημα εγκλωβισμού
και χωρίς αρνητικές σκέψεις.



Μπορεί να αισθανθείτε περισσότερο απ’ ότι συνήθως την παρουσία σας στο εδώ
και τώρα και σε αρμονία με τον εαυτό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ακόμη δεν αισθάνεστε να έχετε καθαρό μυαλό και ηρεμία, επαναλάβετε τα
βήματα της άσκηση από την αρχή μέχρι να αισθανθείτε ότι έχετε αποβάλει τα αρνητικά
συναισθήματα. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία μερικές φορές
προτού καταφέρετε να αποβάλετε τις αντιστάσεις που υπάρχουν μέσα σας, ειδικά εάν
ζείτε με τα συναισθήματα αυτά για μεγάλο διάστημα.

Και τώρα τι;
Το επόμενο βήμα της διαδικασίας “The
Meraki WayTM είναι η “Σύλληψη” – το να
φανταστείτε τον εαυτό σας ως τον
δημιουργό για περισσότερη Υγεία, Ευημερία
και Αγάπη που τόσο επιθυμείτε να έχετε στη
ζωή σας.
Προτού καταφέρετε να δημιουργήσετε αυτό
που θέλετε στην πραγματική ζωή, θα πρέπει
πρώτα να το δημιουργήσετε μέσα σας.
Όσο πιο πραγματικό αρχίσετε να το αισθάνεσθε μέσα σας και με την ψυχή σας, τόσο πιο
ευκολά θα μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε και στην ζωή σας.
Με άλλα λόγια, στο στάδιο της “Σύλληψης”, στόχος είναι να νοιώσετε μία εσωτερική
επιθυμία τόσο δυνατή και πραγματική ώστε να νοιώθετε ότι μπορείτε να την
πραγματοποιήσετέ στο εδώ και τώρα, γιατί το μυαλό δεν μπορεί να διαχωρίσει την
φαντασία από την δημιουργία - τι είναι φανταστικό και τι πραγματικό.
Το στάδιο της “Σύλληψης” ανοίγει και χαράζει το δρόμο για την “Δημιουργία”.
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Τώρα που πήρες μία γεύση από τη μέθοδο “ The Meraki Way” θα χαρώ πολύ αν θέλεις
μπεις στην κοινότητα που έχω δημιουργήσει στο Facebook όπου επικοινωνούμε με όλα τα
μέλη σχετικά με την διαδικασία.
Ακολούθησε το παρακάτω σύνδεσμο για να μπεις στο group.
https://www.facebook.com/groups/greekmerakiway/
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PATRICIA GOZLAN
Γειά σας, ονομάζομαι Patricia Gozlan, και είμαι η
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Prosperous
Links SAGL. Παρέχω εξατομικευμένες υπηρεσίες
coaching (εκπαίδευσης) και ίασης από την έδρα
μου στο Λουγκάνο της Ελβετίας.
Είμαι απόλυτα δεσμευμένη με το σκοπό μου να
βοηθήσω και να καθοδηγήσω γυναίκες που
θέλουν να αφήσουν το παρελθόν πίσω, να
επικεντρωθούν στο ποιες πραγματικά είναι στο
παρόν, και να τις βοηθήσω να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους ώστε να
απολαμβάνουν περισσότερη υγεία, ευημερία κι αγάπη.
Η μέθοδος μου είναι μοναδική γιατί συνδέομαι μαζί τους από καρδιάς και με ένα
θεραπευτικό τρόπο δημιουργούμε ροή ενέργειας για περισσότερη υγεία, ευημερία κι
αγάπη.
Είμαι πιστοποιημένη θεραπεύτρια του NLP (neuro-linguistic programming) και μεθόδων
ενεργειακής ψυχολογίας. Μιλάω άπταιστα πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά,
Ελληνικά και Ισπανικά. Λατρεύω τα ταξίδια και μου αρέσει να δουλεύω με ανθρώπους από
όλο τον κόσμο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +393318598238
Website
Mail: info@patriciagozlan.com
Newlsletter
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