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Θέλεις να γίνεις ακόµα πιο επιτυχηµένος στην δουλειά 
ή στα οικονοµικά σου, σαν γονιός ή σαν σύντροφος;

Nα έχεις την υγεία και τη φυσική κατάσταση που 
ονειρεύεσαι και να ζεις ευτυχισµένος, ‘γεµάτος’,

µε επίγνωση, και µε σκοπό; Για να τα πέτυχεις αυτά 
χρειάζεσαι άραγε κάτι επιπλέον από αυτά που έχεις; 

Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τον πιο πρακτικό και 
συγκεκριµένο τρόπο για να ενεργοποιήσεις

ένα Πανίσχυρο Όπλο που ήδη διαθέτεις.

Το Q-Mind σου, το ανεξερεύνητο, απεριόριστης ισχύος 
κοµµάτι του Νου σου, που σου έχει δοθεί χωρίς τις 

οδηγίες χρήσης και µπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις 
τους στόχους σου για να ζήσεις µια ευτυχισµένη ζωή. 

Μάθε ‘ποια κουµπιά του Νου σου να πατήσεις’ 
δηµιουργώντας τις Έξι Προϋποθέσεις, ενεργοποιώντας 
τα Τέσσερα Κλειδιά και χρησιµοποιώντας τα ∆εκαοκτώ 
Εργαλεία του ‘Συστήµατος Q-Mind’, δοκιµασµένου στις 

επιχειρήσεις και στη ζωή.

www.q-mind.co



Ο Τάκης Πέρκιζας εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως Προπονητής & 
Σύμβουλος Ριζικής Αλλαγής. Έχει βοηθήσει, με το ‘Σύστημα Q-Mind’, 
πολλά στελέχη και Διοικητικές Ομάδες Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
να αναπτυχθούν και να πετύχουν τους στόχους τους, καθώς και 
πολλούς άλλους ανθρώπους. Δραστηριοποιείται επίσης σαν ομιλητής, 
εκπαιδευτής, αρθρογράφος και δημιουργός των ιστοτόπων ‘Q-Mind’ 
με χιλιάδες αναγνώστες διεθνώς.  
 

Έχει μια επιτυχημένη εικοσαετή διεθνή καριέρα ως Ανώτατο Στέλεχος 
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ.  
 

 
 

Είναι πτυχιούχος Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και διαθέτει δύο 
μεταπτυχιακά Διπλώματα σε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
από το London School of Economics και το City University of London.  
 

Είναι πιστοποιημένος από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (I.C.F) και 
έχει πιστοποίηση Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Yale (H.Π.Α). 
Από το 2009 εξασκεί το λειτούργημα του Υπνοθεραπευτή με διεθνείς 
πιστοποιήσεις από τις Η.Π.Α και τη Μεγάλη Βρετανία και 1000+ ώρες 
θεραπείας στο ενεργητικό του. Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο. 
 
Το παρόν αποτελεί το πρώτο του βιβλίο. 
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Το παρόν βιβλίο αναπαράγεται με στόχο την παροχή όσο το δυνατόν ακριβέστερων 
και αξιόπιστων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά αυτού του βιβλίου μπορεί 
να θεωρηθεί από τον αναγνώστη ως πλήρης συγκατάθεση για το γεγονός ότι τόσο ο 
εκδότης όσο και ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου δεν είναι σε καμία περίπτωση 
εμπειρογνώμονες για τα θέματα που εμπεριέχονται στο βιβλίο, και ότι τυχόν 
συστάσεις ή προτάσεις που γίνονται εδώ, είναι μόνο για λόγους ενημέρωσης η 
ψυχαγωγίας. Οι αναγνώστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους κατάλληλους 
επαγγελματίες όπως απαιτείται, προτού προβούν σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες 
που υποστηρίζονται στο παρόν. Η δήλωση αυτή θεωρείται δίκαιη και έγκυρη και είναι 
νομικά δεσμευτική σε όλες τις χώρες που αναπαράγεται το βιβλίο.  
 
Επιπλέον, η μετάδοση και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε κομματιού της δουλείας 
που εμπεριέχεται στο βιβλίο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πληροφοριών, 
θα θεωρείται παράνομη πράξη ανεξάρτητα από το εάν γίνεται ηλεκτρονικά ή σε 
έντυπη μορφή. Αυτό επεκτείνεται στη δημιουργία δευτερεύοντος ή τριτογενούς 
αντιγράφου του έργου, ή ηχογραφημένου κειμένου, και επιτρέπεται μόνο με τη ρητή, 
γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα, με όλα τα επιπρόσθετα δικαιώματα που 
επιφυλάσσονται.  
 
Πολλές από τις πληροφορίες στις επόμενες σελίδες θεωρούνται σε γενικές γραμμές 
ως ένας αληθινός και ακριβής απολογισμός πραγματικών γεγονότων, ερευνών και 
μελετών άλλων μελετητών, εμπειριών άλλων ανθρώπων ή ως παράθεση 
υποκειμενικών ερμηνειών αυτών από τον συγγραφέα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
απροσεξία σε χρήση, ή κατάχρηση, των εν λόγω πληροφοριών από τον αναγνώστη, 
θα καταστήσουν τις προσκόπτουσες ενέργειες αποκλειστικά υπό την ευθύνη τους.  
 
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενα στα οποία ο εκδότης, ή ο συγγραφέας αυτού του έργου, 
μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν δυσχέρειες ή ζημίες που μπορεί να 
προκληθούν τυχόν, μετά την χρήση πληροφοριών που περιγράφονται στο παρόν 
βιβλίο. Επιπλέον, οι πληροφορίες στις επόμενες σελίδες προορίζονται μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς και πρέπει επομένως να θεωρηθούν ως γενικές, και όχι 
εξειδικευμένες για κάθε χρήστη. Όπως αρμόζει στη φύση των πληροφοριών τέτοιου 
είδους, οι πληροφορίες του βιβλίου  παρουσιάζονται χωρίς καμία εγγύηση όσον 
αφορά στην παρατεταμένη ισχύ, ποιότητα ή αξιοπιστία τους. Τα εμπορικά σήματα 
που αναφέρονται στο βιβλίο,  αναφέρονται χωρίς έγγραφη συγκατάθεση και ή χρήση 
τους σε παραδείγματα δεν μπορεί επ’ ουδενί να θεωρηθεί ως επικύρωση από τους 
νόμιμους κάτοχους τους. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ‘Q-MIND’  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
2. ΠΟΙΟΣ NOYΣ; 
3. O MYΘΟΣ ΤΟΥ DNA 
4. OXI ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ! 
5. Ο ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ 
6. ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΕΣ  
7. Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
8. Q-MIND: ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ; 

 

ΜΕΡΟΣ B – ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥ 
9. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ 
10. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ 
11. ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΕΞΟΙΚΙΩΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΒΟΛΟ 
12. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΠΑΡΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
13. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΜΑΘΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
14. ΕΚΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, AΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ 
15. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
16. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΡΩΝ A & B 

 
ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ Q-MIND 

17. ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
18. ΠΡΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΤΟ ‘Β’ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ 
19. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΛΕΙΔΙ, AΠΟ-ΤΑΥΤΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΨΗ  
20. ΤΡΙΤΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΩΣ ΦΙΛΟΣ  
21. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΤO ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Q-MIND 
22. ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΟΥ ΣΗΜΕΙΑ 
23. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 
24. ΤΑ ΠΟΥΣ-ΑΠΣ ΤΟΥ ΝΟΥ  
25. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
26. ΤΟ ‘ΓΙΑΤΙ’ ΣΟΥ 
27. ‘ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ’ 
28. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΟΥ  
29. ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΟΥ 
30. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 
31. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ‘ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ’ ΤΟΥ ΝΟΥ 
32. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
33. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
34. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  
35. ΑΝ.Ε.ΣΥ.  
36. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
37. ΤΑΧΥ-ΩΘΗΣΗ 
38. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
39. ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ 
40. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΡΩΝ Γ & Δ 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA & ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
 

2021 Copywrite 
(Σημείωση: To βιβλίο είχε κυκλοφορήσει το 2019 σε 1η έκδοση με τίτλο 
‘Όλα μπορείς να τα αλλάξεις, ενεργοποιώντας το Q-Mind σου΄.) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το βιβλίο αυτό, όπως και το σύστημα του ‘Q-Mind’, είναι ταγμένο στην 

αποστολή μου σαν ‘Προπονητής Ριζικής Αλλαγής’ με τη φιλοδοξία να 

προωθήσει τα οφέλη του πιο γρήγορα σε περισσότερους ανθρώπους.  

H ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία που νιώθω ότι φέρνει σε σένα αυτό το 
σύστημα, είναι αυτό που αναγνώρισαν όσοι μου έκαναν την τιμή να 
δουλέψω μαζί τους σαν ‘Προπονητής’ τους και με ενθάρρυναν να 
γράψω αυτό το βιβλίο: ο μοναδικός συνδυασμός από τις διαφορετικές 
οπτικές γωνίες των εμπειριών μου. Αυτές είναι που με οδήγησαν σε ένα 
πρακτικό σύστημα που συνδυάζει την επιστημονική βάση 
(Νευροεπιστήμη) με τα ‘μαθήματα’ που πήρα από τρεις διαφορετικές 
ενασχολήσεις: του πρακτικού Μάνατζερ, του ανθρώπινου 
Υπνοθεραπευτή και του αποτελεσματικού ‘Προπονητή Αλλαγής’. Έτσι 
στο βιβλίο αυτό, από τις τρείς αυτές μου ιδιότητες, φέρνω μαζί τα 
ακόλουθα στοιχεία. 
 
Από την πολυετή εμπειρία μου ως Επιχειρησιακός Μάνατζερ: 

• Tον εστιασμό στην πράξη, στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη 
των στόχων. 

• Την ισορροπία του να λειτουργείς με γνώμονα τόσο το σήμερα 
όσο και το σχεδιασμό για το αύριο. 

• Τις πρακτικές και τα εργαλεία στο πως να διαχειρίζεσαι μια 
πολυσχιδή καθημερινότητα, και πολλές διαφορετικού είδους 
ανθρώπινες σχέσεις που επηρεάζουν το συνολικό σου 
αποτέλεσμα. 

• Την ικανότητα να συνδέεις την μεγάλη εικόνα (αυτό που στις 
επιχειρήσεις ονομάζουμε ‘όραμα’ ή ‘αποστολή’) με 
συγκεκριμένους καθημερινούς στόχους και πρακτικές.  

• Τους πρακτικούς τρόπους να κατευθύνεις την δύναμη της 
επικοινωνίας, προς όφελος της μεγάλης εικόνας ή του σκοπού 
σου. 



6 
 

• Τον τρόπο να δημιουργείς ‘ένα σύστημα’, μια διαδικασία με την 
οποία αλλάζεις σταδιακά τον τρόπο σκέψης, τις συμπεριφορές 
και τα αποτελέσματα ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών. 

 
Από την εμπειρία και την εκπαίδευσή μου ως Υπνοθεραπευτής: 

• Tην απεριόριστη ισχύ και τον τρόπο λειτουργίας του 
ανθρώπινου ασυνείδητου (ή υποσυνείδητου) σε όλες τις 
περιοχές ενδιαφέροντος της ζωής: την υγειά και τη φυσική 
κατάσταση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τα επαγγελματικά, 
οικονομικά ή άλλα αποτελέσματα. 

• Την ανεκτίμητη αξία, τη σωστή διαχείριση και τη λειτουργία των 
συναισθημάτων, ακόμα και αυτών που λανθασμένα 
αποκαλούμε ‘άσχημα’ συναισθήματα. 

• Την δύναμη του σκοπού, της πρόθεσης και της αληθινής 
δέσμευσης σε κάτι. 

• Την δύναμη της τέχνης του οραματισμού, και του διαχωρισμού 
του εαυτού μας από την σκέψη μας με πρακτικό τρόπο, 
ικανοτήτων που -κι αυτές- μαθαίνονται και μπορούμε να τις 
βελτιώσουμε όλοι στην πράξη για να κάνουμε τεράστια 
διαφορά στη ποιότητα της ζωής μας. 
 

Από την εκπαίδευση και εμπειρία μου ως ‘Προπονητής’ (Coach) με 
βάση την Νευροεπιστήμη: 

• Την συνείδηση ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να αλλάξει εάν 
πραγματικά το θέλει. 

• Τη γνώση ότι η ‘ριζική αλλαγή’ μας είναι μια νοητική και 
συναισθηματική διαδικασία, με συγκεκριμένα βήματα που 
μαθαίνονται. 

• Την συνείδηση ότι άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει την όποια 
αλλαγή επιθυμεί από μέσα του και μόνο, ακολουθώντας τους 
μοναδικούς δρόμους του δικού του Νου. 

• Τις τεχνικές που μπορεί κάποιος να δουλεύει ολοκληρωμένα με 
την ενέργειά του σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται για την 
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αλλαγή: το φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό 
επίπεδο. 

• Την δύναμη του να ακούς πραγματικά τον άλλον και να το 
χρησιμοποιείς αυτό για κοινό όφελος. 

• Την τέχνη του πως να χρησιμοποιεί κανείς όλα τα παραπάνω, 
και πολλά ακόμα, για να βοηθήσει στην αλλαγή αυτών που 
πραγματικά θέλουν να αλλάξουν. 
 

Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω και αυτά που φέρνω μαζί από 
την αγαπημένη μου θάλασσα: 

• Την αξία της ‘αποδοχής’, το ότι μια κατάσταση ‘είναι αυτή που 
είναι’. Και το να μην μπερδεύουμε την αποδοχή του ΄τώρα’ με 
την επιθυμία ή την ανάγκη μας για να αλλάξουμε κάτι. 

• Tην αξία του να ξέρεις πότε να πηγαίνεις με την ροή, και πότε 
κόντρα. 

• Τη σημασία του να ζεις στο ‘τώρα’ και όχι μέσα στις σκέψεις 
σου, και το πόσο ‘επικίνδυνο’ μπορεί να αποβεί το αντίθετο. 

 
Πριν ξεκινήσεις το δικό σου ταξίδι διερεύνησης και ενεργοποίησης του 
Q-Mind, παραθέτω μερικά λόγια ακόμα για το τι θα βρεις σε αυτό το 
βιβλίο και πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για το μέγιστο δικό σου 
όφελος. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. 
 
Στο Πρώτο Μέρος εξοικειώνεσαι με τις πηγές και τους μηχανισμούς της 
αλλαγής του ανθρώπου και μαθαίνεις τι είναι το Q-Mind, το μέρος 
δηλαδή του Νου σου που σε βοηθά να αλλάξεις και να πετύχεις. 
 
Στο Δεύτερο Μέρος μαθαίνεις πως να δημιουργείς τις έξι προϋποθέσεις 
για την αλλαγή σου, που είναι και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του 
Q-Mind. Η λέξη ΄προϋποθέσεις’ είναι ακριβής γιατί, μόνο αν ισχύουν 
αυτές, η ενεργοποίηση είναι εφικτή. Όμως είναι τέτοιες, που κάθε 
άνθρωπος μπορεί να τις δημιουργήσει για τον εαυτό του, εφόσον 
θέλει. Είναι περισσότερο ένας τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα 
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και λιγότερο μια ικανότητα ή μια συνθήκη που είτε ‘υπάρχει είτε δεν 
υπάρχει’.  
 
Στο Τρίτο Μέρος μαθαίνεις ποια είναι τα ‘Τέσσερα Κλειδιά 
Ενεργοποίησης του Q-Mind. Πάνω σε αυτά τα ‘κλειδιά’ είναι 
σχεδιασμένο το ‘Σύστημα Q-Mind’. Οι αρχές τους σε οδηγούν στο να 
απελευθερώσεις το δυναμικό που ήδη έχει ο Νους σου, το οποίο είναι 
απεριόριστο και σου επιτρέπει να πετύχεις σχεδόν ό, τι θέλεις αλλά και 
να ζεις ‘γεμάτος’ και ευτυχισμένος. 
 
Στο Τέταρτο μέρος μαθαίνεις πως να χρησιμοποιείς στην πράξη τα 
Δεκαοχτώ ‘Εργαλεία’ με τα οποία θα εφαρμόζεις και θα ενισχύεις 
συστηματικά τα Τέσσερα Κλειδιά, ώστε να σε οδηγήσουν στο 
παραπάνω αποτέλεσμα.  
 
Το βιβλίο έχει γραφτεί με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
αισθάνθηκα ότι θα βοηθήσουν κάποιον που θέλει να μπει στη 
διαδικασία αυτοβελτίωσης αλλά ‘δεν ξέρει από που να αρχίσει’. 
Κάποιον που θέλει -σε αυτό που διαβάζει- να υπάρχει σταθερό 
υπόβαθρο από την επιστήμη, την έρευνα αλλά και την εμπειρία, χωρίς 
όμως να έχει την διάθεση να κουραστεί με λεπτομέρειες τους. Που 
θέλει η θεωρία να συνδυάζεται με παραδείγματα αλλά και με 
συγκεκριμένες πράξεις και ασκήσεις που ο ίδιος μπορεί να κάνει για να 
προχωρήσει. Έτσι προσπάθησα να συνδυάσω όλα τα παραπάνω σε κάτι 
που τελικά θα είναι χρήσιμο μόνο αν καταλήξεις να το εφαρμόζεις στη 
ζωή σου. Για να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικά για εσένα σου προτείνω 
να χρησιμοποιήσεις το βιβλίο ως εξής : 
 

• Aν θέλεις πρώτα να έχεις μια συνολική εικόνα, διάβασε με 
γρήγορο -για εσένα- ρυθμό μια φορά όλο το βιβλίο, ή 
τουλάχιστον τα πρώτα τρία μέρη. 

• Είτε με την πρώτη είτε με την δεύτερη ανάγνωση όμως, το πιο 
σημαντικό πράγμα, για να σε βοηθήσει το βιβλίο να καταφέρεις 
αυτό που θέλεις, είναι να κάνεις τις ασκήσεις!  



9 
 

• Όταν ή άσκηση είναι νοητική, γράφε τις απαντήσεις σου. 
Υπάρχει σημαντικός λόγος γιατί πρέπει να γράφεις -και όχι απλά 
να σκέφτεσαι- και εξηγείται στο Δεύτερο Μέρος του βιβλίου.  

• Μην παραλείπεις ασκήσεις, όσο ‘απλές’ η ‘αυτονόητες’ και αν 
σου φαίνονται. Πίστεψέ με, ειδικά για το ‘αυτονόητες’ βάζω το 
χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι, με βάση την εμπειρία μου από 
εκατοντάδες ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει. 

• Μπορεί να υπάρχουν ασκήσεις που θα αισθανθείς ότι ‘δεν 
ξέρεις τι να γράψεις’, ή ́ δεν ξέρεις από που να αρχίσεις’, ή ‘ποιο 
είναι το σωστό’, ή ότι ΄δεν είσαι σίγουρος’. Δεν πειράζει! Είναι 
απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Για την ακρίβεια, είναι 
ακριβώς η απόδειξη ότι χρειάζεσαι αυτό το βιβλίο! Ότι η 
ενεργοποίηση του Q-Mind σου είναι μπροστά σου, και όχι πίσω 
σου. Το μυστικό λοιπόν εδώ είναι το παρακάτω: 

• Ξεκίνα απλά να γράφεις! Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο 
μυαλό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες, αισθάνθηκες, ‘είδες’. 
Αυτό που -συνήθως- η ίδια σου ή σκέψη το ακυρώνει σε 
κλάσματα του δευτερολέπτου ‘λέγοντας’ σου: ‘δεν είναι 
σωστό’, η ‘δεν είμαι σίγουρος’ ή κάτι από όλα μαζί. Αυτό που 
τελικά πότε δεν βγαίνει στη επιφάνεια. Και άρα ποτέ δεν θα 
μπορείς να το χειριστείς και να το αλλάξεις.  

• Κάποιες φορές ίσως νιώσεις ότι χρειάζεται την επόμενη μέρα να 
ξαναγράψεις την ίδια άσκηση για να συμπληρώσεις. Ή και να 
γράψεις κάτι τελείως διαφορετικό. Ακόμα καλύτερα. Αυτό 
σημαίνει ότι η ενεργοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει. Ο σπόρος έχει 
φυτευτεί και η διαδικασία της καλλιέργειας προχωράει. 
Συνέχισε λοιπόν να γράφεις. Μέχρι να αισθανθείς ότι δεν έχεις 
κάτι άλλο, διαφορετικό, να γράψεις για το συγκεκριμένο θέμα.   

• Κάποιες ασκήσεις είναι βιωματικές. Κάνε τις! Το να καταλάβεις 
μονάχα πως γίνονται, αλλά να μην τις κάνεις, δεν φέρνει κανένα 
αποτέλεσμα. Είναι σα να ξέρεις πως αναπνέουν στη θεωρία 
αλλά στην πράξη να μην αναπνέεις! Πίστεψέ με, δεν θα σε 
βοηθούσε να ζήσεις επειδή θα ήξερες απλά πως αναπνέουν, 
χωρίς να το εφαρμόζεις.  
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• Σε κάποιες ασκήσεις η πρώτη σου αντίδραση θα είναι ‘δεν 
μπορώ’. Πάλι θα είμαι ειλικρινής και θα στο πω απλά χωρίς να 
σε γνωρίζω προσωπικά: Μπορείς! Κι αυτό έχει εξασφαλιστεί 
από το ότι οι ασκήσεις είναι δοκιμασμένες σε πολλές 
εκατοντάδες ανθρώπους. Είναι φυσιολογικό ο Νους σου να 
δημιουργήσει μια προσωρινή ‘αντίσταση’. Δεν πειράζει. 
Παράκαμψε απλά όλες τις σκέψεις σου, ή το ‘κενό σκέψης’ σου 
για λίγο και κάνε την άσκηση, σαν ένα πείραμα που κάνει 
κάποιος άλλος για σένα.  

• Οι ασκήσεις μπορεί να σε ‘κουράσουν’. Είναι φυσιολογικό, και 
το γιατί εξηγείται αναλυτικά στο δεύτερο μέρος του βιβλίου: η 
‘κούραση’ αυτή είναι μέρος της ενεργοποίησης του Q-Mind, 
καθώς και η επιλογή του τρόπου που θα ξεπεραστεί. 

 
Το βιβλίο αυτό βασίζεται σε ένα σύστημα πού έχει απόλυτη 
επιστημονική βάση (Νευροεπιστήμη), και πολύ πρακτική εφαρμογή 
μέσα από διαφόρων ειδών τεχνικές και εργαλεία: Νοητικές και 
Ενεργειακές τεχνικές, Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Δυναμικές 
Ερωτήσεις, Διαχείριση Σκέψεων & Συναισθημάτων, Ηγετικό 
Management κ.λπ.. Οι τεχνικές αυτές μας βοηθούν να 
‘μεταμορφωθούμε’ σε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Ο ιδιαίτερος 
συνδυασμός και τρόπος χρήσης τους έχει δοκιμαστεί από την 
επιτυχημένη -με βάση τα αποτελέσματα στους πελάτες μου- εφαρμογή 
της δουλείας μου ως ‘Προπονητή Αλλαγής’.  
 
Φυσικά οι επιμέρους πρωτογενείς γνώσεις προέρχονται από την 
δουλειά πολλών επιστημόνων, διανοητών, ‘προπονητών’ και 
διακεκριμένων ‘δασκάλων’ στους οποίους η ανθρωπότητα χρωστάει 
πολλά όλα αυτά που μας μετέδωσαν. Παρόλο που η ‘θεωρία του Q-
Mind’ βασίζεται σε αδιάψευστες αρχές της Νευροεπιστήμης αλλά και 
στις μελέτες και εμπειρίες όλων αυτών των σπουδαίων ανθρώπων, δεν 
αισθάνθηκα την ανάγκη - με βάση και το σκοπό αυτού του βιβλίου- να 
κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, σημειώσεις και παραπομπές τον 
αναγνώστη που θέλει με απλά λόγια το ΄ζουμί’. Θέλει δηλαδή τα 
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βασικά συμπεράσματα από αυτές τις γνώσεις και το πως αυτά θα 
γίνουν χρήσιμα για εκείνον. Προσδοκώ κυρίως στην απλότητα, 
κατανόηση και σαφήνεια για εσένα που θέλεις να διαβάσεις κάτι 
χρήσιμο και αποδεδειγμένα πρακτικό. Κάτι που θα σε βοηθήσει τελικά 
να αλλάξεις την ζωή σου προς το καλύτερο.  
 
Mε μεγάλη χαρά για το ταξίδι που ξεκινάς και με την πρόδηλη επιθυμία 
μου να βάλει αυτό το βιβλίο έστω ένα λιθαράκι στο να έχεις μια 
υπέροχη, αυθεντική και ουσιαστική ζωή, γεμάτη από χαμόγελα και 
ευτυχία, σου εύχομαι 
 
Καλή Απόλαυση! 
 
Τάκης Πέρκιζας 
 
 
 
E-mail: t@q-mind.co 
 
Website: www.q-mind.co 
 
Facebook:  www.facebook.com/QMindMaster/  
(Q-Mind) 
 
LinkedIn: Q-Mind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t@q-mind.co
http://www.q-mind.co/
http://www.facebook.com/QMindMaster/
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ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ‘Q-MIND’ 
 
 

‘Μεταβάλλον αναπαύεται.’ 
(Μετάφραση: Αυτό που αλλάζει βρίσκει ανάπαυση) 

Ηράκλειτος, φιλόσοφος 544-484 π.Χ. 

 

 

‘Πρέπει συνέχεια να αλλάζουν, αυτοί που είναι συνεπείς με την 

ευτυχία και τη σοφία.’ 

Κουνγκ-Φου-Τζου (Κομφούκιος), Φιλόσοφος 551-479 π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 


