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Γεια σας! Είμαι η Πέγκυ Μουζάκη
Όραμά μου

το χτίσιμο μιας κοινωνίας χαρούμενων και με 
πληρότητα ανθρώπων

Η Ιστορία μου...
 Η ζωή είναι λίγη και λήγει…  

Όταν το διάβασα αναρωτήθηκα……
Γιατί βρίσκομαι εδώ;

Τι αγαπώ να κάνω στη ζωή μου;
 Ποιος είναι ο προορισμός μου;

 

Η μοιραία προσέγγιση στο σημείο των 50 
ετών, όπου είχα ήδη διανύσει το μεγαλύτερο 

μονοπάτι της ζωής μου, ήταν αφυπνιστική.
Η εσωτερική αναζήτηση ήταν για μένα 
μονόδρομος. Επιτυχημένο τραπεζικό στέλεχος, 
με οικονομική ευμάρεια και κοινωνικό sta-

tus ήταν κάποια από τα στοιχεία που με 
κρατούσαν μακριά από το όραμά μου. 

  Ένα όραμα που είχε να κάνει με τον 
«Άνθρωπο», πως μπορεί ο άνθρωπος 
να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος 
και να χτίσει μία νέα ταυτότητα βάσει 
των εμπειριών του, των βιωμάτων 
του και των συναισθηματικών του 
αναγκών. 
 Και κάπως έτσι «ξεκουνήθηκα από 
τον θρόνο μου» και άρχισα την 
αναζήτηση τρόπων.  
1ος μου σταθμός το 
ΕΚΠΑ. Έτσι τα έτη 2015 
και 2016  ολοκλήρωσα 
πιστοποιημένα προγράμματα 

του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
πάνω στην «Ψυχολογία της 

Προσωπικότητας», στην 
«Διαπαιδαγώγηση 

στην Παιδική και 



Γιατί σχεδίασα το workbook

Σχεδίασα το workbook αυτό για να σου δώσω την ευκαιρία να κατακτήσεις την 
γνώση του εαυτού σου, της σκέψης σου και της συμπεριφοράς σου!

Γνωρίζοντας την δύναμη των  «θεμελίων σου» έχεις την επιλογή και την δυνατότητα, 
μέσω των δικών μου ερωτήσεων και δικών σου απαντήσεων,  να χτίσεις την 
ταυτότητα που επιθυμείς αλλάζοντας τα «δομικά υλικά» που δεν σε ωφελούν και 
«αγοράζοντας» νέα που χτίζουν το οικοδόμημα που σε εκφράζει και σε εκπροσωπεί.

Εγώ το τόλμησα… και τα κατάφερα… Εσύ;

                  

Εφηβική Ηλικία» και στην «Οργάνωση και Προσωπική Συμβουλευτική». 
2ος  μου σταθμός το 2017 το Life Coaching με την απόκτηση του Diploma on Evi-
dence Based Coaching από το Athens Coaching Institute.  
3ος μου σταθμός το διάστημα 2017 έως  2019 οι σπουδές μου στο σύστημα του 
Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) στην Nlpgreece® και η πιστοποίηση ως 
Nlp Master Practitioner και NLP Global Trainer από το NLP University Santa Cruz of 
California.  
Ενδιάμεσα το 2018 εκπαιδεύτηκα και πιστοποιήθηκα σε επίπεδο  Facilitator στην 
μέθοδο εν-συνειδητότητας «Access Consciousness Bars». 
Και το 2021 εκπαιδεύτηκα και εξασκώ ως θεραπευτής στην μέθοδο «Άμεσης 
Προσωπικής Μεταμόρφωσης», «Rapid Personal Transformation». 
Διδάσκω στην Nlpgreece ® Certifications απ‘ευθείας από NLP University – Santa 
Cruz, California.                                                              
Δημιουργώ κατόπιν αιτήματος βιντεοσκοπημένες ή Live ομιλίες παρακίνησης για 
ενδυνάμωση στελεχών εταιρειών.
Τον Οκτώβριο του  2021 κυκλοφόρησε το 1ο μου βιβλίο «Η αρχιτεκτονική της 
προσωπικής ελευθερίας».Η διαδρομή αυτή με δίδαξε την πειθαρχία, την ανάληψη 
ευθύνης του εαυτού μου και την δύναμη της επιμονής και της υπομονής! 
Νιώθω Ενήλικη, πλήρης, ισορροπημένη και πλέον ο προορισμός μου είναι 
ξεκάθαρος. Βοηθώ ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους να φτάσει στην δική 
του ξεχωριστή αυτοπραγμάτωση! 
Είμαι πιστοποιημένη εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλος της 
εθελοντικής ομάδας Hopeaholics και του σωματείου της Mentoria Greece.
Με σεβασμό, αγάπη και αποδοχή, θα χαρώ να ακούσω την δική σου πορεία, τα δικά 
σου θέλω και να συμβάλω στην πραγματοποίησή τους.

Κλείσε μία πρώτη, μισάωρη
ΔΩΡΕΑΝ Συνεδρία γνωριμίας με την Πέγκυ

Κλείσε τη Συνεδρία

https://www.peggymouzaki.com/contact-peggy.html
https://www.peggymouzaki.com/contact-peggy.html
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Καθημερινά εισέρχονται στον εγκέφαλό μας, στον ασυνείδητο νου, μέσω των 5 
αισθήσεών μας,  περίπου 2.000.000 bits το δευτερόλεπτο,  πληροφορίες από το 

εξωτερικό περιβάλλον   τις οποίες καλείται ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί, να φιλτράρει 
μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών και από αυτές να διοχετεύσει μόλις 138 bits το 
δευτερόλεπτο φιλτραρισμένες στον συνειδητό νου.

Βάσει της διαδικασίας αυτής, κάτι βλέπουμε, κάτι ακούμε, κάτι μυρίζουμε και 

Χτίσε 
τη νέα σου Ταυτότητα

ΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

δημιουργεί 
συναίσθημα

εμπνέει 
συμπεριφορά

ενισχύει 
σκέψη



αυτομάτως δημιουργείται κάποια σκέψη η οποία 
προκαλεί κάποιο συναίσθημα και καταλήγει σε 
κάποια συμπεριφορά.
Η συμπεριφορά μας καθημερινά υποκινείται κατά 
ένα ποσοστό 95% από το ασυνείδητο κομμάτι του 
εαυτού μας. Στο κομμάτι αυτό περιλαμβάνονται 
όλες οι πεποιθήσεις, αξίες, πιστεύω και βιώματα 
βάσει των οποίων αποφασίζουμε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αναπαράγουμε 
γνώριμες συμπεριφορές και οικείες αντιδράσεις 
σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα συνήθως 
χωρίς συνειδητή επίγνωση. 

Αυτό μεταφράζεται σε:

•	 Πάλι δεν κατάφερα να ελέγξω τα νεύρα μου 
ή

•	 Κανείς δεν με καταλαβαίνει ή

•	 Είναι σαν να ζω το ίδιο έργο από την αρχή

Και ένα σωρό αντίστοιχες εκφράσεις που 
υποδηλώνουν ότι δεν ελέγχουμε την συμπεριφορά 
μας, τις αντιδράσεις μας ή την επικοινωνία μας.

Αυτό που εισπράττουμε παρόλα αυτά είναι 
τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς μας. 
Στην περίπτωση που μας ικανοποιούν είμαστε 
ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι και πλήρης. 

Στην αντίθετη περίπτωση την στιγμή που συμβαίνει 
ένα γεγονός  αναρωτιόμαστε…

•	 Γιατί πάλι; ή 

•	 Μονολογούμε … μα τι στο καλό κάνω 
λάθος;  ή

•	 Στην καλύτερη των περιπτώσεων, πως 
θα μπορούσα να σκέφτομαι διαφορετικά  
ώστε να βιώνω είτε χαρά, είτε ικανοποίηση, 

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955

Συνειδητός Νους

Ασυνείδητος Νους

Η συμπεριφορά 
μας καθημερινά 

υποκινείται κατά ένα 
ποσοστό 95% από το 

ασυνείδητο κομμάτι 
του εαυτού μας. 
“

mailto:peg.mouzaki%40gmail.com?subject=
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είτε γαλήνη και όποιο άλλο «θετικό» 
συναίσθημα επιθυμείτε να προσθέσετε.

Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να 
«ξοδεύουμε» χρόνο αναμασώντας μη ωφέλιμες 

συμπεριφορές. Όλοι μας επιζητούμε την ευτυχία στην 
ζωή μας χωρίς όμως να αναρωτηθούμε πως θα την 

προκαλέσουμε και πως θα την προσκαλέσουμε.

Ευτυχισμένη ζωή  είναι μία ζωή με ενσυναίσθηση, μία ζωή 
με εξέλιξη,  μία ζωή με ευελιξία και συνειδητότητα. Η ευτυχία δεν 

προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά από τον ίδιο μας τον 
εαυτό. Βρίσκεται μέσα μας αρκεί να ανακαλύψουμε τα στοιχεία εκείνα που 
είναι καλά κρυμμένα και την «μπλοκάρουν», να τα αναγνωρίσουμε και να 
τα αξιοποιήσουμε προς όφελός μας και προς όφελος των ανθρώπων που 
έχουμε επιλέξει να βρίσκονται στην ζωή μας.

Η συνειδητή μας ύπαρξη  συμβαίνει όταν αναλαμβάνουμε πλήρως την 
ευθύνη του εαυτού μας, της συνεχούς εξέλιξής  και εκπαίδευσής του.

Συνειδητότητα σημαίνει:

•	 Αναγνωρίζουμε την συμπεριφορά μας.

•	 Αποδεχόμαστε την συμπεριφορά μας.

•	 Αγκαλιάζουμε την συμπεριφορά μας.

•	 Αλλάζουμε τα στοιχεία που δεν μας ωφελούν.

•	 Αναζητούμε τρόπους να χτίσουμε αυτό που μας εκπροσωπεί.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την συμπεριφορά μας;

Το πρώτο βήμα είναι να αποποιηθούμε την έννοια της «τελειότητας και της 
ανάγκης να έχουμε πάντα δίκιο» και να είμαστε πρόθυμοι να 

αυτό-παρατηρηθούμε. 

Η τελειότητα είναι ουτοπία. Τουλάχιστον στον κόσμο αυτό που ζούμε. Κανείς 
από όλους εμάς τους ανθρώπους δεν είναι τέλειος  και όλοι εξελισσόμαστε, 
ο κάθε ένας με τον δικό του ρυθμό και σύμφωνα με την δική του επιθυμία 
για εξέλιξη. Οι περισσότερες από τις συμπεριφορές μας είναι ασυνείδητες 



και πηγάζουν από την αναπαραγωγή των συμπεριφορών των ατόμων που 
«ρουφήξαμε» στην παιδική ηλικία από το οικογενειακό μας περιβάλλον. 

Παρατηρείστε τον εαυτό σας πως απαντά σε συγκεκριμένες προκλήσεις και θα 
αντιληφθείτε ότι κάπως αντίστοιχα απαντούσε και η μητέρα σας στον πατέρα σας, ή 
οι γονείς σας σε εσάς ή γονείς σας στους φίλους τους. 

Ενδεχομένως οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν να μην είναι απολύτως ίδιες, όμως η 
φυσιολογία τους κάτι ανάλογο εξέπεμπε. 

Η θεωρία του Dr. Albert Mehrabian, καθηγητή ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια, αναφέρει ότι το 55% της επικοινωνίας αποδίδεται στην φυσιολογία μας. 

Τις εκφράσεις του προσώπου μας, την στάση του σώματός μας, τις χειρονομίες μας, 
την αναπνοή μας και το σημείο εστίασης των ματιών μας.

Το 38% της  επικοινωνίας αποδίδεται στην τονικότητα της φωνής μας,  τον ρυθμό της, 
την έντασή της και την χροιά της.

Και μόλις το 7% αποδίδεται στις λέξεις που χρησιμοποιούμε.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν η φυσιολογία μας δεν συνάδει με την έκφραση μας 
και τις λέξεις που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τότε προκύπτει ένα κενό στην 
επικοινωνία το οποίο στην απλή καθομιλουμένη μεταφράζεται σε:

•	 Μα δεν ΕΙΠΑ τίποτα… ή

•	 Μα δεν ΕΚΑΝΑ κάτι για να μου μιλάς έτσι… ή

•	 Μα δεν ΒΛΕΠΕΙΣ πόσο κουρασμένη είμαι…

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955
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Η λίστα των 75 ερωτήσεων που ακολουθεί φτιάχτηκε 
με στόχο: 

1. Να αρχίσετε να παρατηρείτε την συμπεριφορά σας και 
να αναγνωρίσετε τα motiva σας.

2. Να την αποδεχθείτε.

3. Να την αγκαλιάσετε ώστε να ανακαλύψετε τα σημεία εκείνα που 
με ελάχιστες μικρές αλλαγές ενδέχεται να κάνουν την διαφορά στο 
αποτέλεσμα.

4. Να δράσετε προς την αλλαγή της και τέλος

5. Να χτίσετε την νέα σας ταυτότητα που θα σας συνοδεύει στη νέα 
σας ζωή.

Με απώτερο σκοπό την ποιοτική και αποτελεσματική σας επικοινωνία, σε 
όλα τα πλαίσια της ζωής σας, που θα σας οδηγήσει σε ποιοτικές σχέσεις 
και κατ επέκταση σε προσωπική ευδαιμονία.



«Εξερεύνησα τον εαυτό μου» λέει ο Ηράκλειτος, ο οποίος δεν υπήρξε 
μαθητής κανενός. «Αναζήτησα την αλήθεια για τη ζωή βαθιά μέσα 

στο μυαλό μου, εξέτασα προσεκτικά τα δεδομένα που μου έδωσαν οι πέντε 
αισθήσεις μου και κατέγραψα τις διαπιστώσεις μου, με τον δικό μου ιδιαίτερο 
τρόπο που δεν θυμίζει κανέναν άλλον».

Η μοναδική πηγή άντλησης 
πληροφοριών για την συμπεριφορά 
μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. 

Η Αυτό-παρατήρηση είναι 
ένα εξαιρετικό εργαλείο για να 
συνειδητοποιήσουμε:

•	 Tι είναι αυτό που κάνουμε και 
δεν έχουμε την ποιότητα ζωής 
που επιθυμούμε, 

•	 Tι είναι αυτό που δεν κάνουμε 
και αν το προσθέσουμε 
ενδεχομένως να έχουμε την 
ποιότητα ζωής που επιθυμούμε, 

•	 Tι είναι αυτό που κάνουμε και έχουμε την πληρότητα και την ευδαιμονία 
που μας αξίζει και 

•	 Tι είναι αυτό που δεν κάνουμε και δεν επικοινωνούμε επιτυχώς με τους 
ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε σαν συνοδοιπόρους στην ζωή 
μας.

Δεν διδαχθήκαμε την Αυτό-παρατήρηση. Και είναι μία δεξιότητα που 
αποκτιέται, χτίζεται και εξασκείται.

Οι σωστές ερωτήσεις οδηγούν σε σωστές απαντήσεις. Ίσως θα ήταν 
ωφέλιμο να βγάλουμε από το λεξιλόγιό μας την λέξη «Γιατί» και να την 
αντικαταστήσουμε με το «Τι» ή το «Πως».

Πάμε να δούμε κάποιες ερωτήσεις που βοηθούν να αποκτήσουμε την 
δυνατότητα της αυτό-παρατήρησης.

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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Δεν διδαχθήκαμε την 
Αυτοπαρατήρηση. 

Και είναι μία δεξιότητα 
που αποκτιέται, 

χτίζεται και εξασκείται.“

mailto:peg.mouzaki%40gmail.com?subject=
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1. Πως ένιωσα όταν ξύπνησα σήμερα;

2. Ποια ήταν η 1η μου σκέψη με το που άνοιξα τα μάτια μου;

3. Τι συναισθήματα δημιουργήθηκαν;

4. Τι θέση έχει το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης στο πρωινό μου ξύπνημα;

5. Ποιοι είναι οι λόγοι «Μου» για να νιώθω ευγνωμοσύνη;

Αυτο-παρατήρηση



6. Έχεις πρόγραμμα για την ημέρα σου;

7. Τηρείς ημερολόγιο εργασιών;

8. Πως νιώθεις όταν βάζεις «τικ» στις ολοκληρωμένες εργασίες σου;

9. Ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσένα θέμα που έχεις να λύσεις σήμερα;

10. Η λύση του εξαρτάται μόνο από εσένα;

11. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν;

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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12. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο σημαντικό;

13. Πόσο έτοιμη/ος  είσαι να βρεις την κατάλληλη προσέγγιση;

14. Ποιο είναι το σημείο που σε «ζορίζει»;

15. Πως αντιμετώπισες στο παρελθόν αντίστοιχες προκλήσεις;

Αυτο-παρατήρηση



Αποδοχή Συμπεριφοράς 
Μετά την παρατήρηση, το επόμενο βήμα είναι η αποδοχή της. Επίπονη πολλές 

φορές και αποκαλυπτική. Είναι επίπονο να αποδεχτούμε ότι ο τρόπος που 
συμπεριφερόμαστε μπορεί και δύναται 
να αλλάξει προκειμένου να ζούμε μία 
συνειδητή και χαρούμενη ζωή. 

Η «απευαισθητοποίηση» του «Εγώ» μας 
είναι απαραίτητη. Είμαστε όλοι ανθρώπινα 
όντα που η τωρινή μας κατάσταση έχει 
προέλθει από μία συσσώρευση εμπειριών, 
ακουσμάτων και βιωμάτων. 

Είναι σοφία να συνειδητοποιήσουμε ότι 
εάν η μέχρι τώρα πορεία μας δεν μας 
ικανοποιεί κάτι διαφορετικό καλούμαστε να 
κάνουμε.

Προκειμένου όμως να χτίσουμε το διαφορετικό 
χρειάζεται να αποδεχτούμε το παρών δεδομένο 
με αγάπη, γενναιοδωρία και κατανόηση 
σκεπτόμενοι ότι αυτό πολλές φορές μας έχει 
βγάλει και από αδιέξοδα, δυσκολίες και άβολες καταστάσεις.

Πάμε να δούμε κάποιες ερωτήσεις που βοηθούν στο να αποδεχτούμε την 
συμπεριφορά μας.

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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Προκειμένου όμως 
να χτίσουμε το 

διαφορετικό χρειάζεται 
να αποδεχτούμε το 

παρών δεδομένο με 
αγάπη, γενναιοδωρία 

και κατανόηση...

“
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1. Ποιο ήταν το στοιχείο του χαρακτήρα σου που την 
προηγούμενη φορά σου έφερε επιθυμητά αποτελέσματα;

2. Πως ένιωσες;

3. Ποιο είναι το στοιχείο που θα μπορούσες να αλλάξεις;

4. Τι επίδραση θα έχει στο αποτέλεσμα;

Αποδοχή 
Συμπεριφοράς



5. Πως θα σε κάνει να νιώσεις;

6. Για ποια συμπεριφορά σου είσαι υπερήφανη/ος;

7. Ποιες εσωτερικές σου δυνάμεις αξιοποίησες ή ενεργοποίησες;

8. Τι είναι αυτό που θαυμάζουν οι άλλοι σε εσένα;

9. Πως μπορείς να το καλλιεργήσεις;

10. Ποια είναι τα αδύναμα στοιχεία του χαρακτήρα σου;

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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11. Τα έχεις αποδεχθεί;

12. Πως αντιδράς όταν «σε» θυμώνουν;

13. Πως αντιδράς όταν «σε» προσβάλλουν;

14. Γνωρίζεις τα όριά σου;

15. Τα έχεις εκφράσει ξεκάθαρα;

Αποδοχή 
Συμπεριφοράς



Αγκάλιασμα Εαυτού

Κανείς δεν μας δίδαξε να αγκαλιάζουμε τον εαυτό 
μας. Παράγει υπέροχο έργο καθημερινά με κάποιες 

εξαιρετικές επιδόσεις.

Αντίθετα από τις ημέρες που πρωτο - μπήκαμε στο 
πρώτο μας σπίτι αρχίσαμε να ακούμε μα πάλι κλαις… 
μα πάλι γκρινιάζεις… δεν σε αντέχω…

Συνεχίσαμε στο σχολείο… γράφαμε έκθεση είχε 5 
υπέροχα σημεία… καμία αναφορά… Αντιθέτως το 
λανθασμένο λεξιλόγιο τονίζονταν με ΚΟΚΚΙΝΟ στυλό, η 
λανθασμένη συντακτικά έκφραση υπογραμμίζονταν με 
ΚΟΚΚΙΝΟ στυλό και η λανθασμένη δομή περιγράφονταν 
στο τέλος με ΚΟΚΚΙΝΟ στυλό.

Οι ιδέες που εμπεριέχονταν στην έκθεση… απούσες… 
ο αυθεντικός τρόπος γραφής… απών… η πηγαία 
έκφραση των σκέψεων …. Απούσα…

Μάθαμε λοιπόν το Αυτό-μαστίγωμα. Έμαθε ο έξυπνος 
εγκέφαλός μας να εστιάζει στο λάθος μας… στην 
παράλειψη μας… στο ατελές.

Έχω όμως χαρούμενα νέα για εσάς!!!

Οι επιστήμονες πίστευαν για πολλά χρόνια ότι ο 
εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος όπως μία μηχανή 
μετά από μία συγκεκριμένη ηλικία. 

Τις τελευταίες 4 δεκαετίες έρευνες στην νευροεπιστήμη 
κατέληξαν στην νευροπλαστικότητα δηλαδή στην 
ιδιότητα του εγκεφάλου να αλλάζει, να αναπλάθεται 
μέχρι και την τελευταία ημέρα ζωής. 

Η εποχή που ζούμε είναι μία δυναμική εποχή 
ταχύτατων αλλαγών που σημαίνει ότι η ικανότητα να 
αναβαθμίζουμε τον εγκέφαλό μας μας δίνει πολλά 
πλεονεκτήματα. Ένας πιο ευέλικτος εγκέφαλος μας 
βοηθά να μαθαίνουμε γρηγορότερα, να αναπτύσσουμε 
δεξιότητες, να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και να 
σχεδιάζουμε την δική μας ζωή.

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955
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Ο εγκέφαλος είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης και 
δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το 

φανταστικό.

Σκεφτείτε πως αντιδρούμε όταν παρακολουθούμε μία ρομαντική 
ταινία. «Μπαίνουμε μέσα στα παπούτσια» των πρωταγωνιστών, γινόμαστε 

συμπρωταγωνιστές και βιώνουμε ακριβώς τα συναισθήματα που μας 
μεταφέρει η πλοκή του έργου. Έτσι κλαίμε μαζί τους, αγωνιούμε για την εξέλιξη, 

χαιρόμαστε όταν έχει αίσιο τέλος κλπ.

Επίσης είναι φτιαγμένος να προστατεύει την επιβίωσή μας. Η διαφορά είναι ότι ο 
«κίνδυνος» αρκετές φορές δεν είναι υπαρκτός. Η αμυγδαλή ενεργοποιείται κάθε φορά 
που ο εγκέφαλος διαγνώσει κάποια απειλή , ο εγκέφαλος εκκρίνει αδρεναλίνη  και 
αντιδρούμε με πάλη ή φυγή που μπορεί να έχει προκύψει από μία και μόνο σκέψη και 
όχι από πραγματική απειλή.

Τα συναισθήματα είναι στο προσκήνιο των μελετών πολλά χρόνια με μεγάλη επιρροή 
σε όλα τα πλαίσια της ζωής μας.

Όταν ένα άτομο βιώνει ευτυχία ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη και 
σεροτονίνη, ορμόνες που αυξάνουν την ικανότητα να μάθουμε, να εξελιχθούμε και 
να ζήσουμε χαρούμενα.
Με λίγα λόγια ο εγκέφαλος μας με την σωστή και επίμονη δουλειά μπορεί να ξεμάθει 
κάτι που δεν μας εξυπηρετεί και να μάθει εκ νέου.  
Αρκεί να το αποφασίσουμε και να το επιδιώξουμε!
Χρειάζεται να νιώσεις ότι αξίζεις, αξίζεις την αγάπη, αξίζεις την φροντίδα, αξίζεις 
την επιβράβευση, αξίζεις να είσαι ευτυχισμένη/νος, αξίζεις να υπάρχεις και δεν σε 
καθορίζουν τα άσχημα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή σου.
Η αυτό-φροντίδα και η αυτό-αγάπη είναι δική σου ευθύνη. Θέλει κόπο, αφοσίωση, 
και πάνω από όλα χρόνο. Χρόνο που ενώ είσαι διατεθειμένη/νος να αφιερώσεις 
σε κάποιον άλλο σε πιάνει η «τσιγκουνιά» όταν αυτός ο άλλος είναι ο ίδιος σου ο 
εαυτός… ο πιο σημαντικός άλλος…

Αγκάλιασμα
Εαυτού



1. Πόσο συχνά αγκαλιάζεις τον εαυτό σου;

2. Πόσο συχνά κουβεντιάζεις μαζί του;

3. Αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματά σου;

4. Όταν σε ρωτούν «πως είσαι» πως απαντάς;

5. Το βράδυ πριν κοιμηθείς κάνεις τον ημερήσιο απολογισμό συμπεριφοράς σου;

6. Επιβραβεύεις τον εαυτό σου για την θετική έκβαση λόγω της συμπεριφοράς 
σου;

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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7. Τι πιστεύεις ότι θα χρειαζόταν να αλλάξεις ή να 
βελτιώσεις;

8. Νιώθεις την μοναδικότητά σου;

9. Νιώθεις ότι είσαι το ένα και μοναδικό αυθεντικό ον στον κόσμο;

10. Πιστεύεις ότι μπορείς να καινοτομήσεις;

11. Καταγράφεις τις μοναδικές σου ιδέες;

Αγκάλιασμα
Εαυτού



12. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι η προσφορά σου σε τούτο τον κόσμο είναι 
μοναδική;

13. Τι έκανες σήμερα που φώτισε την ζωή κάποιου άλλου συνανθρώπου;

14. Σε ποιόν είπες ένα γλυκό καλημέρα;

15. Απόλαυσες την έκφρασή του;

Όταν πλέον αγκαλιάσεις τον εαυτό σου και αναγνωρίσεις πόσο σοφό και μοναδικό 
δημιούργημα είσαι τότε είσαι έτοιμος/η να προχωρήσεις και σε αλλαγές που εσύ 
έχεις ορίσει.

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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Η κάθε αλλαγή απαιτεί καθορισμό συγκεκριμένου στόχου, με 
μετρήσιμα αποτελέσματα, επιμονή, υπομονή και προσήλωση 

στο προσωπικό σου «Γιατί».

Χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένη εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Δες τον 
εαυτό σου στην νέα αναβαθμισμένη έκδοση πως συμπεριφέρεται. Όχι τι δεν κάνει 

αλλά τι νέο κάνει. 

Σύμμαχοι σου στην διαδρομή αυτή είναι οι έμφυτες εσωτερικές σου δυνάμεις. Τις 
γνωρίζεις; Τις εφαρμόζεις συνειδητά; 

Και υπάρχουν και αυτές που χρειάζεται να αναπτύξεις προκειμένου να φτάσεις στον 
στόχο σου. 

Δράση 
προς Αλλαγή

#The new  me plan



Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955

Αναγνώρισε την παρούσα κατάσταση της ζωής σου
 και βρες τους επιθυμητούς για εσένα στόχους.

Στο πακέτο 3 συνεδριών λαμβάνετε έκπτωση 10%

The Wheel of Life
Πακέτο 3 Συνεδριών
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1. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι 5 πυρηνικές σου 
δυνάμεις;

2. Πόσο σημαντικές είναι οι δυνάμεις αυτές για εσένα;

3. Πόσο συχνά τις εφαρμόζεις στην καθημερινότητά σου;

4. Σε ποια πεδία της ζωής σου τις εκφράζεις και σε ποια όχι;

5. Από το 1-10 πως βαθμολογείς την έκφρασή τους;

Δράση 
προς Αλλαγή



6. Σε ποιο βαθμό θα ήθελες να τις εκφράζεις στο μέλλον;

7. Ποιες από αυτές θα ήθελες να αναπτύξεις;

8. Σε ποιο πεδίο της ζωής σου είναι χρήσιμες;

9. Ποια είναι τα διαφορετικά αποτελέσματα που βλέπεις ότι θα έχεις;

10. Ποιες δραστηριότητες  σε κάνουν να νιώθεις εναρμονισμένη/νος με τις 
πυρηνικές σου δυνάμεις;

11. Ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνεις σε αυτές;

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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12. Πόσο διατεθειμένη/νος είσαι να τα βιώνεις σε μεγαλύτερη 
συχνότητα;

13. Τι συνήθειες χρειάζεται να «πετάξεις»; 

14. Ποιες σκέψεις είναι ωφέλιμο να απελευθερώσεις;

15. Πόσο έτοιμη/ος είσαι ζώντας  το «Τώρα» να χτίσεις ένα νέο «Αύριο»;

Δράση 
προς Αλλαγή



Χτίσιμο Νέας Ταυτότητας

Οι προσωπικές μας αξίες είναι η πυξίδα μας. Είναι 
η προέκταση του εαυτού μας. Καθορίζουν πως 
επιθυμούμε να ζήσουμε την ζωή μας. Από την πιο 
μικρή μέχρι την πιο μεγάλη απόφαση στη ζωή μας 
τον κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι αξίες μας.
Από το πως θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας, το 
που θα πάμε διακοπές, με ποιους ανθρώπους θα 
σχετιστούμε, πως θα επιλέξουμε τον σύντροφό μας 
μέχρι και σε ποια ήπειρο επιθυμούμε να ζήσουμε.
Η άγνοια των αξιών σου είναι σαν να είσαι πάνω  
σε ένα καράβι (το καράβι της ζωής σου) χωρίς να 
έχεις προορισμό. Απλά αφήνεσαι να σε οδηγούν τα 
κύματα και ο άνεμος. Όποια στεριά και να πιάσεις κάποια 
στιγμή δεν θα σου φέρει την ευτυχία.
Απαιτείται περιέργεια να τις ανακαλύψεις και κουράγιο για να χτίσεις τις αξίες που σε 
ωφελούν και σε οδηγούν στο χτίσιμο της ζωής που επιθυμείς.

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955
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1. Ποιες είναι οι παρούσες αξίες σου;

2. Ποιες είναι οι αξίες ζωής που χρειάζεται να αντικαταστήσεις;

3. Ποια είναι η ιδανική εικόνα του εαυτού σου;

4. Μέχρι πότε επιθυμείς την ολοκλήρωση του;

5. Πως θα επηρεάσει τις σχέσεις σου;

Χτίσιμο Νέας 
Ταυτότητας



6. Ποια θα είναι η ανταπόκριση από το περιβάλλον;

7. Πως φαντάζεσαι την ζωή σου μετά την αλλαγή;

8. Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σου στην διαδρομή προς την αλλαγή;

9. Ποια τα εμπόδια που αντιμετωπίζεις;

10. Ποιες είναι οι εναλλακτικές για την αντιμετώπισή τους;

11. Πως μπορείς να μεταμορφώσεις τα εμπόδια σε κινητήριο δύναμη;

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα
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12. Ποια είναι τα νέα όρια που χρειάζεται να θέσεις στον εαυτό 
σου:

13. Πόσο ευέλικτη/ος νιώθεις;

14. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που χρειάζεται να αντικαταστήσεις;

15. Ποιος είναι ο δικός σου προορισμός σε αυτή τη ζωή;

Χτίσιμο Νέας 
Ταυτότητας



Η ζωή είναι έργο τέχνης. Ο καλλιτέχνης είσαι εσύ. Είναι δική 
σου επιλογή να αποφασίσεις να την ζωγραφίσεις με τα 
χρώματα που επιθυμείς. Έχεις τα χρώματα έχεις και τον 
καμβά!!!

Ο δικός μας αρχαίος σοφός, ο Σωκράτης είπε μεταξύ 
άλλων:

«Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάζουμε όλη την 
ενέργειά μας όχι στο πως να πολεμήσουμε τα παληά αλλά 
στο πως να χτίσουμε καινούργια».

Πάρε την απόφαση σήμερα και απόλαυσε το ταξίδι της 
αλλαγής και της μεταμόρφωσης της ζωής σου παρέα με 
την νέα σου ταυτότητα!!!

Καλή σου επιτυχία!!!

Χτίσε τη νέα σου Ταυτότητα

  | Email: peg.mouzaki@gmail.com  | peggymouzaki.com Τηλ:  693 690 4955

Peggy Mouzaki
Mind Architect

Αναγνώρισε την παρούσα κατάσταση της ζωής σου
 και βρες τους επιθυμητούς για εσένα στόχους.

Στο πακέτο 3 συνεδριών λαμβάνετε έκπτωση 10%

The Wheel of Life
Πακέτο 3 Συνεδριών
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Αγάπη Ευτυχία Ισορροπία Ρίσκο
Αισθητική Ειλικρίνεια Ικανοποίηση Ρομαντισμός
Ακεραιότητα Ειρήνη Καθήκον Σαφήνεια
Αλληλεγγύη Εκτίμηση Καινοτομία Σεμνότητα
Αλτρουισμός Έκφραση Καλαισθησία Σθένος
Αμεροληψία Ελευθερία Καλοσύνη Σιγουριά
Αναγνώριση Έλεγχος Κίνητρο Σοβαρότητα
Ανάπτυξη Εμπιστοσύνη Κοινωνικότητα Σοφία
Ανεκτικότητα Ενθουσιασμός Κομψότητα Σταθερότητα
Ανεξαρτησία Ενσυναίσθηση Κουράγιο Στοργή
Ανιδιοτέλεια Εντιμότητα Κυριαρχία Συγχώρεση
Αντιληπτικότητα Εξέλιξη Κύρος Συμπόνοια
Αξιοπιστία Εξουσία Λάμψη Συνείδηση
Αποδοχή Επάρκεια Λιτότητα Συνέπεια
Αποτελεσματικότητα Επίγνωση Λογική Σύνεση
Αποφασιστικότητα Επιείκεια Μετριοφροσύνη Ταπεινότητα
Αρμονία Επικοινωνία Μόρφωση Ταυτότητα
Ασφάλεια Επιμονή Νόημα Ταχύτητα
Αυτοεκτίμηση Επιτυχία Οικογένεια Τιμιότητα
Αυτονομία Επιρροή Ομαδικότητα Τόλμη
Αυτοπειθαρχία Έρωτας Ομορφιά Υγεία
Αυτοπεποίθηση Ευαισθησία Οργάνωση Υπεροχή
Αφθονία Ευγένεια Πάθος Υπευθυνότητα
Αφοσίωση Ευγνωμοσύνη Πειθαρχία Υπομονή
Γαλήνη Ευελιξία Περιέργεια Φαντασία
Γενναιοδωρία Ευεξία Περιπέτεια Φήμη
Γενναιότητα Ευημερία Πίστη Φιλία
Γνώση Ευθύτητα Πληρότητα Φιλοδοξία
Δημιουργία Ευσπλαχνία Πνευματικότητα Φρόνηση
Διακριτικότητα Ηγεσία Ποικιλία Χιούμορ
Διεκδίκηση Ηδονή Ποιότητα Χρήματα
Δικαιοσύνη Ηρεμία Πρόοδος Χρησιμότητα
Δοτικότητα Ηρωισμός Προσαρμοστικότητα Ωριμότητα
Δόξα Ησυχία Προστασία
Δράση Θάρρος Πρωτοβουλία
Δύναμη Θετικότητα Προσ.Ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΩΝ



  Email: peg.mouzaki@gmail.com
peggymouzaki.com

 Τηλ:  693 690 4955

Χτίσε 
τη νέα σου Ταυτότητα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του 
περιεχομένου του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, 
μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
άδεια του δημιουργού. 

Designed by salamandra-site.gr
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