20 γνωρίσµατα των ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να είναι...ευτυχισµένοι!
Η ευτυχία αποτελεί κοινή επιδίωξη όλων των ανθρώπων. Κανείς δεν θέλει να είναι σκυθρωπός και λυπηµένος.
Όλοι έχουµε γνωρίσει ανθρώπους που καταφέρνουν να είναι ευτυχισµένοι, ακόµη και εν µέσω κάποιας αγωνιώδους δοκιµασίας στη ζωή
τους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δε νιώθουν πόνο, θλίψη ή λύπη - απλά, δεν αφήνουν αυτά τα συναισθήµατα να κατακλύσουν την ζωή τους.
Πώς το καταφέρνουν; Έρευνες αποκαλύπτουν 20 κυρίαρχα γνωρίσµατα των ευτυχισµένων ανθρώπων:
1. Εκτιµούν τη ζωή
Είναι ευγνώµονες που ξυπνούν κάθε πρωί. Αναπτύσσουν µία παιδική αίσθηση θαυµασµού για τη ζωή και εστιάζουν στην οµορφιά της
κάθε στιγµής. ∆εν παίρνουν τίποτε ως δεδοµένο - προσπαθούν να αδράξουν την κάθε στιγµή και αγνοούν τις µικρές αναποδιές.
2. ∆ιαλέγουν τους φίλους τους σοφά
Περιτριγυρίζονται από άλλους χαρούµενους, θετικούς ανθρώπους που µοιράζονται τις αξίες, την ηθική και τους στόχους τους.
Ανθρώπους που τους ενθαρρύνουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Φίλους που τους αγαπούν
και τους αποδέχονται γι' αυτό που είναι και που είναι εκεί όταν χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας.
3. Είναι ανεκτικοί
Αποδέχονται και σέβονται τους άλλους γι' αυτό που είναι και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Προσεγγίζουν τους
συνανθρώπους τους µε καλοσύνη και γενναιοδωρία. Βοηθούν όταν µπορούν, χωρίς να προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον.
4. Μαθαίνουν συνεχώς
Ενηµερώνονται για ότι έχει να κάνει µε την καριέρα και τα ενδιαφέροντά τους και δοκιµάζουν συνεχώς νέα, και πολλές φορές τολµηρά,
εγχειρήµατα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.
5. Εστιάζουν στην λύση, όχι στο πρόβληµα
Αντί να .βουλιάξουν στην αυτολύπηση, µε το που έρχονται αντιµέτωποι µε ένα πρόβληµα, καταπιάνονται µε το να βρουν λύση. ∆εν
αφήνουν τις αντιξοότητες να επηρεάζουν την διάθεσή τους και εστιάζουν στην καλή πλευρά των όποιων προβληµάτων - βλέπουν κάθε
εµπόδιο σαν µία ευκαιρία να κάνουν µία αλλαγή προς το καλύτερο. Άλλωστε, ουδέν κακόν αµιγές καλού!
6. Κάνουν τη δουλειά που αγαπούν
Ορισµένες έρευνες έχουν δείξει ότι ως και 80% των ανθρώπων δεν αγαπούν την δουλειά τους - µε τέτοιο ποσοστό, δεν είναι έκπληξη που
υπάρχουν τόσοι δυστυχισµένοι άνθρωποι στον κόσµο! Η πραγµατικότητα είναι ότι περνάµε ένα πολύ µεγάλο µέρος της ζωής µας
δουλεύοντας, εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να επιλέξουµε µια δουλειά που µας αρέσει, όπως επίσης και να βρίσκουµε χρόνο για τα
άλλα ενδιαφέροντά µας και τις ασχολίες που µας ευχαριστούν.
7. Απολαµβάνουν τη ζωή
Ξέρουν να ζουν στο παρόν και να απολαµβάνουν τις µικρές χαρές της ζωής: ένα ηλιοβασίλεµα, µία βόλτα στη φύση, την παρέα ενός
αγαπηµένου προσώπου, µια µέρα κοντά στη θάλασσα, την µυρωδιά των λουλουδιών. ∆εν µένουν προσκολληµένοι στο παρελθόν, ούτε
ανησυχούν διαρκώς για το µέλλον.
8. Γελούν συχνά
∆εν παίρνουν τον εαυτό τους ή τη ζωή .πολύ σοβαρά! Αντιµετωπίζουν µε χιούµορ τις καταστάσεις, ακόµα και τα προβλήµατα, και δεν
διστάζουν να γελάσουν µε τον εαυτό τους. Στο κάτω κάτω, ουδείς τέλειος! Προσπαθούν, όταν βέβαια το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να
βλέπουν την αστεία πλευρά των πραγµάτων και µε το χιούµορ τους να .ελαφραίνουν την ατµόσφαιρα.
9. Ξέρουν να συγχωρούν
Η κακία και το µίσος πληγώνουν, πρωτίστως, .εµάς τους ίδιους. Η συγχώρεση προσφέρει γαλήνη και ηρεµία. Και βέβαια, εκτός από το να
συγχωρούµε τον διπλανό µας, πρέπει να µπορούµε να συγχωρούµε και τον εαυτό µας για τα λάθη ή τις παραλείψεις του.
10. Αισθάνονται ευγνωµοσύνη
Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την αξία όσων έχουν, αισθάνονται ευγνωµοσύνη γι' αυτά και την εκφράζουν. Ακόµα και για
τα πράγµατα που οι περισσότεροι θεωρούν δεδοµένα: για την υγεία τους, το σπίτι, τη δουλειά τους, την οικογένεια τους και τους φίλους

τους.
11. Επενδύουν στις σχέσεις
Καλλιεργούν και προστατεύουν τις σχέσεις τους µε την οικογένεια και τους φίλους τους, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο και
ενδιαφέρον. Είναι υποστηρικτικοί µε τους άλλους, δείχνουν κατανόηση και αγάπη και κρατούν τις υποσχέσεις τους.
12. Είναι ειλικρινείς
Η ειλικρίνεια .απλοποιεί τη ζωή! Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι είναι ειλικρινείς µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους και βασίζουν τις
πράξεις και τις αποφάσεις τους στην εντιµότητα.
13. Ασχολούνται µε το εαυτό τους, όχι µε τους άλλους
Εστιάζουν στο να φτιάξουν τη δική τους ζωή όπως την θέλουν και στη φροντίδα του εαυτού τους και των αγαπηµένων τους προσώπων.
∆εν ασχολούνται ιδιαίτερα µε το τι λένε ή κάνουν οι άλλοι, δεν κρίνουν και δεν καταπιάνονται µε κουτσοµπολιά και δολοπλοκίες.
Αποδέχονται ότι ο καθένας έχει δικαίωµα να ζει τη ζωή του όπως θέλει - όπως και οι ίδιοι άλλωστε!
14. Είναι αισιόδοξοι
Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι βλέπουν πάντα το ποτήρι µισογεµάτο. Εστιάζουν στην θετική πλευρά κάθε κατάστασης - υπάρχει, ακόµα και
αν ορισµένες φορές είναι, αρχικά, αδύνατον να την εντοπίσουµε. ∆ιώχνουν συνειδητά τις αρνητικές σκέψεις και τις αντικαθιστούν µε
θετικές. Αποδέχονται ότι όλα συµβαίνουν για κάποιο λόγο, τον οποίο µπορεί βέβαια ποτέ να µην µάθουν.
15. Αγαπούν άνευ όρων
Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι δέχονται τους άλλους γι' αυτό που είναι και δεν βάζουν όρια ή προϋποθέσεις για την αγάπη τους. Ακόµα και
όταν δεν συµφωνούν ή δυσαρεστούνται από τις πράξεις των αγαπηµένων τους, δεν παύουν να τους αγαπούν.
16. Είναι επίµονοι
∆εν το βάζουν κάτω. Αντιµετωπίζουν την κάθε δυσκολία ως ένα ακόµα βήµα πιο κοντά στον στόχο τους. ∆εν σταµατούν να προσπαθούν
ποτέ, εστιάζουν στις επιθυµίες τους και τις διεκδικούν.
17. Προλαµβάνουν τις καταστάσεις που µπορούν να ελέγξουν
Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι δεν χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αλλάξουν καταστάσεις που είναι εκτός του ελέγχου τους και αποδέχονται
αυτά που δεν µπορούν να αλλάξουν. Γι' αυτά όµως που µπορούν, φροντίζουν να προλαµβάνουν τις καταστάσεις και να παίρνουν τον
έλεγχο, προκειµένου να δηµιουργήσουν το αποτέλεσµα που επιθυµούν. ∆εν περιµένουν να τους προλάβουν οι εξελίξεις.
18. Φροντίζουν τον εαυτό τους
Φροντίζουν την υγεία τους, το σώµα και το πνεύµα τους. Προσέχουν τη διατροφή τους, ασκούνται, ξεκουράζονται, κάνουν προληπτικούς
ελέγχους την υγεία τους και κρατούν το µυαλό τους σε εγρήγορση. Αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και στα ενδιαφέροντα τους.
19. Έχουν αυτοπεποίθηση
Οι ευτυχισµένοι άνθρωποι αποδέχονται τον εαυτό τους για αυτό που είναι - δεν προσπαθούν να προσποιηθούν κάτι διαφορετικό.
Γνωρίζουν τον εαυτό τους, τις επιθυµίες τους, τα πιστεύω και τα θέλω τους, τα όρια και τις αδυναµίες τους. Αισθάνονται σίγουροι για τον
εαυτό τους και τις επιλογές τους και δεν διαµορφώνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ευχαριστούν τους γύρω τους.
20. Είναι υπεύθυνοι
Πάνω από όλα, οι ευτυχισµένοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι είναι 100% υπεύθυνοι για τη ζωή τους. Αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη
διάθεσή τους, τη νοοτροπία τους, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα, τις πράξεις και τα λόγια τους. Παραδέχονται τα λάθη τους και
αναλαµβάνουν την ευθύνη εξίσου για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους.
Σας φαίνονται .απλοϊκά και προφανή; Ίσως στη θεωρία - δοκιµάστε, όµως, να τα εφαρµόσετε στη ζωή σας και .θα αναθεωρήσετε! Σε
κάθε περίπτωση, η ευτυχία είναι απόφαση. Το πρώτο βήµα είναι να αναλάβουµε την ευθύνη για την ευτυχία µας και να σχεδιάσουµε την
κατάκτησή της!
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