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The guardian

The Luck Factor του Richard Wiseman
«…αποφάσισα να ερευνήσω περισσότερο επιστημονικά την έννοια της
τύχης. Αποφάσισα πως το καλύτερο ήταν να εξετάσω γιατί κάποιοι
άνθρωποι είναι σταθερά τυχεροί ενώ άλλοι έχουν λίγη και κακή τύχη. […] 
Έβαλα αγγελίες σε εφημερίδες και περιοδικά εθνικής εμβέλειας, ζητώντας
να επικοινωνήσουν μαζί μου άνθρωποι που θεωρούσαν τον εαυτό τους
εξαιρετικά τυχερό ή άτυχο.  Κατά τη διάρκεια των ετών, 400 άντρες και
γυναίκες ζήτησαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην έρευνα.
Ο πιο νέος 18 ετών, φοιτητής, ο γηραιότερος 84 ετών, συνταξιούχος
λογιστής. Προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα –
επιχειρηματίες, βιομηχανικοί εργάτες, εκπαιδευτικοί, νοικοκυρές, γιατροί, 
γραμματείς και πωλητές. Αρκετά ευγενικοί όλοι, ώστε να μου επιτρέψουν
να θέσω τη ζωή και το μυαλό τους στο μικροσκόπιο.»



«Από αυτούς τους εθελοντές πήρα συνέντευξη, τους ζήτησα να
συμπληρώσουν ημερολόγια, προσωπικά ερωτηματολόγια, τεστ
ευφυΐας, και τους κάλεσα στο εργαστήριό μου για να πάρουν
μέρος σε πειράματα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι τύχη δεν
είναι μια μαγική ικανότητα ή το αποτέλεσμα τυχαίας
πιθανότητας. Ούτε γεννιούνται οι άνθρωποι τυχεροί είτε άτυχοι. 
Τουναντίον, παρόλο που τόσο οι τυχεροί όσο και οι άτυχοι
σχεδόν δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική αιτία της καλής και
της κακής τους τύχης, οι σκέψεις τους και η συμπεριφορά
είναι εν πολλοίς υπεύθυνες για την τύχη τους. Η έρευνά μου
αποκάλυψε πως οι τυχεροί άνθρωποι φτιάχνουν την καλή τους
τύχη μέσω τεσσάρων βασικών στοιχείων: Είναι επιδέξιοι στο να
δημιουργούν και να εντοπίζουν τις ευκαιρίες για τύχη, παίρνουν
αποφάσεις που φέρνουν τύχη, ακολουθώντας τη διαίσθησή
τους, πιστεύουν σε αυτοεκπληρούμενες προφητείες
προσδοκώντας το θετικό (καλό), υιοθετούν ευέλικτη στάση και
μετατρέπουν την κακή τύχη σε καλή.»



Ας δούμε τις ευκαιρίες για τύχη (πρώτο στοιχείο). 

«Έδωσα σε όλους, τυχερούς και άτυχους μία εφημερίδα και
τους ζήτησα να την ξεφυλλίσουν και να μου πουν πόσες
φωτογραφίες περιέχονταν. Κατά μέσον όρο, οι άτυχοι
χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά για να μετρήσουν τις
φωτογραφίες, ενώ οι τυχεροί χρειάστηκαν δευτερόλεπτα. Γιατί;
Διότι στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας υπήρχε ένα μήνυμα: 
«Μη μετράς άλλο – Υπάρχουν 43 φωτογραφίες σ΄ αυτή την
εφημερίδα.» Το μήνυμα καταλάμβανε το χώρο μισής σελίδας
[…] αλλά οι άτυχοι έτειναν να το προσπερνούν και οι τυχεροί να
το επισημαίνουν. Για να το διασκεδάσουμε, ένα δεύτερο μήνυμα
στα μισά των φύλλων ανακοίνωνε: «Μη μετράς, πες στον
υπεύθυνο πως είδες αυτό το μήνυμα και κερδίζεις $250.» Και
πάλι οι άτυχοι έχασαν την ευκαιρία, γιατί εξακολουθούσαν να
είναι πολύ απασχολημένοι με την αναζήτηση των
φωτογραφιών.»



Personality tests revealed that unlucky
people are generally much more tense
and anxious than lucky people, and
research has shown that anxiety
disrupts people’s ability to notice the
unexpected.

Τα τεστ προσωπικότητας αποκάλυψαν πως οι
άτυχοι άνθρωποι είναι γενικά πολύ πιο νευρικοί και
αγχώδεις από τους τυχερούς, και η έρευνα έδειξε
πως το άγχος διαταράσσει την ικανότητα των
ανθρώπων να παρατηρούν το μη αναμενόμενο.



- Σύμφωνα με τα παιδιά -



δάκρυα

διάλυση –παράλυση –απώλεια ελέγχου



αδιαθεσία –
στεναχώρια -
βάρος στην
ψυχή

δυσάρεστεςαντιδράσεις τουοργανισμού



φόβος – εσωστρέφεια –
παρορμητικές ενέργειες



απώλειες

αδράνεια



Τι μπορείς να
κάνεις.

Φόβους –
προκατασκευασμένες ιδέες
– τυχαία παραδείγματα

Δυνάμωσε! 



Απόσταση από την
προσκόλληση.

Καλή φυσική
κατάσταση.

Ελάττωση της έντασης.

Κάνουμε αυτό που μας
αγχώνει.



ανοιχτό μυαλό – αυτοεκτίμηση -
επικοινωνία



αυτοεκτίμηση - επικοινωνία

Χι, χι!!!
(με χιούμορ!)



Αυτοεκτίμηση



Δεν το συγκρίνουμε με άλλους.

Δεν αμφισβητούμε τις δυνατότητές και τις ικανότητές του.

Δεν το προστατεύουμε υπερβολικά.

Του δίνουμε ευκαιρίες για να εκφράζεται και να δρα.

Παλεύουμε μαζί με εκείνο την ανασφάλεια και το φόβο.

Το ενθαρρύνουμε να εκφράζει τα συναισθήματά του.

πολύ λίγο ελάχιστα

ΝΑΙ!!!!!!!



Το ενθαρρύνουμε να ρωτά (ακόμη κι αν εμείς δε
γνωρίζουμε τις απαντήσεις), να εξετάζει ένα θέμα από
πολλές πλευρές, να αναζητά τα αίτια, να σκέφτεται.

Το μαθαίνουμε να προσπαθεί να μπαίνει στην θέση
του άλλου, για να τον κατανοεί.

Να λέει τη γνώμη του και να παίρνει αποφάσεις, για
θέματα που το αφορούν, μαζί με τους γονείς.

ΝΑΙ;;;;;



Το καθοδηγούμε, ώστε να παίρνει
πρωτοβουλίες, 
έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Επιβραβεύουμε τη θετική συμπεριφορά, 
αλλά για την αρνητική δεν το κατακρίνουμε.

Συζητάμε ήρεμα μαζί του. Το ακούμε.

Το μαθαίνουμε να δέχεται την αποτυχία και
το παρηγορούμε.



Του επιτρέπουμε να λέει «όχι» και να διαφωνεί.

Έχουμε προσδοκίες από εκείνο. 

Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αξιών.

Φροντίζουμε να βιώνει θετικά συναισθήματα, 
ακόμη κι όταν το πλαίσιο δεν ευνοεί κάτι τέτοιο.



Τα θετικά συναισθήματα…
(Fredrickson, 1998, 2000)

• Ακυρώνουν τις συνέπειες των αρνητικών
συναισθημάτων

• Ενισχύουν την προσοχή
• Ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες
• Διευρύνουν το ρεπερτόριο επιλογών και δράσεων
• Δημιουργούν αίσθηση ευημερίας
• Ενισχύουν μακροχρόνια την σωματική, ψυχική και

κοινωνική ανθεκτικότητα
• Αυξάνουν τη δημιουργικότητα


