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Με το τέλοε των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα 
ο Σεπτέμβρηε αποτελεί ιδανική περίοδο επανεκκίνησηε, με θετική διάθεση 
και σωστέε αποφάσειε!

Νέοι στόχοι As αντλήσουμε δύναμη από όσα 
μάε εμπνέουν, θέτονταε τέλοε σε εκκρεμότη- 
τεε και προβλημάτιζε καταστάσειε που μαε 
απομυζούν ενέργεια. Εναρμονίζουμε τα «ναι» 
και τα «όχι» σύμφωνα μετιε επιθυμίεε μαε 
και κρατόμε σε απόσταση ασφαλείαε τουε 
«τοξικούε» ανθρώπουε. Αν εμείε δεν πιστέ
ψουμε στον εαυτό μαε και τιε δυνατότητέε του, 
κανείε δεν πρόκειται να μαε κάνει... δώρο όσα 
ονειρευόμαστε!
Εκφράζω ns σκέψειε μου. Αν δεν μιλήσουμε, 
αν δεν εξηγήσουμε με σταθερότητα και σαφή
νεια τιε ανάγκεε μαε, κανείε δεν θα γνωρίζει τι 
ακριβώε θέλουμε.
Τολμώ tis αλλαγέε. Μπορούμε να αντλή
σουμε ευκαιρίεε ακόμη και μέσα από την πιο 
δύσκολη συγκυρία Κάθε αλλαγή μάε αγχώνει 
και μαε αποσυντονίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι η νέα κατάσταση δεν μπορεί να εξελιχθεί 
προε όφελόε μαε. Χωρίε ωστόσο να παρασυ
ρόμαστε από τιε συγκυρίεε, δημιουργούμε εμείε 
το μονοπάτι που θέλουμε να βαδίσουμε. 
Φροντίζω όσουε αγαπώ. Οι αυξημένεε 
απαιτήσειε τηε καθπμερινότηταε και η κούραση 
που αισθανόμαστε για να αντεπεξέλθουμε μαε 
κάνουν «κακούε ακροατέε» των μηνυμάτων 
που μαε στέλνουν οι δικοί μαε άνθρωποι. Κι 
όμωε. Μπορούμε να προλάβουμε δυσάρεστεε 
καταστάσειε, δείχνοντάε αγάπη, φροντίδα και 
ουσιαστικό ενδιαφέρον. As λειτουργήσουμε 
προληπτικά και όχι πυροσβεστικά. Αν γνωρί
ζουμε τι συμβαίνει γύρω μαε, κερδίζουμε χρόνο 
και βελτιώνουμε την ποιότητα τηε ζωήε μαε.

Χρόνο για τον εαυτό μαε. Το «δεν προλαβαί
νω» συνήθωε έχει να κάνει με κακό προ
γραμματισμό. Επειδή όμωε δεν γίνεται να τα 
προλάβουμε όλα, θέτουμε προτεραιότητεε και 
προχωράμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα 
προβλήματα και τιε εκκρεμότητεε μέσα σε μια 
μέρα!
Ποιοτικόε ύπνο·. Τα ξενύχτια απορρυθμίζουν 
και αποδυναμώνουν τον οργανισμό. Το φωε 
τηε ημέραε μάε γεμίζει ενέργεια και μαε κάνει 
δημιουργικούε. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε νωρίε. 
Οταν ο οργανισμόε είναι ξεκούραστοε αποδίδει 
καλύτερα. Και, για να έχουμε καλό ύπνο, δεν 
κοιμόμαστε με γεμάτο στομάχι!
Ισορροπημένη διατροφή. Οχι σε αλκοόλ, λι
παρά και ζάχαρη. Ναι σε φυτικέε ίνεε, βιταμίνεε 
και αντιοξειδωτικά. Μήλα, μπανάνεε, αχλάδια, 
πορτοκάλια, σταφύλια, ακτινίδια, ρόδια αλλά 
και σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδια, πράσα, 
λάχανο, καρότο και ραπανάκια περιμένουν να 
πάρουν τη θέση τουε στο τραπέζ μαε! Ενισχύ
ουμε τον οργανισμό με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, 
βασιλικό πολτό, πρόπολη και όχι μόνο!
Αφθονο νερό Ο ενυδατωμένοε οργανισμόε 
είναι πάντα ετοιμοπόλεμοε να αντιμετωπίσει 
κάθε αντιξοότητα.
Φθινοπωρινή κατάθλιψη. Οι επιστήμονεε 
την αποκαλούν Εποχιακή Συναισθηματική 
Διαταραχή. Το μειωμένο ηλιακό φωε προκαλεί 
βιοχημική ανισορροπία στον εγκέφαλο, που 
προκαλεί κατάθλιψη. Η αλλαγή των εποχών 
επηρεάζει τα επίπεδα μελατονίνηε και σεροτονί- 
νηε, που είναι φυσικέε ουσίεε οι οποίεε καθορί-
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Ofinvos για το σχολείο!
Η πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό, στο νη
πιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή στο 
λύκειο, έφτασε! Κάθε νέα συνθήκη προκαλεί 
στο παιδί άγχοε και ανασφάλεια. Σταθείτε 
δίπλα του.
Συναηοφασίστε για τον χώρο του. Εκεί 
θα μελετά και θα περνά αρκετέε ώρεε τηε 
ημέραε. Κάντε μαζί τιε σχετικέε αγορέε, ώστε 
βιώνονταε τη διαδικασία να προετοιμαστεί 
ψυχολογικά.
Εξηγείστε με ειλικρίνεια. Μην ωραιοποιή
σετε αλλά ούτε και να δραματοποιήσετετην 
κατάσταση. Να αισθανθεί ότι είναι κάτι φυσιο
λογικό για την εξέλιξή του. Ομωε, μη συζττάτε 
συνεχώε για το σχολείο. Δώστε στο παιδί την 
ευκαιρία να κάνει και κάτι άλλο.
Ρουτίνα που γεννά ασφάλεια. Το παιδί αγα
πά το σταθερό πρόγραμμα. Ετσι, θα εγκλιματι- 
σθεί με τιε λιγότερεε δυνατέε αναταράξειε. 
Καλέs συνήθειεε. Καλόε ύπνοε και καλό 
πρωινό. Ωρα για λιγότερη τηλεόραση και 
ηλεκτρονικό υπολογιστή!
Δώστε δύναμη στο παιδί. Ενθαρρύνετέ το 
να είναι κοινωνικό για να αποκτήσει ευκολό
τερα νέουε φίλουε. Αν πηγαίνει στον παιδικό 
σταθμό και ζττά να μείνετε μαζ του, κάντε 
το τιε πρώτεε μέρεε και μειώστε σταδιακό 
τον χρόνο. Ακούστε με προσοχή όσα έχει να 
σαε πει. Να είστε σε συνεχή επικοινωνία με 
δασκάλουε/εκπαιδευτικούε. Μην τουε εκθέ
τετε στα μάτια του παιδιού, ακόμη κι αν είστε 
δυσαρεστημένοι με τη συνεργασία τουε.

ζουν τον ύπνο και την ψυχολογία μαε. Ετσι, το 
φθινόπωρο νιώθουμε λύπη, ανησυχία, άγχοε, 
κούραση, υπνηλία, διάθεση απομόνωσηε αλλά 
και... λιγούρεε για υδατάνθρακεε. Συνήθωε τα 
συμπτώματα εντείνονται τον χειμώνα. Για να τα 
αποφύγουμε αυξάνουμε τον χρόνο έκθεσή μαε 
στο ηλιακό φωε.
Κινούμαστε, Περπατάμε ή χρησιμοποιούμε 
ποδήλατο! Ανεβαίνουμε από τιε σκάλεε και 
ξεχνάμε το ασανσέρ. Μια μικρή βόλτα κάθε 
απόγευμα είναι ο καλύτεροε τρόποε για να 
αποφορτιστούμε και να ολοκληρώσουμε τη 
μέρα μαε.
Άκούμε τον οργανισμό μαε! Ο οργανισμόε 
έχει τη δική του γλώσσα. Μιλά για τιε ανάγκεε 
του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσω 
διαφόρων συμπτωμάτων που λειτουργούν σαν 
«καμπανάκι», που στόχο έχει να μαε θέσει σε 
εγρήγορση. Οσο νωρίτερα ανταποκριθούμε 
στον «συναγερμό» του τόσο ευκολότερα θα 
αντιμετωπίσουμε την... απειλή.
Τσεκ απ! Ελέγχουμε μετιε ανάλογεε προλη- 
πτικέε εξετάσειε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο οργανισμόε μαε. Η πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία!
Μικρέε σποδράσειε. Ο Σεπτέμβρηε είναι ο 
καλύτεροε μήναε για εκδρομέε τα Σαββα
τοκύριακα. Δεν θέλει πολλά χρήματα, αλλά 
επινοητικότητα! Ετσι, καμία Δευτέρα δεν θα μαε 
βρει κακόκεφουε...


